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A Pórt U r a is.... a 
Az ujjáépitésügyi miniszter, jóegy-

nétiány képviselő, a párt gazdasági { 
osztályának vezetője és ki tudja még 
hány más a kulisszák mögött fon- ; 
fos szerepet játszó kisgazdapárti tag 
letartóztatása után, lehet, hogy mire 
ezek a sorok megjelennek, a Kis-
gazda Páti országos főtitkára, Ko-
vács Béla is börtön lakója lesz. Ez 
már kicsit sok, nem a jóból, hanem 

rosszból,, s általában abból, amit 

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

K i s g a z d a p á r t f ő t i t k á r a 
a z ö s s z e e s k ü v é s b e n 

Kovács Bélát kikérik a nemzetgyűléstől 
Az államvédelmi osztály az 

összeesküvés nyomozása során 
olyan adatok birtokába jutott, 
amelyek szerint Kovács Béla, 
a Kisgazdapárt főtitkára azzal 

egy demokratikus ország egy poli- i gyanúsítható, hogy elősegítette 
likas pártnak, amely magának vin- Saláta Kálmán szökését. Az ál-
dikáija a kormányzás vezérszerepé- ; lamvédelmi osztály ma átküldte 
nek jogát, megengedhet. ? z iratokat a népügyészségre, 

Amint ií punk tegnapi számában \ 
aiar irtuk, foglalkoztatja olvasóink > 
fantáziáját, hogy mi lett volna ak-
kor, b i történetesen a Szoci jidemo- j 
kata Párt egyik vezető funkcioná- i 
riusát éri hasonló * baleset". Ezt a 
gondolatot most tovabbfűzve a jó- j 
zaneszüek és a tisztánlátóak tárgyi-
íagosságára apellálva feltesszük a 
kérdést: mi leit volna, ha a Szo-
ciáJtl. i/.okrata Párt főtitkáráról de-
rül ki, h gy kapcsolatban állt a 
köztársaság elleni összeesküvőkkel ? 

Keresztes Fischer idejében, ha 
ellentétes irányban, tehát a demo-
krácia irányában kompromitálta 
volna magát egy politikai párt nem 
ennyire, hanem sokkal kisebb mér-
tékben, feltétlenül rajta lett volna a 
rendőrségi pecset már a párthelyi-
ségén, s Kistarcsa és a többi kies 
aelyek benépesedlek volna a párt 
funkcionáriusaival. 

igaz ezzel szemben, hogy ez az 
urszág mindég a fordított dolgok 
hat íja volt. Volt ellentengernagyu^k, 
akt tenger nélkül, de fehér lovon 
Hajtotta bele az országot a megsem-
misülésbe, hadat viseltünk azok el-
len. akik a mi szabadságunkért küz 
döttek. s ugyiátszik ebből a fordí-
tott világból ez a maroknyi ország 
most sem akar felébredni. Uj rend-
szert épitünk, d.mokraciát, de az 
építés munkáját azok akadják ve-
zetni, akik a 
ienségei, akik a régi világot akar-
ják visszahozni, s nem demokráciát 
akarnak, hanem a ssját diktatúrá-
jukat. 

Ha ez áll országos viszonylatban, 
mennyivel inkább áll Szentesen is. 
Mit várjunk a K sgazda Párt hely-
beli vezetőségétől, ha az országos 

Kovács Bélának a nemzetgyű-

lésből való kikérése végett. . kormány létesítésének tervérói. 
Mint ismeretes Kovács Bélá- I Tudta azt is, hogy ezt az elle»-

nak a Kisgazdapárt betegsza-
badságot engedélyezett és az ő 
neve a Kis Újságról, amelynek 
főszerkesztője is volt lekerült. 
Az ujabb hirek szerint Kovács 
Bélát az összeesküvéssel fenn-
tartott kapcsolatok gyanúja mi-
att is ki akarják hallgatni. 

A belügyminiszteri jelentés 
A belügyminisztérium közzélette 

Kovács Béla szerepére vonatkozó 
jelentést. Megállapítja a közlemény, 
hogy az összeesküvés ügyeben in-
dítóit eljárás során egybehangzó 
vallfimások, nyomozati adatok és 
tárgyi bizonyítékok alapján megálla-
pították, hogy Kovács Béla "tevé-

keny résztvett a „Hetes Bizottság" 
által vezetett földalatti szervezke-
désben. 

A hetes bizottság tagjai és a 
letartóztatott kisgazda képvise-
lők egybehangzólag vallják, 
hogy Kovács Béla tudott az 
összeesküvés céljairól és ellen-

kormányt külföldön akarták 
megalakítani. A tervezett elle n -
kormányban ő maga is hajlandó 
volt résztvállalni. 

Kovács Béla földmivelésügyi 
miniszter korában aláírásával 
ellátott megbízólevelet adott ki 
a földalatti szervezkedés egyik 
megbízottjának, hogy utazzou 
Ausztriába és ott teremtsen kap-
csolatot Szügyi Zoltán vezérőr-
naggyal a Szent László hadosz-
tály volt parancsnokával. 

Jaczkó Pál vallotta, hogy Kovács 
Béla utasította őt, hogy fegyveres 
csoportokat szervezzen Az államvé-
delmi osztály Kovács Béla kiada-
tását és letartóztatását kérte. 

Húszezer hold öntözési terűét készíti elő 
az építési szaktanács 

Nagyarányú villamosításra készül a város 
! A városi építési szaktanács pén-

teken délelőtt 10 órakor Vajda Imre 
elvtárs polg-t mester elnCklésével 
ülést tartott. Az ülésen Nervetti 

| Károly, a városi viilamosmüvek igaz-
gatója hosszú referátumban ismer-

1 tette a város villamosításának to-
vább fejlesztésérc és az öntöző gaz-

; dálkodásnak Szentesen való beve-
zetésére irányuló tervet. 

f\ Kurca szerepét 

nem hagyhatjuk f gyeimen kivül a 

tervek elkészítésénél — mondotta 
rendszernek" esküdt eí- ! Nervetti Károly. Ez a folyó, amely 

jelenleg sem díszére nem válik a 
városnak, semmi hasznot nem hajt, 
megfelelő beruházással hatalmas 
mértékben szolgálhatja a bolgárker-
tészetek öntözését. A belterjes gaz-
dálkodás, amelyre az országnak a 
közeljövőben át kell té'ni, paran-
csolólag követeli, hogy Szentes vá-

I 

« i t t « Összeesküvők^cimborája? | - ^ ¡ ^ ^ r S ^ I ^ . - ^ f t é , 3 , 
terveket már most le-

megkeresni a módot 
1 i azoknak minél hamarabbi keresztül 

Vajjuit talán a Pataki Tamásoknak, , - . -
a Nagy Imréknek, a Nagy Józse- \ kel öntözési 
feknek és a többieknek több kö/ük < fektetni, 
volt a múltban a demokratikus gon- . 
dolathoz és a népszabadság eszmé- j vitetere. 
jéhez, mint Kovács Bélának? Egy- [ ' Húszezer kat. hold 
általán nem, hiszen a reakció expo- ' «ntx^c<!.( rfi\n77Ák az énitési =sar tznsz ?SrS%s£í » r s ? » aafira 
téséért, amely őket mellőzte. 

Sajnálatos az egész dologban az, 
hogy ennek a pártnak a táborában, 
amely hova tovább, mint mondot-
tuk, egyáltalában nem lesz demo-
kratikusnak nevezhető, egy sereg, 
FŐ! több milliós sereg becsületes, 

meg ezeknek a terveknek a kidol-
gozásával. Ez a bizottság Antal 
Endre városi főmérnökből, Vekerdi 
Sándor Ármentesitő Társulati igaz-
gató főmérnökből, Nevetti Károly 
viliamos-nuvek igazgatójából és 
Gránicz Antal gazdasági felügyelő-
ből áll. A bizottság felhatalmazást 
kapott arra, hogy a tárgyalásokat 
megkezdje. 

A továöbiakbsn az építési szak-
tanács még azt a határozatot is 
hozta, hogy legközelebbi ülésére 
meghívja a kulíúrmérnöki hivatalt, a 
földmüvclésügy illetékes osztályának 
és az építésügyi minisztérium illeté-
kes osztályának kiküldötteit. Ezekkel 
együtt f< gja a szaktanács a kidol-
gozás érdemi munkáját megkezdeni 
s egyszersmind a «ervek megvalósí-
tásához szükséges anyagi alap elő-
teremtését biztosítani. 

Ezzel kapcsolatban kell megemlí-
tenünk, hogy a Kurcának az öntö-
zésre való alkalmassá tételével egy-
idejűleg felmerült az építési szakta-
nács elő?t 

a Kurca mentének 
villamosítási 

terve is. Természetes, hogy ez még 
egy távolabbi momentum lenne, 
amelynek valóraválását meg kell, 
hogy előzze a város öntözési tervé-
nek keresztülvitele. Az építésí szak-

tanács, a város támogatásával, s a 
város közönségének megértésévé 
együtt, szorgo- munkával Iát ahhoz, 
hogy Szentes az új gazdasági hely-
zetbe, a fejlődés útján, miné! hama-
rább beleilleszkedjék. 

Sópanama 
a közellátási 
minisztériumban 

Letartóztatták Kendi-Finály Istvánt 
a közellátási minisztérium osztály-
vezetőjét, akiről kiderült, hogy soro-
zatos sópanamát követett el. Dr. 
Szalai Gyulát szintén letartóztatták, 
ö volt a panamista üzletbarátja 
Szalai lakásán bianco szállítási en-
gedélyeken kivül fasista könyveket 
röpiratokat, fegyvereket, katonai ira-
tokat és négy üveg vegytintát Zi-
láltak. 

Szociáldemokrata 
kisiparos gyűlós 

Szentesen 
A Szociáldemokrata Párt szentesi, 

titkársága most készíti elő a közei-
övőben megtartandó kisiparos gyi-

lést. A gyűlésen központi előadó 
fogja ismertetni a kisiparosság pro-
blémáit, pártunk álláspontját a kis-
ipari érdekek tekintetében és tájé 
koztatót fog nyújtani az ipartestOtetr 
választásokra vonatkozóan is. 

^uuuiy^WLWtJVuinniv*»> w i 

jószándéku, a demokrácia igaz hí-
vének tekinthető, dolgos, paraszt-
ember van, akik nem veszik észre, 
hogy amint a múltban nyakukba 
akasztották a jármot, ők küzködtek, 

amig a fehérlovasok jól éltek, ugy 
most is a Mistéthek és Kovács Bé-
lák a maguk kisded játékait játszák 
és iparkodnak játszatni e/ekkel a be-
csületes emberekkel is. Itt az ideje, 

hogy sokszáz év után végre a ma-
gyar paraszt nyissa fel a szemét és 
álljon a sarkára. Legyen öntudatos, 
semmilyen uribetyártól ne hagyja 
magát mégegyszer félrevezetni. 
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Három mozaik 
1. Gyermekbarát-mozgalom 

A minduntalan megújuló belpoli-
tikai válságok, a gazdasági nehézsé-
gek és a megélhetés problémái kö-
zött, kevés figyelem jut a jövő re-
ménysége, a gyermek számara. fy 
politikai pártok és a különböző 
szervezetek nagy erőfeszítéseket tesz-
nek a magyar élet regenerálása ér-
dekében. Talán eddig méltánytalanul 
feledkeztek meg a legfontosabbról, a 
gyermekről. A gyermekbarátok moz-
galma nem mai keletű, hanem már 
a mult rendszerben is, az elnyoma-
tás és üldöztetés ellenére bontogatta 
szárnyait. Demokratikus intézmény, 
ameiv természetszerűleg, a Horlhy-
rczsim alatt nem találhatott támoga-
tásra. Annál inkább jogos az a kö-
vetelés, hogy a demokrácia épülésé-
Be* korszakáben ez a mozgalom is 
kellő támogatásra találjon. A gyer-
mek — s s mondjuk meg, sajnos, 
ina a háború következtében nogyon 
•ok olyan gyermek van — anyagi 
b erkölcsi szempontból íeisegélye-
íésre szorul. Ezért ajánljuk ezt a 
mozgalmat Szentesen is a dolgozók 
társadalmának figyelmébe. 

X B- l ista . 
Szép — szép, hogy azokat, akik-

nek 3 0 - 4 0 hold fold áll a hátuk 
mögött, akiknek tehát megélhetésük 
biztosítva van amúgy is, a B-lista 
revízió során a Független Kisgazda 
Párt előterjesztésére visszahelyezik 
állásukba De mi lesz a teljesen 
nincstelen kistisztviselőkkel, a pos-
tásokkal és a vasutasokkal. Van kö-
zöttük nem egy, akinek 5—6 csa-
ládja van, nem is menekült el, ma-
ga se tudja miért tették annak ide-
jén B-Iistára. A nagy százalékot, 
amelyet a visszavevésre a Kisgazda 
Párt kapott, jobb lett volna a jó-
módúak helyett ezeknek a szegény 
kisembereknek a visszavételére for-
dítani'. Ez is mutatja, hogy nem a 
demokrácia a fontos ennél az ol-
dalnál, hanem sokkal inkább az, 
hogy néhány embert a múltból át 
tudjanak menteni. 

3. 4 VAOSz tisztújítás. 
Ma tartja tisztújító közgyűlését a 

vármegyei és városi alkalmazottak 
szakszervezete. A tisztviselők szak-
szervezet nem régi keletű, most 
iparkodnak. beleilleszkedni a szer-
vezett munkásság soraiba s a fizi-
kai dolgozókkal együtt menetelni az 
uj társadatmi és gazdasági rend 
megteremtése felé. Természetes, hogy 
az ilyen még kellő szakszervezeti 
gyakorlattal nem rendelkező szerve-
zeti munkásságnál, előfordulnak zök-
kenők. Ezek azonban a tisztulás 
utjának természetszerű velejárói. A 
mai ti?zlujitást megelőző tárgyalá-
sok nem vezettek eredményre, s 
ezért a választási küzdelem nyílt 
í«z . Reméljük, hogy öntudatos dol-
gozókhoz méltóan fognak elvtársaink, 
akik ebben a szakszervezetben he-
lyet foglalnak, választani s a válasz-
tás eredménye mindenképen olyan 
l^z, amely a magyar demokrácia 
agyét és a dolgozó osztály életér-
dekeit fogja előre vinni. 

Uitx zománcok, festékek, 
frakkok elismert legjobb minőség 

A nagy világ 
A magyar kormány február 5-én 

a négy nagyhatalom budapesti kö-
veteinek átadott jegyzékben rámuta-
tott arra, hogy a magyar-cseh nép-
csere egyezmény jtgyzőkönvve s a 
párizsi' konferencia hitározata, ame-
lyet a külügyminiszterek tanácsa is 
elfogadott, helyesnek tartja a kér-
désnek humánus rendezését. 

A magyar kormány megállapítja, 

hogy Csehszlovákia a széttelepités-
sel eltért a külügyminiszterek által 
helyeselt módtól és megsértette az 
emberiség elveit. A magyar kórmány 
ezért felkérte a négy nagyhatalom 
kormányát, hogy az általuk hozott 
hitározat szellemében baráti támo-
gatásukkal juttasák kielégítő meg-
oldáshoz ezt a kérdést. 

I 
A külügyminiszterhelyettesek foly-

I tatták az osztrák békeszerződés 
; előkészítését. Fiegel kancellár Lon-
> donból való hazatérése után a mi-

nisztertanácson beszámolt útja ered-
j ményéről. Kijelentette, hogy Ausztria 

Fiegel az osztrák békéről 
ügye megértésre és jóindulatra ta-
lált a külügyminiszterhelyettesek 
előtt. A tanácskozásokon jelentős 
előrehaladást értek el az' osztrák 
határ megállapításának kérdésében. 

A békeszerződések aláírása 

j Az olasz kormány kijelölte a bé-
j keszerződés aláírására küldendő de-
l legáciot. Ludvid Torania nagykövet 

fogja Olaszország neveben a szer-

L U T Z SOK É S T Á R S A 
U M É S J E S t t j G Y Á R RT. BUOAPEST 
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Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

ződést aláírni. Gsehszlovákia részé-
ről Masaryk külügyminiszter és Cle-
meniis helyettes külügyminiszter 
utaznak Párizsba. 

A Szovjetunió Németország feldarabolása ellen 
A moszkvai rádió utalt arra, hogy 

a Szovjetuniótól távol áll Németor-
szággal szemben a bosszupolitika 
alkalmazása. A szovjet kormány 
szembeszáll minden olyan kísérlet-
tel, amely a német ipar megsemmi-

sítésére és Németország egységének 
megszüntetésére irányul Sajnálatos 
— mondta a moszkvai rádió, hogy 
Nagybritanniában és az USA-ban 
vannak, akik Németországot a Szov-
jetunió ellen akarják felhasználni. 

Az olasz belpolitikai élet 
A francia hírszolgálat jelenti: 8 

óra hosszat tartó minisztertanácson 
vitatta meg az új. olasz kormány az 
aktuális belpolitikai kérdéseket az 

alkotmányozó nemzetgyűlés előtt. 
De Gasperri mini>zterelnök vázolta 
a kormány irányelveit a felmerült 
kérdésekben. 

Csongrádmegyeí 
állatorvos-kongresszus Szentesen 

A Szociális Felügyelőség vezetői 
a hét folyamán megkezdték a Siessl 
Adjl Segíts! mo?galom szervezését 
Csongrád megyében. Eddig Mind-
szent és Szegvár községekben tar-
tottak propaganda gyűléseket, szer-
dán Derekegyháza. pénteken Csany-
telek és Tömörkény, szombaton pe-
dig Kistelek kerül sorra. 

A mozgalom célja, amint ezt már 
többször megírtuk, a szegényalap 
megteremtése, ezzel elsősorhan a 
hadifoglyok gyorssegéllyel való el-
látása, a kórházak szegénybetegei-

nek felsegélyezése és nem utolsó 
sorban a Szlovákiából kiutasított 
magyarság megsegítése. Amint a 
Szociális Felügyelőség velünk kö-
zölte, vannak egyes hírek, amelyek 
a mozgalom sikerét aláásni ipar-
kodnak. Ezzel szemben az igazság 
az, hogy ez akció elsősorban a 
munkásosztály érdekeit szolgálja, 
s az elért eredmények már eddig is 
számottevőek. Önmaga ellen vétke-
zik tehát az, aki ellenpropagandát 
fejt ki. 

Február 8-11. 4 napig I 

Hajnali őr járat 
Az amerikai és angol hősiesség éposza. Diadalmas harcok a leve-
gőben. Csupa izgalom. Főszereplök: Erről Flynn, Dávid Niven, 
Basll Rathbone, Donald Qrlspln. Híradó. 

Közel négyezer fasiszta 
könyvet találtak az 

Aiiadémia könyutáróUaa 
Házkutatást tartoitak az Akadémia 

könytárában, hol az ellenőrző kö-
zegek 3843 fasiszta könyvet talál-
tak egy titkos raktárban. Hitler, 
Göbbels és Ribbentrop müveit őriz-
ték itt. Egy ajtó volt zárva, amely-
ről kijelentették az akadémiai kö-
zegek, hogy ott nincs semmi, fel-
nyitás után itt találták meg elrejtve 
ezeket a könyveket. 

Parasztasszonyok 
parlamentje 
a FÉfCOSz-ban 

A magyar demokrácia jogokat és 
felemelkedést biztosított a paraszt-
ságnak. Végre eljött az ideje, hogy 
a falusi nők és parasztasszonyok 
problémáival is foglalkozzunk. Igen 
sok a teendő a terhességi és szülési 
segély, a csecsemővédelem, a nap-
közi otthonok, a női munkabér, a 
nevelés stb. Elismerés illeti a Föld-
munkások és Kisbirtokosok Orszá-
gos Szövetségét, hogy a falvak és 
a tanyavilág asszonyainak problé-
máit napirendre tűzte és megrendezi 
február 14-től 19 ig az első paraszt-
parlamentet. 

LÁSZLÓNAL 

V a s á r n a p 

A földmívelésügyi miniszter kez-
deményezésére, az időszerű állatbe-
tegségek megbeszélésével és az elle-
nük való védekezéssel kapcsolatban 
Csongrád vármegye hatósági állat-
orvosai értekezletet tartottak tegnap 
délelőtt a vármegyeházán. 

Az értekezleten' 32 megyei ható-
sági állatorvos vett részt, hogy 
megbeszéljék az égetően fontos 
állategészségügyi kérdéseket. A föld-
mívelésügyi minisztérium részéről 
dr. Héjj József jelent meg, míg az 

Folyik a Siess! Rdj! Segíts! 
mozgalom megyei szervezése 

Állategészségügyi Intézet részéről 
Lehoczky István igazgató tartott ér-
tékes előadást: „A lovak tenyész-
bénasága" címmel. 

Mini hogy ez a ióbetegség 25 éve 
nem fordult elö és egyben gyógyít-
hatatlan is, inint mindennapi súlyos 
kérdés foglalkoztatja az állatorvosi 
társadalmat. 

Az értekezlet értékes orvosi hoz-
zászólások után a délutáni órákban 
ért véget. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó ] 

vacsora 
Szeretettel vár mindenkit 

L Á S Z L Ó vendéglős. 

A szakmai 
adómérséklés 

A havi 360 forint, v^gy ezt meg-
haladó adófizetésre kötelezett iparo-
sok egyes csoportjainak az adókulcs 
leszállítása lehetséges. A? 5890/1946 
M. E. sz. rendelet 12. szakaszának 
4. bekezdése jogot ad a pénzügy-
miniszternek arra, hogy ezeknek az 
adózóknak egyes csoportjaira a 
6 % - o s adókulcsot leszáliitsa. A 
leszállítás olyan szakmai csoportok 
kérelmére történhetik, amelyek na-
gyobbrészt jóvátétel, vagy közérdekfi 
munkákkal kapcsolatos szállításokra, 
végül közellátás biztosításával kap-
csolatos tevékenységekre terjed ki. 

Leszállították 
a polgári légiforgalom 
viteldiját 

Ismeretes, hogy többek között 
Budapest—Szeged viszonylatban re-
pülőgépjárat közlekedik. Eddig na-
gyon kevesen engedhették meg ma-
guknak, hogy igénybevegyék ezt a 
járatot, mivel a viteldíj a 100 forin-
tot is elérte. Most értesültünk ar-
ról, hogy a MASzOVLET jelentő« 
mértékben leszállította a viteldíjakat 
Körülbelül a gyorsvonat! menetjegy 
árával egyenlő a repülőjárat vitel-
dija is. Igy azután, akik sürgősen 
akarnak Pestre jutni, repülőre ül-
hetnek. Budapestről Szegedre a gép 
még 3 óra előtt érkezik, úgyhogy 
elérhető vele a délután 4 órakor 
Szentes felé induló vonat. 
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Lakásadó 
A stabilizáció megköveteli az ál-

Mttnhuziartás egyensúlyát. Új adó-
nemek bevezetésével és az adófizetés 
szorgalmazásával igyekszik a kor-
pány az állam bevételeit növelni, 
ftyer: uj adónem a lakbéradó, amely 
egy lépést jelent a szocialista társa-
dalom felé, mert mindenki voltaképen 
fokáért fizet, tehát vagyonának elő-
nyémunkanélküli jövedelmét nem 
érdemli teljesen. Most kormányren-
delet jelent meg, amely a lakbérrel 
kapcsolatban bevezeti és kötelezővé 
teszi o lakbérilleték jizetést. Egy 
szdzaMk ez csupán, tehát látszólag 
elenyészően kévés összeg. Hiszen az 
¿tlagos lakbér nem tesz ki többet 
Szentesen 50—60 forintnál; tehát 
egy esetben 50 60 fillérről van szó. 
Ha ozonoan átgondoljuk azt, hogy 
há"y lakás van az országban, hányan 

fizetnek 50—100, 150 forint lakbért 
vagy üzlethért, akkor mindjárt vilá-
gosa válik előttünk, hogy az állam-

^ számára igen tekintélyes jö-
vedelemről van szó. így lehet az 
egyénnek kis megterhelésével a kö-
zfaiéa számára jelentős bevételhez 
jétnt. Egy fontos van még ehhez, s 
az, hogy meg legyen az adófizetési 
morál, hogy mindenki pontosan fi-

meg adóját. (yb) 

Belpolitikai helyzetkép 
A nemzetgyűlés megkezdte a 

költségvetés tárgyalását. Az általá-
nos vita során a Szociáldemokrata 
Párt nevében Faragó László elvtárs 
szólalt fel. A koalíciós pártok szó-

nokai elfogadták a törvényjavaslatot, 
Sulyok Dezső azonban a párt ne-
vébm kijelentette, hogy nem fo-
gadja el. 

Elfogták a Nyíri utcai 
tolvajokat 

— Házasság. Nagy Gyula MÁV 
í>*4vamester és Punveczki Mária ma 
d u. 3 órakor tartjak esküvőjüket a 
|pteőpárti ref. templomban. (Minden 
kötőn értesítés helyett. 

— Vendégszónok a felsőpárti 
Otthonban. Dr. Joó Sándor buda-
pesti lelkipásztor prédikál a felső-
párti Otthonban a 9 órai istentisz-
teleten most vasárnap, 9'én és utána 
a -Hormátus nőknek tart előadást. 

— Kocsissztrájk Miskolcon* 
Miskolc város kocsisai a hét elején 
bérkövetelés miatt kocsijaikkal fel-
vonulást rendeztek és sztrájkba 
)eflek. 

Szabaddá tették a mák 
árát. A közeilátási minisztérium 
közii, hogy a mák forgalma eddig 
is szabad volt, ezután is szabadon 
renet eladni és vásárolni. A közel-
látási miniszter most a mák árát is 
szabaddá telte. 

— Budapest és Pécs között 
* janrtár 10-én megindult a polgári 

légiforgalom. 
~ A bércséplők és a gépészek 

hétfőn délután 2 órakor a Gazdasági 
Egyesületben gyűlést tartanak. Érte-
sínesünk szerint a kisebb gépészek 
te cséplögéptulajdonosok akciót in-
űíaottak, s most ezek a kisemberek 
igyekeznek érdekeiket megvédeni. 

— Megjelent Benjámin László 
elvtársnak a „Betűöntők diadala" 
cimtf verseskötete. E költői teljesít-
mény a legszélesebb körök figyel-
m é t megérdemli, mert Benjámin elv-
lars verseskötete a szocialista esz-
mék költői kifejezése és mint ilyen 
különösen alkalmas arra, hogy az 
általunk rendezett előadásokon fel-
használjuk. A könyv ára 10 forint. 
Megrendelhető a Szociáldemokrata 
Pari Oktatási Titkárságánál Buda-
pest. VIII. Rákóczi ut 43. IV. e. 
m. 

A szentesi rendőrség bünügyi 
osztályán vagyunk. A szoba egyik 
.sarkában valóságos kis Teleki-lér 
tárul szemünk elé: 5-6 pár férfi-
és nöicipő, nyaklánc, fölbevaló és 
pokróc hever festői összevisszaság-
ban. Az asztalnál két nyomozótiszt, 
előttük három megszeppent kislány: 
kihallgatás folyik. 

Fiatalkorúak 
bűnszövetkezete 

Rövidesen megtudjuk, hogy ez a 
három kislány lopta el a cipőket 
Gránicz József Nyíri-utcai cipész-
műhelyéből. De nemcsak ez történt, 
mert kiderül, hogy a megtévedt 
leánykák már hónapok óta üzlet-
szerűen foglalkoznak besurranó tol-
vaj lássa!: egész kis bfinszövetkefeet-
rő! van szó. A lopott holmik nagy-
részét eladták, az értük kapott pénzt 
cukrászdára, csecsebecsékre költötték, 
az el nem adott holmit pedig — 
szüleit félrevezetve — otthon „tá-
rolta" a kis „bandavezér": egy 
13-14 éves kislány. Az egyik eset-
ben például ugy igazolta a haza-
vitt 3 pár cipő eredetét szülei előtt, 
hogy azokat az UNRRÁ tói kapta. 

A hazug ember 
és a sánta kutya 

Szorul a hurok s bár a két nyo-
mozótiszt barátságosan érdeklődik a 
részletek felől, a kislányok mégis 
érzik a veszélyt: mindenki'tisztázní 
igyekszik önmagát s egymásra ke-
nik a kezdeményezés szerepét, ha-
zudnak, akárcsak a „nagyok" szok-
ták hasonló esetekben. 

Hiába minden: a keresztkérdések 
pergőtüzében sorra összeomlanak a 
hazugságokra épített védekezések 
s a három kislányon, akik még nem 

rendelkeznek kellő gyakorlattal és 
rutinnal, rövid idő alatt beteljesedik 
az örökérvényű magyar közmondás: 
„Hamarabb utóiérik a hazug em-
bert, mint a sánta kutyát". 

Igen, a „hekusok" gyorsan el-
bánnak ezzel a kiskaliberű bűnszö-
vetkezettel A nyomozók előtt már 
tisztán áll az egész ügy s még egy-
két „lelki fröccs" következik arról, 
hogy a szülők, akik becsületes mun-
kásemberek, bizonyára nem azért 
nevelték őket, nem azért keresték 
meg számukra verejtékes munkával 
a mindennapi kenyeret, hogy végül 
is hideg folyósókon, riadt tekintettel 
kelljen várakózniok arra, hogy le-
ánykájuk, egyetlen reménységük 
rendőrségi kihallgatása befejeződjék. 

Merre visz az út? 
A három kislánynak záporoznak 

a könnyei: sir a „bűnszövetkezet" 
s bevalljuk őszintén, nekünk is 
sokszor kedvünk volna a sírásra. 
Mrndegy, hogy mi lesz a további 
sorsuk, talán javítóintézetbe kerül-
nek, a lényeg mindenesetre az, 
hogy sorsuk megpecsételődött s is-
mét kiesett há-om fiatal élet az 
amugyis kisszámú magyarság de-
mokratikus jövőjének szolgálatából. 

Az újságíró, aki napi munkája 
során gyakran nyer bepillantást az 
élet mélységeibe, e szomorú epizód 
után beigazolva látta az őszinte 
demokraták egyre erőteljesebb kö-
vetelését, hogy a mult bűnei elfe-
led tetésének és a népi demokrácia 
megszilárdításának legrövidebb és 
legegyenesebb útja az ifjúság gyö-
keres átnevelése. Sajnos a példák 
hosszú sora bizonyítja, hogy éppen 
ezen a téren tettünk eddig legke-
vesebbet. (Gy. A.) 

A Fonók bálja 

M A VA RV 
a Magyar Csárdában 

Tájékoztató az egy százalékos 
lakbérílletékről 

A kormány rendeletet adott ki, 
amely a lakás- és üzletbér után 
nyugtabér fizetését rendeli el. A ren-
delet szerint minden helyiség után 
járó készpénz, vagy természetbeni 
bér után egy százalékos illeték ro-
vandó le. Az illetékes pénzügyi ha-
tóságok a következőket közölték az 
illeték fizetésével kapcsolatban: 

Az illetéket erre a célra rendsze-
resített nyomtatványon a bérhónapot 
követő hónap 5-ig kell legkésőbben 
bélyeggel leróni. Az 1 százalékos 
illeték felét a bérbeadó a bérlőre 
háríthatja. Az illeték megfizetése a 
bérlőre a bér nem fizetésének jog-
következményeit vonja maga után. 
Késedelemes illeték fizetés esetén 
10 százalékos, szabálytalan lerovás 

esetén pedig 5—100 forintos birság 
fizetendő. A rendelet február elsején 
lépett hatályba. 
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— Schweizer Splende (Don 
Suisse) svájci segélyszervezet a 
földmivelésügyi minisztérium fenn-
hatósága alatt működő gazdasági 
STakoktatási intézetek földmunkás és 
törpebirtokos családból származó 
szegénysorsu, rászorult tanulói kö-
zött való kiosztásra 1500 inget, 300 
alsónadrágot, 374 zoknit, 400 kö-
penyt és 1272 nadrágot adományo-
zott. A ruhaneműek kiosztása már 
megtörtént és a szegénysorsu tanu-
lók boldogan vélték át a legjobb 
időben érkezett segítséget. 

Ország- Világ 
Az áramszolgáltatás veszélybe ke-

rült Debrecenben. 
—« ' x 

Halálraítélték a nemeskéri posta« 
rablás tetteseit. 

70 fokot mértek a kanadai Ynkoo 
vidékén. 

Lezuhant a Liszabon — párizsi 
repülőgép. . 

Ingatlanforgalom 
Száméi Sándor és aeje megvették 

Pataki Péter Pál Nagyhegy 236 öl 
földjét ezer forintért. 

Ifj. Farkas Imre és bt. megvették 
Szigetvári Jánosné Nagynyomás 
1282 öl földjét 1.500 forintért. 

Kiss Imre és neje megvették Si-
mon Rózsa Nagynyomás 1288 öl 
földjét 1.500 forintért. 

Piti Lajos és neje megvették Be-
rekvári Sándorné Nagynyomás 1 
hold 1.030 öl földjét 5.500 forintért. 

Balogh János és neje megvették 
Balogh Mihály K. Tehenes 297 öl 
földjét 100 forintért. 

Szabó István és neje megvették 
özv. Molnár Antalné és bt. Sajóköz 
1. számú ház 4/14 r. 1.600 forintért. 

özv. Turcsányi Pálné megvette 
Káldor Mihályné Bartha János-utca 
12. számú házát 40 ezer forintéit 

Ifj. Balogh Szabó János és rneje 
megvették Szilágyi János Nagysán-
dor telep 15 számú háznak jele ré-
szét ezer forintért. t 

Kaiser Rudolf és bt. megvették 
Székely Albert Farkas Antal-utca 
29 számú ház felerészétévi 15 mázsa 
fa és 7 mázsa búzáért. 

Özv. Puskás Mátyásné megvette 
Fábián Tóth Imre Szalai-utc 4. szá-
mú házát ezer forintért. 

Csákó B. János és bt. megvették 
Vecseri Lajos Deák Ferenc-utca 49. 
számú házát 13 500 forintért. 

Budapest I. február 8. 
7.20: Reggeli zene. 8: Közellátási 

helyzetkép. 8 15: Román muzsika. 
9: A Postás-zenekar játszik. 12.15: 
Korszerű testnevelés. 12.30: Szalon-
zenekar játszik. 13.15: Férj és fele-
ség. 13 35: Hanglemezek. 14.10: 
Varsányi László zongorázik. 14.45: 
Új küzdelem a veszettség ellen. 15: 
Magyar nóták. 15 25: Egyetlen út a 
tervgazdálkodás. 16: Vibrofon-együt-
tes. 16 30: A rádió gyermekujsíga. 
17.10: Vöröskereszt közlemények. 
17.30: Párizs mélyén. 18: Tündöklő 
szerelem. 18.45: Kamarazene. 19.45: 
A parasztság útja. 20.20: Repülő 
ritmus, zsongó dallam. 21: Hangos 
híradó. 22 30: Hanglemez. 23: Erre 
táncol Budapest. 

— 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. 

— Aki elveszett kabátomat 
visszahozza, vagy nyomára ve-
zet, illő jutalomban részeaflL 
Hosszú fekete télikabát volt 
Minthogy szegény emberről vai 
szó, nagyon kérem, hogy azol-
gáltassa be a Szentesi Lap ki-
adóhivatalába. 



Szövetkezeti rendszer 
három európai országban 
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— A Magyar-Szovjrt Művelő-
dési Társaság f. évi február hó 
&-án, szombaton délután 6 órakor 
választmányi ülést tart, melyre 
T. tagokat tisztelettel meghívja és 
megjelenésüket feltétlenül elvárja a 
vezetőség. — Tárgy: folyó hó 23 án 
rendezendő műsoros est megbeszé-
lése és a .Mezőgazdasági kiálítás«-
sml kapcsolatos ügyek elintézése. 
A székház tanácskozó terme fűtött I 

— Előkészületek a talaj javítási 
program végrehajtásához. Az uj 
honfoglalás munkája, amely közel 
4 millió kat. hold föld termőere 
jének helyreállítását tűzte ki célul, 
még ebben az évben megindul. Az 
előkészületek során biztosítani kell 
a szükséges speciális talajjavitógé-
pek beszerzését, a szakszemélyzet 
kiképzését, az üzemanyagellátás 
megszervezését, műhelyek felállí-
tását, s nem utolsó sorban a meg-
javítandó talajok pontos felvételét, 
megvizsgálását és térképezését. 

Pdrthirek 
A Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete az alábbi helyeken és 
időben tart üzemi pártesteket: 

8-án, szombaton d. u. 1 órakor 
at OTI-nál. Előadó: dr. Mijó János. 

9-én, vasárnap d. e. 11 órakor a 
pártszékháznál a Zsoldos Rt. üzemi 
munkásai és tisztviselődnek. Előadó : 
Farmasi Imre. 

Színház 

A^háziipari tanfolyamok 
nagymértékben csökkentették 
a munkanélküliséget 

Ruháskasok, garabolyok, fonott 
üvegek, méhkaptárok tömkelegében 
csendesen dolgozgató társaság fogad 
bennünket a gimnázium egyik ter-
mében A pár héttel ezelőtt megin-
dult második háztartási tanfolyam 
résztvevői nagy szorgalommal tanul-
ják meg ezt az aránylag jól jöve-
delmező mesterséget. 

Féifiak, nők vegyesen dolgozgat-
nak, vannak köztük nyugdíjasok, B 
listázott városi, vármegyei tisztvise-
lők, parasztok, naps/.ámósok, új 
földhözjuttatottak családtagjai vegye-
sen. 

Az erösebbkezű férfiak kosarakat, 
a finomabbkezü nök garabolyokat és 
piaci szatyrokat fonnak. Beszédbe 
elegyedünk a résztvevőkkel, felme-
legszenek, »nyilatkozni" kezdenek: 

Szabó Mária 17 éves, újonnan 
földhözjuttatott családtagja, 8 hold 
földet kaptak a D-oldalon, kis ház-
tartásukban szeretné hasznosítani 
kosárfonó tudományát. Fekete Nagy 

István napszámos veszi át a szót. 
49 éves, öt családos, a téli időben 
nélkülözött munkáskezek most fon-
nak, így akarják biztosítani a kis 
család megélhetését. Fodor János 
napszámos a következő, ö is meg 
akar élni tudományából, hogy öreg 
szüleit eltarthassa. 

Az, hogy az itt rendezett háziipari 
tanfolyamok túlnőttek a helyi jelle-
gen és hitük van, az lény, mutatja 
az, hogy 

a szegedi háziipari múzeum 
érdeklődik a tanfolyam „re-

mekei" Iránt, 
másrészt ahogyan Ibolya János, 
Közjóléti Szövetkezeti igazgató mon-
dotta nekünk — 

a tanfolyam nem volt hiába-
való fáradozás, mert a mun-
kanélküliséget n a g y r é s z t 
csökkentette és a munkamo-
rált emelte, a zúgolódások 
nagy hányadának pedig ele-

jét vette. 

Jó szórakozás Magyar-csárda 
Janika 

Zsúfolt ház előtt játszotta a Há-
mory-társulat Békeffy és Stella 3 
felvonásom vígjátékát, a janikat. Az 
atóbbi idők legszelleme: ebb. leg-

A jövő héten megérkeznek 
a tipuscipők 

Lapunk szerkesztősége a tegnapi 
napon érintkezésbe lépett az \?oK~ 
kal, ahol Kunsági László titkár kö-
zölte velünk, hogy a szentesi cipész 
iparosok munkaközösségének kérel-
mére nagymennyiségű tipuscipőt 
küldenek le Szentesre elkészítés vé-
gett a jövő hét folyamán. Ugyancsak 
kOzölte velünk Kunsági titkár, hogy 
a szentesi cipészek anyagkiu alására 

is megérkezik a jövő héten a kiutalt 
anyag, 

Az IPOK ez?el az intézkedésével 
hozzásegítette a szentesi cipészipa-
rosságot eyy nagyobb munkaalka-
lomhoz és remény van arra, amint 
ezt velünk közölték, hogy a jövő-
ben ezek a kiutalások folyamatosan 
fognak megérkezni. 

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 h ó S-án. 

A jelmezeseknek felöltOzfr. coljára külön ffltíMt ¡erem áll rendelkc. ésic. 
A b ü f f é t Rudi szolgáltatja 

M i é r t n e m ö i - ö l 
a v e k e r h á t i m a l o m 

szellemesebb, legjobban sikerűit da-
rabját a s/íntár ulat tökéletes kidol-
gozásban adia 2 szentesi közönség-
nek. Mint már megírtuk, a Hámory-
társulatnak egyik főerössége, hogy 
nem szé esők és darabosak az elő-
adások, hanem a rendezés kiváló 
munkája folytán összeszokott, zök-
kenőmentes. Kétségtelen, ho^y Ho-
monnay István a Janika előkészíté-
sében mesteri munkát végzett. A 
rendezés tökéletes, de a sikerhez 
mindenképen hozzájárul a színészek 
kiváló teljesítménye. H. Déri Marika 
Janika és Gizi sze;epében túlnő az 
egész együttesen. Talán még a fiú 
szerepben jobban tetszett. Átérzése 
és kiváló megjátszása valóban ve-
tekszik akár Vaszaiy Piri, akár Turay 
Ida ismert fiúszerepeiben. 

Bcsztercey Pal Fenek szerepében 
következik utánna a rangsorban. Ez 
a fiatal színész sokoldalúságával, 
természetes j á tékul a fővárosi szín-
padokra való. Méltó partnere Kos-
tyál Oyula, a szentesi közönség ked-
vence, amint ezt a sűrű egymás-
utánban következő nyíltszíni tapsok 
igazolják. Homonay István Ad rján 
szerepében és Angyal Sándor szintén 
dicséretet érdemelnek. Tury Éva 
egyébként kissé túlélés hangja Mal-
vin szerepében jól érvényesült. 

Szombaton és vasárnap a köz-
kedvelt zenés vígjáték: Fekete Péter 
lesz műsoron. 

Hétfőn ketten egy jeggyel. Közkí-
vánatra: Csárdás. 

Hirdetmény. 
A Kereskedelmi Alkalmazottak 

Szakszervezete f. hó 9 én, va^arnap 
d e. 10 órakor a szakszervezeti 
«lékházban tagértekezletct tartanak 
A tagok pontos megjelendsét kéri a 

Vezetőség. 

Több helyről panaszok hangzot-
tak el az uj birtokosok, val mint a 
Beísőecser, Küls<"ccser, Dónát, Ve 
kerhát, Vekerzug, Sztntbszió és 
Kistökén lakó gazdák rés/éről, mely 
szerint a vekerháti Sebestyén József 
tulajdonában lévő malom nem mű-
ködik. Óriási hátrányt és nehezség-i 
jelent ez a tény a környéken lakó 
gazdáknak, akiknek 10—15 kilómé-
tert kell kocsival, vagy pedig talics-
kával menniök, míg búzáikat ren-
deltetési helyükre vihetik. 

Elképzelhetjük az ujb rtokosoknak 
a helyzetét és azokat a nehézsége 
ket, amelyeket talár egy ember 
egyéni érdeke, vagy a közösségben 
dolgozni nem tittréu támaszt lel 
Sebestyén József azt hangoztatja, 
hogy ó nem tür beavatkozást és 
turkálást a magántulajdonába, de a 
malom mégse működik. Már több-
ször kínáltak fel neki kedvező szer-

ződéseket a kintlakó gazdak, ő 
azonban nem hajlandó őrölni, mert 
szénhiányra és üzemanyaghiányra 
híva koiik, ez pedig nem felel meg 
2 valóságnak. Fölhívjuk az illetéke-
i k figyelmét Sebestyén Józstf ön-
kényeskedéseire hogy hassanak oda 
<gy ilyen magánember szeszélyes 
mivolta ne vefzéiyeztesse eztr és 
ezer bec-ületts dolgozó érdekét. 

Megvételre keresek 8 - 1 0 
db. fiatal merfinól vagy 
racka hasas Juhokat, Lá/ár 
Viln.os u 17. Ujj Síndor. ny 

Kimaradt kukoiicfdarát veszek, 
dm a kiadóban. 

Ma délelőtt 10 óráig két kakast 
(fiatalt) vesz lapunk kiadóhiva-
tala. 

Honvéd ucca 38 számú ház el-
adó, 148 

Svájc, Franciaország, Dánia 
Irta: Takács Ferenc földm. államit*, 

A magyar vidék, közelebbről i 
magyar mezőgazdaság szempontjáig 
fontosnak tartom a külföldi szövet -
kezeti rendszeiek ismertetésé? * 
kormány megbízásából egy bizott -
sággal legutóbb Svájc, Franciaor-
szág és Dánia paraszt, társadalmi 
és gazdasági szervezeteit tanulmá-
nyoztuk. A három ország magas 
mezőgazdasági kultúrája me lett aa-
gyon nagy jelentőségük van a »kö-
vetkezeteknek. 

Svájcban különböző szövetkezeti 
rendszerek vannak, de ezek, ha ré-
giek is, mégsem olyan fejlettek, aimr 
a francia szövetkezeti rendszer 
meg sem közelítik a d;ínok szövet -
kezeti rendszerét. Persze, ett*I füg-
getlenül még a svájciak is sokkat 
előbbre vannak ezen a téren, mir.tcrrt. 

A francia szövetkezeteket az áiiaot 
támogatja. Különböző céllal alakúk 
szövetkezeteiu vannak, amelyeket i 
parasztság társadalmi szervezeteivel 
egy üti most próbálnak egy közös, 
központi csúcsszcrvezetbe összevonni 
A szövetkezetek kiadásainak kb 25 
százalékáig kapnak segítséget gabo-
natárházak, tejfeldolgozók stb. Jp«t 
kezéseinél. Hosszú lejáratú, olcsó 
kölcsönöket és adómentességet s 
kapnak, ha az állam szempontjainak 
megfelelően működnek. Főleg '¿i -
meló, feldolgozó és értékesítő mezö~ 
gazdasági szövetkezetek számithat 
nak ilyen támogatásokra. Az emlí-
tett szövetkezeteken kivüi varnak 
tűzbiztosításra és állatbiztosítást* 
alakult szövetkezetek, amelyeket szin-
tén, főleg adómentességgel, íimog^f 
az állani. Sem francia, sem a svájci 
szövetkezeseknél nem tagok a k ö -
vetkezeti alkalmazottak, hanem Vi 
zárólag a termelők. 

A legfejlettebb mezőgazdasági szö-
vetkezetek a dán szövetkezetek.' Két 
ségtelenül ezeknek a szövetkeze-
teknek köszönheti a dán parasztság 
söt az egész dán nép kivételesen 
na^y gazdagságát. A parasztság 
80 90 % - a tagja a különböző sző-
ve kezeteknek. Nem altalános 
vetkezetek vannak, hanem ug>szól-
ván minden üzletágra, önálló szö-
vetkezetek tehát pld. sertésértéki-
sités, feldolgozás, a íeldolg>T> 
átu exportálasa, tejfeldolgozás t 
termékek értékes;tése, ta-ármány -
beszerzés, műtrágya heszer;ő szö-
vetkezetek a jelentősebbek, de e?*« 
kivül még 3 4 féle szövetkezet van 

Amikor az európai piacon meg-
jelent az amerikai buza, a dán me 
zögazdaság nehéz körülmények köz£ 
jutott es a régi szemtermelésről 
kellett térnie az állattenyésztésre A.-
átszervezéssel egyidejűleg egyszerié 
paraszt emberek az ország külön-
böző részein megalakították szövet-
kezeteiket. A dán tanyákat összefogó 
falusi szövetkezetek később tájan-
ként, országrészenként központoka. 
alakítottak ki, s ezekből fejlődötr 
ki a inez gazdasági szövetkezetek 
országos központja, amely azután i 
különböző államokkal a kivitelt ts i 
mezőgazdaság számára fontos b>.» 
hozatalt. A két munka: a vidéfc' 
szervezés és a központokban vén, 
zett munka egyidejűleg töi íénher 
Igy a fejlődés üteme biztosan gyor-
sabb lesz. 

Pincérek bálja 
február 13-án a P e t ő f i be-c 
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