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Szent Imre herceg-utca 1. az. 

Február a liöz-
tinoepe 

Lapzártakor kaptuk illetékes helyről a következő hirt : A Gazdasági 
Főtanács nz ország egész területére kötelező határozatot hozott, amelyr ek 
értelmében a magyar köztársaság kikiáltásának évfordulóját február 2-án, 
azaz vasárnap kell megünnepelni. Február 1-én, szombaton rendes mun-
kanap lesz. 

A nagy világ 
Marshall tábornok, az új amerikai 

hiiügymiüiszter fogadta Novikov 
szovjet nagykövetet. A fogadás után 
Movikov — a sajtó képviselői elő-t — 
kijelentette, hogy csupán udvarias-

sági látogatásról volt szó, amelyen 
általános jellegű problémák kerültek 
megvitatásra. A kihallgatás 20 percig 
tartott. 

Figl osztrák kancellár 
Megérkezett Lond« nba. Megérkezése 
utAi. adott nyilatkozataban kifejezte 
azt a reményét, hody a külügy mi-
niszterhelyettesek elismerik Ausztria 

jogos kívánst^gaií. Megállapította azt, 
ho-y a külügyminibzterhelyeltesek 
eddigi munkájával elégedett. 

A lengyel választások ügye 
A budapesii rádió jelentése szerint 

ju amerikai külügyminisztérium a 
lengyel választásokkal kapcsolatban 

közölíe, hogy Lengyelország nem 
tartotta be a yaltai és potsdami ha-
tározatokat. 

Szakasíts Árpádnak 

a vasárnapi Népszavában megjelent 
ettke nagy feltűnést kellelt külföldön. 
A külföldi lapok szószerint idézik a 
etkknek azt a részét, amely a mun-
hásegység fenntartásának szükséges-

ségét hangsúlyozza. Az „Arbeiler 
Zeitung* első oldalon közli Szakasits 
cikkének kivonatát és küllőidről is 
érkeznek jelentések, amelyek a cikk 
n3gy világvivszhangiáról szólnak. 

Folytatják Dalnoki Veress 
kihallgatását 

A honvédelmi minisztérium ka-
tonapolitikai osztálya és a magyar 
itndőrség államvédelmi osztálya 
együttesen folytatják a kihallgatá-
sokat Dálnoki Veres Lajos és bűn-
társai földalatti összeesküvése ügyé-
ken. Dálnoki Veress Lajos kihallga-
tása főként a kat-nai tevékenység 

• fonalát igyekezett felderíteni, ami 
a mai jelentések szerint a legtelje-
sebb mértékben sikerült, úgyhogy 
a nyomozók előtt most már az egész 
összeesküvés képe tisztán áll. 

Dálnoki Veres Lajos bevallotta, 
Iwgy Horthy, volt kormányzó tel-
jes katonai diktatúia bevezetésével 
bízta meg. 

Dálnoki Veress Lajos közölte, 
Iwgy Horthy megbízólevele nincsen 
tála. 

A második világháború utolsó hó-
napjaiban Dalnoki a kormányzó le-
velét átadta egy *negbí/ható tiszt-
éének. aki a levelet Szeged környé-
kén elásta amikor a szovjet csapa-
tok Szegedet elfoglalták. 

A liszt még aznap, amikor a le-
velet elásta, orosz fogságba került. 

Ennek következtében ma már Dál-
noki Veress Lajos nem tudja hol 
van Horthy Miklós megbízólevele 
Megemlítette Dalnoki, hogy Szent-
miklósy és Donáth a Migyar Közős-
ség összejövetelein ugyancsak kér-
ték töle Horthy Miklós megbízó-
levelét, ezt azonban a fentemlített 
oknál fogva nem tudta feimut tni. 

Ugyancsak kiterjeszkedett a nyo-
mozás Bódi György szerepére is, 
azonban ezzel kapcsolatban az ál-
lamvédelmi osztály megállapította, 
hogy Bodi Györgynek a tulajdon-
képeni összeesküvéshez semmi köze 
nincsen, mindössze lakását bocsáj-
totta nővére, Bódí Piroska rendel-
kezésére, bár tudta, hogy ott D á k 
noki Veress Lajost akarja fogadni. 
Minthogy azonban az összeesküvés-
ről Bódi Györgynek semmit sem 
szóltak, igy az ö szerepe mar tisz-
tázva van. 

Egyébként a nyomozás változat-
lan eréllyel folyik tovább és lehet-
séges, hogy még néhány letartóz 
tatást eszközölnek a katonapolitikai 
és az államvédelmi osztályon. 

BeipoHíikai helyzetkép 
A Független Kisgazda Párt politi-

kai bizottsága ülést tartott, amelyen 
a várakozásnak megfelelően semmi-
féle konkrét határozat nem született. 
A politikai bizottság ezúttal is meg-
állapította, hogy a pártot sürgősen 
és erélyesen koalícióképessé kell 
tenni és el kell távolítani azokat a 
kisgazda képviselőket, törvényható-
sági bizottsági tagokat és pánfunk-
cionáriusokat, akik akár multjukkai, 
akár jelenükkel nem jelentenek kellő 
garanciát a k03ilciós együttműkö-

désre és a demokrácia szellemére 
nézve. 

Jói tájékozott kisgazdapárti körök-
ben, az ötös bizottság munkájától 
körülbelül 16—18 kizárási indítványt 
várnak. A politikai bizottság foglal-
kozol1 az egyre aktuálisabbá váló 
főtitkár-kérdéssel is. Most már bizo-
nyosra vehető, hogy Kovács Béla a 
hét folyamán egészségügyi szabad-
ságra megy és utóda Bognár József, 
a jeleniegi téjékoztatásügyi miniszter 
lesz főti kárhelyettesi minőségben. 

A miniszterelnök belpolitikai beszámolója 
Nagy Ferenc miniszterelnök ked 

den este a Kisgazda Párt képviselő-
csoportjának ülésén nagy beszédben 
ismertette, hogy általános belpolitikai 
válság mrg nem oldódott meg ak-
kor, amikor egy újabb katasztrófa 
jelentkezett: a fasiszia összeesküvés. 

Hangoztatta, hogy a demokrácia 
igen jó fejlődött s napról-napra olyan 
új eredményeket mutatott fel, amely 
a külföld elismerését is kivívta. A 
jelenlegi politikai helyzet rossz — 
állapította meg — és ez veszélyezteti 
a demokráciát. A magyar nép év-
százados óhaja, hogy ebben az or-
szágban demokrácia legyen. Vala-
mennyi koalíciós párt egyetért abban, 
hogy a népet kell úrrá tennünk és 
fokoznunk kell az ország újjáépítését. 

A továbbiakban rámutato't arra, 
hogy a Kisgazda Pártnak igen súlyos 
kárt okoztak azok az összeesküvők, 

akik a Kisgazda Pártban bújtak meg. 
Mi — mondotta — nem mentjük 
ezeke', követeljük, hogy állítsák őket 
mielőbb bírósá? elé és példás ítéle-
tet hozzanak ellenük. 

Az összeesküvés felszámolása után 
első teendőnk a koalíció szorosabbra 
fűzése, mert meg keli akadályoznunk 
azt, hogy az összeesküvés belpoliti-
kai temetővé váljék. A Kisgazda 
Pártnak meg kell mutatnia, hogy éi 
szellemisége, amely olykor a politika 
útvesztőjében elhomályosodott. Oj 
korszakot kell kezdenünk s a kül-
földnek is látnia kell azt, hogy újból 
megtaláltuk azt az utat, amely a-de-
mokrácia további fejlődéséhez vezet 
és amely lehetővé fogja tenni Ma-
gyarország számára, hogy elfoglalja 
helyét a békeszerető népek családjá-
ban — mondotta befejezőben Nagy 
Ferenc miniszterelnök. 

Vámos Imre elvtárs 
az uj állomásfőnök 

Náday Géza szentesi állomásfőnök 
nyugalomba vonult és helyette Vá-
mos Imre elvtársunk lett az uj állo-
másfőnök, aki edd g Szolnokon tel-
jesített szolgálatot. 

Vámos elvtárs nagy nyeresége 
ugy a szentesi vasútnak, mint helyi 
pártéletünknek Régi szocialista és 
szervezett munkás s mint ilyen két 
éven át volt elnöke a Vasutas 
Szakszervezetnek. Somogyi Béla 
•anitványa volt s vele együtt lett 
szociáldemokrata. S >mog;> i adott 
neki először ízelítőt a szocializmus-

ból s az ö nyomdokain haladva 
lépett rá ö is az igazi útra, amely 
abban az időben még sok üldözte-
téssel és mellőzéssel járt. 

Vámos elvtárs aktív részt vett a 
szolnoki pártéletben és mint a 
Kunfí Gárda tagja nagy nyeresége 
lesz a helyi pártszervezetünknek is. 
Pártunk és az egész szentesi köz-
vélemény nevében szeretettel kö-
szüntjük a körünkbe érkezett Vámos 
elvtársat és itteni működéséhez sok 
sikert kívánunk. 

Akik a várost vezetik 
Délelőtti riportsétánkat végezzük 

és betérünk a városi f- jegyző h va • 
talába. Hátha csöppen valami köz-
é'dekü híranyag, amit lapunk mai 
fámában megjelentethetünk. Ahogy 
belépünk 

dr. Solti László fő jegyző ép-
pen tárgyal. 

Népes tüzohóküldöttség keresle fel 
stáiu-rendezésük sürgős elintézése 
éidekében, a nehéz testi munkás 

kenyérfejadag kiutalása követelésével. 
Dr. Solti László megnyugtatja őket, 
hogy az idevonatkozó szabályrende-
let előkészítése még csak ezután fog 
megtöiténni Alighogy tárgyalását be-
fejezi a fentcmlltett tűzoltókkal, máris 
nyílik az ajtó újra és egy hadisegé-
lyezett asszony áüit be. Nincs fa, 
nincs tflzrevaló. A főjegyző gyorsan 
intézkedik: az illetékes hivatalhoz 
utalja. Alig hogy távozik a hadise-
gélyes asszony, egy hétgyermeke« 



A Szociáldemokrata Párt tagjai február 2-án 10 órakor 
a Petőfi-utcai pártszékháznál gyülekeznek 

Az a bizonyos réteg.. 
Először a VAOSz megyei kon-

gresszusán, majd a magántisztvise-
lők tisztújító közgyűlésen találkoz-
tunk ezzel a jelenséggel: Van a 
tisztviselő társadalomnak egy bizo-
nyos rétege, amelyik nem akar tud-
ni szakszervezete munkájáról, nem 
akar tuoni érdekeit vedő szerveze-
téről, csak akkor nyújtja szemtele-
nül a kezét és veri a mellét, ami-
kor a szakszervezet által kiharcolt 
jogokról van szó. Mert mit is akar-
nak a szakszervezetek? Elviselhe-
tővé tenni ezeknek a tisztviselőknek 
a helyzetét, emberibb életmódot 
nyújtani az Íróasztal robotosainak 
és egy táborba tömöríteni magát a 
tisztviselötársadalmat, azért, hogy a 
milliónyi panaszok és sérelmek, 
követelések, orvoslásra találjanak. 
Igen. Ezt akarják a szakszervezetek. 
De akarja-e az a köztisztviselő, 
vagy a kistisztviselő, aki arra sem 
érdemesiti szervezetét, hogy annak 
megyei kongresszusán, vagy akár 
tisztújító gyűlésén megjelenjen ? Nem 
akarja! Mert nern érez a demokrá-
ciával, amely kenyeret adott a kezébe 
és amely kiemelte a Blista nyomo-
rából, hOjgy hasznára lehessen a 
demokráciának. Nem ezt teszi. Ki-
húzza magát, vonakodik, fölénye-
sen mosolyog, hogy majd eliön 
még az idő... és a Dálnoki féle 
puccsot a remények és ígéretek ha-
mis tüzében csillogtatja maga előtt. 
Irtózik a politikától. Nem akar önál-
lóan gondolkodó szervezett értelmi-
ségi lenne és ez a nagy csodavárás 
meg fogja tanítani ezt a bizonyos 
réteget arra, hogy a való élettől 
való elszakadás következményeként 
csak játékszerei lesznek az esemé-
nyeknek. 

Mert tanulják meg azok, akiket 
illet, hogy csak a szakszervezet le-
het a piliére az egymáson segítés-
nek és nézzenek ki a nagyvilágba,' 
megláthatják a valót: a paraszt 
megmutatta a földreform során, 
hogy erkölcsi jussa van a földhöz, 
a munkás a termelést * a békebeli 
nivó 65 %-ára emelte és azok a 
hatalmas problémák, amelyek a tiszt-
viselő társadalom érdekeit elöbbre-
vinnék, emberibb megélhetést bizto-
sítanának sohasem fognak megva-
lósulni, amig ilyen aknamunkásai 
lesznek a társadalomnak. 

Igen elfogyott a munkásság tü-
relme, vége van az előlegezett biza-
lomnak, amely összeesküvések alá 
adott táptalajt. Elég a spekulációból 
a suttogásból, a Mistéth ügyekből. 
Bennünket megtanított a történelem 
és levontuk a következményeket. 
Megtanultuk a bánásmódot és egy 
milliméternyit sem fogunk engedni, 
amikor azt mondjuk ennek a bizo-
nyos rétegnek: a reakciónak még 
az irmagját is ki fogjuk irtani 1 

Klstöke 84. 
szam alatt 
6 kat. hold föld Istállóval 
és Kúttal eladft. 
Ára: 11.000 forint. 
Ugyancsak eladó Dózsa 
György-u. 108 sz. alatti 

s a r o k h á z 
Ara ¿1.000 forint. 

Tájékoztatással szolgai 
PAterlrnó ügyvéd 

családanya áll a főjegyző elé. Gyer-
mekei éhesek, minden támogatás 
nélkül áll, jövedelme, keresete nincs, 
támogatást kér. A főjegyző azonnal 
intézkedik ügyében. Mosí a vasár-
napi ünnepséggel kapcsolatosan ke-
resik fel a főjegyzőt, sürgősen kell 
intézkednie, mert 

ismét és ismét nehezebbnél-
nehezebb problémák elé ál-

lítják. 
Éppen egy óraadó tanárnő kéri az 
óradíjak sürgős kiutalását, itt sem 
lehet meggondolatlanul cselekedni.. 
A főjegyző felirattal fordul a keres-
kedelmi iskolák főigazgatójához, hogy 
jár-e az óraadónak a díj szünetben 
is? Most ismét egy nehéz ügy. Egy 
paraszt bácsikának elesett a tehene, 
eltört a lába. Az állatorvos a polgár-

mesterhez küldte, hogy kérjen sür-
gősen vágási engedélyt. Ez nem tar-
tozik a főjegyzői reszortba, sem a 
polgármesteribe, csak felesleges zak-
latás volt. No, de ilyen is van sok. 

És ez így megy egész nap. Aiiogy 
leültem ott egy sarokba.és figyelme-
sen hallgattam dr. Solti László fő-
jegyző tárgyalásait, szinte meglepő 
volt az 

a szaktudás a jogi paragra-
fusok dzsungelében, 

amelyet ez a köztisztviselő a feleivel 
szemben tanúsított. Csak gratulálha-
tunk dr. Solti László munkájához. 
Kétéves munkája után ezekhez 
hasonló és a demokráciának minden 
szempontból hasznára váló sok si-
kert kívánunk neki. (b.) 

Felakasztotta magát egy 
béres. Czakó Ferenc gazdálkodó 
hiába várta reggel béresét. Szállásra 
ment, ahol megállapította, hogy éjt-
szaka felakasztotta magát a mes-
ter^erer.dára. I evágta, de éleszgetési 
kísérletei meddőnek bizonyultak, a 
béres meghalt. 

— Negyvenmillióról 74 millióra 
emelték a hadigondozottak ellátási 
alapját. 

— Nem kielégítő a nácitlanitás 
Németország nyugati övezeteiben. 

— Az új gazdák követelik a 
telekkönyvezési és a svábok kitele-
pítésének folytatását. 

c/i honvédség 
és az összeesküvés 

Dálnoki Veress Lajos „földalatti 
fővezér" vallomásában kijelentette, 
hogy ő és társai főként a ma w 
még nyugaton levő tisztekre és t 
csendőrségre számítottak. Ez « 
vallomás igen örvendetes számunk-
ra. Nem annak örllllink, hogy <« 
közvetlen határaink mentén nyila* 
és németbérenc hazaárulók szaba-
don sétálhatnak ahelyett, hogy ide-
haza már régen elvették volna 
méltó büntetésüket. Azért örven-
dünk a kopasz tábornok vallómé 
sainak, mert ebből azt látjuk, hogy 
az összeesküvők nem számítottak; 
mert nem számíthattak, a demo-
kratikus magyar honvédség tlsM 
jeire, tiszthelyetteseire és legény 
ségére. Azt látjuk, hogy a demo-
krácia rendelkezésére álló rövii 
idő alatt sikerült olyan fegyverei 
erőt létesítenünk, amely biztos paj 
zsa a demokráciának a régi rend-
szer kisértő árnyal ellen. 

Fuvardíjkedvezmény 
mezőgazdasági termények 

szállítására 
A földművelésügyi miniszter eli-

terjesztésére a közlekedésügyi mi -
niszter a MÁV-ná! a következő fú-
vat díjkedvezményeket lépiette életbe: 
vetőmagvak fuvarozásánál, uj mezé-
gazdasági gépek és eszközök szál-
lításánál, a földbirtokrendezés során 
földhözjuttatott uj gazdák részére ta. 
„M" osztály díjtételei, tenyészállatok 
szállításakor a 10. osztály díjtételeit 
íigyeiembevéve még 20 százalékos 
kedvezmény, gabona, hüvelyesek, 
olajosmagvak. olajosm-jgpogácsa, 
őrlemények tekintetében 1947 junins 
30 ig 30 százalék kedvezmény, ta<r 
karmánynövények préseli és prése-
letkn állapotban va!ó szállításánál 
1947 május 31-ig az a) alos>tály 
díjtételei érvényesek, aszálysujtotto 
helyekre való szállítás esetén ts 
vabbi 20 százalékos kedvezmény, 
az árpa, zab, tengeri, korpa, olaj-
pogácsa 1947 május 31-ig 50-szá 
zalékos kedvezmény, szárított ta 
karmánynAvények és szalmafélék 
esetén 1947 december 81-ig 2 5 s z v 
zaiékos kedvezmény, a burgonya 
szállításánál junius 30 ig 1—5® 
km-ig az „MM osztály dijtételei, a 
vöröshagyma junius 30 ig Makóról 
és környékéről történő fuvarozásnál 
20 százalékos kedvezmény, zöldséf 
és főzelékfélékre vonatkozólag I94T 
julius 1 tői Budapest-Nagy vásárte-
lepre történő feladasnál 20 száza-
lékos kedvezmény,. a gyümölcsfa-
csemetékre az „M" osztály szálfc-
tási dijtételei, természetes trágyaszáf-
litásnál december 31 ig 1—70 km-if 
20 százalékos, 171 km-től 30 szá-
zalékos kedvezmény, mészsalétroi», 
mészammonsalétrom december 31 -lg 
történő sz.álli ásainál darabáruké* 
történő feladásánál a II. os/tály díj-
tételei és 30 százalékos kedvozménf, 
míg a kocsirakománynál a VI. osz-
tály dijtételei érvenyesek, fejesk*-
poszta és sütőtök fuvardiját 1947 
december 31 ig külön kedvezményes 
dijtétel szerint számitják A kedvez-
ményes dijétel alkalmazásához meg~ 
felelő iga/olás szt'k^éges, 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

Hirdessen lapunkban 1 

Kielégítő a 
kórházfűtőanyagellátása 

A gondnoki irodától nyert értesü-
lésünk szerint, erre a hónapra a 
vármegvei közkórház 450 mázsa 

' szénre kapott kiutalást, amiből 210 
mázsa niár meg is érkezett. Ebben 
a hónapban NO mázsa fát is vett a 
kórház, úgyhogy bír a szén minő-
sége elég gyenge, mégis a tavalyi 
állapotodhoz képest kielégítőnek 
mondható a kórház fűtőanyaghely-
zete. 

Polgármesteri küldöttség 
Budapesten 

A polgármester budapesti tárgya-
lásainak egyik főcélja az l.200 000 
forintos segély kiutalása az építés 
ügyi minisztériumtól a kisvasút 
ügyében. Ha e segélyt kiutalják úgy 
a legrövidebb idó alatí sikerül meg-
valósítani a Derekegyház, valamint 
a Csanytelek és csongrádi vonal 
kiépítését. Ugyancsak a polgármes-
teri küldöttség viszi föl a városi ta-
nács tiltakozását Cserebökény elsza-
kítása ügyében. Személyes kihallga-
táson jelentkeznek Reisinger állam-
titkárnál aki az cicsatolási rendele-
tet aláirta. Ha ez azonban nem ve-
zetne eredményre úgy magától a 

belügyminisztertől fognak kérni sür-
gős kihallgatást. 

Sima László pénzügyi tanácsnok 
a szabályrendeleteket vitte magával, 
melyhez a belügyminiszter hozzájá-
rulását fogja kérni. 

Itt emütjük meg, hogy Cserebö-
kény községesitésével kapcsolatban 
a polgármesteri küldöttség memo-
randumot fog átnyújtani a belügy-
minisztériumban. Á memorandum 
teljes s/övege rendelkezésünkre áll 
és azt kivonatosan lapunk holnapi 
számában fogjuk "közölni olvasó-
inkkal. 

sz. m, t. e. álarcos bálja 
az I p a r t e s t ü l e t b e n f e b r u á r hó 8-án. 

Az elcsatolt területek magyar 
hadifoglyaínak elhelyezése 

az anyaországban 
Csongrád vármegye alispánja elő-

terjesztést tett a belügyminiszterhez 
a 38 as határokon kivül lakott, de 
Magyarországra visszatérő hadifog-
lyok elhelyezése érdekében. A bel-
ügyminiszter válaszában értesítette a 
vármegye alispánját, hogy a jugosz-
láv területekhez tartozó magyar ha-
difoglyok a népjóléti minisztérium 

népgondozó kirendeltségénél jelent-
kezzenek. Mig a román területekhez 
tartozó hadifoglyok a budapesti 
Szent László és Mátyás király lak-
tanyában jelentkezzenek az ott fel-
állított hadifogoly otthonokban. Az 
igy hazaérkezett hadifoglyok ren-
deltetési helyeikre teljesen ingyene-
sen utazhatnak. 



fl földmívelésügyi minisztérium 
tájékoztatója 

A földmívelésügyi miniszter ugŷ  
rendelkezett, hogy az egykori Horthy-
inénes lovait sorolják be az állami 
tenyészállományba és azonos számú 
használati lovat adjanak ki igaerő-
hiánnyal küzdő ujgazdáknak. Ennek 
az intézkedésnek következtében te-
hát a Horthy család Nyugatra távo-
zott egyik tagjának lovai, számsze-
rint 11, a szegényparasztság talpra-
állitását szolgálják. 

Ehhez a közleményhez a Népszava 
a következőket fűzi hozzá: Arisz-
tokrata lovak paraszti igában. Az 
egykori Horthy ménes lovai közül 
ujgazdáknak is juttatnak. Kepzelem, 
micsoda megrökönyödést keltett ez 
az arisztokrata lovak között. Méltá-
nyolom is elkeseredésüket, hiszen 
az uj környezetben dolgozniok kell. 

Kártérítés 
A minisztérium tudomására jutott, 

hogy a vidéki vásárokon vagy a 
gazda istállókban egyes állatkeres-
kedők a megállapított hatósági ár-
nál olcsóbban vásárolják a szarvas-
marhát, A minisztérium rendeletileg 
ugy intézkedett, hogy az iiymódon 
megkárosítottak hat hónapon belül 
peri indíthatnak az ilyen lelkiisme-
retlen kereskedők ellen. 

T a l a j j a v í t á s 
Az országban 3 millió katasztrá-

lis hold savanyu és 1 millió hold 

szikes terület van. Ezek megjavításá-
ra és a termelésbe való bevonására 
a kormányzat a folyó évre 6 millió 
forintot irányzott elő. A következő 
esztendőkben pedig 40 millió forin-
tot kíván biztosítani. 

Buzakötveny 
Már előzőleg közöltük, hogy a 

jóvátételi szállításokra és a Vörös 
Hadsereg ellátására igénybevett ál-
latokért és terményekért a paraszt-
ságnak 646.428,000 kg. búzáról 
szóló kötvény jár, amelynek forintra 
átszámított értéke 258,521 200 fo-
rintnak felel meg. A kötvényeket 
mindenki az illetékes pénzügyigaz-
gatóságnál veheti át. 

Ezek a kötvények pénzt jelente-
nek, mert az állam azokat 1948 
végéig előreláthatólag teljes mérték-
ben beváltja és addig is 4 °/o ka-
matot jövedelmeznek. Saját pénzé-
nek ellenség minden paraszt ameny-
nyiben jóvátételre vagy hadseregel-
látásra állatot, gabonát vagy egyéb 
terményt szolgáltatott be s ha most 
nem jelentkezik haladéktalanul köt-
vények átvétele végett vármegyéjé-
nek pénzügyigazgatóságánál. 

Mindenki kérje tehát a községi 
elöljáróságoknál, illetve a jegyzői 
hivatalban a 2720/1946. a P. M. 
számú rendeletben előirt kimuta-
tásba való felvételét. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó J 
Január 30. 1 napig I 

A gazdag mengasszong 
Az orosz filmgyártás műremeke. Kacagó, vidám fiatalság. Fülbe-
mászó melódiák. Romantika, szerelem. Csupa tréfa, csupa élet. 
Zenés-táncos vígjáték. Híradó. 

H I K E K 
Ma január 30. Rom kat. Mariina szt. vt.. 

v:.;tustúfw Noémi 
Vízállásjelentés: Tiaza 29-én 175, Kurca 

Hé. 
Hőmérséklet: — 9 fok 
Időjárásjelenlés t Gyenge északi szél, 

fevazások. A hőmérséklet kissé csökken. 
Ogyelelcs gyógyszertárak « Január 25— 

•M-ig Oláh és Ihász. 

¡047 január 32 
A polgármester megkeresést inté-

zett a szentesi kereskedőkhöz, amely-
ben feltárja a Szlovákiából átmene-
kült magyarok nyomorúságos hely-
zetét és kéri a kereskedőket, hogy 
adományaikkal járuljanak hozzá a 
szerencsétlen felvidéki menekültek 
gyors megsegítéséhez. A cél nemes, 
9 mi, akik ismerjük a szentesiek ál-
dozatkészségét, már eleve bízunk a 
felhívás eredményességében. E hirfej 
megírásához nem is a tulajdonkép-
peni felhívás szolgáltatott témát, ha-
nem az alaita lévő dátum, amely 
izószerint a következő : 1047 január 

Ezt olvastuk ugyanis az egyik, 
kezünkbe került felhíváson. Az em-
ber önkéntelenül elgondolkodik ezen... 
1047... Ha humorizálni akarnók, 
azt keltene mondanunk: úgy látszik, 
már közel ezer év óta folyik a szlo-
vákiai magyarság üldözése. De ez a 
Urna tálságosán is keserű a humo-
űzáláshoz. Helyette tehát azt mond-
fitk, hogy azt még megbocsátható 
túrásnak kell tartanunk, ha egy 
gyors munkát végző gépírónő 1947 
Helyett véletlenül J047-et ír. De ami-
tor a dátum január 32-vel folytató-
éik, akkor már kétségtelenül köny-
$yelmfiségre, gondatlanságra kell 
tivetkeztetniink. Éppen ezért enged-
tessék meg nekünk, hogy az isme-
retlen gépírónőt szigorú megrovás-
ban részesítsük. (zc) 

— Vendéglősök és korcsmárosok 
«lakosztályának ezúton ir.bnd köszö-
netet a HONSz vezetősége a/ért a 
fénzbeii adományért, melyet a szak-
osztály két sokgyermekes hadiözvegy 
és egy sokgyermekes 100 százalékos 
hadirokkant részére gyűjtött. Ado-
mányukkal könnyeket töröltek le 
azok szeméről, akik ma a legeleset-
teb helyzetben vannak. HONSz el-
aökség. 

— Méhész Egyesület felhívja tdg-

rít, hogy méhetető c ¡kor szükseg-
tüket a városháza 46-os számú 

szobába jelentsék be. Február 2 án 
áéltiíáu lemez, szeg, rostaszövet 
Igénylés az Egyesületben. Elnökség. 

— Hegyközség értesíti tagjait, 
fcogy Shcli téli olajos permetező 
anyagra literenként 3 80 forintért, 
kén porra kg ként forint 3 50 ért, va-
telint az összes védekező anyagok-
fa előjegyzést elfogad. Elnökség. 

— Kőművesmesterek és iparo-
tok szakosztályának január 30-án 
é. u. 3 órakor szegelosztás lesz, az 
Ipartestületnél. Pontos megjelenést 
*ér az elnökség. 

— Az orvosok műsoros tánces-
aélyére számozott belépőjegyek elő-
vételben már megválthatók az lile 
gyógyszertárban. 

— Fábiánsebestyénben nagy 
körvadászat volt. Az első alkalom 
«ia| több, mint 400, a második 
alkalommal 160 nyulat ejtettek el. 

R Á D I Ó 
Budapest 1. január 30. 

7.20: Reggeli zene. 8: Komjáth 
István előadása a keskenyfilmről. 
8.15: Szórakoztató szovjet hangle-
mezek. 9: Barcza-Horváth József 
cigányzenekara. 12 15: Viráay Anna 
gordonkázík. 12.40: Miss Sally ha-
lála. Elbeszélés. 13: Környei Kálmán 
szalonegyüttese. 14.10: „Régi zon-
goramuzsika." 14.10: A kö/elkelet 
katonaszemmel. 15 00: Sally Judit 
gyermekdalokat énekel. 16: „Tea 

kettesben.- Zenés intermezzó. 16 30: 
Gvermekrádió. 17.10: Párthiradó. 
17.20: A Vöröskereszt közleményei 
18: „Amit a város dalól." 18.45: 
A tuberkulózis elleni küzdelem a 
Szovjetunióban. 19: Közvetítés a 
Magyar Állami Operaházból: „Tosca." 
19 45: Hirek. Sporthirek. 20 45: 
Hangos híradó. 22.30: Magyar mű-
vészek tánclemezei. 23: BBC-aján-
déklemezek. 

Pincérek bálja 
február 13-án a P e t ő f i b e n . 

SZENTESI LAP 1947. jaw. 30. 3 

Ország - Világ 
Tildy Zoltán üzenetet küldött a 

franciaországi magyaroknak. 

Anglia nem vállalja a zsidó állam 
felállításának kötelezettségét. 

Tömegesen menekülnek a magya-
rok Szlovákiából. 

Helyreáll a magyar-osztrák diplo-
máciai viszony. 

Bede István londoni magyar kft-
vet Budapestre érkezett. 

Letartóztattak két magyar kéaiet. 

Nem lép ki a kormányból a len-
gyel parasztpárt három minisztere. 

Eltemették a csepeli robbanás 
munkásáldozatát. 

Gira, a spanyol köztársasági kor-
mány miniszterelnöke lemondott. 

Összeesküvő ifjakat fogtak Bö-
szörményben. 

Három évi fegyházat kapott a 
hajdúszoboszlói vetkőztető. 

Tetőtüz ütött ki a Pénzjegynyomda 
épületében. 

A német bíróságok megkezdték 
Fritsche bünperének fötárgyalását. 

Magyar megbízottak utaznak Fiú-
méba és Triesztbe, hogy a szabad 
kikötőről tárgyaljanak. 

Madridi hír szerint Franco távozni 
készül. 

Hölgyeim I Uraim I 
Felkérjük 

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

tot felidéző 

öreg szabók 
vacsorás báljára 

Rendezőség 

S P O R T 
Ujabb két magyar bajnok-
ságot nyertek a szentesi 

birkózók. 
Vasárnap rendezték Budapesten 

az 1947. évi szabadfogású birkó-
zó bajnokságot. Légsálynan a szen-
tesi Páger győzött. A könnyúsúlyban 
ugyancsak a szentesi Győri lett az 
idei magyar bajnok, aki multvasár-
nap a görög-római bajnokságot is 
megnyerte. Ebben a súlycsoportban 
a harmadik helyezést Varga (Szen-
tes) érte el, a váltósúlyban pedig 
Győző (Szentes) lett a harmadik. 

Modern fenete télikabát plüss bé-
léssel, magas, vékonyabÖ alakra el-
adó. Ady Endre u. 38. 116 

Egy pár 55 kg. kocsitengely el-
adó. Salánki Pálnál Szegvár, II. tized 
20 szám. 

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

A munkadfj és sütés kilogrammonként 36 fillér. 

J a " - p é n t e k e n II fl f f 0 f f a Petőfi-utcai székházban' 
este hat órai kezdette l " " I I C iJ I — — — 

Előadó: dr. Boros Kálmán. A terem fűtve lesz. Minden elvtársat várunk. 



Tervszerű munka, magas életszínvonal: 
a Szociáldemokrata Párt 35. kongresszusának célja 

— Szegényügyi bizottság a 
városi képviselőtestület idevonatkozó 
határozata értelmében helyszíni szem-
lét tartott a városi szeretetházban. 
Megállapították, hogy nagyobb rsnd-
ellenesség nincsen. 

— Elrendelték Saláta Kálmán 
országos körözését. Nyomravezető 5 
ezer forint jutalomban részesül. 

— Felhívás. Felkérem az Építő-
munkás szakszervezet vezetőségének 
a tagjait, hogy csütörtökön délután 
4 órakor fontos flgy megbeszélése 
tárgyában a szakszervezeti titkársá-
gon jelenjenek meg. 

Párthírek 
Folyó hó 31-én este hat órakor a 

pártszékházban pártestet tartunk. 
Előadó: dr. Boross Kálmán. 

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

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

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének föbizalmiai és utca 
bizalmiai a pártszékházban (Petőfi-u. 
1 4 . ) február 2 án, vasárnap délután 
3 órakor értekezletet tartanak. A 
megjelenés kötelező. 

Szociáldemokrata Párt Rendező 
Gárda tagjai február 2 án, vasárnap 
d. e. 9 órára a pártszékházban 
feltétlen jelenjenek meg. 

A február 2-i ünnepség 
műsora 

Értesítem a város közönségét, 
fcogy Szentes megyei város az ün-
nepség jelentőségéhez méltó keretek 
között kívánja megünnepelni a Ma-
gyar Köztársaság kikiáltásának egy 
íves évfordulóját 1947. évi február 
2-án. -

Az ünnepségnek, amely ű. e. 11 
érakor a Tóth József színházterem-
ben kezdődik, műsora a kővetke/ő. 

1. Himnusz — Marseillaise. 
2. Elnöki megnyitó: Erdei Mihály 

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

polgármester. 
6. Nemzeti Függetlenségi Front 

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

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

M E G H Í V Ó . 
Februér hó 2 ón a volt Kaszi-
nóban a kereskedelmi Alkalma-
zottak nagy 

tea- és tánc-estélyt 
rendeznek, lánc regaelig. Jar 7-
e» figAny/fnc, hnrg.,lat. f*ny 
bü!íó. Jev-yek elővételben : Föld 
míves Szövetkezet. Apport i-ter 
5.. Kö2tisz» iselók szövetkezete 
Izsák festéküket, Ragváns/kv 
cuVorka üzlete. KhVer^íkedök 
szövetkezete. Jövendő-utca 3 

Hirdetmény 
Az 1946/47 évi beszolgáltatást' kö-

telesség teljesítésének 1947. évi 
február hó 1 napjával kezdődő el-
számolásával kapcsolatban a kővet-
kezőket teszem közhírré: 

A beszolgáItatási kötelesség tel-
jesítésének 1947. évi február hó 1 
napjával kezdődő lezárása nem je-
lenti azt, hogy az 1947. évi január 
31 napja után a beszolgütatási kö-
telesség teljesítésére beszolgáltatni 
már nem lehet. Egyrészt azok a 
gazdálkodók, akik beszolgá Itatási 
kötelességüknek eleget tettek, az 
1947. évi január hó 31 napjától az 
1947. évi julius hó 1 napjáig — 
nagyobb arányú jutalom biztosítása 
érdekében —, további beszolgálta-
tásokat teljesíthetnek, másrészt a 
beszölgáltatási kötelességgel hátra-
lékos gazdálkodó a reá bírságként 
kivetett összeg megfizetésének ha-
táridejéig a hátralékát terménybe-
szolgáltatással kiegyenlítheti és en-
nek alapján a birság elengedését 
kérheti. 

Azon gazdálkodó, aki gabona, 
burgonya és olajosmag beszölgálta-
tási kötelerségét mindhárom cso-
portban egyaránt teljesítette, juta-
lomra tarthat igényt. A gazdálkodó-
nak a jutalom kifizetését a beszöl-
gáltatási osztályon szóban vagy írás-
ban kérnie kell. Kérelmet ai 1947. 
évi február hó 1 napjától julius 1 
napjáig ke!J előterjeszteni. A gaz-
dálkodónak a kérelem* ez csatolnia 
kell az illetékes adóhatóság igazo-
lását arról, hogy az 1946. évi föld-
edójával nincs hátralékban, továbbá 
azt a nyila'kozatát, h^gy van-e más 
község (város) területén 1 kat. hol-
dat meglnladó f-zán óicrüleie. A ju-
talom szempontjából csak a gabo-
nát, burgonyát, szárazhüvelyest, ku-
koricát es ol josmagot lehet számí-
tásba venni. Ehhez képest, ha a 
gazdálkodónak jutalomra igénye van 
az általa beszolgáltatott hízott ser 
tés. zsír, fűszerpaprika, vöröshagyma, 
fokhagyma, káposzta és évelő ta 
karmánynnvény beszolgáltatásáért 
jutalmat fizetni nem lehet. Ezért, ha 
a gazdálkodó ilyen terményeket szol-
gáltatott be, ezek az elszámolás so-
rán nem teljesesként, hanem be-
számításként lesznek figyelembe 
véve. 

Az 1947. évi tebruár hó 1 és 20 
napja közötti elszámoltatás során a 
beszölgáltatási osztály, mint nyilván-
tartó hatóság, nyilatkozatra szólítja 
fel a gazdálkodókat a hátralék te-
kintetében. A gazdálkodó beszölgál-
tatási hátralékát a beszölgáltatási 
nyilvántartó hatóság február hó 20 
és 28 napja között hivatalból álla-
pítja meg, s a teljesítéssel hátralé-
kos gazdálkodókat kimutatásban foe-
lalja. E/en kimutatást azután 1947. 
évi február hó 28 napjától közszem-
lére teszi. A gazdálkodó a közszem-
lére tett kimutatás adatai t-ilen a 
beszolgáltatás! osztályon felszóla hat 
s ha a felszólalását elutasítják, a 
határozat elien fellehbezéssel élhet 
a közellátási felügy lőséghez. Men-
tesüí a birságo'ás alól a/ a ga/dál-
kodó, aki gabonabeszolgáltatási kö-
telességén. k 90 százalékban, bur-
gonyabeszo gáltatási köttlets gének 
80 százalékában és < laio-n^ghe-
szolgáltatáM kötelességének 70 szá-
zalékban eleget tett 

Azok a gazdáik-dók, akik a-
1945/46 évi kukoricabcsz.i|g,iitatasi 
kötelesség nem teljesítése •• ialt l í 
szabott kártt'-Htéfct még mindig nem 
fizették meg és azzal a kedvezmény 
nyel sem éltek, hogy a kártérítés 

nem fizetése helyeit árpát szolgál-
tattak volna be, az elszámoltatás 
során annyival emelt burgoryabe-
szolgáltatási kötelességgel lesznek 
megterhelve, ahány kg-ot az elmu-
lasztott kukoricabeszoígáltatás meny-
nyiségének két és félszeres szorzata 
kitesz. Az a gazdálkodó aki a bur-
gonyabeszolgáltatásának teljes mér-
tékben eleget tett, a beszolgáltatni 
elmulasztott kukoricamennyiségnek 
felével, illetve annak szorzatával 
leŝ z csak megterhelve. 

Ha az 5 kat. holdnál nem na-
gyobb szántóterülettel rendeiksző 
gazdálkodó földadójára természetbeni 
beszolgáltatást nem teljesiiett, ha-
nem azt teljes egészben pénzben fi 
zette ki 1947. évi január hó 31 
napjáig, akkor ezen gazdálkodók-
nál az egész gabonabeszolgáltatási 
kötelesség elengedettnek lesz te-
kintve. 

Ha a gazdálkodónak több köz-
ség (város) határában van szántóte-
rülete és ennek folytán beszölgálta-
tási kötelessége több nyilvántartó 
hatóságnál van kezelve és egyik 
helyen többlete, másik helyen hi-
ánya mutatkozik a teljesítésbe, kér-
heti, hogy a többletként mutatkozó 
teljesítést a másik nyilvántartó ha 
lóságnál fennálló beszolgáltatási hát-
ralékának csökkenteséte fordíthassa. 

Mint már közhírré tettem az el-
számoltatások február hó 1 és 20 
napja között leszi.ek a közellátási 
h>vatal beszölgáltatási osztályán, ami-
kor is minden beszolgáltatásra kö-
telezeti gazdálkodó beszolgáltatásé 
lapjavai és a beszolgáltatásra vo-
natkozó összes iratokkal (vétc i je-
gyek, átvételi igazolások, termelést 
szerződések stb.) köteles megjelenni 
és elszámolást megejteni. 

Az elszámoltatásul cgyidfiben kez-
dődik meg a jóvátételre és a Vörös 
Hadsereg ellátására igénybevett jó-
szágok és termenyek után járó bu-
zakötvények, valamint a jóvátételi 
teljesítők" részére a Vörös Hadsereg 
által adományozott só és gyufa 
szétosztása is. 

Ezzel kapcsolatosan felhívom mind-
azokat, skik a Vörös Hadsereg el-
látására vagy jóvátételre jószágot, 
szalmát, szénái szolgáltattak be, de 
annak árát még nem kapták meg, 
hogy a fenti idő alatt buzakütve-
nyeiket, dr. átadott Jószág v gy ter-
mény véMi jegyének, mázsabárcá-
jánok vagy átvételi igazolasanak le-
adása mellett vegyék át. A >6 és 
gyufa juttatás ingycrcs, azonban 
szállítási költség cin,én a só kg ja 
u'án 24 fillér, a gyufa doboza után 
2 fillér fizetendő. 
110 Polgármester. 

Az uj piaci árak 
Fejcsképoj«rte 8S 
Kelkáposzta 54 60 62 
VörösKápoazta 60 6W 72 
Karaláb 50 5T 80 
Sárgarépa 68 70 80 
Burgonya .30-40 35 46 3 6 - 4 8 
B«b (száraz) 68 76 80 
Borsó 60 69 72 
Mnk 2.60 2 92 3 12 
Szilvalekvár 4.50 5 10 5.60 
Sftvanvuképoszta 1.58 1.82 1.90 
Ecetei uborka 4.70 
Ecetes p*ptika 5.20 
Knpoaztáa »-cetes paprika 5.10 
Paprikás snleta 5 20 
Köleskása 1.68 

Gyümölcsök: 

Alma »«Mi (I. r.) 3 18-4.24 3.71-5.08 3 82 5 10 
Almi (II r.) 2.1 ? 3.18 2.44-3 61 2.54-3.82 
Körié n. (I. r.) 3.18-4-24 3.71-5 08 3.82 5.10 

Tyúk kr 
Csirke 
Pulyka 
Gyöngyös 
Hízott liba . 
Hi/ott k-csf .. 
Sovány liba „ 
Sovár.y kacsa 
i lal folyami hR -ja 
Hal állóvi?i kg.-ja 

340 .. 
400 .. 
400 . 
400 .. 
150 .. 
130 . 
320 .. 
300 
2 5 0 - 350. 
1 5 0 - 2 0 0 

Irányárak 

Tej és tej termékek: 
Tej 80 
Tejfel 280. tehéntúró 2.— vaj kg. 20. -
juhturó kg. 6.— juhsajt 6.50. 

Baromfi 
ToiA« 25 fill. 

Karfiol 
Zeller 1 caomó 
Petrezselyem 
Cékla 
Sütőtök 
SüittÖk fehérhajú kp. 
Sülttök ftíhaju 
Birsalma 
Naszpolva 
Dió 
vöröshagyma 
Fokhr.yyma 
Dugbagyma 
Torma 

83 95 1 . -1 1.15 1.2C 
' 83 95 1 -

50 57 60 
25 29 JC 
90 1 04 1.08 
70 80 84 

1.50 1.72 1.8C 
1.80 2.07 2 . l f 
1 40 3.90 4 — 

1.40 1.50 
4.70 5 -
4 80 5.20 

1.25 1.45 1.50 

Hibamentes ötszázkilós máz*a 
380 forintért eladó, harmóniumot 
keresek megvételre. Dózsa György 
utca 60. 91 

Világhírű Rud Sach ekék, mor-
zsolok darálók olcsón beszerezhetők 
Bori Géprakt rábjn. 92 

Karikahajós varrógép eladó, zon-
gorát, pianinót, Harmóniumot vásá-
rolnék J6k ii-u ca 90. 93 

Tttngóharmonika, villanyóra, zo-
mánco oit tű'hely, stgédmo'oros 
kerékpár, kerékpárgumik legolcsóbban 
Borinál. 49 

Egy drb jó állapotban lévő 5 
HP Hoffher benzinmotor eladó. 
Kiss Sándor Nagyöivény-u 11. 

Gyógydauer, hajfestés, szőkítés, 
els/»rangu munka garanciával Z^em-
b mái. Teleki Pal-u 25 1134 

Könnyebb paripát elcserélnék 
nehezebbért, hasas üsz'érí, lóéit 
vagy pénzért is eladó Árvát Bálint 
u. 69. 105 

Asztal, drótköKl, vírágálvány el-
cdó Kossuth u. 13/a, 12—2 között. 

Kimaradt kukoricidarát veszek, 
cím a kiadóban. 
F e j ő s t e h é n 12 é v e s é s e g y 
7 h ó n a p o s U s z ö b o r j u el-
a d ó v a g y a n y a j u h o k é r t el 
cserélendő, Lázár Viimos u. 17 szám. 

Lemezt, sziget, drótot, abronc-
vas-t azonnal kiszolgálja jegyre 
Bori vaskereskedő. 90 

Főszerkesztő 1 Sima László. 
Felelőn szer ke.ízt 6 : Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a »BaratsAg' nyomda kft« 

Felétől tjyoTidavezető: Cncrnus L. Imrf 




