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Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

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

A tanyai közigazgatás 
megszervezése folyamaiban van. A 
városi képviselőtestület még a mult 
esztendőben elhatározta, hogy a 
város távolabbi határrészeit öt ta-
nyai kirendeltség körzetébe osztja 
be és a mult esztendőben ezeknek 
a tanyai körzeteknek közigazgatási 
tgyeit hivatali kiszállásokkal intézte 
a városi hatóság. A január 24-i vá-
rosi közgyűlés megalkotta a sza-
bályrendeletet a tanyai kirendeltsé-
gekről és ezzel kijelölte az uj útját 
a szentesi közigazgatásnak és a 
legmesszebbmenő mértékben bi?to-
sitoíta a tanyai lakosság közigaz-
gatási szükségleteinek ellátását. Egy 
megyei város tanyai kirendeltsége 
sokkal többet ad a kint lakó pol-
gárságnak, mint amennyit egy nagy-
kÖ7ség nyújtani tud. Ez a körül-
mény olyan mértékben megkönnyíti 
a tanyai • ..kosság ügyeinek intézé-
sét. mintha bentlaknának a "árosban. 

í:gy polgárnak minden napos 
ügyei: adófizetés, közellátási ügyek, 
elszámolások a beszolgáltatásokról, 
passzusirás, különböző bizonyítvá-
nyok megszerzése, érintkezés árva 
•gyekben a közgyámmal, hagyatéki 
leltározás, fogyasztási adóügy. Eze-
ken kivül természetesen vannak még 
a polgároknak bíráskodási ügyei, 
iparügyei és a többi, amelyeket leg-
nagyobbrészt a polgármester intéz 
el maga. A külterületi lakosság lel-
kinyugalmát azzal háborgatták meg, 
hogy a város nern gondol a külte-
rületi lakosokkal, nem törődik érde-
keivel, mig hogyha önálló községgé 
alakulnak, vagy csatlakoznak vala-
melyik közeli községhez, azonnal 
színültig tejföl lesz az ügyük, mert 
hiszen mindent helyben elintéz a 
jegyző, sehova sem kell fordulni — 
és sokkal kevesebb lesz a közteher. 
— Virágzás támad kint a pusztá-
ban . . . A fanatikus hivőket téve-
désükről nem igen lehet meggyőzni, 
mert hiszen az embernek a saját 
illúziói annyira tetszenek, hogy 
azokból semmi körülmények között 
•cm akar engedni és készpénznek 
hiszi a legképtelenebb clkézelése-
ket is. 

A most megszervezés alatt és a 
jövő héttől kezdve folyamatosan 
életbelépő tanyai kirendeltségeket 
egyelőre nem lehet ugyan teljes 
katáskörrel beállítani, mert a legke-
vesebb három- négy alkalmazottat 
kivánó kirendeltség elhelyezése egy-
előre megfelelő épületek hiányában 
nem vihető keresztül, de a 
tanyai közigazgatás igen sok része 
azonnal megoldható és megoldást 
is fog nyerni, azt állandóan ellátja 
egy tisztviselő, mig a bíráskodási 
és egyéb ügyeket a szükségszerint 
hetenként, vagy kéthetenként kiszálló 
szaktisztviselö fogja elvégezni. A 
kirendelt • tisztviselő felvesz minden 
olyan kérelmet, beadványt, előter-
jesztést, amit eddig csak a város-
házán tudott benyújtani. Tehát min-
den néven nevezendő ügyében az 
első lépést a kirendeltség n meg-
teheti, akár bíráskodási, akár árva-

széki, akár iparügyi, akár közegész-
ségügyi ügyekről van szó. Adóját, 
fogyasztási adóját olt fizetheti a ki-
rendeltségen, elintézheti panaszos-
ügyét, megszerzi őstermelői igazol-
ványát, elintézi közellátási jegyeit, 
elszámolását, ha árva ügye van, a 
közgyámot megtalálja a kirendelt-
ség vezetőjében stb, hiszen mindent 
hirtelenében fel sem tud sorolni az 
ember. Mez'rcndőri kihágási ügyek-
ben, polgári bagatell-biráskodási 
ügyekben két hetenként tartják meg 
odakint a tárgyalásokat, tehát eze-

kért sem kell bejönni a városba. 
A komolyan gondolkozó polgár 

mindezekből beláthatja, hogy igenis 
a város gondoskodik a külterületi 
lakosok ellátásáról és senkinek sem 
kell Mindszentre járni Veresegy-
házáról, vagy Csongrádra járni Ki-
rályságról, mert hiszen ha árvaszéki 
ügyekben esetleg egy tárgyalásra 
be kell jönni az árvaszéki ülnök-
höz, vagy valamely más ügyben 
a polgármesterhez, még mindig a 
legnagyobb távolság a másodfokú 
közigazgatási hatósághoz mindössze 

25 km lesz és nem 40. Az ügy 
különben egyébként is megy előre a 
maga utján, a vármegyei kisgyűlés 
tegnapi ülése jóváhagyta a város 
által alkotott szabályrendeletet és a 
cserebökényi község alapítás dél i -
bábját is ugy hisszük, szét fogja 
tépni a belügyminiszter várhaló in-
tézkedése, mert fantaszta emberek 
álomkergetése nem szEbad, hogy 
megkárosítson egész sereg embert, 
akinek legnagyobbrésze nem is akar-
ta a bibic-kocogón tervezett Párizst 
megalapítani. 

Dr. Kunszeri Béla : 

Nyugalmi állapotot kell teremteni 
és szakítanunk kell a mult 
pólítíkájával 

A közigazgatási bizottság tegnapi 
értekezlete előtt dr. Kunszeri Béla 
alispán szólt napirend előtt az egy-
begyűltekhez. 

— Meg kell emlékeznünk — mon-
dotta — arról, hogy két nappal ez-
előtt írtuk alá a békeszerződést. A 
feltételek kétségtelenül súlyosak és 
vigyáznunk kell, hogy ezt a súlyos-
ságot ne használják fel felelőtlen 
elemek a demokrácia kárára. Meg 
kell láttunk, hogy a magyar 
nép szabad lelt és neki foghat épí-
tőmunkájának. Nyugalmi állapotot 
ked teremtenünk és szakitanunk kell 
a mult politikájával: 

a jószomszédi reálpolitikát 
kell folytatni. 

Újjáépülésünknek már konkrét bizo-
nyítékai vannak mind gazdasági, 
mind politikai vonalon, mert 

a magyar köztársaság min-
den megrázkódtatás nélkül 
tudta levezetni a most le-

zajlott nagyméretű földalatti 
összeesküvést. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
Csehszlovákia eljárása az Atlanti 
Cartával homlokegyene3í ellenkezik 
és minden sovinizmus nélkül igenis 
törődnünk kell az ott élő magyar-
sággal. Ezért 

forduljon a közigazgatási bi-
zottság felirattal a kormány-
hoz, hogy diplomáciai kap-
csolatai segítségével és mint 
az UNO tagja is, állítsák le 
Szlovákiában az emberüldö-
zéseket s a rabszolgavilágot. 
Bennünket súlyos csapások értek. 

Mégis talpraálltunk gazdaságilag és 
politikailag. Hisszük, hogy a demo-
kratikus hatalmak méltányolni fogják 
az újjáépítésben végzett hatalmas 
munkánkat és a szlovákiai magyarság 
érdeke meghallgatásra fog találni — 
fejezte be dr. Kunszeri Béla. 

Javaslatát a közigazgatási bizott-
ság egyhangúlag elfogadta. 
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Két fontos Javaslatot fogadott el a kisgyőlés : 

Szedjék össze o tfemoMaellenes elemeket 
és haltsonak végre szigorú nyugtfílrevlzlűt 

36.226 tanonc 
a kézmíivesiparban 
Az IPOK összeállította a kézmű-

vesiparban foglalkoztatott tanoncok 
számát. Eszerint Magyarországon a 
kézmüvesiparban fiú 14—16 évig 
6971, 1 6 - 1 8 évig 11.667, 18—20 
évig 7659, 20 éven felüli 4458, lány 
1 4 - 1 6 évig 1548, 1 6 - 1 8 évig 2201, 
18 —20 évig 980, 20 éven felül 742 
van foglalkoztatva. Az összes fiúta-
nulók száma 30.755, m/g a leány 
iparostanulóké 5471. A kisiparban 
foglalkoztatott iparostanulók összlét-
száma tehát 36.226. 

A tegnapi kisgyűlés napirendje 
előtt Halustyik Mihály a következő 
két javaslattal fordult a kisgyűlés 
elé, amelyet el is fogadtak és a 
belügyminiszterhez terjesztettek fel. 
I. Javasolja, hogy a kisgyűlés te-
gyen a belügyminiszternek előter-
jesztést 

az Internáló táborból kisza-
badult csendőrök és nagyobb 

nyilasok összeszedésére, 
akiknek a most teivezett összeeskü-
vésben jelentős szerepet juttattak. 
Mert nem tűrhető el, hogy ez»k a 
kétes elemek a nép között kifejthes-

sék a maguk politikai nézeteiket és 
a demokrácia ellen szítsák a han-
gulatot. 

II Javasolja, hogy 
szigorú nyugdijrevizió alá 
vegyék a volt katonatisz-

teket. 
és ezektől vonják meg a nyugdíjat, 
mert amikor a hadisegélvesek és a 
hadigondozottak a demokráciát meg-
szégyenítő segélyeket kapják és nyo-
morognak ezek tétlenül töltik az 
idejüket és a demokráciának nem-
hogy hasznára, hanem amint lát-
juk kárára válnak. 

Beszolgáltatási ellenőröket 
alkalmaz 

a Közellátási Felügyelőség 

A beszolgáltatás elszámolási mun-
kák ellenőrzésére a közellátási fel-
ügyelőség ellenőröket alkalmaz. Az 
ellenőrök előre láthatólag napi 12 
forint napidíjban t i a felfedezett, 
valamint az ezután beszolgáltatott 
termények 5 százalékának forintban 
való fi/etésében részesülnek. 

Az alkalmazás csakis az ellenőr-
zés idejére kb 30 napra szól. Az 
ellenőrök községekben, tehát nem 
Szentesen teljesítenek szolgálatot. 

A vármegye 
egészségügyi helyzete 
Az előző havi helyzet után meg-

állapíthatjuk, hogy a fertőző beteg-
ségek minden vonalon csökkentek, 
ami a jó orvosi ellátottságnak kö-
szönhető. örvendetes jeléhség meg-
á'lapitani, hogy a kórház helyzete 
javulóban van, azonban fűtési hiá-
nyokkal még mindig találkozunk. A 
vármegye területén léWi három tbc. 
intézet nagyszerűen látja el felada-
tait, azonban hiányzanak a múltban 
olyan jól bevált vándor röntgen-
autók. 

Az iskolákban még manapság is 
kifogásolható a tisztaság a többszöri 
figyelmeztetés ellenére is. 
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Mezőgazdasági 
helyzet 

A januári hideg .és havas idő 
egyáltalán nem ártott meg a veté-
seknek, amelyeket 20-30 cm. hó-
takaró borit. Számolnunk kell azon-
ban a vadállomány további elszapo-
rodásával is, amelyek nagyobb ká-
rokat okoznak. A tavaszi vetőmag-
vakban igen nagy a hiány, ami 
leginkább az uj földhöz jutottakat 
sújtja. A kukorica és a zab cse-
reakció nem járt megfelelő ered-
ménnyel. 

Az állatállomány fokozatosan 
romlik a szálas és az abraklakar-
mány hiánya miatt. A jelzett 10 
vagon olajpogácsa megérkezett ugyan 
a megyébe, azonban nem sokat 
jelentett. Az állatállomány romlá-
sával kapcsolatban a zugvágások 
továbbfolynak, ami nagyfokú lesi-
lányodást jelent. A gazdák tartóz-
kodnak a takarmányhiány miatt 
állataikat befedeztetni, mert az 
amúgy is legyengült állatok fogam-
zá»i képessége nagyon csekély. 

Az ú l l t i t e s é m ö t ó y 
Csongrád ' vármegyében három 

nagyobb állatbetegségről számolha-
tunk be, így a veszettségről, a te-
nyészbénaságról és a sertéspestisről. 
Minthogy azonban a veszettség 
újabb és újabb helyeken üli fel a 
fejét, a vármegyei állatorvos elren-
delte a vármegye területére az ebek 
kötelező oltását. 

V á r m e g y e i kisgyűlés 
Tegnap reggel 8 órakor a vár-

megyeháza alispáni fogadó termében 
kisgyülést tartottak. Több szentesi 
pont is szerepe't a tárgysorozaton, 
így hozzájárult a kisgyűlés a Szen-
tes megyei város képviselőtestüle-
tének 

a szentesi római katolikus 
és református egyház isko-
lafentartási kérelmének ha-

tározatához, 
melyben a havi 7 0 0 - 7 0 0 forint is-
kolafentartási költséget állapit meg. 

Hozzájárult a kisgyűlés a város 
képviselőtestületének Szentes és vi-
déke 

gazdasági kisvasút 
létesítésének kérdésében hozott ha-
tározatához, amelyben 24 240 forin-
tott szavazott meg a kisvasút szö-
vetkezetnek. Hozzájárult továbbá a 
kisgyűlés a város képviselőtestüle-
tének 

a vágóhíd rendbehozatala 
tárgyában hozott határozatához és 
az eddig előbbiekben megszavazott 
2250 forinthoz még 12 300 forintot 
állit be, továbbá hozzájárult 

a piactér kiköveztetéséhez 

itt 5000 forintot biztosit a határozat, 
hozzájárult 

a városi gőzfürdő és a kis-
uszoda kijavításához, 

ahol az eddig megszavazott 450 
forint mellé még 5 ezer forintot 
állit be, valamint hozzájátult a vá-
rosi képviselőtestület azon határo-
zatához, amely 

a tanyaközpontok fenntartá-
sához 

szükséges 5000 forintot szavazott 
meg. 

Á tárgysorozaton még szerepel-
tek Kistelek, Csanytelek, -Fábián-
sebestyén, Kiskundorozsma, Mind-
szent és Algyő községek képviselő-
testületének határozatai, melyekhez 
a kisgyűlés egy kivételével hozzá-
járult. Szerepeit még ezenkívül négy 
póttárgysorozati pont is így a ne-
gyedik a város képviselőtestületé-
nek határozata 

az állandó tanyai közigazga-
tási kirendeltségek 

megszervezése tárgyában, amelyet a 
kisgyűlés f\r Solti László főjegyző 
rnódositó javaslatával fogadott el. 

Kot/ács Béla felelős 
az állandó politikai válságért 

Ausztria kiadja a t összeesküvők bűntársait 

Az iparosproblémákat és kérdé- j 
seket a képviselőház elé tárja az 
IPOK, mig az Ipartestületek nem-
zetgyűlési képviselőiket kérik fel 
támogatásukra. 

Nincs változás a kisiparosság 
közmunkaváltságának lerovásában. 

Furcsán alkalmazták az adókive- ! 
téseknél az osztályokba sorozást, 
miáltal súlyos panaszok merültek 
fel az iparosság körében. Az IPOK 
felterjesztéssel élt a pénzügymi-
nisztériumhoz és kérte, hogy az 
adófelszólamlási bizottságok kapja-
nak külön körlevélben olyan kiok-
tatást, amelyben a pénzügyminiszter 
az ilyen rendeletellenes eljárás or-
voslására ad nekik utasítást. 

A napokban jelenik meg az a 
rendelet, amely a kovácsipari ár-
szabályzó rendeletet megnyugtató 
módon korrigálja. 

indokolatlan a hőszigetelés képe-
sítéshez kötése. 

Bajok vannak a kovács szén el-
látás körül. Kontingest kér az IPOK 
az iparügyi minisztertől, mert az 
elosztások eddigi rendje teljesen 
csődöt mondott. 

A tavaszi munkák elvégzéséhez 
okvetlenül szükséges a mezőgaz-
dasági szerszámok, jármüvek gaz-
dasági felszerelések és eszközök 
kijavítása, valamint pótlása. Vannak 
még olyan Ipartestületek is, amelyek 
szénkiutalásban egyáltalán nem ré-
szesültek, és ezért a kovácsipari 
műhelyek országszerte tétlenségre 
vannak kárhoztatva. 

A nyomozás során bebizonyoso-
dott, hogy Kovács Béla, a Kisgazda 
Párt főtitkára nemcsak tudott a Ma-
gyar Közösség összeesküvő tevékeny-
ségéről, hanem politikai vonalon tá-
mogatta azt és amikor erre szükség 
volt, a Kisgazda Párt jobbszárnyát 
teljesen beállította az összeesküvők 
vonalába. A rendőri nyomozás meg-
állapította azt is, hogy Kovács Béla 
az összeesküvők utasítására késlel-
tette a belpolitikai válság megoldását: 
Húzták-halasztották a munkáspárlok-
kal való végleges megegyezést és 
állandóan újabb követelésekkel ál-
lottak elő. 

„Halogató politikát kell folytatni" 
— mondotta tanúk előtt Saláta Kál-
mán Kovács Bélának. 

A magyar kormány az összeeskü-
vés ügyében rövidesen jegyzéket 
küld az osztrák kormányhoz,, mely-
től az Ausztriában élő összeesküvők 
egyrészének kisz- Igáitatását kéri. Erre 
az osztrák kormánynak rövidesen 
módja les/, mert készen áll azzal a 
tervével, hogy az Európa minden 
részéből odameneküit nácik tábc.ait 
fcIos*lassa és azokat a reakciósokat, 
akiket a különböző kormányok ki 
kérnek, átadja az illetékes kormá-
nyoknak. 

Két éve 

A nagy világ 
A magyar külügyminiszter nyilatkozata 
Az amerikai vezérkari főnök a kötelező 
katórfai szolgálatról — Palesztina ügye 

Gyöngyösi János külügyminiszter 
nyilatkozott az egyik svájci lapban 
a magyar békeszerződésről. Rámu-
tatott arra, hogy a magyar kormány 
fáradozásai kevés megértésre talál-
tak. A magyar nemzetet különösen 
az a körülmény érinti a legfájdal-
masabban, hogy a békeszerződés 
nem tartalmaz intézkedéseket a ma-
gyar kisebbségek jogainak megóvá-

sára. A magyar kormány mindezek 
ellenére biztatást talál abban, hogy 
a békeszerződések életbeléptetésé-
vel az ország visszanyeri teljes szu-
verénitását, hazatérnek a hadifog 
lyok és Magyarország tagja lehet 
az Egyesült Nemzetek szervezetének. 

Eisenhower felszólalt az amerikai 
képviselőház és a szenátus vegyes 
bizottságának ülésén a költségvetés 

Minden fajta méretű és formájú 

tégla, padozattésia 
stb.,vahmint k ö s z é n - s a l a k 
mennyiségben kapható a 

Zsoldod-telepen 

É l 
korlátlan H 

E m i 

annak, hogy elhallgatott az ágyú-
szó Budapesten, hogy a Vöris 
Hadsereg felszámolta a náciseregek 
utolsó roncsait. Két éve, hogy a 
romokban heverő, hidak nélkül ma-
radt Budapest elsőt tápászkodott 
és ezen az évfordulón kötelessé-
günk emlékezni és emlékeztetni. 
mi volt akkor és mi van most. A 
A főváros felszabadulásának máso-
dik évfordulóján lássuk meg mi 
is azt; amit csodálkozva és bámu-
lattal lát minden hozzánk érkező 
külföldi: a fiatal magyar demo-
krácia életerejét, azt, hogy Európa 
kevés városa épült fel ilyen hamar 
nácidulás romjaiból. 

Rózsabokorban 
jött a világra? 

A „Magyar Nemzetu vasárnapi 
számában „Az ifjúság utjaM cim-
mel érdekes riportot közölt. A cikk 
szerzője leirja, hogy beszélgetett 
egy falusi iparosifjuval. Az iparos-
ifju elmondotta a cikk szerint, 
hogy husz esztendős, azután egyéb 
dolgokról beszélgetett az újságíró-
val. Megemlíti, hogy milyen szen-
vedésen ment keresztül a nyilas 
korszakban. Végül hozzáteszi: 
„Apám a másik világháborúban 
maradt olt". A másik világháború 
tudvalevőleg 1918-ban ért véget, A 
fiatalember viszont husz éves, VŰ-
gyis 1926-ban, vagy 1927-ben 
született. Tehát kilenc évvel édes-
apja halála után. Nyilván rózsa-
bokorban jött a viágra! 

vitájával kapcsolatban. Rámutatott 
arra, hogy a kötelező katonai szol-
gálat fenntartása igen lényeges ugy 
az Egyesült Államok külpolitikája, 
mini az ország biztonsága szem-
pontjából. 

Az amerikai munkásszövetség el-
nöke táviratot intézett Bevin brit 
külügyminiszterhez. A távírat sze-
rint el kell kerülni a statáriumot 
és meg kell nyitni ennek az or-
szágnak a lapuit az üldözött zsidók 
számára. 

Február 18-án, francia kormány-
küldöttség utazik Varsóba, hogy 
tárgyalásokat folytasson a Lengyel-
országban államosított francia javak 
kártalanítása ügyében. 

Felgyújtotta 
menyasszonya ágyát 

Matalis Ferenc 42 éves aszfaltozó 
segéd szerelmi bánatában leitta 
magát, majd menyasszonya Ajtósi 
Dürer soron lévő lakására ment és 
ott dühében felnyújtotta menyasszo-
nya ágyát. A szoba percek alatt 
lán^baborult, de a tüzet a szomszé-
dok segítségével sikerült eloltani. 
Matalis bár megbánta tettét és sa-
ját maga oltotta el a tüzet a szom-
szédok segítségével, a rendőrség 
letartóztatta. 

A~PÍncér-bál 
Már hónapok óta készül a pin-

cértársadalom a február 13-án meg-
rendezendő nagyszabású báljára, 
amely elé a város szórakozni vágyó 
társadalma és táncoló ifjúsága osz-
tatlan érdeklődéssel tekint. Amint a 
rendezőségtől értesültünk cz a bái 
fölül fogja múlni valamennyit a 
szórakozási lehe'őségekben és mu-
latságos számokban, amelyet derék 
pincéreink tartogatnak. 

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



Ma február 13. Rom. kat. Ricci Sz. Kat., 
protestáns Ella 

Vízállásjelentés : Tisza 12-én 150, K u r c a 
70. 

Hőmérséklet« - f 4 lok 
{¿¿Járásjelentés« Gyenge szél. felhős 

x í ő . A hőmérséklet kissé emelkedik. 
Ügyeletes gyógyszertárak* f e b r u á r 8-

15-ig Kerekes és Szentessy. 

Arlépcső 
Ezelőtt volt főlépcső, melléklépcső, 

csigalépcső, kislépcső, nagylépcső, 
márványlépcső, falépcső, voltak kii-
lönféle létrák, volt szamárlétra is. 
Most lett egy eddig ösmeretlen és 
elképzelhetetlen lépcső: drlépcső... 
Megmondom őszintén, amikor erről 
a lépcsőről kedden délben hallottam, 
elnevettem magamat és azt mond-
tam : hát még mi a fenét nem talál-
nátok ki, mi az Istencsndája az az 
árlépcső... Nyomban felvilágosítot-
tak, hogy az árlépcső egy legális 
intézmény, feltétlenül szükséges va-
lami. Az árlépcső az a bizonyos 
emelőszerkezet, amely a megállapí-
tott maximális árakat „fölsétáltatja" 
egy magasabb szintre ... Például a 
negyven forintos búza is az árlépcső 
igénybevételével ballag fel, hogy mi-
re az MSzK kiutalja közellátásra, 
akkorára ötvenhárom forint tegyen 
belőle... Az árlépcső arra is jó, 
hogy mikor például babot, vagy ku-
koricát kiutalnak Szentes részére, 
akkor az árlépcső az árat két-há-
rom-öt-hat forinttal emelje méter-
mázsánkint. A kofa a piacon két 
krejcárral drágábban ad valamit, 
akkor becsukják érte. A termelőnek, 
meg a kereskedőnek, kofának nincs 
árlépcsője... Ha maga csinál ma-
gának, akkor lesújt rá az igazság-
szolgáltatás ... Én nem lázadozom 
ez ellen, de hát mégis úgy találom, 
hogy az MSzK meredek emelkedésű 
árlépcsője se illik bele a maximális 
árakba . . . (xa) 

— Meg4 kell nősülni a föld-
hözjuttatottaknak. A törvényes 
rendelkezés érteimében meg kell 
nősülniök mindazoknak a földhöz-
juttatottaknak, akik még nőtlenek. 
Ellenkező esetben a kapóit ingósá-
gukat elveszik és másoknak adják 
át. A nősülésre kiszabott határidő 
?947 jutius 31. 

— Borsó-, takarmányrépa-, 
máktermelési szerződés vetőrnag-
kölcsönnel köthető a Földműves Szö-
vetkezetnél, Apponyi-tér 14. 

— Felhívás. Felhívom a szerve-
zett munkanélküli épltőmunkásokat, 
valamint a téglagyári munkásokat, 
h°gy nyilvántartásuk végett azonnal 
jelentkezzenek a szakszervezeti tit-
kárságon. Szakszervezeti titkár. 

— Értesítés. A Földmunkások 
és Kisbirtokosok Országos Szövet-
ségének szentesi csoportja február 
kó 16-án, vasarnap d. e. 10 órakor 
a színházteremben tartja évi rendes 
tisztújító közgyűlését. Kérjük a szak-
társakat és a szaktársnőket, hogy 
pontosan jelenjenek meg. Vezetőség. 

— Meghívó. A Földmunkások és 
Kisbirtokosok Országos Szövetségé-
nek szentesi csoportja február hó 
13 án, csütörtökön d. u. 6 órakor 
vezetőségi ülést tart. Kérjük a szak-
lórsak pontos megjelenését a szak-
szervezeti székházban. Vezetőség. 

— Ujabb tifuszmegbetegedések 
Debrecenben. A vá?osi tisztifőor-
vos jelentése szerint a széleskörű 
óvintézkedések ellenére ujabb tifusz-
megbetegedések történtek Debrecen-
ben. A tifuszosok szán.a igy nyolcra 
emelkedett. Megállapítja a jelentés, 
hogy a veszedelmes kórt vándor-
cigányok hurcolták be a városba. 

Belpolitikai helyzetkép , ">.•».. » 
' Ország - Világ Hétfőn megkezdődtek a belpoliti-

kai kibontakozásra irányuló tárgya-
lások. Nagy Ferenc, Szakasits Árpád 
és Rákosi Máíyás tanácskozásra ül-
tek össze, majd a Kisgazda Párt 
politikai bizottsága tartott többórás 
megbeszélést. A politikai bizottság 
elhatározta, hogy 

a Kisgazda Párt visszavonja 
a parlamenti bizottság ki-
küldésére vonatkozó indítvá-
nyát. Ez a döntés annyit je-
lent, hogy Kovács Béla ügye 
mégis a nemzetgyűlés men-
telmi bizottsága elé kerül, 

mégpedig valószínűleg már a mai 
napon. 

A Kisgazda Párt politikai bizott-
sága egyébként deklarációt bocsátott 
ki, ameiy arra hivatkozik, hogy a 
békeszerződés aláírásának napján 

meg kell kezdeni a belső béke meg-
teremtésének munkáját is: helyre kell 
állítani a pártközi békét. A deklará-
ció konkrét javaslatokat nem tartal-
maz, ellenben sürgeti a pártközi 
tárgyalások megindítását. 

A deklarációval kapcsolatban a 
Szociáldemokrata Párt vezetőségének 
egyik kiemelkedő politikusa a kö-
vetkezőkben határozta meg a párt 
álláspontját: 

A két nagy munkáspárt azt 
várja, hogy a Független 
Kisgazda Párt most már 
komoly fordulatot vesz bal-

felé. 
Ha ezt megteszi, akkor megerősödik 
a koalíció. A pártközi tárgyalások 
megindulására vonatkozóan csak azt 
mondhatom: minél hamarabb, annál 
jobb. 

Pincérek bálja 
február 13-án a „Petőfiben" 

Jogerősen ötévi börtönre ítélték 
a gyílkosszöktető Vídovícsot 

Vértcssy Károly szöktetési ügyé-
ben hétfő délután került sor az íté-
let kihirdetésére. A népbirófág Ko-
vácsot 3 évi, Csontost 1 évi, Há-
morinét 4 évi, Vidovicsot 5 évi Tor-
dai Nagy Lajost 5 évi szabadság-
vesztésre ítéli. Hámorinét, Vidovicsot, 

Nagy Lajost, Kovácsot vagyonel-
kobzással sújtja és valamennyiük 
politikai jogainak 10 évi felfüggesz-
tését rendeli el. Az öreg Káply 
házaspárt, akiket Hámoriné kevert 
a dologba, felmenti. Lukányi ügyét 
az államügyészséghez teszi át. 

L BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Február 13. 1 napig I 

Volt esyszer m Kislány 
Az orosz filmgyártás műremeke. Könny és mosoly filmje. Csodá-
latos felvételek. Harc a világszabadságért. Főszereplők: Nina 
Ivanova, Natasa Zascsipina és Ada Vojcik. Híradó. 

— Textílűzéreket tartóztattak 
le. A békéscsabai rendőrség letar-
tóztatta Molnár Béla szövögyárost, 
akinek kötszövöüzemében hosszabb 

' idő óta a lopások egész sorozatát 
követték el. Megállapították, hogy 
Molnár Béla az üzemének kiutalt 
fonal mennyiségből bizonyos meny-
nyiséget mindig ellopott és azokat 
orgazdák segítségével értékesítene. 
A kár meghaladja a 30.000 forintot. 
A tettest és az orgazdákat letartóz-
tatták. 

— Leállt az angol ipar egy 
része. Kétmillió munkás nem dol-
gozik, korlátozzák a vasút- és villa-
mosforgalmat. 

— Felhívás. A fűszerkereskedők 
adóközösség tagjai a január és 
február havi általános kereseti és 
jövedelmi adójukat azonnal fizessék 
be Kádár Lászlónénál a december 
havi alapon. Intézőbizottság. 

— Felhívjuk a polg. leányiskola 
diákkaptáros tanulóit, hogy 14 én, 
pénteken d e. 10 órakor fontos 
megbeszélésre az iskolában jelenje-
nek meg. Igazgatóság. 

— 30 forintot kap, aki három-
negyedes fekete átmeneti kabá-
tomat visszahozza a Szentesi 
Lap kiadóhivatalába, vagy nyo-
mára. vezet. 

A szegvári kendergyár 

kendertermelési 
szerződéseket köt 

Részletes felvilágosítást nyújt a 

Z s o l d o s - t e l e p i I r o d a . 

Valószínűleg 30 napon belül ra-
tifikálják a magyar békeszerződést 

i __ 
Szerdán bécsi küldöttség érkezik 

Budapestre. 

Sztálint választották moszkva kép-
viselőjévé. 

Több mint száz halálos áldozata 
van a hidegnek Berlinben. 

Finnország húszmillió 
amerikai kölcsönt kap. 

dolláros 

Ma állítják népbiróság elé az 
orgoványi haramiákat. 

Egy olasz nő meggyilkolta De-
winton brit tábornokot. 

Minden eddigit felülmúló vizhul-
lám öntötte el az Egyesült Államokat. 

Az amerikai magyarság meg-
kezdte a gyűjtést a Lánchíd újjá-
építésére. 

TÁVIRAT f 
Szentes közönségáhez 

Feltétlenül elvárjuk 

február 15-én 
8 órára az Ipartestületbe az 

„ ö r e g szabók" 
jólékonycélu vacsorás báljára 

Rendezőség 

RÁDIÓ 
Budapest I. február 13. 

7.20: Reggeli zene. Hanglemezek. 
8: Takaréktűzhelyek helyes kezelése. 
8.15: Dalok egyvelegek. 9: A Caraván 
jazz-együttes. 12.15: Merényi Ágnes 
gordonkázik, Szehenyi János fuvo-
lázik, Pázmán György zongorázik. 
13: Mi újság 1847 februárjában. 
13.20: Gábor Zsuzsa énekel. A Házi 
együttes játszik. 14.10: A karinthiai 
kérdés háttere. 14.30: Vermes Lili 
zongorázik. Toronyi Gyula énekel. 
Zongorán kísér Pless László. 16: 
Schubert és Magyarország. 16.30: 
Gyermekrádió. Füttyöndi. 17.10: 
Párthirek. 17.20: A Vöröskereszt 
közleményei. 18: Hat zeneszerző ke-
res egy szövegírót. 13.45: Egészség-
védelem a Szovjetunióban. 10: Nyu-
gati varázs. 20.20: Vásárhelyi Magda 
és Szegedi Ernő kétzongorás mü-
veket játszik. 20.40: Világbéke áb-
ránd és valóság. Előadás. 21.00: 
Wagner halálának 64. évfordulóján. 
21.30: Magyar félóra a svájci rádió-
ban. 22.30: Tánczene. 23: USA 
ajándéklemezek. 

Meghívó 
Szentes megyei város Nemzeti 

Bizottsága f. évi február hó 13 nap-
ján d. e. 9 órai kezdettel a város-
háza 18. számú helyiségében rend-
kívüli ülést tart, melyre a tagokat 
tisztelettel meghívom. 

Feltétlen és pontos megjelenést 
kérek: 

Szőke Ferenc 
h. elnök. 

-lirdessen lapunkban! 



Az uj piaci árak 
5 4 
60 
50 
68 

30-40 

60 

60 
2.60 
4.50 
1.58 

57 3 0 
7 0 8 0 

3 5 4 6 3 6 - 4 8 
7 6 8 0 
6 9 72 

2 .92 3 .12 
5 .10 
1.82 

Fejotkáposzta 
Kelkáposzta 
Vöröskáposzta 
Karaláb 
Sárgarépa 
Burgonya 
Bab (száraz) 
Borsó 
Mák 
Szilvalekvár 
Savanyukáposzta 
Ecetes uborka 
Ecetes paprika 
Káposztás ecetes paprika 
Paprikás saláta 
Köleskása 

GyUmölcsök: 
A l m a téli (I. r.) 3 .46-4 .62 4.05-5.54 4 .16-5.56 
Alma (II r.) 2.31 3 .47 2.66-3.93 2.77-4.17 

T e j és te j termékek: 
T e j 8 0 
Te j le l 280, tehéntúró 2 . — v a j kg. 2 0 . — 
juhturó kg. 6 . — juhsa j t 6 .50 . 

A beszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésére átadott élő-baromfi 

árak 

5.60 
1.90 
4 ,70 
5 .20 
5 .10 
5 .20 
1.62 

kg. 
Csirke 
Tyúk 
Pulyka 
Gyöngyös 
S o v á n y k a c s a 

4 0 0 „ 
3 4 0 „ 
4 0 0 „ 
400 .. 
3 0 0 „ 

Hízott k a c s a ., 
S ö v é n y l iba ., 
Hizott l iba . 

4 3 0 „ 
3 2 0 „ 
4 5 0 i. 

Szabadforgalmu élőbaromfi ter-
melői irányára 

Csirke kg. 4 .80 
Tyúk 4 . 1 0 
P u l y k a - 4 . 8 0 
G y ö n g y ö s .. 4 . 80 
S o v á n y k a c s a , „ 3 . 6 0 
Hízott k a c s a „ 5 . 2 0 
S o v á n y l iba .. 3 . 8 0 
-Hízott l iba „ 5 . 4 0 

Irányárak 

Karfiol 
Zeller 1 c s o m ó 
Petrezselyem 
Cékla 
Sütőtök 
Sülttök íeherha ju kg. 
Sülttök faha ju 
B i r sa lma 
Naszpolya 
Dió 
V ö r ö s h a g y m a 
F o k h a g y m a 
D u g h a g y m a 
T o r m a • 
Hal folyami kg -ia 
Hal ál lóvizi Ug.-ja 

8 3 
1 — 

8 3 

3 
9 0 
7 0 

1.50 
1.80 
3 .40 

1.25 
2 5 0 - 3 5 0 . 
1 5 0 - 2 0 0 . 

9 5 
1.15 

9 5 
5 7 
2 9 

1.04 
80 

1.72 
2 .07 
3 .90 
1.40 
4 .75 
4 .80 
1.45 

J — 
1.20 
1 . -

60 
3 0 

1.0 
8 4 

1.80 
2.16 
4.-
1.50 
5 . -
5 . 2 0 
1.50 

Jó szórakozás Ho$yor-csárda 

SZENTESI LAP 1947. febr. 13. 

— A Zsoldos-malom kazán-
sztitás miatt f. hó 14-tól f. hó 
)-ig üzemszünetet tart . 
— A rendőrfőkapitánysóg közli 

ilünk, hogy a járdák tisztántartását 
őteljes rendőri ellenőrzéssel fogja 
zsgáltatni. 
— Eddig 3341 forint folyt be a 

iess, adj, segíts mozgalom gyűjté-
snek eredményeként. 
— Munkában a fatolvajok. A 

centesi fatolvajok tegnapelőtt éjjel 
mét munkába léptek és ezúttal a 
elsőpárton és a vásártér környékén 
égezték „tisztogató" munkájukat. A 
;ndőrség hadjáratot folytat ellenük, 
az elmúlt napokban már két fa-

>lvajbandát sikerült kézrekeríteni. 
— Lelőtte sógornőjét. Bükk-

ranyoson Mecsér András földmíves 
nyósa lakásán összeszólalkozott só-
ornőjével Paksi Zsuzsannával. A 
eszekedés hevében Mecsér fegyvert-
>gott sógornőjére és lelőtte. Paksi 
suzsannát súlyos állapotban szál-
tották be a miskolczi kórházba, 
hol rövidesen meghalt. Mécsért a 
mdőrség letartóztatta. Be nem je-
sntett fegyvertartás miatt is meg-
ídult ellene az eljárás. 

— „Ez a város e ladó . " New 
orkból jelentik: Dragerton városkát 
Utah állam), amely 2500 lakost 
zámlál, a hadügyi felszámolo htva-
il árúba bocsájtotta. A városkát a 
adiipar munkásainak építették. 
4ost, hogy a gyárak megszűntek, 

város is feleslegessé vált. 

Párthfrek 
13-án, csütörtökön este 6 órakor 
MÁV szociáldemokrata csoportja a 

zokott helyen pártestet tart. Előadó: 
app Lajos. 

14-én, pénteken este a pártszék-
¿zban Somogyi és Bacsó emlék-
st- Előadó: dr. Solti László. 

Hirdetmény. 
Értesftjük azokat a szaktársakat, 

kik a Társulatnál dolgoztak és a 
saládi pótlékra jogosultak, azok 
ilentkezzenek a szakszervezeti szék-
ázban a munkaközvetítő irodánál 
zületési bizonyítvány beszerzése 
égett. 

Hirdetmény 
A közellátásügyi miniszter Ur 

endelete alapján közhiré teszem, 
ogy a lakosság a dohányárúsoknál 

210. számú közellátási szelvénvlv 
V." számú szelvényére, illetve az 
llátatlanok február havi 70. számú 
enyérjegy „B" szelvényére, vala-
íint az ellátatlan csecsemők február 
avi (225-ös jegy) „II" számú szel-
ényére személyenként illetve szel-
ényenként 40 tabletta szaharint 
jényelhetnek 1.40 forint egységáron 
, szaharin e hó végéig igényelhető 
s átvehető. 

Polgármester. 

Közellátási 
Csongrádvármegye közellátási hely-

zete e hónap folyamán kielégítő volt. 
Kenyér és l isztel látásunk: Ko-

moly. nehézségek nem merültek fel, 
azonban a boszolgáltatás csökken-
tése esetén — kés? letek hiányában 
— zavarokkal számolhatunk. A Köz-
ellátási Felügyelőség elsőrendű fel-
adatának tartja a megye ellátásának 
biztosítását. A jövőben igen nagy 
gondot fognak fordítani a kenyér 
minőségi ellenőrzésére, mert a ke-
verés mértéke az ilyen ellenőrzést 
rendkívül indokolttá teszi. 

Zsiret látásunk: Az adott hely-
zethez mérten kielégítő. 

Cukorellátás: kielégítő. A sza-
bad cukor az utóbbi időben eltűnt c 
a piacról, azonban kellő utánpótlás 
hamarosan megérkezik. Es így a 
téren nagyobb zavaroktól nem kell 
tartanunk. 

• Burgonyael látásunk nem ki-
elégítő. Ismételt kísérletek ellenére 
sem lehet a legminimálisabb szük-
ségletet biztosítani. A tavaszi idő 
beáltával remélhető valami enyhülés 
mert akkor minden bizonnyal jelen 
tős készletek .kerülnek piacra. 

Hagymaellátásunk általában nem 
szabad készletekből történik. A pi-
aci felhozatal rendkívül gyönge. 

Káposzta és zöldségellátásunk 
komoly hiányokat nem tapasztalunk, 

helyzetünk 
holott az ellátási helyzet kielégítőnek 
mégsem mondható. 

Húsellátásunk, teljesen zavar-
talan. Szarvasmarha és sertfskiuta-
lások száma ebben a hónapban is 
zavartalan. 

Lábbel i el látásunk egyáltalán 
nein kielégítő. A mutatkozó hiány 
egyes helyeken megdöbbentő, azért 
áll ez az iskolás gyermekek 
tekintetében Szükségesnek mutat-
kozik e téren a hatósági utalványok 
bevezetése. 

Text i le l lá tásunk. A mult havi-
hoz viszonyítva lényeges javulás ál-
lapítható meg ezen a téren. Külö-
nösen, mert jelentős mennyiségű 
mezőgazdasági textil érkezett vár-
megyénkbe. Az újonnan érkezett 
20 000 méter textiliával együtt eddig 
70 000 méter textilt kaptunk. 

A texti'utalványok bevezetését or-
szágos viszonylatban sikerűit kikü-
szöbölni, meri a textiltermelésünk 
olyan arányokat öltött, hogy uial-
vány bevezetése nélkül is mrgold-
haióvá válik a textilellátás kérdésé. 

Szociál is segítségek. Az UNRRA 
által, adott textilanyagok kiosztása 
a megye területén megtörtént. Ugvan-
csak az UNRRA akció keretén belül 
visszamaradt mintegy 660» darab 
konzervnek a hadisegélyezettek ré-

részére történő kiosztása is meg-
történt. 

Hankóczy Béla közellátási felü-
gyelőnek sikerült hozzájárulást sze-
rezni a minisztériumban, hogy a 

hadisegélyezettek élemiszer-
jegyeiket ingyen kapják meg. 

Birkózás 
Szentes vár ja és látni akar ja 

a svéd birkózókat ! 
A svéd vasutas birkózóválogatott 

csapat február hó 14-én érkezik Ma-
gyarországra és 16-án vasárnap a 
Sportcsarnokban mérkőz k a magya* 
vasutasválogatoílal. Utána, mint ezt 
a Nép Sport vasárnapi számába« 
olvassuk, február 18-án Cegléden, 
20-án Debrecenben és 22-én Kecs-
keméten a városi válogatottak ellen 
állnak ki a svédek. Ez a hír érthető 
izgalomba hozta városunk hatalmas 
tömegű birkózótáborát és szinte egy-
öntetű az az óhaj, hogy a szentesi 
MÁV nyomban keresse az érintke-
zést a Vasutas Sport Központtal, 
hogy e ritka sportcsemegéből — a 
svédek vendégszerepléséből — mi 
sem maradjunk ki. Erre részben a 
hagyományok alapján, részben a 
Mr»V-birkózók remek műnkastatisz-
tikája, részben p^dig a már orszá-
gos viszonylatban jelentős erőt kép-
viselő szenior csapatunk alapján 
formálunk jogot. A svéd vasutas 
válogatottban több világhíresség van 
s szereplésük Szentesen egészen kü-
lönleges csemege lenne. Utoljára 
1933 szeptemberében, az akkori tö-
rök válogatott SzMTK mérkőzés volt 
ilyen nagy esemény, amikor a gim-
názium tornacsarnokában roskadásig 
megtelt nézőtér előtt folyt le a nem-
zetközi mérkőzés. Városunknak ez a 
találkozó létrehozása és a velünk 
mindig rokonszenvező svéd nép fiai-
nak tökélcles vendéglátása határain-
kon túl is nevet és megbecsülést 
szerezhetne. Jól tudjuk, hogy győ-
zelmi esélyeink ezen a mérkőzésen 
egyáltalán nem volnának,, mégis a 
helyi birkózósport előbbrevitetét fel-
mérhetetlenül szolgálná mind a kö-
zönség nevelése, mind a versenyzők 
serkentése szemponijából. 

Feltétlenül várjuk ?.z illetékesek 
azonnali intézkedései, hogy a svéd 
csapat a kecskeméti verseny után 
Szentesen is szőnyegre lépjen. 

Csak lelkiismeretes szakvizsgálat 
alapján jótállással Dauert, Túri 
Rákóczi Ferenc utca 1. 173 

Eladó Táncsics Mihály-sor 3 sz. 
ház. Értekezni ugyanott lehet. 170 

10—15 literes jóállapotban iévő 
zsírosbödönt megvételre keresek. 
Cím a kiadóban. 

Névnapi és alkalmi csokrok, ko-
sarak Ízléses kivitelben készülnek 
Kutas kertésznél. Ciklámen olasz 
szekfű kaphútó. 176 

Ócska épületet (cserepeset) le-
bontásra megvételre keresek. Hajdú 
József kőművesmester, Rákóczi u!ca 
99-a szám. 

Kádfürdő mindennap. 
Ü s z ő b o r j ú t elcserélnék 
fiatal német vagy racka 
hasas Juhokért, Ujj Sándor 
Lázár Vilmos utca 17. Hékédi telep. 

Nagy gumikerekű féd- res stráf-
kocsi és egy lóra való szerszám 
e'adó Dudás Sz. Józsefnél Soós utca 
23 s^ám. 139 

Főszerkesztői Sima László. 
Felelő« Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a »Barátftág' nyomda k f t 

Felelői nyomdavezető: Csernus L, I m r e 

Hirdetmény 
Értesítem az érdekelt közönséget, 

)gv a községi közmunka váltság 
M6/1947. évi kivetése a folyó évi 
brnár hó 13. napj tói február hó 
0. napjáig terjedő 8 nap uhtt a 
árosi adóhivatalnál (kerületi adó-
szteknél) közszemlére van kitéve. 

A kivetést a közszemlére té'el 
leje alatt bárki megtekintheti, ellene 
zen idő alatt irásbin felszólamlás-
ai élhet, ezen idő után eiőterjesz-
:ndö felszólamlások érdemi tá gya-
is nélkül vissza fognak utasítani. 

Polgármester 

-lirdessen lapunkban! 

Korai csirkét keltessen! 
hogy korai rántani való csirkét vihessen pisaa ! 

Hangya bérkeltető állomások: 
Hangya Szövetkezet Értékesítő Telepnél. 
Szentes , Sopron u 3. Te le lőn > 91. sz. 

.és a Hangya Szövetkezet Oyfljtőtelepnél 
O r o s h á z a , B a j n o k - u . 2. Te le fon 178 sz . 

Előnyös feltót-lek, kipróbált szakértelem I 

Baromfi, tojás, l ő t t v a d á t v é t e l 
ugyanott. Kérjen felvilágosítást I 




