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Új koalíció; 
vagy új választás 
A 35. szociáldemokrata pártgyti-

lésen mondotta Szakasits Árpád: 
Elérkezelt az ideje annak, hogy a 
kormányzásban csak őszintén de-
mokratikus pártok vegyenek részt. 

'Ezért páriunk arra az álláspontra 
helyezkedik a jelenlegi politikai vál-
ságban, hogy vagy új alapokra, 
fektessék a koalíciót, vagy döntsön 
a nép, az új választások során. A 
választásoknál azonban meg kell 
allapitani a mennyiség és a minőség 
helyes értékarar.yát. Nem tűrhető, 
hogy a demokrácia eszközeivel azok 
döntsék meg a demokráciát, akik 
ezt az országot pusztulásba vitték, 
akiknek minden ereje a múltban arra 
irányult, hogy a népet jogaitól el-
üssék. A népszabadság jogaival csak 
azok élhetnek, akik ezt a jogot a 
nép érdekében kívánják gyakoíoini. 

Azok a tömegek, amelyek a mun-
káspártokra adták le szavazataikat 
a demokráciára szavaztak. De amint 
a Kisgazda Párt ímmel-ámmal folyó 
ismételt takarítási műveletei mutat-
ják, amint az összeesküvés miatt 
letartóztaiott kisgazdapárti miniszter, 
képviselők és vezeíő pártfunkcioná-
riusok bizonyítják a kisgazdapárti 
szavazatok jelentős része az ellen-
forradalmi reakció és a mult bűnös 
rendszerének visszahozása érdekében 
adatlak le. Ha tehát a demokráciá-
ban mi szocialisták követeljük ma-
gunknak az irányítás szerepét, ezt 
semmiféle szántaránnyal tőlünk el-
ütni nem lehel. 

Nem törekszünk kisebbségi dik-
tatúrára. De éppen azok a demo-
kráciát, amelyekre a jobboldali kö-
rökben gyakran hivatkoznék, és 
mutatják, hogy a miniszter-
elnökség nem lehet hitbizománya 
egyet'en pártriak sem. A demokrácia 
értelmezése akkor helyes, hogyha a 
demokrácia ügyeinek vitelét a való-
ban demokratikus erőkre bízzák. 
Ennek kell megvalósulnia hazánkban 
is. Nem titkoljuk, hogy az összees-
küvés, amely a magyar köztársaság 
megdöntésére irányult sokkal jobban 
férközöíi bele a kisgazdapártba, 
semmint, hogy minden fejintartás 
nélkül lehetne ennek a pártnak 
egyáltalán demokratikus voltáról be-
szélni. Az sem kétséges, hogy a 
párt felelős az ö delegáltjaiért, s 
összeesküvőknek miniszteri székekbe 
való ültetése s képviselői megbíza-
tása nem intézhető el egyszerű kizá-
rással, vagy lemondással. Mi tör-
ténne akkor, hegyha a munkáspár-
tok esnének ebbe a hibába? 

A francia pénda mutatja és Fran-
ciaország talán mégis hazája az 
igazi demokráciának, hogy a nem-
zeti érdekek fölébehelyezheiők a párt-
érdekeknek. A válságok megoldása 
és az újjáteremtés munkájának meg-
indítása a francia szocialista párt 
érdeme. Ez a párt pedig nem több-
ségi pártja francia törvényhozásnak. 
Ott azonban kétségtelenné vált, 
hogy csak olyan tényezőkre bízható 
az ország vezetése, amelyek abszo-

A letartóztatott MÁVAG igazgatóit 
szervezték a miskolci kilengéseket 
A letartóztatott Borbély Kálmán 

és Rimóczy György kihallgatását 
megkezdték az államvédelmi osz-
tályon. Megállapította a nyomozás, 
hogy Borbély legjobb barátja volt 
a már letartóztatott Majoros János 
pilótának. Közreműködött abban, 
hogy az összeesküvés céljaira re-
pülőgépalkatrészeket rejthettek el a 
Bakonyban. Kiderítette a nyomozás, 
hogy Bán Antal iparügyi miniszter 
négy revíziós bizottságot küldött ki 
a gyár budapesti telepeire, amelyek 
közül hármat sikerült Borbélynak 

kivédenie, a negyedik azonban már 
világosságot deri'ett az ott folyó 
szabotázsokra. 

A legérdekesebb megállapítása a 
nyomozásnak, hogy Borbély Kál-
mán munkásriyuzó magatartása és 
különösen a diósgyőri üzemben ural-
kodó szörnyű szociális viszonyok 
okozták az emlékezetes miskolci 
kilengéseket. Borbély diósgyőri csat-
lósai által fellázította a rossz szo-
ciális viszonyok között élő mun-

A nagy világ 
Hétfőn irják alá Párizsban a Ma- | bolgár küldöttség már bejelentette, 

gyarországgal, Bulgáriával, Olasz- hogy hétfőn észrevételeket kíván 
országgal, Romániával és Finnor- tenni a békeszerződéssel kapcso-
szággal kötött békeszerződést. A I latban. 

Marshall Sztálinnál kíván tanácskozni 
Washingtonból nyert értesülés 

szerint Marshall tábornok Moszkvába 
való elutazása előtt közölte Sztálin 
generalisszimusszal, hogy a külügy-
miniszterek konferenciájának ideje 
alatt tanácskozni óhajt 'vele. Való-

színű, hogy Sztálin magánkihallga-
táson fogadja majd az amerikai 
külügyminisztert. Marshall Berlinen 
keresztül utazik Moszkvába, ahol 
megszakítja utiát, hogy a német vi-
szonyokat tanulmányozhassa. 

A leszerelés a Biztonsági Tanács előtt 
Francia híradás szerint az Egye-

sült Nemzetek biztonsági tanácsába 
előreh iladást értek el a leszerelés 
és az atomenergia kérdésében. Gro-
mikó szovjet delegátus javasolta, 
hogy az atomcllenörzésre vonatko-

zóan előterjesztett francia indítványt 
fogadják el. Javasolta továbbá a 
leszerelési bizottság felállítását. A 
francia körök megítélése szerint 
GromikÖnak ez az előterjesztése 
előrehaladást jelent. 

A volt csatlósállamok békéje 
Marshall tábornok az amerikai 

törvényhozás elé 27 külpolitikai 
tárgyú törvényjavaslatot terjesztett 
elfogadás végeit. Kérte, hegy az 
USA a háború által sulytott orszá-
gokat az UNRRA megszűnése után 

is segélyezze, továbbá vegyen részt 
a menekültügyek intézésében Vé-
gül előterjesztette azt a törvényja-
vaslatot, amely az öt volt csatlós-
állammal kötött békeszerződés be-
cikkelyezéséről szól. 

Bidatilt a francia külpolitikáról 

Bidault francia külügyminiszter 
kijelentette, hogy a francia külpoli-
tika a Nagybritániával való szövet-
kezést mindenkor helyeselte. Fran-
ciaország fennta tja álláspontját a 
Ruhr vidék kérdésében és ellenzi, 

hogy Németország a német békére 
vonatkozó tárgyalásokon résztve-
hessen. 

Itt emiitjük meg, hogy a béke-
szerződés aláírására kiküldött finn 
bizottság megérkezett Párizsba. 

A Japán gyarmatok 

A New York Times közli, hogy 
Nagybritánia és a Szovjetunió visz-
szautasitották azt az amerikai javas-
latot, amely a Csendes-óceáni volt 
japán mandátumos szigeteknek ame-

rikai gyámság alá való helyezését 
célozza. Az emiitett két hatalom ál-
láspontja szerint még nem érkezett 
el ebben a kérdésben a végleges 
rendezés ideje. 

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

Az Egyesűit Államok 
tiltakozik if|. Horthy Miklós 

beutazása ellen 
líj. Horthy Miklós, az egykori 

magyar kormányzó fia kiügyeskedelt 
egy ideiglenes beutazási engedélyt 
az Egyesült Államokba. Az ame-
rikai magyarság felháborodottan til-
takozik ez eiien, s beadvánnyal 
fordult az amerikai kormányhoz, 
hogy ifj. Horthy beutazását akadá-
lyozza meg, mert a beutazás enge-
délyezésével egy elsőrendű háború* 
bűnösnek adnának menedéket. 

Ezt mondta 
B A N A N T A L : 

„Jó politikát kell propagálnunk 
és alkalmaznunk, mert a tömegek 
sokszor bennünket tesznek felelőssé 
a maguk nyomoruságáért. Végered-
ményben 

célunk a termelőeszközök 
tulajdonának megváltoztatá-
sa és legvégső célunk, hogy 
a magántulajdon helyébe a 

köztulajdont állítsuk. 
A szociafista eszme az embert he-
lyezi mindenek fölé, akit óvni és 
védeni kell, a ^gyilkosoknak azon-
ban nem kegyelmezhetünk. Az ő 
s?ámukra nincs humanizmusunk." 

A délszlovákíai 
menekültek 
elhelyezése 

Néhány héttel ezelőtt Csongrád 
vármegye alispánja kéréssel fordult 
a vármegye községeihez a délszlo-
vákiai menekültek elhelyezése érde 
kében. Mint értesültünk, az elhelye-
zés iránt igen gyér érdeklődés nyil-
vánult meg a vármegye közönségé-
nek körében. Azonban mégis ki keit 
emelnünk a vármegyéből Pusztaszer 
és űttömös községeket, ahol fáradt-
ságot és áldozatot nem kímélve, 
községenként 5 0 - 5 0 család ellátá-
sáról fognak gondoskodni, sőt a 
pusztaszeriek még azt is elvállalták, 
hogy kocsikkal fognak a menekültek 
elé menni és őket a helyszínre szál-
lítani. Mi a helyzet Szentesen? Ittit 
akadt egynéhány .kisgazda" érdek-
lődő, erős, magabíró és potyamun-
kára felhasználnató menekült iránt. 
Ebből látjuk, hogy mennyire dühöng 
egy-egy magyar emberben a szociá-
lis érzés. 

lut felelőséggel és teljes őszinte-
séggel a demokrácia hívei. Ennek 
az elvnek az átültetése hazánkban 
is szükséges. Pártgyülésünkön el-
hangzottak ilyen szavak, s mi tör-
ténelmi felelőségünk tudatában azt 
mondtuk: mindennek elérkezik az 
ideje s mi nem kivánunk a dolog-

nak elébe vágni, ha ez az ország 
érdekeivel nem azonos. 

De az összeesküvés és a vele 
kapcsolatban kompromittált szemé-
lyek hulláma egyre nagyobb, Nem 
akarunk a suttogásnak hitelt adni, 
de aggodalommal látjuk, hogy már 
külföldön is rebesgetnek híreket s 

mielőtt még az ifjú demokrácia 
hitelét aláásnák s lerombolnák azt 
a munkát, amelyet különösen a Szo-
ciáldemokrata Párt végzett külügyi 
tekintetben, szükséges, amit Szs-
kasits Árpád mondott, a magyar 
koalíciónak új alapokra való helye-
zése. dr. v. 
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H Ű S É G 
Tegnap zárult le a népszavazás a 

szentesi határ mucsiháti, eperjesi, 
királysági és nagy király sági részében, 
amely arról volt hivatott dönteni, 
aogy ezek a határrészek elszakadja-
nak-e az anyavárostól. Amint sej-
tettük, a szavazatok eredménye a 
fcftség megnyilvánulása volt Szentes 
iránt: a szavazatok több mint há-
romnegyed része Szentes mellett 
szólott. A hűségnek ezt a megnyil-
vánulását örömmel regisztráljuk, 
mert bár így vártuk a szavazás 
eredményét, mégis valami felemelő 
érzés fog el bennünket annak tuda- i 
iában, hogy a több mint egy év óta ; 
tartó eszeveszett propaganda, a ha-
zugságoknak bősz áradata nem tudta } 
eltántorítani a komoly és megfontolt, J 
az összetarlozandóság érzésében fel- | 
nőtt és a saját érdekeivel is tiszta- ! 
ban levő lakosságot Szentestől... Ez j 

- a szavazás, amely becsületesen volt j 
foganatosítva, félreértésektől mente- ; 
sen mutatja meg, hogy a szentesi 
ktíihatár lakosainak és birtokosainak 
nincsen komoly elszakadási szándé-
ka attól a várostól, amelyhez ősei 
is tartoztak és amely városnak meg- ! 
teremtésében, fejlődésében és virág- j 
zásában nemcsak résztvettek, hanem j 
annak előnyeit is élvezték. Az aha- j 
zug propaganda, amely kiszínezve j 
valóságos világvárost rajzolt meg a ; 
cserebökényi bíbickocogón, amely a j 
Szentestől való elszakadásban a ki- ; 
sebb adózás, a terhektől való sza- j 
badulás megvalósulását látta, ezeket ! 
a részeket nem tévesztette meg, mert j 
itt tudják azt, hogy a jövő fejlődése ! 
nem azt kívánja meg, hogy az erők 
szétporladjanak, hanem ellenkezően j 
azt, hogy minél nagyobb egységek , 
fejlődjenek ki, mert a nagyobb egy- j 
•égek képesek arra, hogy a puszta . 
határokba kultúrát, gazdasági életet 
vigyenek. Szentes város egyébként 
is kimondotta a tanyai közigazgatás 
megszervezését és a tavalyi próba-
esztendő után, annak tapasztalati 
adatai alapján most már következik 
a kirendeltségek komoly megszerve-
zése. A mai viszonyok sok nehézsé-
get gördítenek a teljes megszervezés 
elé, de a város polgármesterének ve-
zetése alatt, a város pénzügyi ta-
nácsnoka, főügyésze a belügyminisz-
tériumban kijelentették, hogy a ki-
rendeltségek megszervezése kél héten 
belül is megvalósítható, és ebben az 
esetben egy-egy kirendeltség sokkal 
többet tud biztosítani a tanyai la-
kosságnak, mint a nagyközségi szer-
vezet , mert hiszen az anyakönyve-
zést, kihágási, büntetöbíráskodási és 
árvaszéki ügyeken kívül minden 
ügyet, ott a helyszínen el tud intézni 
a kirendeltség megbízott tisztviselője 
c hetenként, vagy két hetenként a 
községbíráskodasi ügyeket is és a 
mezőrendőri bíráskodást is a hely-
színen el tudja látni a kiszálló fő-
tisztviselő. Egyetlen egy kérvény be-
adásáért nem kell a városba bejön-
ni, a közellátási jegyosztás, a gaz-
dalapokkai való ieszámolások mind 
megvalósíthatók a helyszínen. Ez a 
kezdet. Következni fog a telefonösz-
szeköttelés létesítése, a postaügynök-
ség felállítása, a rendőrőrszem léte-
sítése és amint az építkezési faanya-
gok rendelkezésre állnak, meglétesül 
a rendes tanyai közigazgatás egy, a 
polgármestert helyettesíteni tudó, jog-
végzettségű tisztviselővel az élén. A 
kirendeltség azt jelenti, hogy az ár-
vaszéki ügyektől eltekintve, minden 
ott kint elintézhető. De még a köz-
gyámi teendők ellátása is biztosítva 
van, a hagyatéki leltározással együtt. 
A város vezetősége állja a szavát, 
közgyűlési felhatalmazása megvan, 
költségvetési fedezetről is gondosko-

A Közellátási Felügyelőség 
kenyércsatája 

Lapunk munkatársa felkereste a 
Közellátási Felügyelőséget és két 
legfontosabb ügyosztályának veze-
tőjével beszélgetett. 

A beszolgáltatás ár és kihá-
gás! vezetője Szamosközi 
László számolt be osztályá-

nak munkájáról. 
— Már a liavijelentések feldolgo-

zásánál is örvendetesen megállapít-
hatjuk, hogy d gazdák beszolgálta-
tás kötelezettségüket nagyrészt ki-
elégítően teljesítik és rendeleteinket 
megértéssel fogadják Csongrád vár-
megyében február 1-lg a beszolgál-
tatás százalékokban így alakult: 
Oabona 66, burgonya 30, olajosmag 
35, élőállat 76 szá?alék. Megálla-
píthatjuk tehát, hogy az emelkedés 
az előző havi beszolgáltatással 
szemben 

gabonából 5, burgonyából 5, 
olajos magvakból 4 és 

élőállatból 13 százalék. 
A 24. 430/1946 M. E számú mi-

niszteri rendelet értelmében megin-
dult a gazdák elszámoltatása. Fela-
dataink nyilvántartásainkat lezárni 
és a hátralékban lévő gazdák sze-
mélyeit megállapítani. A hátralékban 
lévő gazdákat a helyszínen számol-
tatjuk el és ennek keresztülvitelére 
a Közellátási Felügyeiőség valameny-
nyi községben 

elszámoltatási bizottságokat 
szervezett. 

Ugyanígy számoltatják el a csép-
lőgéptulajdonosokat is és mindazo-
kat az egyéneket, akiről foglalkozá-
suk folytán feltételezhető, hogy fe-
lesleges készlettel rendelkeznek. 

Az elszámol tatáson befolyt gabona 
a vármegye és az ellátási körzetébe 
tartozó Szeged ellátásához szüksé-
ges, amely mintegy 600 vagont 
tesz ki. 

A községekben megindult előmun-
kálatok eredményeiről jelentések ér-
keztek be, amelyből megállapítható, 
hogy a szükséges gabonamennyiség 
nagy része be fog folyni. 

) Itt kell még beszélnünk 
a dézsmarendeletről 

amely kimondja, hogy aki március 
15-e előtt az egész évi dézsmáját 
beadja a beadott dézsma négysze-

resére kap őrlési engedélyt. Aki 
pedig 15-e uíán sxoigáliatja be dézs-
máját az a beszolgáltatott dézsma-
mennyiség kétszeresére kap enge-
délyt. Mintlfögy a beszolgáltatás lel-
kiismeretes teljesítése közeilátási és 
ezen keresztül nemzeti érdek gaz-
dáink kötelességteljesilésére most van 
a legnagyobb szükség —- fejezte be 
nyilatkozatát Szamosközi László. 

Az ellenőrzési és nyilvántar-
tási munkálatokról Kelemen 
József osztályvezető nyilat-

kozott 
A 24.430'1946. M. E. sz. rendelet 
érteimében január hónapban a köz-
ségi nyilvántartási munkálatokat 
vizsgáltuk felül e célból, hogy a 
nyilvántartási munkálatokat helyesen 
végezték el. A nyilvántartási mun-
kálatok kevés kivétellel megfeleltek 
a követelményeknek, a hibákat a 
helyszínen elöljáró közegek kijaví-
tották és az illetékesek a helyes 
munkára kioktatták. Azokat pedig 
kik nem a rendeleteknek megfelelően 
jártak cl suiyosabb mulasztás ese-
tén a felügyelőség rendbírsággal 
sulytotta. Megállapítható az, hogy 
a nyilvántartó közegek a közellátási 
érdekeket tartották szem előtt és 
sokszor késő estig végezték áldo-
zatos munkájukat. A kereskedők el-
számoltatása' terén « Közeilátási 
Felügyelőség az ellenőrzések során 
a terménykereskedőknél nagyobb 
szabálytalanságokat nem észlelt. 
Azoknál a gazdálkodóknál, akik 
gabonájukat tárolásra szállították 
be és nyilvántartásba vették ezzel 
kapcsolatban figyelmeztetik a keres-
kedőket, ho^y ezt a mennyiséget 
megfelelő igazolás mellett a községi 
elöljáróság engedélye alapján ad-
hatják ki a gazdálkodóknak, anieny-
nyiben beszolgáltatást kötelezett-
ségüknek eleget tettek, vagy fej-
adagjukat tárolták. 

A Közellátási Felügyelőség 
fokozatosan ellenőrzi az árak 
betartását, a szállítások kor-
látozását, a beszolgáltatás! 
kötelezettség teljesítését és 
azok ellen, akik szabályta-
lanságokat követnek el, a leg-

szigorúbb eljárást indítja 
fejezte be Kelemen József. 

A háromnapos népszavazás 
Szentes javára dőlt el 

Mint ismeretes, Cserebökény meg-
alapításával kapcsolatban a belügy-
miniszter népszavazást rendelt el 
arról, hogy Mucsihát, Eperjes, Ki-
rályság és Nagykirályság meg akar-
nak-e maradni Szentes kötelékében 
vagy el akarnak szakadni a város-
tól. A népszavazás kedden, szerdán 
és csütörtökön folyt le. összesen 
160-an vettek részt a szavazásban, 
amely szám valamivel több, mint 
az érdekeltek fele. A szavazás ered-
ménye % szerint az, hogy Szentes 
mellett kíván maradni a leszavazot-
tak 72 %-a, Fábiánsebestyénhez 
kiván csatlakozni 26 % és Kiski-
rálysághoz 2 %. Érdekes, hogy 
Fábiánhoz csatlakozni kívánók Nagy-
ki/ájyságnak a Fábiánnal ha-

dás történt. Nem hazug ígéretek 
hangzanak a hűséges tanyavidek felé, 
de becsületes kötelességteljesítés a 
hűségért. Új idők új szelleme pa-
rancsol, s mi teljesítjük a parancsot. 

Sima László 

táros részén laknak. Igen valószínű, 
hogy azok, akik nem vettek részt a 
szavazásban Szentes mellett áPanak 
és szavazástól tavolm radásuknak 
az volt az oka, hogy nem akarták 
magukat kitenni a Szentes elleni 
propagandisták támadásainak. Egyéb-
ként ez a szavazás, amely a legtel-
jesebb tárgyilagossággal folyt le 
bizonyíték amellett, hogy ha csere-
bökényi szavazás annakidején éppen 
ilyen tárgyilagosan folyt volna le 
nem mutatott volna más eredményt. 

Az Iparosdalárda 
bemutatkozása 
Az Ipartestület elnöksége közölte 

velünk, hogy a nagy reményekre 
jogosított dalárdá március első fe-
lében fogja megtartani bemutatkozó 
hangversenyét, amikor ugyanis a 
hódmezővásárhelyi dalárdával kar-
öltve nagyszabású hangversenyt fog-
nak rendezni. 

<A vezérkos 
Aki nem meri az egyenes utat vá-
lasztani, az képekben beszél. Volt 
egy rendszer, amely nagyon szere 
tett ködösíteni, olyan allegóriákat 
használni, amelyeket nemcsak a 
nép nem értett, hanem a haszná-
lók sem. Majd elkövetkezett még 
egy gyalázatosabb korszak, amikor 
belefulladt az ország és bele is 
pusztult egy zűrzavaros eszme 
vérködébe. A Szentesi Újság feb-
ruár 6-i számában irt „Vezéreku 

című cikk elolvasása nyomán ez 
jut eszünkbe. De eszünkbe jut az 
is, hogy amit e sorok mondanak 
a Kisgazdapártra áll legjobban. 
Tildy Zoltán az őszinte demokrácia 
harcosaként állott a felszabaduld* 
után ennek a pártnak az élére, de 
kolompjának hangját a pártba 
beáramlott különböző elemek nem 
akarták és nem akarják meghallani. 

cMít mondtunk? 
Bán Antal elvtárs kongresszusi 
beszédéből ragod ki egy mondatot, ^ 
nem is egészen hív szellemben <a' 
Szentesi Újság, s a magántulajdon 
helyébe a köztulajdon állításával, 
mint Bán elvtárs kijelentésével 
igyekszik nagyon is együgyű és 
és átlátszó eszközként hatástkelteni. 
Nekünk nincs szükségünk magya-
rázkodásokra. Mint szocialisták 
egy pilto.natig sem titkoljuk, hogy 
legvégső célként a szocialista társa-
dalmi rendet akarjuk megvalósí-
tani, amelyben a termelő eszközök 
köztulajdonban vannak, s a ter-
melt javakból mindenki munkája 
arányában részesül. A termelési 
eszközök köztulajdona azonban 
nem jelenti a sziiaségleti tulajdon 
megszűnését Ne féljen tőlünk senki, 
hogy házát és kis vagyonkáját, 
amelyet szorgos munkával keresett 
meg elvesszük. Éppen arra törek -
szünk, hogy biztonságban érezte 
mindenki a maya kis vanját. Ne 
kelljen azt félteni elsősorban a 
tőkés imperalizmus háborújától, a 
a tőkés adóztatási rendszer halál-
szoritó ölelésétől, s a kapitalista 
termelési rend következtében beálló 
válságok vagyonpuszlitó hatásától. 
Azoknak pedig, akik a mi törekvé-
seinket igy állítják be üzenjük, 
hogy van ő nekik elég takargatni-
valójuk, lassanként annyi, hogy 
nem lesz az országban akkora 
lepedő, amcíy azt beérje. Foglal-
kozzanak inkább ezeknek a kelé-
seknek, sőt helyenként már hegy-
nngysdgu dudoroknak a kigyom-
lálásával, s hagyjanak békét azok-
nak, akik a nép érdekeiért küz-
denek. Mert ha munkájukat igy 
folytatják, lassanként nem lesz 
már józaneszű ember ebben az 
országban, aki elhiszi, hogy ők 
az úgynevezett polgári gondolat 
jegyében valóban a nép érdekeiért 
harcolnak. 

Belpolitikai 
helyzetkép 

A Kisgazda Pári gyenge ütemű 
és nem egészen őszinte tisztogatási 
akciójával kapcsolatos hireket lapunk 
tegnapi számában közöltük. Pairagi 
György kilépésével kapcsolatban 
meg kell említeni, hogy felmentették 
az „Igazság" főszerkesztői tisztsége 
alól. Valószínű, kogy rövidesen ki-
lép a pártból Perr Viktor pécsi kép-
viselő és lemond mandátumáról 
Desscwffy Qyula is. 

A feketézők halála: 
az árak betartása 
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északi szél, kisebb, futó hózápor. A 
^ m é r s é k l e t lovább süllyed. 

Ogyeletes gyógyszertáraki Február 1-
1-fc ílle gyógyszertár. 

Ötödik fagyhullám 
Szóval nem volt elég négy fagy-

hullám, mert elkövetkezik az ötödik 
Aki hallgatta a rádiót, mondott 

valami furcsát, de az bizony nem 
segített a dolgon, mert csütörtök 
•vggelre keményen megfagyott, — 
szóval az igéret beteljesedett, itt van 
ÍU ötödik. Az ember fanatikusan 
jóhiszemű. A gyertyaszentelői med-
vének tetszetős időt százszázalékos 
ígéretnek vettük mindannyian, hogy 
most már vége a télnek és két hét 
múlva virágzó mandulafák fogják 
hirdetni a tavaszt. Tegnap reggel 
tzután hosszúra nyult orral vettük 
tűzre, hogy „szép reményünk haj-
itúksiilagánái, a jövendő megint 
tündérkert gyanánt álltu, meri bi-
imy beleszólt a fagy, beleszólt a 
le/, és hát nem akarok se rossz 
gondolatokkal telített kétségbeesett 
ember lenni, se pedig nem akarom 
jumigálni a földi bajokat, egysze-
rűen realizálom a dolgokat - tél 
van, a medve lehet hogy kiment a 
:tngeíegbe, de még hideg lesz... 
Mádig? „Ez az istenek térdén fek-
:iiku mondom Homérosz stílu-
sban és bizom benne, hogy mégis 
Wúza lesz a medvének... (xa) 

— A Református egyház a köz-
ponti imaház (volt Rcf. Kör.) újjá-
építésére inosí vasárnap, február 
f -én 5 órai kezdettel vallásos ün-
nepséget rendez, melyen dr. Joó 
^áuihji budapesti lelkész tart elő-
adást. Briher htvánne és Oerecz 
Elemér énekelnek, dr Kiss Nándor 
iiegedül Horváth Béla kíséretével, 
Kenéz Eszter és Zoltán Béla lel-
kész szavalatot adnak elő. Megnyi-
tót mond és Bibliát olvas dr Nyiri 
Sándor, imádkozik Bubla László, 
legyek a Kossuth-téri pénztári hiva-
•¡f-Jba? kaphaíók. . 

— Közlemény. A Magyar Ag-
ártudományi Egyetem rektora ér-
tesíti az Egyetem hallgatóit, hogy 
ttizefőanyzg hiány, valamint az Egye-
tem folyamatban lévő átköltözkö 
tfése miatt az 1946—47 lanév H. 
félévének előadásai, az eredetileg 
üitüzött határidő helyett 1947 már-
cius 3 án kezdődnek. A rendes be-
hatások időtartama 1947 február 
1;7-től március l-ig. A beiratásokon 
csatolni kell a közmunkaváltságot 
.beszedő közeg V3gy hivatal által 
kiállított igazolást, amelyben fel kell 
intetni, hogy a szülők közmunka-
*áftság cimén legutóljára milyen 
frözmunkaváltság alap után, hány 
rjapi napszámbérnek megfelelő ösz-
yseget fizettek. 

— Névtelen levél futott be 
szerkesztőségünkbe, amely <irra hivja 
teí figyelmünket, 'hogy Szemenyei 
Tivadar a Szentesi Újság munka-
iliea és Czeiger Zsigmond az el-
múlt napokban egy este inzultusba 
keveredtek a szolgálatot teljesítő 
rendőrőrszem mel. 

Besurranó tolvajok 
a Nyfri utcában 

Tegnap megjelent a rendőrségen 
Gránicz József szentesi cipészmes-
ter és lopás miatt feljelentést tett 
ismeretlen tettesek ellen. Gránicz 
feljelentésében előadta, hogy Nyíri-
utca 26 sz. alatti műhelyéből szer-
dán délelőtt eltűnt 1 pár 45-ös va-

dász férficipő, 1 pár 41 es inagas-
száru férfícipő és 1 pár 40-es ma-
gasszáru nöicipő. A rendőrség meg-
kezdte a nyomozást. 

Gráhicz József ezúton is közli; 
hogy a nyomravezetőnek 1 pár ci-
pőt ad jutalmul 

Igy í r tok ti, 
avagy a fasiszta összeesküvés 
a magyar sajtó tükrében 

Nagyon szomorú, hogy a demo-
krácia harmadik évében vannak 
olyan magyar sajtóorgánumok, ame-
lyek nem helyeslik a leleplezett 
összeesküvés publikálását, mert ez 
— szerintük — rossz fényt vet Ma-
gyarországra a külföld előtt. Nem 
kétséges, hogy ők a „külföld" szó 
alatt a külföldi reakciót értik, s ezek 
után az sem vitás, hogy ezek a ia 
pok a magyar reakció számára ké-
szülnek. Végső céljuk nem más, 
mint az összeesküvés eltussolása és 
a talaj előkésiítése az esetleges el-
következendő fasiszta összeesküvések 

j számára. 
| Tény, hogy a munkáspárii sajtó 
! kivételével a magyar napilapok zö-
i me nem fűzött kommentárt az ellen-

forradalmi klikk leleplezéséhez, nem 
tárta a magyar közvélemény elé en-
nek a társaságnak aljas célkitüzé 
seit, hanem csupán a belügyminisz-
térium hivatalos jelentéseinek közié 
sére szorítkozott. Tették pedig mind 
ezt állítólag azért, hogy szerintük 
„leplez/ük szégyenünket a külföld 
előtt". Igen, ők most is a demokrá-
cia »szilárd védelmezői" szerepében 
tetszeleg-iek, s aiiói félnek, hogy ár-
tani fog a magyar demokráciának, 
ha a sajtó — hivatásának megfele-
lően — őszintén feltárja az össze-
esküvők céljait. 

Nem mondunk újat, amikor nyíl-
tan kijelentjük, hogy éppen a ma-
gyar sajtó eme részének nem kis 
szerepe volt abban, hogy idáig ju-
tottunk, hogy úgyszólván egy haj-
szálon mult az ellenforradalom ki-
robbanása. Jórészt nekik köszönhető, 
hogy a reakció feltornás?hatta ma-
gá; közéleti funkciókba s úgyszólván 
legálisan szervezkedhetett a demo-
krácia ellen. Mert látjuk és láthatja 
minden őszinte demokrata, hogy 
mennyire igazunk volt, amikor azt 
követeltük, hogy csak olyan szemé-
lyek juthassanak vezetőszerephez a 
demokratikus élet irányításában, akik 
azt múltbeli működésükkel kiérde-
melték. Mert mi lett volna akkor, 
ha ez a Mistéih nevezetű fasiszta 
történetesen nem az újjáépítési mi-
nisztérium, hanem a belügyminisz-
térium élén áll, vagyis annak a mi-
nisztériumnak az élén, amely a leg-
főbb szerepet vitte az összeesküvés 
leleplezésében. Vagy mi történik ak-
kor, ha az államvédelmi szervekbe 
is befészkeli magát a reakció, jobb 
erre nem is gondolni. 

A tanulságokat minden becsületes 
magyarnak le kell vonnia. De ho-
gyan teketi meg ezt, ha a magyar 
sajtó nagyrésze nem világosítja fel 
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az összeesküvők céljairól. Hogyan 
vonhatja te a tanulságokat, ha nem 
szerez tudomást arról, hogy az ellen-
forradalmi brávók első feladatuknak 
tekintették a földreform megsemmi 
sítését, a mezőgazdasági dolgozók 
kisemmizésél, a parasztságnak a 
munkásság ellen való fordítását, s 
végül az egész magyar proletariátus 
rabszolgaságba döntését. 

'gen, így irtok til Takargatjátok 
az összeesküvők bűneit azzal az 
ürüggyel, hogy nem szabad a szeny-
nyesünket kiteregetni. így is nagyon 
átlátszó ez az ürügy, hát még ak-
kor, ha forgatjuk egy kissé ezeket 
az újságokat: 3—4 soros hírben 
emlékeznek meg arról, hogy orszá-
gosali körözik Saláta Kálmánt, az 
összeesküvés egyik vezérét, de 
ugyanakkor hangzatos címekkel̂  
kéthasábos cikkben közlik, hogy egy 
közismert fasiszta büntetését leszál-
lította a NOT. Avagy: kizárnak egy 
képviselőt és behívnak helyette egy 

' másikat, akiről néhány nap multán 
kiderül, hr>gy eljárás folyik ellene 
háborús és népellenes bűntett miatt. 
S akkor a magyar sajtónak ez a ré-
sze így ír: „Honnan tudhattuk elő-
re, hogy e képviselő ellen eljárás 
folyik ?u Hát vájjon nem a k k o r k e l -
lett v:;lna-e megvizsgálni a múltját, 
amikor felléptették a választáson ? I 

Átlátunk a szitán, mert az össze-
esküvés nagyon jó volt arra, hogy 
bebizonyítsa: ki van velünk és ki 
ellenünk. A dolgozó nép tudja, hogy 
a reakció elleni harc most kezdő 
dik, s a demokratikus jövóbe vetett 
szilárd bizalommal készül a végső 
leszámolásra. 

Szinház 
Ma ketten egy jeggyel: Eltörött a 

hegedűm. 
Szombaton és vasárnap a köz-

kedvelt zenés vígjáték: Fekete Péter 
lesz műsoron. 

Hétfőn ketten egy jeggyel. Közkí-
vánatra: Csárdás. v 

A színtársulat nagy szorgalommal 
készül az Új Isten Thébában című 
darab előadására. A felszabadulás 
utáni színházi életnek egyik kirob-
banó srkere volt a fővárosban ez a 
szatirikus tárgyú színdarab. A Há-
mory-társulat, amely —- mint azt a 
szentesi közönség megállapíthatta — 
prózai vonatkozásban is fővárosi 
nivón mozog, minden bizonnyal ki-
tűnőt fog nyújtani ebben a darab-
ban Is. 

Ország - Világ 
A budapesti Tattersali teteje leégatt. 

Portugáliában küszöbön áll a 
kormányváltozás. 

Spanyolországban folyik a szo-
cialisták letartóztatása. 

Az angol alsóház most tárgyalja 
az elektromosos ipar államosítását. 

Rökk Marika kémkedési pőrének 
tárgyalását elhalasztották. 

Bécs polgármestere szombaton 
Budapestre érkezik. 

Svédországban súlyos influenza-
járvány dühöng. 

BaromfltenuMM 
és mlntiiközséíeR 

szervezése 
A földművelésügyi miniszter a ha-

zai baromfitenyésztés fellendítése ér-
dekében állami ellenőrzés alá von 
olyan baromfitenyésztötelepeket és 
községeket, amelyek ezt önmaguk > 
kérik és a minisztérium' által meg-
szabott feltételek betartására vállal-
koznak. Az ellenőrzés az állatok 
tartására, elhelyezésére, a tenyésztés 
módjára és bizonyos tenyésztési 
adatok, feljegyzések vezetésére, va-
lamint az egészségügyi vonnlon tör-
ténő intézkedések tételére is kiterjed. 

Állami ellenőrzés alá vételét kél-
heti az a tenyésztő, aki lega'ább 
100 db. egységes fajtájú, állandó tojó-
állománnyal és a megfelelő számú 
kakassal rendelkezik. A baromfite-
nyésztő községben, vagy annak 
összefüggő részén a tenyésztőknek 
legalább 1000 tojóval s hozzá meg-
felelő számú kakassal kell rendei-
kezniök, hogy a község állami el-
lenőrzés alatt álló baromfitenyésztő 
mintaközséggé nyilvánítható legyen. 

Az állami ellenőrzés alatt álló 
baromfitelepek és mintaközségek ál-
lományában a tyúktífuszt (fehér has-
menés) rendszeres vérvizsgálatokkal 
küszöbölik ki. A fertőzéstől ekként 
megtisztított állomány után származó 
fajtatiszta, egészséges tenyésztojáso-
kat a gazdák az állami baromfikeltető 
központok részére kötelesek szállítani, 
ahol azok a piacinál mindenkor 
magasabb áron értékesíthetők. Az 
állami ellenőrzött telepeken nevelt 
egészséges, egységes fajtájú tenyeaz-
baromfit az állam a tenyészbaromft-
kiosztási akcióra felvásárolja, a pia-
cinál lényegesen magasabb tenyész-
állatáron. Az így felvásárolt állatok 
azután a tenyészbaromfi kioszfáai 
akció keretében az igénylök között 
kedvezményes áron kerülnek kiosz-
tásra. A komoly tenyésztők tehát 
számottevő jövedelemtöbblethez, a 
még elegendő baromfival nem ren-
delkező parasztok viszont minőségi 
baromfiállományhoz jutnak. 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

Febr. 7-énv 

k e z d e t t e l t t é S Z Q f f l O l Ó pártkongresszusról 
a Barátság moziban. Előadó: Pintér Győző. 
este hat órai 
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— Az orvosok szakszervezete 
I. hó 7-én du. 5 órakor tartja tu-
dományos szakülését a közkórház-
ban. Az ülés tárgysorozata: Mic-
hailovits Lehel dr: az extra pulmo 
aa|is tuberculosis gyógyításának 
ujabb áUomásai. Oárdos László dr: 
hyperinsulinismus shock bemuta 
fása. Rein György dr: az Rh. fac-
tor ismertetése. 

— Aki elveszett kabátomat 
visszahozza, vagy nyomára ve-
zet, Ulö jutalomban részesül. 
Hosszá fekete télikabát volt. 
Minthogy szegény emberről van 
szó, nagyon kérem, hogy szol-
gáltassa be * Szentesi Lap ki-
adóhivatalába. < 

— Békéscsaba törvényhatósági 
város lesz. A belügyminiszter be-
nyújtotta Békéscsaba megyei város-
nak törvényhatósági várossá való 
minősítéséről szóló törvényjavas-
latot. 

— Leszállították a postacsek-
kek jutalékát. A pénzügyminiszter 
a postatakarékpénztár főpénztáránál 
kifizetésre kerülő csekkek eddigi két 
ezrelék jutalékát egy ezrelékre szállí-
totta le. 

— Ujabtv hideghullám köze-
ledik. Az országszerte tartó eny-
hülést, mintha a Meteorológiai In-
tézet jelenti, rövidesen ujabb hideg 
fogja követni. Sarkvidéki eredetű 
légtömegek közelednek hazánk felé. 
Valószínűleg, még holnap enyhe 
idő lesz, de azután ismét beköszönt 
a hideg. 

— Az elmúlt évben nem tel-
jesített zsirbeszolgáltatások miatt a 
rendőrkapitányság folyamatba tette 
a kihágási ügyek tárgyalását. 

— Értesítés. A tanításnak több 
intézetben való szünetelése miatt 
ezúton is felhívjuk a pedagógus 
kartársak figyelmét arra, hogy a 
legközelebbi világnézeti tájékoztató 
értekezlet f. hó 10 én, hétfőn d e. 
II órakor lesz a gimnázium dísz-

em. a lépcsőháztól 
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termében. (II. 
balra.) 

- Városi, 
alkalmazottak 
zete tisztújító 

vármegyei és községi 
szentesi szakszerve-
közgyűlést tart a vá-

rosháza közgyűlési termében 1947. 
évi február hó 8-án d. e. 10 órakor 
határozatképtelenség esetén pedig 
ugyanott 11 órakor, amikor is a 
megjelentek számára való tekintet 
nélkül a közgyűlés határozatképes 
lesz. A közgyűlésen csak azok bír-
nak szavazati joggal, aki 3 hónap-
nál hosszabb időnél tagsági díjunk-
kal nincsenek elmaradva. Vezetőség. 

— Az Egészségügy Alkalma-
zottak Szakszervezete 1947 évi 
február hó 16-án az Ipartestület 
nagytermében este hét órai kez-
dettel jelmezes batyubálat rendez. 
Jegyek elővételben szakszervezeti 
tagoknál a Közkórházban kaphatók. 

— Tűzhalált okozott a zseb-
kendő. Lakatos Jánosné 63 éves 
bagaméri lakos a nagy hidegben 
a tűzhelyhez húzódva melegedett. 
Az idős asszony zsebkendőjet ál-
landóan kezére csavarva viselte s 
ez okozta halálát. A tűzhely para-
zsától ugyanis meggyulladt a ke-
zére erősített zsebkendő Nem tudta 
fctrtelen eloltani és tüzet fogott a 
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— Szőlőmunkás szakiskola 
létesül Mecsekalja községben. 

/ uTáIC Í U S , l- é n ke/dödik; 
feddhetetlen elő-

¡elvételnél a szőlősgazdák fiai előny-
ben részesülhetnek. y 

Február 8 - 1 1 . 4 napig I 

Hajnali őr járat 
Az amerikai és angol hősiesség éposza. Diadalmas harcok a leve-
gőben. Csupa izgalom. Főszereplők: Erről Flynn, Dávid Niven, 
Basil Rathbone, Donald Grispin. Hiradó. 

Cséplőgéptuiajdonosok és malmosok 
beszolgáltatást kötelezettsége 

A közellátásügyi miniszter rende-
letet adott ki, amely szerint minden 
cséplőgéptulajdonos köteles a ház 
tartási szükségletére és a cséplőgép 
ávitására fordított mennyiségen felül 

gépkeresetét legkésőbb február 15-
éig valamely gyűjtőkereskedőnek 
haiósági áron beszolgáltatni. 

A malmok kötelesek bármilyen 
ci.men megtakarításként vagy a ma-
lom tulajdonaként náluk tárolt ga-
bona* és lisztmennyiséget legkésőbb 
február 5-éig a területileg illetékes 

közellátási felügyelőségnek bejelen -
teni és a bejelentett gabonamennyi-
séget február 15 íg valamelyik gyűj-
tőkereskedőnek hatósági termelői 
áron beszolgáltatni. 

A rendelet megszegőit enyhébb j 
esetben öt évig terjedő börtönnel, 
súlyosabb esetben tiz évig terjedő 
fegyházzal büntetik. Ha pedig a j 
gazdasági rend érdekét a cselek- t 
mény súlyosan sérti, halálbüntetés j 
is kiszabható. 

J ó szórakozás MaíyQr-csárda 

A kereskedelmi miniszter a 
már végrehajtás előtt álló szövet-
kezeti törvénnyel lehetővé teszi, ho^y 
„kis gazdasági egyedek", tehát a 
kis házivarrónők is szövetkezetekbe 
tömörülve kikerülhessenek nehéz 
ga dasági helyzetükből, a szövetke-
zeteknek biztosított messzebbmenő 
koncesziókkal megnyitja a bérmunka 
lehetőségeket is. 

A csomagolásra vonatkozó 
korlátozások. Mindennemű árut 
csak egyszerűen csomagolhatunk, 
tehát dobozolt, vagy már becsoma-
golt áru ujabb burkolattal nem lát-
ható el. Csomagolásra, a doboz ki-
töltésére különböző papirféleségeket 
(papirosvatta, papirosfor^ács, krepp 
stb) nem szabad felhasználni. E 
rendelkezések törékeny árukra nem 
vonatkoznak, és c rendelkezés meg-
szegése és kijátszása, a közellátás 
érdekeit veszélyeztető büntc:endő 
cselekmény. 

Az iparosság könyvvezetési 
kötelezettsége. Minden iparos, 
még annak is aki adók^zösségben 
adózik, legalább pénztárkönyvet kell 
vezetni, amelyben üzleti bevételeit 
és khdásait feljegyzi. A lebélyegzést 
az adóhivatal eszközli ós ugyan-
akkor hitelesiti a pénztárkönyvet. 
Van azonban a könyvvezetés köte-
lezettség alól felmentés is. E sze-
rint azok a kisiparosok, akik egye-
dül, vagy legfeljebb családtagjaik-
kal dolgoznak adóközösségen kivül 
átalányban kérhetik a forgalmi adó 
megállapítását és a könyvvezetés 
kötelezettsége alóli felmentést. 

A számlailleték 
lerovása 

A számlailletékre vonatkozó leg-
újabb szabályok ismertetése, kis füzet 
alkjában megjelent, összeállította: 
VHkovich Lajos állampénztári főtiszt. 

Az összeállítás célja az hogy az 
iparosok és kereskedők számára ál • 
talános tájékoztatást nyújtson az őket 
leginkább érdeklő és üzleti életük-
ben leggyakrabban előforduló illeté-
kekről. 

Különös fontossággal bir a szám-
lailletékre vonatkozó összes tudni-
valók szabatos ismertetése és az 
összeállításban szereplő kettős ille-
téktáblázat. 

A szerző elérte célját, me»t a kis ! 
füzet könnyen és fáradtság nélkül | 
nyújt felvilágosítást minden érdek- | 
lődönek, amellett a közölt illeték-
táblázatra minduntalan szüksége van 
mind a kereskedőnek, mind az ipa-
rodnak, ezért hasznos és értékea ez 
a kis füzet. Kapható a szerzőnél, az 
állami adóhivatalban. 

Párthfrek 
F. hó 7-én, pénteken este 6 óra-

kor a Barátság moziban beszámoló 
az országos pártgyűlésről. Előadó : 
Pintér Győző. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezete az alábbi helyeken és 
időben tart üzemi párlesteket: 

8-áa, szombaton d. u. 1 órakor 
az OTI-nál. Előadó: dr. Mijó János. 
. 9-én, vasárnap d. e. 11 órakor a 
pártszékháznál a Zsoldos Rt. üzemi 
munkásai és tisztviselőinek. Előadó: 
Farmasi Imre. 

Hirdetmény. 

A földművelésügyi miniszter úr JC 
őszi szántási kötelezettségüknek ete -
get tett traktorüzembentartók részéra 
motor generáljavítási munkálatoké 
25 százalék árkedvezményt biztosi 
Az érdekeltek a városi termelési bt-
zottság által tartoznak igazolni, hog* 
r javításra kerülő traktor az < M 
szántási kötelezettségének eleget 
tett-e? Az érdekeltek az igazoíáj 
egyidejű felterjesztése mellett az ál-
lami mezőgazdasági gép szolgálati; K 
(Budapest, V., Kossuth L.-tér 1 j> 
forduljanak. 
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Szeretettel vár mindenkit 
L Á S Z L Ó vendéglős. 
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Budapest I. február 7. 

7.30: Reggeli zene. 8: Útjelző J-
rán a Börzsönyben. 8.15: Szórako^ 
tató hanglemezek. 9.30: Dolgozik 
szimfonikus zenekara. f2.15: Hafr̂ i 
Magda zongorázik. 13: Dumas ba-
rátja, a pesti zeneszerző. 13.20: Gi-
tárkettős. 14.10: Goethe, mint ripor-
ter. 14.30: Gond- és félelemnélkftfr 
élet. 14 45: Az Arco művészegyüttes 
játszik. 16: Húzd rá, cigány! 16.45 
17.10: Szakszervezeti tanácsadó 
17 25: A Vöröskereszt közleményei 
18: Gyermekbarátok műsora. 18*15 
A budapesti Szabadság Dalkör éne-
kel. 18 45: Halhatatlan szerepek 
19.30: Eyssert Irén énekei. 20 20 
Vonósnégyes játszik. 21.20: Hangos 
hiradó. 21.40: Angol nyelvoktatás 
22.30: Tánczen«1. 23: Ritkán halló» 
operákból. 

sz. m. t. e. álarcos bálja 
az Ipartestületben február hó 8-án. 

|M'i>e'tseknelt feloliözés céljAra külön fütOU terem áll rendelkeiétre. 

Feketén árulta a krumplit. 

ára: 1 havi fogház 
A szentesi járásbíróság a tegnap» 

j napon tárgyalta Muzsik Mátyásné 
j Szegvár II. tized 52 szám alatti U-
> kos árdrágitási ügyét. Muzsik Mj 
j tyásné mult év november 20 án i 
| burgonya kilójáért 22 fillér kelyetf 
| l forint 50 fillért kért. A piaco»' 
! árulta krumpliját és kiszemelt ma 
j gának két jó öltözetű űriembe^ 
{ akikről felléíelezte, hogy a kért ára» 

meg tudják fizetni. Odament hoz-
zájuk és kinálta az árut, a fentne 
vezett urak nem vonakodtak, mer 
hát jókinézésü és jóöltözetü embe 
rek voltak, hajlandóságot mutatta'' 
a vételre. Csak akkor derült k. 
hogy Muzsik Mátyásné kikkel szűrte 
öss*e a levet, amikor a fent neve-
zett úriemberek a mindszenti gae 
dasági rendőrség képviselőiként mu-
tatkoztak be. A bíróság meghozH 
az ítéletet és Muzsik Mátyásnét egy 
havi fogházbüntetésre, 500 forir 
pénzbüntetésre, három évi jogvesz-
tésre, árujának elkobzására Ítélte 

Hirdessen lapunkban í 

Föaserketztő i Sima László . 
Felel A« ar.erkeeztf . S r ő k e F e r e n c . 

Feleld kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta o . B a r á t s á g ' nyomda kft. 

Feletót nyomdaveneíó Caernee L, tarrr 




