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és ezen felül sok más baj is van. 
Az ember gyanakodva néz szét maga 
körül, amint leteszi kezéből az új-
ságot, amelyben elolvassa azt a 
cikket, amelyik arról szól: „Politikai 
háttere is van az MSzK vezetői 
burgonyapanamáinak". Tanakodva 
néz körül, mert nem akarja elhinni, 
hogy akkora gazságok történhesse-
nek, amekkora gazságok megtörtén-
tek. De tanakodva néz körül azért 
is, mert nem látja a statáriális ren-
delkezéseket és Ítélkezéseket, melyek 
kérlelhetetlenül végeznek mindenki-
vel, aki a magyar köztársaság életét 
ilyen alávaló gazságokkal beszeny-
nyezi. 

A krumpli a iegelsőbbrendü köz-
élelmezési cikk. Az első világháború 
előtt alig volt olyan jelentősége az 
élelmezésben a krumplinak, mint a 
tarhonyának, vagy a lebbencsnek. A 
krumpli akkor rúgtatott az élelmi-
szerek első sorába, amikor a háború 
búzában bevezette a kényszergaz-
dálkodást, és amikor 1916-ban,-még 
jobban 1917 ben szük lett a búza-
termés, megrövidült a kenyérfejadag 
és valamivel pótolni kellett a kenye-
ret. Mivel lehetett a kenyeret pótolni, 
mivel lehetett a mindjobban hiányzó 
húst pótolni, mint a krumplival. A 
termelés a krumpliban ekkor kezdett 
emelkedni és az első krumpligazem-
bereke 1917-ben jelentkeztek. Meg-
mondhatjuk őszintén, hogy ezeket a 
gazembereket se fogták meg igazán. 
Néhány kisügynököt, egy pár kofát 
elítéltek, becsuktak, de a nagygaz-
emberek akkor is a markukba vi-
gyorogtak és megszöktek. 

Az első világháború után, amikor 
lassanként a termelés rendbejött, a 
Í0-as évek közepe táján már nem 
tolt hiány burgonyában, vagyis hát 
a krumpli egyenletesen jutott a fo-
gyasztókhoz. Sőt igyekezett a fo-
gyasztókhoz, mert a termelés foko-
zódott, hiszen a krumplitermelés 
jobban kifizette magát, mint a bo-
lettára szorult búzatermelés. 

A második világháború kitörésekor 
azok, akik az országot belehajtották 
a háborúba, nem gondoltak arra, 
hogy minden háború felborítja a 
közélelmezést és bár mód lett volna 
arra, hogy a krumplitermelést mind-
azokon a vidékenen és mindazokon 
a földeken, ahol a krumpli termelése 
kifizeti magát, mert a föd alkalmas 
hozzá, kötelezővé tegyék. A kenyér-
gabona egyszerre zár alá kerül, ha 
nem rekvirálják is, de be kell szol 
gáltatni, tehát fogy, kicsi a mennyi-
ség és hiába, a magyar ember, az 
Intelligenciához tartozó is, nagymér-
tékben Renyerevő és a lecsökkentett 
¿enyérfejadagot val mivel pótolni 
kell. A krumpli lett volna erre a 
legalkalmasabb és az államhatalmi 
,bölcsesség elő is írta a ktumplira a 
beszolgáltatási kötelezettség t, de sem 
kellő mennyiségű és megfelelő vető-
magról nem gondoskodott, sem pe 
jijg nem Irta elö » kosán és megold 
iatóan a krumplitermelés kötelezett-
ségét. Mert hiaba kötelezi a mucsi-

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

Baj van a krumplival 
háti szik birtokosait krutr pliterme-
lésre és hiába akasztják fel azért, 
mert nem tesz eleget beszolgáltatási 
kötelezettségének, mert hiszen kép-
telen volt rá. 

A krumpli körűi nem is itt volt 
a baj és nem is itt van a baj, ha-
nem olt, hogy az országnak nagy-
burgonyatermelő vidékét kisajátí-
tották maguknak a haszonra éhes 
konc-lesök és nem hozták forga-
lomba a krumplit, hanem elvermel-
ték, hagyták elpusztulni. Ami ebben 
a kérdésben 1945. év óta történt 
fölháborító és a leggyilkosabb me-

rénylet a magyar nép ellen. Szentes 
városába a nyírségi burgonya nem 
fog eljutni. Miért? Azért nem tudott 
eljutni, mert elébe állt a burgonya-
egykéz, vagy burgonya központ, 
vagy a fenetudja micsoda szervezett 
gazemberség, amely megakadályozta 
és amely inkább pusztulni engedte 
ezt az elsőrangú élelmiszert semhogy 
segitsen a közellátási bajokon. 

Most kisült, hogy az MSzK veze-
tői panamáztak a burgonyával és 
ennek a panamának politikai háttere 
is van. Csudálatos, hogy ezt esak 
most állapították meg. Annak, hogy 

nyírségi burgonya nem kerüihet kel-
lő időben a piacra: 1945-ben is, 
1946 ban is egy ugyanazon poli-
tikai oka volt, mint az idén: ellen-
forradalmi célokat szolgált a burgo-
nyának a közforgalom elől való el-
vonása. Az éhező ember vakká lesz 
és gyülölködövé, pusziit és rombol. 
A derék MSzK, amely rajta tartja a 
kenyértől kezdve minden közellá-
tási cikken, most kimutatta fogafe-
hérjét. Szeretnők hallani, hogy ennek 
az uzsoraszövetkezetnek, ellenforra-
dalmi vezetői már nyakukon érzik a 
hóhérkötél szorítását. 

Eckhardt is résztvett az összeesküvésben 
Megállapította a nyomozás, hogy. 

Párizsban és Londonban a kisgaz-
dapárti Högye Mihály és Szabó 
Tamás képviselték a Magyar Kö-
zösség irányát. Támogatásukra a 
Kisgazdapárt külügyi bizottságának 
egyik vezetőjéf, Csicseri Rónai Ist-
vánt állították és utasítást adtak a 
két külügyminisztériumi tisztvise-
lőnek, hogy rejtjeles levelek útján 
érintkezzenek egymással, a buda-
pesti összeesküvőkkel és a Hetes 
Bizottság vezetőivel. 

'Megállapította a nyomozás, 
hogy Saláta Kálmán a rejt-
jeles leveleket megmutatta 
Kovács Bélának és ponto-
san informálta őt a levelek 

tartalmáról. 

Az egyik rejtjeles levél szerint el-
lenkormányt kell alakítani külföl-
den, mint ahogy ezt a csehek és 
románok tették. Szabó Tamás küldte 
ezt a levelet a következő szöveggel: 

„Értékeinket mentsük át külföldre 
ugyanugy, ahogy ezt a románok és 
csehek tették-. 

Bebizonyosodott az is, hogy 
Szabó és Högye kapcsola-
tokat létesített az Ameriká-
ban élő Echardt Tiborral 
és rajtuk keresztül Kovács 
Béla is állandó kapcsolat-

ban állott Eckhardt-tal. 
Szentiványi Domokos vallomása 

szerint állandóan informálták Ko-
vács Bélát a Magyar Közösség bel-
és külpolitikai tevékennségéről. 

— örvendek, hogy álláspontunk 
egyezik Eckhardt felfogásával — 
mondotta Kovács Béla. amikor 
Szentiványi és Saláta referáltak 
neki az eseményekről. 

Megállapítást nyert a rendőrség 
szerint, hogy Csicseri Rónai István-
hoz érkeztek a külföldi rejtjeles tá-
viratok és levelek, amelyeket Jaczkó 
Pál, a Magyar Közösség fegyveres 
mozgalmát vezető kisgazdapárti kép-
viselő is megbeszélt Kovács Bélá-
val. 

Annakidején Jaczkó Kovács 
Béla tudomásával támadta 
meg Gyöngyösi külügymi-
nisztert a csehszlovák kér-

désben. 

Kéthly Anna 
az új kultuszminíszterjelölt 

Döntó tanácskozások a belpolitika! válság ügyében 
A Szociáldemokrata Párt nagy szerepe a kibontakozásban 

A hónapok óta húzódó válság el-
érkezett végkifejlődéséhez. Az igazi 
demokraták bármelyik koaliciós 
partban is foglalnak helyett, ráesz-
méltek a demokratikus köztársaság 
közös veszedelmére. 

A Kisgazdapárt parasztképviselői 
deklarációt hoztak nyilvánosságra 
amelyben állástfoglaltak a párt pa-
raszti származású vezetői mellett 
és az összeesküvés politikai vonat-
kozásainak parlamenti vizsgálóbi-
zottság elé való utalasára nyújtottak 
he javaslatot. A helyzet pénteken 
este kritikussá vált. A válság elérte 
tetőpontját. 

Ezek után pénteken a késő éjjeli 
órákig tárgyalások folytak a pártok 
vezetői között és közös engedékeny-
séggé sikerült megteremteni a ki-
bontakozás alapját. Ennek a szel-
lemnek jegyében ment azután vég 
be a szombati rendkívüli minisz-
tertanács, amelyen a kisgazda mi-

niszterek igérelet tettek arra, hogy 
pártjukkal elfogadtatják a parla-
menti bizottságra vonatkozó kíván-
ság visszavonását. A másik fél 
viszont belement abba, hogy Ko-
vács Béla ügyének mentelmi bi-
zottsági tárgyalása elölt lehetővé 
teszi a Kisgazdapárt képviselői szá-
mára, hogy az ügy adatait kétoldalú 
tárgyalás során megismerjük, to-
vábbá, hogy a kérdést az igazság-
ügyminiszter jogi szempontból fe-
lülbírálja. 

A minisztertanács határozatait a 
Kisgazdapárt vezetői szombal dél-
után terjesztették a párt politikai 
bizottságai elé, amely Nagy Ferenc 
elnöklésével négy óra hosszat ta-
nácskozott. A politikai bizottság 
végre igen széleskörű felhatalmazást 
adott Nagy Ferencnek a pártvezé-
rekkel folytatandó tanácskozásra, 
illetve a velük való megegyezésre. 

Helyreállítják 
a pártközi békét 

A demokrácia Ő3zinte hivei tisz-
tában vannak azzal, hogy koalíció 
nélkül leküzdhetetlen nehézségek 
tornyosulnak a demokrácia útjába, 
én tudják azt is, hogy politikai béke 
nélkül veszélybe kerülnek az or-
szág gazdasági alapjai is. Nem ha-
nyagolható el az a szempont sem, 
hogy a béke aláírásakor az ország-
nak a konszolidált kormányzás 
állapotát kell felmutatni. Ennek a 
meggondolásnak jegyében vasárnap 
egész nap izgalmas tanácskozások 
folytak a párt vezetői között. 

Kéthly Anna 
Oyorsan sor kell, hogy kerüljön 

az üresen tátongó miniszteri székek 
betöltésére, elsősorban a kultusz-
tárca kérdésének rendezésére. Az 
eddigi kombinációkkal szemben 
többoldalról felmerült az a kíván-
ság, hogy Kéthly Anna legyen az 
uj kultuszminiszter, aki évtizedek 
óta foglalkozik a közoktatás ügyé-
vel és akinek személyét minden 
oldalról a legnagyobb rokonszenv 
fogadja. A parasztpártot ebbea 
az esetben egy másik tárcával 
fogják kárpótolni. 
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A Szociá ldemokrata Párt 
d ö n t ő szerepe 

Ugy a kisgazda, mint a mun-
káspárti lapok egyöntetűen meg-
állapítják, hogy a politikai kibon-
takozás legfőbb zálogának a Szo-
dáláemokrata Start magatartása te-
kinthető. Pánink most lezajlott 
kongresszusa bizonyította erőnket, 
inponáló egységünket, másfelől 
pedig a mostani kibontakozásban 
vállalt szerep is azt mutatják, hogy 
vezetőink higgadt és átgondolt reál-
politikusok. A válság megoldá-
sára irányuló tárgyalásokon igen 
nacv szerepet visz Szakaslts Árpad, 
aki az ellentétek áthidalását nagy 
államférfiúi bölcsességgel egyengeti. 

TÍZMILLIÓ HITEL 
** ¿¿gardáknak, négy-
millió mezőgazdasági 
védőszerekre 

A Gazdasági Főtanács !öbb fon-
tos határozatot hozott. Az Országos 
Földhitelintézet az OKH és a , 
LETOSz fuzionálni fognak. Öt éven j 
belül be kell fejezni 450 ezer hold j 
fásítását. A Nemzeti Bank 10 millió j 
forint hitelt ad az újgazdáknak. Fel- \ 
számolják a Magyar Olasz Bankot, j 

A magyar irodalom 
támogatása 

Tildy Zoltán köztársasági elnök ! 
megkereséssel fordult a város veze- ; 
tőségéhez a magyar irodalom és j 
könyvkiadás megszervezése, illetve 
támogatása tárgyában. A köztársasági j 
elnök leiratában elismeréssel adóz a ; 
fizikai munkások újjáépítésben vég- , 
zett hatalmas teljesítményének, mely-
lyel a romokban heverő országot : 
újjáépítették Azonban a fizikai dol-
gozók mellett nem szabad megfeled-
keznünk a szellemnek és az iroda-
lomnak a harcosairól sem, és akkor, 
amikor a fizikai dolgozónak munká-
juk után emberi megélhetést nyuj-
tunk, a szellemi munkások és az 
irodalom kiváló munkásainak anyagi 
támogatásáról sem szabad megfeled-
keznünk. 

Vajda Imre polgármester ismertetve 
Tildy Zoltán köztársasági elnök le-
iratát, felszólította városunk testüle-
teit, szervezeteit, a pártok és a tár-
sadalmi szervezetek vezetőit, hogy 
anyagi erejükhöz mérten támogassák 
a magyar irodalom munkásait akik 
a magyar szellemnek méltó helyet 
kivának biztosítani a Duna medence 
népei között. 

Szentesen is 
körözik Salátát 
A budapesti főkapitányság veze-

tője elrendelte a demokratikus ál-
lamrend és a demokratikus köztár-
saság megdöntésére irányuló bűntett 
elkövetésével gyanúsított és szökés-
benlévő dr. Saláta Kálmán nemzet-
gyűlési képviselő elfogatását és le-
tartóztatását. Nevezett 1917. évben 
született, apja Saláta Oyula, anyja 
Böszörményi Vilma, foglalkozása 
gazdaságkutató tisztviselő és nem-
zetgyűlési képviselő, családi állapota 
nőtlen, 170—175 cm. magas, arca 
telt, haja barna, szeme barna, ba-
jusza barna, nyírott, legutóbb sötét 
ruhát és fekete szövet télikabátot 
viselt. 

Bárki, akinek nevezett hollétéről 
tudomása van, haladéktalanul jelent-
se a legközelebbi rendőrkapitány-
ságon, rendőrőrsön, vagy elöljáró-
ságon. Nyomravezető 5000 (ötezer) 
forint jutalomban részesül 

A nagy világ 
Választások a Szovjetunióban — Németország 
az angol lapok tükrében - Harcok Kínában 

Vasárnap zajlottak le a Szovjet-
unió legfelsőbb tanácsának válasz-
tásai. Az orosz és bjelorussz köz-
ponti választási bizottságok tegnap 
kiadott jelentése szerint a szavazás-
ra jogosultak 9 8 - 9 9 százaléka adta 
le szavazatát. A szavazás eredmé-
nyéről a mai nap folyamán adnak 
kí részletes jelentést. 

A német béke ügyével kapcsolat-
ban, az angol sajtó annak a véle-
ményének ad kifejezést, hogy a ki-
sebb hatalmak követelései gátolják a 
német kérdés megoldását Az Eco-

nomist című lap remélt, hogy a 
nagyhatalmak közötti összhang vé-
gül is eredményre fog vezetni a né-
met ügy megoldásában. 

Németországban egyébként igen 
súlyos a helyzet a hideg miatt, A 
Ruhr-vidék templomaiban vasárnap 
könyörgést tartottak és a papok a 
szószékről híviák fel a katonai ha-
tóságok figyelmét a német lakosság 
súlyos helyzetére. 

Kína több pontján ismét áll a harc 
a kommirnisták és a kormánycsapa-
tok között. 
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Központi es tudományos Irányítás 
alá veszik a múzeumokat 

Tegnap délelőtt dr. Radnóti Ala-
dár, a közgyűjtemények országos 
főfelügyelője egyetemi tanár és dr. 
Pákay Zsolt kul!uszminiszteri osz-
tálytanácsos tárgyalásokai folytatott 
a vármegye vezetőivel a múzeumok 
államosításával kapcsolatos kérdé-
sekről. 

A világháborúban számtalan kul-
ture nlé ünk elpusztult. Értékes mű-
emlékek mentek tönkre és ennek 
újjászervezésére és életszerűvé téte-
lére kés7Íti el a kultuszminisztérium 
a múzeumok államosf'ásáről szóló 
törvényjavaslatot. A dologi kiadáso-
kat továbbra is a törvényhatóság 
fedezné, mig a személyi szükséglet 
kétharmad részé; az állam viselné. 
A múzeum tehát, így a szentest mú-
zeum is, 

t o v á b b r a is a v á m ü g y e tu-
la jdonában marad, azonban 
az állam mintegy szerződést 

köt a megyévelegy megfelelő 
tudománvos képzettségű sze-
mélyzet b iztos í tására a mú-

zeumot i l letően. 
A cél egy teljesen korszerű mú-

zeum létesítése, amely a valóságnak 
és az életszerű követelményeknek 
százszázaiékig megfelel. Bemutatná 
Csongrád vármegye, a Tisza vidéke 
és a Körös vidéke földjét, népét, 
szellemi néprajzát és vázolná a 
fejlődési fokozatokat a kőkorszaktól 
egészen napjainkig. És így közelebb 
hozná a közönséget a műemlékeken 
át hazánk történetéhez. 

A vármegyét illető költségeket a 
jövő évi költségvetésbe iktatnák be. 
A kultuszminisztérium által kezde-
ményezett múzeum-ál lamosí tási ja-
vaslatot valamennyi vármegye, vá-
ros és közület általános helyesléssel 
fogadta. 

Pincérek bálja 
<i február 13-án a „Petőfiben 

Sághy S. János 
és a csongrádi bombamerénylet 

Ismeretes, hogy a Független Kis-
gazda Párt most folyó tisztogatási 
akciója során a pártból kizárt kép 
viselők közé került Sági S. János 
csongrádi kisgazdaképviselő is. 

A Képes Figyelő most szenzációs 
leleplezés közöl Sághyról, akiről ki-
derült, hogy majdnem negyedszá-
zaddal ezelőtt — akkor még egy-
szerűen Sági Jánosnak ira -a nevét 
— egyik vádlottja volt a csongrádi 
bombapörnek. 

1923 őszén a magyar kormány 
kölcsöitárgyalásokat folytatott, hogy 
a külföld segítségével próbálja meg-
állítani az inflációt. Az ellenforra-
dalmi kormányok erőtlensége mellett 
a titkos szerveretek kölcsönösen 
nyiltan lázító Ébredő Magyarok, 
Qömbös fajvédő pártja mindpnt meg-
tette'«, hogy a tárgyalásokat meg-
nehezítsél*. Egymásután követték el 
soha fel nem derített bűncselekmé-
nyeket, gyilkosságokat és bomba-
merényleteket. 

Robban a-bomba 
Csongrádon 1923 december 27-

Mire van hely 
és mire nincsf 

A „Hírlapu február 4-i számában 
hajtás fölötti címmel kö2li, hogy 
miképpen hajózik a „Vanguard" 
az angol királyi párral a Fokváros 
felé. Részletesen közli az érdekfe-
szítő részleteket arról, hogy a he-
likopter leszállt a postával a fe-
délzeten, a királyné szines filmet 
készitett a jelenetről, milyen hajók 
csatlakoztak a francia vizeken és 
így tovább. Erre a monarchista 
kultuszra van hely a lapban, noha 
hat oldalból legalább kettőt lefog-
lalnak a hirdetések. Mindezt pedig 
azért tartottuk szükségesnek meg -
említeni, mert ez a kisgazdapárti 
hivatalos lap a megny itás napján 
egyetlen szóval sem emlékezett meg 
a kongresszusunkról. Ezzel a ma-
gatartással nem állt egyedül. A 
másik kisgazdalap, a „ Magyar Nem-
zet" is a homokba dugta a fejét. 
De ennek ellenére, vagy éppen 
ezért nagyon jól látjuk, hogy ki-
csodák. 

én, karácsony másodnapján robbant 
a bomba A Magyar Király szálló 
nagytermében a Zsidó Nőegylet 
jótekonycélu táncmulatságot rende-
zett, amelyen mintegy 300-an vet-
tek részt. Alig kezdődött meg a 
tánc, amikor az ablakon keresztül 
bombát hajítottak a terembe. A 
robbanásnak szörnyű következ-
ménye vo.t, hárman meghaltak, és 
vagy 30-an megsebesültek. 

Néhány órán belül már 25 gya-
núsított volt a hatóság kezén, köz-
tük Sági János 24 éves gazdálkodó 
is. 

S á g i beismerte , hogy H é j j a s 
Iván az Alföldi Br igád 
csongrádi zász lóa l jának pa~ 
rancskonának őt nevezte kK 
Annak idején igen nagy izga-

lomban tartotta ez a bombame-
rénylet egész Csongrádot. A szol-
noki törvényszék többnapos tár-
gyalás után az összes vádlottakat 
„bizonyiiék hiányában" felmentette 
és elrendelte azonnali szabadlábra 
helyezésüket. A felmentő Ítéletet a 

legfelsőbb hatóságok is elfogadták. 
A csongrádi bombamerénylet tettesei 
akkor megúszták az ügyet. Az 
egyik vádlottból, Piroska Jánosból, 
aki a merénylet idején a Horthy 
hadseregben főhadnagy volt, utóbb 
polgármester lett. A többi vádlottak 
is jól hasznosították sötét multjukai 
Sági S János is a fölszabadulás 
után, abnan bízva, hogy ltusz év 
előtti ügye feledésbe merült, a po-
litika porondjára lépett. A vizsgálat 
most pontott tesz politikai szerep-
lésére. Amikor meghallotta, hogy 
a csongrádi bombamerénylettel kap-
csolatos vizsgálatot folytatnak eilene, 
hatalmas csomagban tárta elő el-
lenbizonyitékait, ennek azonban sok 
eredménye nem lett. 

Politikai körökben ugy tudják, 
hogy a kizárási határozattal az ügy 
még nincs befejezve, a csongrádi 
bombamerényletei ismét foglalkozni 
kivannak a bűnügyi ha'.óságok, 
mert az ügy még nem évült el. 

Nagy botrány 
a piacon 

Az Árfelügyclet egyik rzerve 
Hofíman Mór piaci körútját vegezte 
és ellenőrzese alkalmával tettenérte 
Kapitány Jánosné csongrádi lakost 
aki a krumpli kilóját 1 forint 50 
fillérért árulta. Erre a hivatal tiszt-
viselője felszólította ho*y kövesse 
a rendörségre, ő azonban vonako-
dott és nem akart engedelmeskedni. 
Mire értesítették a gazdasági rendőri 
szervet, hogy kisérje be Kapitánynét, 
elájult, erre H<>ffmant hangos szi-
dalmak és fenyegetésed közbe ütle-
gelni kezdték Kapitányné asszony-
társai. 

Kapitánynét a rendörségre kisér-
ték, ahol bevdllotta hogy súlyos 
sze;vi szívbaja miatt ájut el, ott be-
vallotta azt is, hogy azért ijedt meg 
annyira mert már egyszer ült 15 
napot árdrágításért, amint azonban 
pz orvos később megállapította az 
úgynevezett ájulás csupán színlelt 
volt. Már folyt Kapitányné kihallga-
tása amikor megjelent 3 egyén az 
egyik né^szerint Kovács János és 
menteni akarta Kapitánynét azonban 
amikor kihallgatták annyira belega-
balyodott modókájába, hogy ö a 
feketézés gyanújába keveredett, és 
őt is őiízetbe vették, másik két társa 
közben észrevétlenül eltűnt. A rend-
őrség most azt kutatja, hogy kik 
ütlegelték Hoffman Mórt? 
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Hőmérséklet» — 4 íok 
tdöiárásjelentéa. Mérsékelt szél, felhős. 

Ikxlós idő, helyenként záporeső. A nap 
-»al i hő mérséklői o lvadás ont körül mozog. 

Ügyeletes gyógyszertárak i Február 8-
15-jg Kerekes és Szentessy. 

— A magyar—szovjet műve-
lődési társaság 23 án nagyszabású 
művészi hangversenyt rendez a 
Siess, Adj, Segits javára. A hang-
versenyen kiváló fővárosi művészek 
mellett Jánosi Gábor lelkész őrnagy 
togja az ünnepi beszédet mondani. 
A hangverseny művészi szempont-
ból magasan ki fog emelkedni a 
szoká?os nivóju hangversenyek kö-

és reméljük, hogy a hangver-
seny jövedelme szép összeggel fogja = 
a Siess, Adj, Segits mozgalmat erő- ; 
sitem. j 

Borsó-, takarmányrépa-, j 
máktermelési szerződés vetőmag- \ 
kölcsönnel köthető a Földműves Szü- í 
vetkezetnél, Apponyi-tér 14. 

— A szentesi épííőmunkás-cso- I 
puí vezetősége kt.dden, 11-én d. u. ! 
4 órakor a csoporthelyisé^ben ve- • 
zetőségi ülést tart. Pontos megjele- ! 
<ést kér az elnökség. 

— Felpántlikózva jelent meg 
E bíróság előtt a gyilkos borbély. 
Még 1945 nyarán történt Debrecen-
ben, hogy Ö3gdy Antal ottani hölgy-
fodrász borotvával elvágta Kati 
László szabómester torkát, aki nieg-
fcait. Bagdvt a debreceni törvényszék 
erős felindulásban elkövetett ember-
ölés miatt hat évi fegyházra ítélte. 
Fellebbezés folytán most került az 
igy a Tátya elé, amelynek tárgya-
lásai Bagdy repülőtiszti egyensap-
kában, színes szalagokkal felpántli-
fcázva, kezében a büntető perrend-
tartással jelent meg. A Tábla úgy 
Határozott, hogy elmeorvosi megfi-
gyelőbe szállíttatja a beretvás 
eyilkost. 

— Az egyik német városban 
szombaton nagyar. nyú táncmulatsá-
got tartottak, A bálterem kigyulladt 
és 300 ember a lángok martaléka 
»etf. 

— Bíróság elé á l l í t ják B aun 
Éva szüleit, mert ők is jelentős 
hasznot húztak a Hitlerrel kötött 
frigyből. 

— Fekete mészárszék a halot-
laskatnrában. Bécsből jelentik: A 
rendőrség leleplezett egy három tag-
ból álló csempészbandát, a klos-
terneuburgi temető halottaskamrájá-
ban rendezte be „fekete mészár-
székét". 

— Fázott a menyasszony — 
ellopták a jégtörő hidat. Csa-
hoczki Sándor csizmadasegéd és 
Vajda Lajos kelmefestősegéd beret-
tyószentmártoni lakosok az elmúlt 
éjjel ellopták a Berettyó-folyó fából 
készült jégtörő hídját. A rendőrség 
elfogta a tolvajokat, akik az állítot-
ták,°hogy Csahoczki menyasszonya 
•ázott, tüzelővel akartak neki ked-
veskedni és azért lopták el a hidat. 
A két tolvajt letartóztatták. 

— Veszélyben az ország bur-
gonyaíermeiése. A kolorádóbogár 
elözönléssel fenyegeti Magyaror-
szágot. 

Lírtx zománcok, festékek, 
l a k k o k elismert legjobb minőség 

Tájékoztató 
a Kisvasút Szövetkézetről 

II. rész 
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Tekintettel az egyes részeken a 
sin nem nagy teherbíró képeségére 
beállítható a gépes vontatásra és 
csak is az van tervbe véve. Ezt 
pedig ugy oldjuk meg, hogy egyes 
kevésbé forgalmas vonalakat kisebb 
teherbírású sinnel építjük meg, míg 
a nagy forgalmuakat nagyobb te-
herbirásuakkal A kisteherbirásu sí-
neken könnyebb vontatókat és köny-
nyebb szerelvényeket járatunk, mjg 
a nagyobb teherbírású síneken na-
gyobb vontatókat. A sin teherbíró 
képességét fokozni bírjuk a talpfák 
sűrűbben való rakásával. 

8. Milyen a kisvasút vontató 
gépe? 

Vontatást részben gözlokomotiv-
val, részben moíoros vontatással 
bonyolitódik le. A szállítóeszközök 
kívánalmak szerint készülnek el. 

Személyszállítás könnyű és gyors 
járású sinautóval és motorkocsival. 
A kocsikat a kisvasút szövetkezet 
vezetőinek összeállítása után saját 
műhelyében készítik el. 

9. Az érdekeitek eddig mivel 
járultak a kisvasút meg-
építéséhez ? 

Szentes város 24.000, Csongrád 
24.000, Nagymágocs 8.000, De-
rekegyháza 7000, Fábián 6000, 
Kiskirályság 1240, Ma<*vartés 2400, 
Csanylelek 17 000, Sövényháza 4000, 
Sándorfaivi Földműves Szövetkezet 
1600, Nagymág' esi Földműves Szö-
vetkezet 100, Csanyteleki Földmfives 
Szövetkezei 1C00, Körös-Tisza-Maros 
nrm. Társulat 400 forint Szentes 
továbbiakban megszavazott elvileg 
80 000 forintot. Tömörkény 84000 
forintot kíván saját kebelein . belül 
erre a célra fordítani 

10. Minisztériumok támogat-
ják e a kisvasutat? 
Építési és Közmunkatigyi 
minisztérium. 

Az Építési és Közmunkaügyi mi-
nisztériumban Bárányi igazgató és 
több magasrangu úsz'viselő a Kis-
vasút Szövetkezet Igazgatósága ál-
tal bemutatott tervei és e'őirányzati 
költségvetést, az álomás épületek 
terveit, a sinautúk és motorVocsik 
rajzaival bemutatása után elhatároz-
ták 600 000 forint állami kölcsön 
juttatását 10 évi visszafizetés mel-
lett, melynek elsőrészlete juttatása 
márciusban lesz esedékes 200 000 
fonnt, a többi pedig havi 100 000 
forint részletekben. A részletek meg-
beszélése végett a h^yszinre száll-
nak ki. 

Földművelésügyi Minisztérium. 
A Földművelésügyi Miniszter és 

dr Hajdú István minis7teri osztály 
főnök az Országos Földhivatal igaz-
gatója személyesen foglalkozik a 
Szentes és Vidéke Gazdasági Kis-
vasút Szövetkezet tervének megva-
lósítása érdekében, a kisvasút sin 
és gördülő anyag biztosításával, 
Csongrád vármeg.e területén fellel-
hető és a Földbírtok reformmal 

kapcsolatos kisvasutnak erre a célra 
való felhasználása érdekében. Azon-
kívül foglalkoznak ugyancsak a 
kisvasút üzem biztosítása végett 
szerszámgépek, eszközök, állomási 
épületek és épüietfák juttatása iránt 
is. A kisvasút szövetkezet vezető-
sége által elkészített beadvány alap-
ján, melyet dr Zetcsényi László föld-
művelésügyi miniszteri osztálytaná-
csos kérelmünkre fáradtságot nem 
kímélve szorgalmazza gyors elinté-
zés végett. Dr Zelcsényi osztályta-
nácsos már több esetben támogatta 
a kisvasútat még a szövetkezet meg-
létesitése előtt is, az .ügy érdekében 
több esetben a helyszínen szemlét 
is tartott, 

A Földmüvelésügyi Miniszter is 
tudomást szerzett az Építésügyi Mi-
niszter támogatása mellett. 

Közlekedésügyi Minisztérium. 
A benyújtott tervek alapján meg-

adta az előmunkálati engedélyt, vi-
szont a meglévő vasutakra és léte-
sítendő vasutakra az üzembeállitási 
és használati engedélyt, abban a 

i sorrendben, ahogy az egyes szaka-
í szok elkészülnek, illetve meglévők-
! nek a kijavítása megtörténik, ami 

jelenleg több helyen folyamatban 
• van. 

Iparügyi Minisztérium. 
1 Az iparügyi minisztérium, a köz-

lekedésügyi minisztérium, földmű-
velésügyi Minisztérium, az Orszá-

j gos Földhivatal műszaki tanácsosai 
a Kisvasút Szövetkezet által felálli-
tot tervezetet és munkaprogramot 
átvizsgálták együttesen tartott tárca-
közi értekezleten, azt teljesen reális-
nak, a valóságnak megfelelőnek, 
technikai követelményeket kielégítő-
nek tartották és a Csongrád megyé-
ben lévő gazdasági kisvasutat erre 

| a célra javasolták felhasználni. 
i 11. Mi a jelentősége és célja 

a kisvasút bélyegeknek ? 
! A Kisvasút Szövetkezet vezető-

sége a megrongált és megmaradó 
i pálya helyreállítása, valamint az 
i összeroncsolt gördülő anyag kor-

szerű átépítése érdekében 10, 20 és 
50 filléres cimletü bélyeget bocsájt 
ki, melyet szétosztunk iparosok, ke-
reskedők, társulatok, egyházak, tár-

j sadalmi osztályok között elhelyezés 
• végett. Mindenki megértéssel és ál-

dozatkészséggel fogadja a kisvasút 
' bélyegek megváltását, bármilyen kö-

rülmények között kerül is hozzá, 
mert igy fillérekbői egy-egy üzlet-
résznek válik tulajdonossává, ha 
megváltott kisvasút bélyegeket meg-
őrzi és azt a Kisvasút Igazgatóság-
nak átadja. És pedig: 
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j 550 db 10 filléres bélyegből, vagy 
! 225 db 20 filléres bélyegből, vagy 

110 db 50 filléres bélyegből. 
Miután igy valaki üzletrészes lesz 

szállítás és utazási kedvezménybe 
részesül, ahol a bélyegbe fektetett 
pénz visszakerül. 

12. A kisvasút meglétesitésével 

Ország - Világ 
Az amerikai magyarság tiltakozik 

ifj. Horthy Miklós beutazási enge-
délye miatt. 

Folyik a szovjet megszálló kato-
naság kivonása Ausztriából. 

módot adunk a mezőgazdaság bel-
terjessé tételére, az ipari növények 
termelésére, a faluról a gyermekek 
iskolába járatására, a városi ember 
olcsó mezőgazdasági termékek hozzá 
jutására, még az elhagyott közsé-
gekben élő gazdáknak terményeik 
magasabb áron való értékesítésére, 
a városi iparos, kereskedő nagyobb 
forgalmára, mert a vásárló és ren-
delő közönsége megnő, a Körös-
Tiszazugi községek gyümölcs- és 
bortermésének könnyebb elérésére. 

13. A kisvasút versenyképes-e 
az autóval? 

Tekintettel a sinen való szállí-
tásra a gördülő ellenállás jóval ke-
vesebb cca 5—10 szer, mint az 
ugyanolyan technikai felépítésű or-
szágúti jármű, ennélfogva a vonó-
erő is ugyanannyiszor kevesebb 
lesz, aminek következtében a szál-
lítási köliség is kisebb, pl egy 20 q 
súlyt szállító teherautó gépje a kis^ 
vasúti vontatómotornak építve elvisz 
200 q terhet is. 

Február 9 - 1 1 . 3 napig I 

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

Csonsrádnrafteii 
Lapunk munkatársa tegnap felke-

reste Magony Imrét, a Közellátási 
Felügyelőség malomügyosztályának 
vezetőjét, hogy érdeklődjék a mal-
mok ellenőrzéséről, amely a kenyér-
csata egyik legfontosabb fejezete. 

— Ügyosztályunk — mondotta 
Magony elvtárs — száznegyven ma-
lom és daráló ellenőrzését látja el, 
ötfőnyi személyzettel, akik között 3 
ellenőr. Az ellenörök fáradtságot 
nem ismerve végzik a maguk mun-
káját, mert tudják, hogy az ő mű-
ködésükön nem kis mértékben áll, 
vagy bukik a kenyércsata sikere. A 
kisebb szabálytalanságokat pénzbír-
sággal torolják meg s eddig a kü-
lönböző malmokra 20 ezer forintnyi 
bírságot róttak ki. A felügyetőség 
80 esetben tett kihágási feljelentés! 
és 5 esetben bűnvádi feljelentést a 
szabálytalanul műkCdő malmok ellen. 

A malmok ellenőrzésére a közel-
. jövőben még nagyobb gondot for-
! dítunk s az ellenörök számat 8-ra 
; emeljük fel. Ezúton is kérjük a 
• nagyközönséget, hogy amennyiben 
. bármelyik malomnál, vagy darálónál 

szabálytalanságot észlelnek, nyomban 
jelentse a Közellátási Felügyelőség 

j terményforgalmi és malmi ügyosztá-
I lyához Tájékoztatásul közöljük még, 

hogy a malmok 100 kilogram tisztí-
tott és 2 százalék portással csök-

j kenteit búzából 25 százalék finom-
; lisztéit, 25 százalék korpát és 50 

százalék kenyérlisztet kötelesek ki-
szolgáltatni — fejezte be nyilatkoza-
tát Magony Imre elvtárs. 

S P O R T 
Az SzMTE labdarugó szakosztálya 

folyó hó 11 én 5 órakor tartja az 
Ipartestületben alakuló gyűlését. A 
vezetőség ezúton is kéri, hogy mind-

• azok, akiket a labdarúgás érdekel 
és a csapat jó vagy mssz szerep-
lése elöt<ük nem közömbös, feltétlen 

I jelenjenek meg. 
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Párthirek 
11-én, kedden este a pártszékház-

ban a magyar államrendőrség szo-
ciáldemokrata csoportja pártestet 
tart. Beszámoló a pártgyülésről. Elő-
adó: Pintér Oyőző. 

12-én, szerdán este 6 órai kez-
dettel a Kunfi Oárda tagjai értekez-
letet tartanak. 

12-én, szerdán, 6 órai kez'dettel 
a párthelyiségben vitaest. Mit és 
kogyan tegyünk az esetleges újabb 
Összeesküvés megakadályozására ? 
címmel. Előadó: Farmasi mre. 

13 án, csütörtökön este 6 órakor 
a MÁV szociáldemokrata csoportja a 
szokott helyen pártestet tart. Előadó: 
Papp Lajos. 

14-én, pénteken este a pártszék-
házban Somogyi és Bacsó emlék-
est. Előadó: dr. Solti László. 

Felhívás 
Városi ovodák, mint napközi ott-

honok a közéli napokban megnyíl-
nak, azonban nem áll rendelkezésre 
fűtőanyag, pedig a jövendő remény-
ségét, az ovodás kisgyermekeket 
nem lehet összegyűjteni és ápolni 
fűtetlen, hideg helyiségben. Ilyen 
körülmények között Szentes város 
közönségének jószlvéhez vagyunk 
kénytelenek folyamodni, adjon min-
denki olyan tflzrevalót, amilyet tud { 
és amennyit juttatni képes. Kétovo-
dánk kemencefűlésre van berendez-
ve, ezeknek a fűtéséhez jó az ízik-
szár, szalma, rözse, napraforgószár 
és mindenfele hulladék, amely a ke-
mence felfűtésére alkalmas. Különö-
sen a gazdaosztályhoz tartozó városi 
lakosokat kérem rá, hogy ezekből a 
tüzelőkből juttassanak minél többet 
a fentemlített nagyon fontos célra. 
Az ovodák megnyitása halaszthatat-
lan szükséglet, mindenkinek segiteni 
kell, akiben emberi érzés van és az 
emberi érzés a megsegítés kötele-
zettségét parancsolja. Nem tudom 
elképzelni, hogy Szentes város la-
kossága ne lenne képes annyi tflz-
revalót rendelkezésre b csátani, ami-
vel három ovodánkat fűteni tudjuk. 
Hétfőn reggel 8 órakor egy ovonö 
vezetésével kocsi indul el a termé- ' 
szetbeni fűtőanyag összegyűjtésére. 
Ugyanakkor pénzbeli adomanyokat 
is elfogadnak, amely természetesen 
tüzelőfa beszerzéséie lesz fordítva. A 
szorgos szükségre való tekintettel 
azonban mindenkit arra kérek, h<>gy 
lehetőleg ne pénzadománnyal, hanem 
természetbeni tüzelőanyaggal segítse 
a napvözi otthon megnyitását 

Remélem, hogy ez a felhívásom 
nem lesz a pusztába kiáltó szó, hogy 
mindenki megérti és mindenki em-
berül és becsülettel teljesít köteles-
ségét. 
159 Polgármester 

A Szociáldemokrata Párt 
~ gazdásági terve 

Befejező közlemény 

A Szociáldemokrata Párt vezető-
sége gazdasági szakemberekkel 
egyetértésben meghatározta a há-
roméves terv gerincét alkotó ipar-
fejlesztés irányait, tehát azt, hogy 
mely iparokat kívánja elsősorban 
fejleszteni. Elgondolásunkban az 
állam tulajdonában, vagy kezelésé-
ben lévő iparágak beruházásait az 
állam fedezi, míg a magánipar be-
ruházási tőkéit maga a magánipar 
bocsájtja túlnyomólag rendelkezésre. 

A beruházási terv 
Mezőgazdaságunknak a szükséges 

gépekkel való ellátására • három-
éves tervben 436.1 mill ó forintot 
irányoztunk elő. Állattenyészetünk 
feljavítására 45 millió forintot, az 
öntözési proramnt megvalósítására 
100 millió forintot kívánunk fordí-
tani. A széntermelés fokozására 
486 2 millió forintot irányoztunk elő. 

A tervezetben ezután a különféle 
nehézipari beruházások szerepelnek. 

Kötlekedés 
Vízépítési célokra 228 millió fo 

rintot, útépítésre 234 milliót, híd 
építési célokra 225 millió forintot 
kívánunk fordítani. 

Az építkezési programm 1500 
millió forint beruházással nagymé 
retü, szociális célokat szolgáló épít-
kezéseket hajtanak végre. 

A tervben előirányzott termelés 
természetesen csak a munkáslétszám 
emelésével érhető el. A hároméves 
terv végén az ipari munkanélküliség 
teljesen megszűnik és helyet ad a 
teljes foglalkoztatottságnak, A fölös 
mezőgazdasági munnaerőnek az 
iparra való átvezetése a 15 éves 
terv feladata. 

Életszínvonal 
Az összlakosság életszínvonala a 

terv utolsó évében eléri, sőt valami-
vel túlhaladja a háború előtti szin-
tet és a jelen életszínvonalhoz ké-
pest 62 százalékkal emelkedik. 

Jó szórakozás Hasyar-csflrda 
A Közellátási Felügyelőség 

tájékoztatója 

Birkózás 
Két egyéni bajnokságot és csa-
patbajnokságot nyertek ifjúsági 

birkózóink Szegeden. 
Vasárnap rendezte S¿egeden az 

SzMTE az 1947. évi országos if-
lásági birkozób jnokságot, amelyei) 
valamennyi kiváló vidéki egyesület 
képviselhette magát és a kővetkező 
eredmények szülehek: 

o Lcfg8lu,y5?n 1 : Pager II. Szentes. 
3. Szabó Ottó SzenteR. 

Váltósúlyban 1: Győri SzenteR. 
Nehézsúlyban 3 ik Oyözó Szentes. 
A pontverseny ered menye így 

•UkuH: I szentesi MÁV II buda-
Pg*» Qanz, Hl, szegedi MTE 

-lirdessen lapunkban! 

Meghosszabbították a szen-
tesi Közellátási Felügyelőség 
árdrágítók leleplezésére elő-
irt ötletpályázatának határ -

idejét. 
A szentesi felügyelőség a mai na-

pon arról értesített, hogy az árdrá-
gítók és a készletelrejtők leleplezé-
sére előírt ötletpályázatával kapcso-
latban olyan országos érdeklődés 
nyilvánult meg, hogy a pályázat 
határidejét közkívánatra február hó 
20-ig meghosszabbította. 

A pályázat nyerteseinek nevét a 
határidő lejárta után a napi sajtóban 
teszi közzé. 

A Közellátási Felügyelőség 
felhívása az őrlésre jogo-

sultakhoz. 
A szentesi közellátási felügyelőség 

felszólítja az őrlésre jogosultakat, 
hogy saját érdekűkben az előírt 
dészma mennyiségeket még március 
15. napja előtt adják le, mert ezen 
időponttól kezdve csak a beszolgál-
tatott dézsma kétszeres mennyiségét 
szabad megőrölni. 

Azok akik március hó 15-e előtt 
szolgáltatják be a dézsmát a beszól 
gáltatott dézsma négyszeresére, ille-
tőleg háromszorosára kapnak őrlési 
engedélyt, amely őrlési engedély 
március 15 e uláni őrlésre is feljo-
go ft. 

Cséplőgépesek szigorú el-
számoltatása. 

A cséplőgépeseknek a községi 
elöljáróságok által történő elszámol 
tatása már befejeződött. Most a felü-
gyelőség felhívást kapott a minisz-
tériumtól, hogy a cséplögépeseket 
saját ellenőrzései útján sürgősen 
számoltassa el. A közzellátási felü 
gyelőség ezt a munkát 3 napon 
belül megkezdi. 

Szükséges, hogV a cséplőgépesek 
még a felügyelőség! elszám Itatás 
megtörténte előtt szolgáltassák be, 
az elöl t kenyérgabona mennyisége-
ket, mert ellenőrzés után a büntető 
eljárások egyidejűleg megindulnak. 

Mindén cséplőgép-tulajdonosnak 
pontosan be kell számolni arról, 
hogy a cséplési munkadijeimén át-
vett gabonát milyen célra használta 
fel. Olyan esetben amikor a cséplő-
géptulajdonos rendeletellenesen adott 
ki kenyérgabonát, a felügyelőség 
azt is vizsgálja, hogy mi lett az 
ilyen módon kiadott kenyérgabo-
nával. 
A vásárlókat az ár és gazdasági 

el lenőrzése e lösegi tése érde-
kében plakátokon szólította 
fel a közellásási felü-

gyelőség. 
Amint az ár és gazdasági ellen-

őrzés eddigi eredményei megmutat-
ják a hatóságok csakis az érdekelt 
fogyasztó közönség legteljesebb be-
kapcsolása mellett képesek megfe-
lelő eredményt elérni. 

Az előbbiek vezették a közellátási 
felügyelőséget akkor, amikor minden 
községben és városban lévő üzletek 
kirakataiban plakátot helyeztek el, 
amely piakátokon felhívja a közön-
séget, hogy az árak kiírását és az 
előírt árak betartását a fogyasztó 
saját maga is ellenőrizze. A plakátok 
felhívják az érdeklődőket arra is, 
hogy az esetleges panaszokat hova 
jelentsék. 

A központi árfelügyelet nyil-
vános dicséretben részesí-
tette Téli István szentesi á r -

elóadot. 
Az árellenfirzés megszervezése és 

a stabilizáció érdekében kifejtett 
munkásság jutalmazásaként a köz-
ellátási felügyelőség előterjesztése 
alapján az Anyag és Árfelügyeleti 
osztálya nyilvános dicséretben része-
szítette Téli István Szentes város 
árelöadöját. 

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

A Pincér-bál 
Már hónapok óta készül a pin-

cértársadalom a február 13-án meg-
rendezendő nagyszabású bálján 
amely elé a város szórakozni vágy? 
társadalma és táncoló ifjúsága osz* 
tatlan érdeklődéssel tekint. Amint | 
rendezőségtől értesültünk ez a fc| 
fölül fogja múlni valamennyit & 
szórakozási lehetőségekben és mu-
latságos számokban, amelyet derék 
pincéreink tartogatnak. 

Várnak és hívnak mindenkit pín-
céreink, Karnevál herceg ünnepére 
és biztosítanak mindenkit a jó szó-
rakozásról. 

Pártunk közigazgatási 
értekezlete 

Szombaton reggel kezdődött meg 
Budapesten a Szociáldemokrata Párt 
közigazgatási értekezlete. Az értekez^ 
leten résztvesznek a ff város vezető 
szociáldemokrata közigazgatási 
funkcionáriusai, vidékről a főispánok 
alispánok, polgármesterek, járási fő-
jegyzők. 

Az értekezletet Reisinger Ferenc 
belügyi államtitkár nyitotta meg s 
részletesen ismertette az összeeskü-
vést és ezzel kapcsolatban azt a ha-
talmas feladató?, amely a demokra-
tikus államrend megvédésére a vi-
déki közigazgatásra hárul. Reisirtgei 
elvtárs beszámolója után Szélig Imr? 
elvtárs tartotta meg * referátumát, 
melyben hangsúlyozta, hogy első-
rangú fontossága van a közigazga-
tási reformnak, amely könnyebbé 
teszi az ügyvitelt. Közölte továbbá 
hogy a jó közigazgatásnak alapja a 
pártokkal való töretlen együttműkö-
dés. Ezután ismertette a i á j hely-
zetet, mely a faldbirtokrendező ta-
nácsok megszüntetésével kialakult 
és hangsúlyozta annak rcndklvük 
fontosságát, hogy a falu vezetési, ne 
csússzon át a gazdag kulák parasz-
tok kezébe. 

Végül kihangsúlyozta, hogy a párt 
közigazgatási vezetőinek meg kell 
szervezni a vármegye területén pár-
tunkhoz tartozó összes közigazgatás 
tisztviselőknek s az új közigazgatási 
tisztviselőknek egy szemináriumot 
kell elindítani. A referátumok utáa 
megindult a vita. 

Budapest I. február 11. 

7.20: Reggeli zene. 7.30: A ma-
gyar Zsidók Országos Társadalmi 
Szövetségének vallásos félórája. 8 
A moszkvai egyetem. 8.15: Opereti 
részietek. Hanglemezek. 9: Ifj. Rácz 
Béla és cigányzenekara muzsikál 
12.15: Muzsika kicsinyeinknek. 13: 
Dosztojevszkij, a szenvedések köl-
tője. 13.20: Ladányi Ilona és Péczciy 
László énekel 14.10: Ifjúsági ének-
karok. 14 35: Testvérek. 15: Szövet-
kezeti negyedóra. 16: A nt3gyar 
Opera története. 16.45: Washington 
sírjánál. 17: Hirek. 17.10: Az MKP 
Párthiradója. 17.30: A Vöröskereszt 
közleményei. 18: Mi készül az Ope-
rában? 18.15: Tabányi Miháy zon-
gorázik. 18.45: Világhiradó. 1900: 
A Budapesti Kamarakórus B a r t ó k -
Kodály estjének közvetítése a Zene-
művészeti Főiskola nagyterméből. 
20 20: A rádtőzenekar játszik. 21.40: 
Angol nyelvoktatás. 22.30. Magyar 
énekesek és muzsikusok. 23: BBC-
ajándéklemeze. 

F6nzerke«2tó < Sima László. 
Felclrtu R'frkesztö: Szőke Ferenc. 

Felelő* kiadó: Nagy Mihály. 
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