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E z i * é v e i m e n n e k 
a feliratok, a levelek, a táviratok 
a miniszterelnökhöz, amelyben az 
ország különböző részéről egyház-
községek fejezik ki tihakozasukat 
az egyházi iskolák államosítása 
és az egységes tankönyvek ellen. 
Ezen a dolgon egyáltalán nem cso-
dáikozhatik senki, mert hiszen ez 
a világ legtermészetesebb eseménye. 
Az iskola rendeltetése az, hogy 
áz embert felnevelje és a neveléssel 
együtt gondoikozásmódjának alap-
jait is megvesse. Nem véletlen do-
log az, hogy egy ember miképpen 
gondolkozik a dolgokról, mert hi-
szen a nevelés adja meg gondol 
kozásmódjanak alapját. A Horthy-
viiág huszonöt esztendeje, a leven-
tézés az iskolai szellem teljesen ki-
fordította lelkéből azt a generációt, 
amelyet felnevelt. A magyar nép 
sohasem volt haptákban álló nemzet, 
me<this?en még a jobbágy elnyo-
matás legkeservesebb idejében is 
volt a magyar jobbágynak alkot-
mányos joga, a falubeli birát és 
tanácsot maga valasztotta és a köz-
ség ügyeibe maga rend' Ikezett. Hogy 
ezt a rendelkezési jogot a tisztarttói 
korbács és a S20lgabirói deres kor-
látozta, az ugyan történelmi tény, 
de ezzel szemben az is kétségtelen, 
hogy ez a korlátozott jobb sehol 
egész Európában nem volt meg 
abban a világban 

Az iskola a jövő nemzedéket ne-
veli fel és a jövendő nemzedék 
olyan lesz, amilyennek az iskola 
neveli. Nagyon érthető, hogy az 
egyházak konokul ragaszkodnak az 
egyházi iskolák fennmaradásához, 
merthibzen szomorú és sajnálatos 
tény, -hogy az egyházat szembe-
állítják a megváltott viiágg I és 
az egyházi iskolákon keresztül akar-
ják a jövendő nemzedék lelkét el-
fordítani attól a nagy átala«ulástól, 
amely feltartóztathatatlanul jön előre 
a maga utján. Az iskola nem egy-
házi intézmény a nevelés nem az 
egyházak kötelessége, hanem az 
államé. Az iskolának azt a szelle 
met kell a gyermekekbe belenevelni, 
amely megfelel az állam érdekeinek, 
amely a haladás és a szabadság, 
az emberi jogok biztosítását célozza, 
amely beleöl ja a gyermekekbe a 
szociális gondolkodást, kiirtja lel-
kéből a gyűlölséget az osztályön-
zést, amely lehetetlenné teszi, hogy 
a gyenge gyermek lelkek megfertőz-
zék akár a felekezetieskedés, akár 
a lajisag gondolatától, hogy szembe 
állítsa előbb a gyermeket, azután 
az embert a másikkal csak azért, 
aiert az egyik katolikus, a másik 
luteránus, az egyik magyar a másik 
szerb. 

Kétségtelen dolog, hogy a kultu-
rális hatadás érdekében a felekezeti 
iskolák a rég elmúlt világban nagy 
szolgálatot tettek, de kétségtelen 
dolog az is, hogy a felekezeti ala-
pon nevelt emberek lelkében ott élt 
a fanatikus elfogultság és a gyűlöl-
ség és hiát>a voltak nagy szellemek, I 

a Pázmány Péterek, mert a lelkük 
tele volt fanatikus elfogultságg 1 és 
ez a fanatikus elfogultság gyűlöl-
ködő táborba állította az embereket 
akkor is, amikor áz ország érdeke 
azt parancsolta volna, hogy félre 
kell dobni minden ellentétet. Ne fe-
lejtsük el azt a történelmi igazságot 
se, hogy a katolikus felekezeti is-
kolák nevelték azokat a magyarokat, 
akik esküdtek a Habsburg császárra, 
mert előttük első volt a vallás és 
csak azután következett a magyar-
ság érdeke. 

Egyszer és mindenkorra le kell 

számolnunk a múlttal ebben, a te-
kintetben is. Az iskolákat a legrö-
videbb időn belül államosítani keli 
és addig is amíg ez keresztül vihető 
lesz föltétlenül be kell hozni az 
egységes tankönyveket, amelyek nem 
képviselnek sem osztály, sem faj, 
sem felekezeti érdekeket, de ame-
lyek teljesen és tökéletesen képvi-
selik a demokrata magyar köztár-
saság népnevelésének érdekeit. Az 
uj magyar nemzedéknek demokra-
tikus világfelfogásbrjn kell felnőni, 
lelkének telítve kell lenni szociális 
érzésekkel, a nagyközösség érde-

keinek megértésével. Nem szabad 
megmérgezni többé a gyermekifju-
ság lelkületét és papírkosárba kell 
hajítani azokat a feliratokat, leve-
leket és táviratokat, amelyeket püs-
pöki palotákban és falusi kis pap-
lakokban szerkesztettek meg az ál-
lami iskolák és az általános tan-
könyvek ellen. A vallástanítás sza-
badságát nem kell korlátozni, de 
meg kell végre érteni, hogy a val-
lás mindenkinek lelkiismerete sze-
rinti magánügye és ezt a magán-
ügyet nem lehet a nagyközösség 
érdekei elé helyezni. 

Kádár Mihály tiszakürti lakos köuette el 
a kistőkei rablógyilkossági kísérletet 

Nyomon van a rendőrség — Gőzöljük a merénylő személyleírását 
A kistőkei rablógyilkossági kísér-

let ügyében a rendőrség nyomra-
bukkant. Sikerült kideríteni a tettes 
nevét, rendelkezésre áll a teljes sze-
mélyleírás s remélhetőleg rövidesen 
hurokra kerül maga a tettes is. 

A kihallgatás során ismeretessé 
vált, hogy a bestiális tett elköve-
tője Korponai József néven jelent-
kezett a Kistőke 227 sz. alatti ta-
nyában és erre a névre szóló bir-
toklevél is volt náia. A teltes tisza-
kürti lakosnak vallotta magát. A 
rendőrség ennek alpján indította 
meg a nyomozást, de tekintve, hogy 
az állítólagos „Korponait" nem si-
került elfognia, értesítette a tisza-
földvári rendőrkapitányságot, hogy 
— amennviben lehetséges — vegye 
őrizetbe Korponai József liszakürti 
lakost. 

A gyanusitott is károsait 
Korponai József nevü személy 

valóban létezik Tiszakürtön s őt a 
rendőrség valóban őrizetbe is vette 
s szeméiyleirását leadta a szentesi 
rendőrségnek. A személyleírás azon-
ban nem egyezett. Korponai kihall-
gatása azonban mégis ériékes ada 
tokkal szolgált a kistőkei támadóra 
vonatkozólag. Előadta ugyanis, hogy 
1946 december 22 én megjelent 
tiszakürti lakásán Kádár Mihály 
ugyancsak tiszakürti lakos, akivel ő 
annakidején katonáskodott. Kádár 
ott tartózkodott nála két napig s őt 
kifovztc a : elvitt tőle egy csomó 
fehérneműt, cipőt, kabátot stb. és 
ellopta a birtoklevelét is. 

A kihallgatás során a tiszakürti 
rendőrőrs természetesen szabadlabra 
helyezte Korponait. 

Notórius bún ózó 

A lettes tehát Kádár Mihály, aki-
nek nem ez már az első „esete*. 

Részletes személyleirása a követ-
kező: 65 éves, 180 cm magas, be-
esett arcú, őszes hajú elöl kopa-
szodik, fogsora sárga és hiányos. 
Különös ismertető jele, hogy fel-
tűnően halk beszédű. A kistőkei 
rablógyilkossági kisérlet elkövetése 
után barnásvörös mikádó kabátban 
és szürke nadrágban menekült el. 
Cipőjét otthagyta s igy valószínűleg 
rongyokba van burkolva a lába. 
Minden valószínűség szerint Kis-

tökén bujkál, mert lábán fagyási 
sebek vannak, amelyek feltűnően 
nehézkessé teszik járását, különben 
is cipő nélkül nem juthatott messzire 
a hideg időben. 

A rendőrség ismétellen felkéri a 
környék lakosait, hogy a részletes 
személyleírás ismeretében szolgál-
tassanak adatokat a bűnügyi osz-
tálynak amennyiben tudomással bír-
nak Kádár hollétéről vagy elmene-
külésének körülményeiről. 

Kovács Béla szerepe 
az összeesküvésben 

A Kisgazda Párt volt főtitkárának 
a köztársaság elleni összeesküvésben 
vitt szerepével kapcsolatban a nyo-
mozás megállapította, hogy Kovács 
Béla 1946 januárjában saját aláírá-
sával ellátott megbízólevelet adott 
Raffay Sándornak, hogy az érintke-
zésbe lépjen az Ausztriában tartóz-

kodó nyilasokkal. Ebből a célból 
saját autóján szállította a határig. A 
rendőrség birtokába került Raff^ynak 
az a levele K amelyben utasításokat 
kért Kovács Bélától. Raffay egyéb-
ként a Független Kisgazda Párt gaz-
dasági bizottságának szövetkezeti 
előadója volt. 

Belpolitikai helyzetkép 
A politikai élet függő kérdéseinek 

tisztázása végett meginduló tárgya-
lások már kezdetben súlyos akadály-
ba ütköztek. Ez a kovács Béla ü*y. 
A Kisgazdapárt egyrészének szán-
déka ugyanis arra irányult, hogy 
Kopács Bélának szerepet az össze-
esküvésben elkenje. A hivatal s 
nyomozás minden kétséget kizáróan 
megállapította, hogy Kovács Béla 
nemcsak részes volt az összeeskü-

vésben, hanem abban fontos szere-
pet vitt. Ries igazságügyminiszter 
az iratok áttanulmányozása után ki-
jelentette, hogy Kovács Bélát bíró-
ság elé kell állítani. A munkáspár-
tok ebből az álláspontból nem haj-
landók engedni. 

Szó van arról, hogy Dulin Jenő 
belügyi államtitkárt leváltják. Korányi 
kisgazda képviselő a Szabadság 
pártba lépett át. 
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Meddig 
tart még ? 

Irta: FARMASI IMRE 

Amikor 1947 augusztus 1-én meg-
jött a forint, ennek az országnak 
minden szorgalmas és becsületesen 
gondolkodó lakosa azt remélte sőt > 
joggal várta is, hogy végre megin- 1 

dul egy szebb és jobb gazdasági 
élet ebben a tönkrement országban. 
Mi szociáldemokraták reméltünk és 
biztunk a leghatározottabban, mert 
az uj pénz megvalósításához mi ad-
tuk a legtöbbet. A forint megszü-
letése óta hat hónap telt el és ha 
sok dolgon alaposan fel is vagyunk 
háborodva, ami ma a gazdasági 
életben végbemegy, mégis igyeke-
zünk tárgyilagosan végigtekinteni 
mindazt, ami az elmúlt hat hónap 
alatt történt. 

Ha a két munkáspárt sajtóját, a 
gazdasági rendőrség jelentéseit fi-
gyelemmel kisérjük, megállapíthat-
juk, hogy alig van olyan nap, ami-
kor nagyobb és még nagyobb pa-
namákról, vagy ha ugy tetszik, lo-
pásokról és sikkasztásokról ne olvas-
nánk hivatalos jelentéseket. Ha a 
vizsgálatok befejezése után a tette-
sek nevét olvassuk, felháborodva 
kel tudomásul vennünk, hogy azok 
közül az urak közül kerülnek ki, 
akik immár fél évszázad óta folytat-
ják rabló és gyilkos munkájukat eb- i 
ben az országban. 

Mi szocialisták és mindazok, akik . 
velünk együtt tudják, hogy mi tör- ! 
tént ebben a félévszázadban hazánk- \ 
ban, nem vitatkozunk efelett. Ha az j 
ember az utcán megy s fázó ' 
embereket lát a kapualjakban be- \ 
szélgetni, megállapíthatja, hogy a 
beszéd tárgya nem más, mint a 
legújabb panama és a beszélgetés-
nek vége egy kérdés: meddig lesz 
ez igy még? Mi szocialisták erre 
azzal válaszolunk: egy percig sem 
tovább. A föld nem terem meg azok 
számára, akik ellenforradalmat szer- j 
veznek, adó nem folyhat be azért, 
hogy ujabb gyilkos fegyvereket gyárt-
sanak, s hidakat és utakat nem 
építhetnek a ruhátlan, éhes munká-
sok, hogy azok újra aknamezők le-
gyenek, anyák nem szülhetnek gyer-
meket azért, hogy ismét vágóhidra 
vigyék őket. Nekünk szociáldemo-
kratáknak határozott álláspontunk, 
hogy nem történhet mégegyszer eb-
ben az országban, hogy felelős mi-
niszter kezén százmillió forint el-
lenforradalmi célokra tűnjön el. Egy 
percig sem lehet vitás, hogy mit 
jelentett volna ez az összeg az or-
szág újjáépítésében. De az sem le-
het vitás, hogy milyen nélkülözé-
sek árán folytak be ezek a pénzek 
az állam kasszájába. 

Nézzük meg a legújabb panamát, 
amelyet a dohányjövedéknél leplez-
tek le. Minden panama egy gyilkos 
tőr a nemzet testében. De azok a 
kisbirtokosok és dohánykertészek 
tízezrei, hogyan térhetnének napi-
rendre a Petrovics Simonok gaztet-
tei fölött, amikor keserves fáradt-
sággal megtermelt dohányért alig 
kaptak valamit, a kész dohányáru 
pedig a fogyasztóhoz magas áron 
jutott el. Ez igy tovább nem me-
het. A magyar nemzet, a magyar 
dolgozók milliói 1946-ban bíráik 
elé álltak, s pár nappal ezelőtt meg-
kaptuk a szigorú Ítéletet, a súlyos 
terheket vállainkra, amit a béke-
szerződés jelent és a magyar néD 
bár a bűnökért nem felelős vál-
lalja a terheket. Minden erejét lat-
baveli, hogy - ' - • 

A nagy világ 
A Ramadier-kormány helyzete a 

mult hét végén megingott Párizsban. 
A kormányválságot az infláció okoz-
za. A szocialista párt ugyanis kitart 
amellett az álláspont mellett, hogy a 
bérek emelését nem folytatja. Amenv-
nyiben nem sikerül a többi pártok-
kal megegyezés re jutni, tiszta szo-
cialista kormányt alakítanak. Való-
színű, hogy ennek az új kormány-

nak ismét Leon Blum lenne a feje. 
A francia miniszterelnök, amint 

Párizsból jelentik, visszaérkezett kör 
útjáról a francia fővárosba. Több 
helyen felszólalt, rámutatván arra, 
hogy a béremelés további fokozása 
az^ infláció megindulását, ez pedig 
a francia köztársaság bukását je-
lentheti. 

Az angol szénválság 

A szénválsággal kapcsolatban élet-
beléptetett intézkedések iassan érez-
tetik hatásukat Angliában. Az üze-
mek mostmár átlagosan 18 száza-
lékos tartalékkal rendelkeznek. Az 
angol Kommunista Párt Végrehajtó 

Bizottsága ülést hivott össze a szén-
válsággal kapcsolatban Több javas-
latot dolgoztak ki a válság leküzdé-
sére. Igy javasolják kereskedelmi 
egyezmény kötését a Szovjetunióval 
és több európai országgal. 

Bán Antal elvtárs 
kisipar támogatásáról 

Bán Antal eivtárs iparügyi mi-
niszter sajtótájékoztatót adott a kis-
ipar jelenlegi helyzetéről Az ipar-

j ügyi miniszter első gondja — mon-
i dotta — hogy újjászervezze az ipari 

termelés alapjait. Ma már ott tar-
tunk, hogy gondoskodásunk kiter-
jedhet a kisipar nyersanyag-ellátá-
sára is. 

Mult év decemberében a kisipar 

hat tonna aprószeget kapott, ez év 
februárjában 139 tonna volt a bőr-
áru ellátás. Fában minden kisipari 
igényt ki tudunk elégíteni, emelni 
tudjuk lenolaj, kence, anilin festék 
és gyanta kiutalásunkat is. A ci-
pészbőrökből a kisipar az egész 
mennyiség 64.5 százalékát kapja 
Ezen az úton igyekszünk tovább-
haladni. 

Nagyszabású fatolvaj bandát 
leplezett le a rendőrség 

A szentesi rendőrség tegnap jó 
fogást csinált: sikerült felgöngyöli-
teniök egy nagykaliberű fatolvaj-
bandát. A háromtagú társaság már 
eddig számos falopást ismert be. 

A kihallgatások során a banda 
sok egyéb bűne is ismeretessé vált. 
A kihallgatás még tart. Részletes 
jelentést lapunk holnapi számában 
köziünk. 

A S z a b a d m ű v e l é s i T a n á c s 
a l a k u l ó g y ű l é s e 

Tegnap délelőtt tartolta a Szabad-
művelési Tanács alakuló gyűlését. A 
tanács feladata, hogy iskolánkívüli 
működésével a kultúra egész terüle-
tére kaput nyisson a hozzájuk for-
dulók előtt. 

A lerombolt és tönkretett ország 
újjáépitése folyamatban van és a 
szellemi újjáépítés következik. A ta-
nács feladata, hogy a múltban any-
nyira elhanyagolt és cselédsorban 
levő szegény paraszti népréteget ki-
emelje szomorú szellemi mivoltából 
és mintegy szellemi földosztás kere-
tében részesítse a kultúra javaiból. 
A tanács feladatköre háromféleképen 
tagozódik: 

közművelődési ismeretek, 
szakismeretek nyújtása, va-
lamint a magyarság meglevő 
kultúrtermékeinek ismerteté-
se és ezen feladatokon ke-
resztül az egész vármegye 
kulturális életének megszer-

ez az ország továbbra is a tolvajok, 
a sikkasztók és panamisták hazája 
legyen. Ez ellen a legelszántabb 
harcol hirdetjük mi szocialisták és 
hivunk minden becsületes parasz-
tot, fizikai és értelmiségi dolgozót 
táborunkba. 

Jöjjenek Inzzánk, hogy harcunkat 
minél himarább befejezhessük és 

eleget tegyen de Í S f í í ^ megteremthessük a ' „ S S i b é S eieget tegyen, de nem törheti, hogy * után az ország békéjét. 

vezése, szemináriumi jellegű 
munkaközösségek alapján. 

Az értekezlet, amelyen résztvettek a 
politikai pártok társadalmi egyesüle-
tek vezetői a következő határozatot 
hozta: 

Minden kultúrmunkát végző szer-
vet értesíteni fog, hogy kapcsolód-
jék be a szabadművelési tanács 
munkájába 

Otthont kíván nyitni a tanács egy 
kultúrház felépítésével, vagy ideigle-
nes megoldással szabadiskolákat kí-
ván felállítani, aktív munkát és mun-
kaközösséget teremteni. 

A tanács ezentúl minden pénteken 
délután 5 órakor fogja értekezletét 
tartani. 

Hadifoglyok 
Az alant felsorolt hadifoglyok a 

Szovjetunióban vannak, egészsége-
sek és a feltüntetett cimekre levele-
ket kérnek hozzátartozóiktól. Dr 
Tőszeghv Ferenc hadnagy (165-ös 
tábor) Csongrád, B >zsó Mihály 
(181/1) feleségének Mindszent, Ke-
viczky Lajos (181/2) feleségének 
Csongrád, ifj, Fazekas Imre (181/6) 
szüleinek Kunszentmárton, Berta 
István (213) Csongrád, Józsa Ferene 
(242/3) szüleinek Csongrád, Pintyer 
Sándor (254) Mindszent, Beleznai 
József (213) Szentes. 

Iparosegység! 
A szegedi szociáldemokrata kis-

iparosok listája viseli ezt a nevet. 
A különbőzé pártok közötti tárgya-
lások Szegeden nem vezettek ered-
ményre, s igy a Szociáldemokrata 
Párt kisipari frakciója önálló listá-
val indul a választási küzdelembea; 
A lista nevéből is kitűnik, hogy 
pártunknak célja a dolgozók egy-
ségének minden áron való védelme-
zése, s ennek a célnak kell érvé-
nyesülnie a kisipar terén is. Sok 
szor megírtuk már, hogy a nyolc-
milliós magyarság, amely egy el-
pusztított és tönkretett országban 
él, nem engedheti meg magának a 
luxust, hogy darabokra szaggatva 
egymással szembenálljon és az újjá-, 
építés munkája helyett önönerejét 
gyengítse. A Szociáldemokrata Párt 
háromnegyed évszázad alatt sokszor 
tett tanúbizonyságot arról, hogy nem 
ismer addig pártérdeket, amíg az 
ország érdekéről van szó. Az ipar-
testületi választásoknak egy céljuk 
van; megerősíteni az ország gaz-
dasági életét. Kisiparos elvtársaink-
ra, amint már eddig is bebizonyí-
tották, az újjáépítés munkájában 
hatalmas rész vár. Hisszük, hogy 
mint az országban mindenütt, igy 
Szentesen is tudni fogják köte-
lességüket. 

A „Populaire" a magyar 
Szociáldemokrata 
Pártról 

Verdier elvtárs, a „Populaire" 
cimü lap szerkesztője, aki a Szo-
ciáldemokrata Pártkongresszuson a 
francia szocialista párt képviseleté-
ben vett részf, cikket irt lapjában, 
amelynek a következő cimet adta : 
Magyarország megtanul szabados 
élni és ezt a Szociáldemokrata Párt-
nak köszönheti. Rámutat arra, hogy 
a szocialista mozgalom Magyaror-
szág politikájában mind fontosabb 
szerepet tölt be. A magyar Szociál-
demokrata Párt akciói a dunai ál-
lamok közötti viszony kimelyitésé-
benis fontos szerepet játszik. 

Elhalasztották a FÉKOSz 
tisztujitását 

Tizenötödikére volt kitűzve a 
FÉKOSz szentesi csoportjának, tiszt-
újító közgyűlése. A színháztermet 
azonban a polgármesteri hivatal 
másnak utalta ki, s igy a földmun-
kás szakcsoport a közgyűlést meg-
tartani nem tudta. A tisztújító köz-
gyűlést ezért f. hó 23-án délelőttre 
halasztották el. 

100 vagon 
növény védőszert kapnak 

a gazdák 
A földművelésügyi kormányzat in-

tézkedésére az egyes ásványolajtar-
talmú szerekből 28—35 kontaktmé-
regtartalmú szerekből 4 5 vagon nö-
vényvédőport gyártanak, kénből kö-
zel 50 vagonnyi áll a gazdak ren-
delkezésére. 

A növényvédőszereket a Meszosz 
juttatja a gardákhoz, tehát a közve-
titökereskedelem kizárásával. 

Azok a gazdák, akiknek szüksé-
gük van növényvédőszerekre, de 
pénzük nincs, 6 havi hitelt kaphat-
nak. A hitel iránti kérelmet az ille-
tékes gyümölcsösvédő egyesületnél 
kell benyújtani. 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 



A szociáldemokrata 
tagagitáció előkészítése 

A Szociáldemokrata Párt cson-
grádmegyei titkárai tegnap délelőtt 
értekezletre ültek össze. Kidolgozták 
a március hónapban rendezendő 
tagtoborzási kampány terveit. 

A városi és járási titkár elvtársak 
tervei nyomán a bizalmi testületek 

megkezdik munkájukat. Az egész 
megye, minden község, tanya és a 
városokban minden házba ellátogat-
nak agitátoraink. Az agitációs kam-
pány iránt nagy érdeklődés nyil-
vánul meg. 

H I R M I K 
Ma február 18. Rom. kat. Simon pk. vt. 

*io(CátAns Konrád. 
Vízállásjelentés: Tisza 17-én 42. Kurca 

m. 
Hőmérséklet: — 5 fok 
Idöjérásjelentést Mérsékelt szél. felhő-

átvonulások. A hőmérséklet ingadozik. 
Ügyeletes gyógyszertárak« Február 15— 

21-if Cselkóné és Havas 

Uj hajnal 
Hz új hajnal már fényét bontja, 
Társak rajta hát (rajtahát) 
Mi győzelemre visszük majd a 
Munka zászlaját (zászlaját) 
Ha összefogva harcolunk, 
Reánk ragyog derűs napunk. 

Refr.: 
Mig szived frissen dobban, 
Törd jármainkat szét, 
Mig szívünk frissen dobban, 
Törjük jármainkat szét! 

De lásd a földön minden érték 
Munkából fakad, 
S mi mégis mindig éhezünk a 
Régi rend alatt, 
A gondjaink oly nehezek, 
jfírr hát és nyújtsd felém kezed! 

— A Magyar-Szovjet Művelő-
dési Társaság f. hó 23-i, vasárnap 
üsti hangversenyének előadója Háy 
Oyula az országos hirű és népszerű 
iró és színpadi szerző. Háy Gyula 
először szerepel Szentesen és sze-
replése elé nagy érdeklődéssel for-
dul a város közönsége. A hang-
versenyre belépődíj nincs, c?upán a 
műsor megváltása kötelező. A szá-
mozott ülőhelyre érvényes műsort 
elővételben Szántai dohányárudájá-
ban már meg lehet váltani. 

— Távbeszélő forgalom Dá-
aiával. Február 15-én megnyílt a 
távbeszélő forgalom Dániával. Há-
rom perces közönséges beszélgetés 
díja 9.60 arany frank. 

— Szerdán, 19-én tárgyalja a 
járásbíróság a borbélyok árdrágító 
iigyét. 

— Ezen a héten az eperjesi ki-
rendeltségen megindulnak a [mun-
kák. 

— Az ország polgármesterei-
nek, alispánjainak és főispánjainak 
bevonásával szerdán nagyszabású 
belügyminiszteri értekezlet lesz Bu-
dapesten. 

— •A magyar közigazdasági bl-
jóftág most ünnepelte fennállásának 
50 éves fennállását. 

— Az Egyesült államok eddig 
30 millió dollár hiteit szavazott 
meg Magyarországnak. 

— Felhívás. Az Ujbirtokosok és 
Földhözjuttatottak Szövetségének 
szentesi vezetősége felhívja tagjait, 
valamint az összes földhözjuttatotta-
kat, hogy február 23 án, d. e. 9 
órakor a Bocskai utca 13. számú 
Munkás Otthonban gyűlést tart. 
Amennyiben új vezetőség választás 
is lesz, kérjük minél nagyobb szám-
ban jelenjenek meg. Vezetőség. 

— Cukor és só árszabályozása. 
E két fontos élelmicikk árát eddig 
a pénzügyminiszter szabályozta és 
igy nem egyszer más élelmiszercik-
kek árával nem voltak összhang-
ban. A Kereskedelmi és Iparkamara 
kérte a pénzügyminisztert, hogy az 
árszabályozás egységesítése érde-
kében bizza ezt a feladatot a köz-
ellátásügyi miniszterre. 

Módosították a sérelmes kovács-
ipari árrendeletet. Az IPOK, az Ár-
hivatal és a földművelésügyi mi-
nisztérium vizsgálják felül az árakat, 
mert ha az iparosság a mult rende-
let szellemében végzi árvetését, a 
felszámítható összeg még arra sem 
elegendő, hogy a munka elkészíté-
séhez szükséges vas árát és a ki-
fizetett munkabért fedezze. Az Árhi-
vatalnál most meghallgatásra találtak 
a panaszok és a hivatal a tarthatat-
lan kovácsár^k módosítására három-
tagú bizottságot, köztük az IPOK 
egyik képviselőjét is, kiküldte. 

Rendelettervezet készül az üzleti 
záróra hathatósabb betartásának ér-
dekében. A kereskedelem- és szövet-
kezetügyi miniszter rendeletterveze-
tet készített záróraellenőrzö bizott-
ságok szervezése tárgyában. Eszerint 
a megyei városokban szakmánként 
üzleti záróraellenőrző bizottságokat 
kell alakítani, valamennyi szakma 
bevonásával. A bizottságok feladata 
az érvényben levő zárórarendeletek 
betartásának ellenőrzése, a fennálló 
rendelkezések megváltoztatása céljá-
ból javaslattétel. 

Jogszabályokban előírt könyvek 
illetékesek. Minden olyan könyv, 
amelyet az iparos azért vezet, mert 
azt valamely pénzügyi jogszabály 
követel meg, illetékmentes. 

Levél a Szerkesztőhöz 
A kóborkutyák 

Tisztelt Szerkesztő elvtárs! 
Nem lehet már tovább tűrni, amit 

egyesek a kóborkutyákkai csinálnak. 
Összefogdossák az utcán a kutyákat, 
beviszik magukhoz, ott agyonverik, 
s azután az országutakon széthaji-
gálják azokat. Az en ber lépten-nyo-
mon a kutyák tetemeibe ütközik. Mi 
lesz, ha az idő felmelegszik és ezek 
a kutyák oszlásnak indulnak. Jó 
volna erre a körülményre felhívni az 
illetékesek figyelmét. 

Egy előfizető 

Gazdák! 
Az ország dolgozóinak 
kenyérre van szüksége 

Folyó évi február hó 15-én or-
szágszerte megindul a terménybe-
szolgáltatás elszámoltatása. 

Felhivok minden gazdát, 
hogy beszolgáltatás! köteles-
ségének teljes mértékben 

tegyen eleget, 
mielőtt az elszámoltató bizottságok 
a gazia* portájához érnek, 

mert ellenkező esetben .a 
törvényes rendelkezések kö-
vetkezményei : a termények 
elkobzása és pénzbírság el-
kerülhetetlenül sújtani fogja. 

Kenyérellátás Orsz. 
Miniszteri Biztosa 

Vám6röltetők! 
Folyó évi március 15-e 
után az őrlési dézsma 
a Jelenleginek kétsze-
rese lesz. 

A közellátásügyi miniszter a vá-
rosi lakosság súlyos kenyérellátás! 
helyzetére tekintettel lehetővé tette, 
hogy a gazdák március 15-ig a 
jelenleg érvényes dézsmamennyisé-
get szolgáltassák be azután a ga-
bonamennyiség után is, amit csak 
március 15-e után kívánnak meg-
őrőltetni. 

Minden őröltetö gazdának 
érdeke tehát, hogy őrlési 
dézsmáját m á r c i u s 15 ig 

beadja. 
Kenyérellátás Országos 

Miniszteri Biztosa. 
Szentes, 1947 február 13-án. 

Hankóczy Béla s. k. 
felfigyelő, a közellátási 

felügyelőség vezetője. 

— Konyhakertészek. Péti só 
átvételéhez zsákot azonnal adják be 
a Földmíves Szövetkezethez. Elnök. 

— Olajosmag, borsó, takarmány-
répa, mák termv lési szerződéses ve-
tümag kölcsönnel köthető a Föld-
műves Szövetkezetnél Apponyi-tér 
14. szám. 
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Ország - Világ 
Debrecenben községi élelmiszer-

üzem és temetkezési intézet lesz. 

A milánói törvényszék irattárát 
felgyújtották, hogy eltüntessék, a 
Mussolini kincsesre vonatkozó Ha-
tokat. 

Szénhiány miatt leállt az angol 
üzemek egyharmada. 

Pólában és Triesztben a békekö-
tés napján meggyilkoltak egy angol 
dandárparancsnokot, bombát dobtak 
a rendőrparancsnokság és a szö-
vetséges katonai kormányzat szék-
házára. 

Budapest I. február 18. 
7.20: Reggeli zene. 8: Aki a vi-

lágítógázt felfedezte. 8 15: Szórakoz-
tató muzsika. 9: R Í C Z Guszti cigány-
zenekara. 12 15: Bartha Klári zon-
gorázik. 13: összefoglaló farsangi 
hadijelentés. 13.20: Oiuseppe Moretti 
olasz dalokat énekel. 14.10: A hét 
képe. 14.25: Jazzmuzsika. 15: Szö-
vetkezeti negyedóra. 16: Ifjúsági 
énekkarok. 16.20: Á német kérdés 
és a béke. 16 35: Hanglemez. 16 45: 
A létért való küzdelem. 17.10. Párt-
híradó. 17 30: Vöröskereszt közlemé-
nyek. 18: H inglemez. 18.15: Mit 
üzen a rádió? 18 45: Világhiradó. 
19: Mozart áriák. 19 25: Angyali üd-
vözlet. 1940: Sporthírek. 20: Elő-
adás a Stúdióban. 20.20: Hirek és 
krónika oroszul. 22.30: Mit hallunk 
holnap? 22 40: A jazz zene művé-
szei. 23 A szovjet követség aján-
déklemezeiből. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó ] 
F e b r u á r i é . 1 napig I 

16 éven felülieknek I 

Emlékszel még 
Amerikai filmremek. Az önfeláldozó szerelem megható története. 

Főszereplők : Claudette Colbert, John Payne. Híradó. 

iparosoti—-— ipartestületi 
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Árdrágítás 
A szentesi gazdasági remiőrség a ' 

egnapi hetipiacon tettenérte Szabó ' 
Mihály csongrádi lakost, aki a sa-
vanyúkáposzta kilograrpját 3,50 ért ; 
árulta a megáilapitott 1.90 forintos 
ár helyett. Szabó Mihályt őrizetbe- j 
vették s árdrágitási (lgyében ma 
mond ítéletet a szentesi járásbíróság, j 

Jó szórakozás Mar-csárda 
Egységes szövetkezeti 

központot! 
szövetkezeti t ö r v é n y t ! Miért ellenzi a Kisgazdapárt 

Hirdetmény 

. A városi tanács határozatából 
közhírré teszem, hogy a képviselő-
testölet 19/kgy. 1947 számú határo-
zatával megszervezett II. számú ecse-
ri közigazgatási kirendeltség műkö-
dését 1947. évi február hó 17-én 
reggel a belsőecseri templomrom 
mellett a Debreczeni Sándor féle 
volt tanyán megkezdi. A kirendelt-
ségen szombaton hivatalszünet. 

Ehhez a kirendeltséghez tartoznak 
Belsőecser 15-től végig egész Kül-
sőecser és egész Veresegyháza, va-
lamint Kaján 1—62 számig. 

A kirendeltség vezetője Oláh Sán-
dor városi tiNZtviselő, aki mellé 
Aranyi Gábor városi tisztviselő van 
beosztva. 

A kirendeltség feladata a követ 
kező: tanácsadás miilden hozzáfor. 
duló ügyfélrek, panasz jegyzőköny-
vek felvétele, minden a központi 
igazgatás hatáskörébe tartozó kére-
lem, előterjesztés, felebbezés áivé-
tele, ezeknek eljuttatása a polgár-
mesteri hivatalhoz, az adószámfej-
tés és bevételezés ellátása, fogyasz-
tási adó kezelés, közelláiási jegyke-
zelés, beszolgáltatási ügyekben fel-
világosítás, tanássadás, járlatlevél 
kezelése, közmunka váltság kezelése 
és beszedése. 

A kirendeltség vezetője ellátja a 
köigyáwi teendőket és végzi a ha-
gyatéki leltározást. 

A kírendeltsóg megszervezésével 
kapcsolatban értesítem az érdekelt 
közönséget, hogy a közellátási je-
gyek csak a kirendeltségnél vehető 
át, mert a nyilvántartások odakint 
kezeltetnek. A kirendeltség kiszol-
gáltatja az őrlési tanúsítványokat is. 
Adó mind a kirendeltségnél, mind a 
városházán fize'hető. Az Őstermelési 
igazolványok megújítása, tekintettel 
aara, hogy ehhez birtoknyilvántartói 
igazolás szükséges, egyelőre csak a 
városhazán történik. 

A fentiekből kivehetően az érde-
kelt tanyai lakosságnak nem szük-
séges, csak a legkivételesebb eset-
ben bejönni a városházára, mert 
legtöbb ügyét a helys?inen elintézi 
a kirendeltség, A kirendeltségek szer-
vezéséről szóló szabályrendelet ér-
telmében később meghirdetendő na-
pokon magasabb rendű városi tiszt-
viselő kiszállása is fog történni, 
amikor is a közhírré teendő az eb-
ben s hirdetményben közzétett egyéb 
ügyekben is a helyszínen történik 
intézkedés. 

Fölkérem az érdekelt lakosságot, 
hogy minden ütyes b jos dolgában 
bizalommal járuljon a kirendeltség-
hez beosztott tisztviselőkhöz, akik 
legjobb tudásuk és kötelességük 
szerint mindent elintéznek, illetve 
mindenkinek megadják a szükséges 
felvilágosítást. 
190 Polgármester 

fi Szociáldemokrata Párt 
népgyülÉsei március 2-án 

Március 2-án fél 11 órakor az 
alábbi helyeken tartunk gyűlést: 

Mindszent, Szegvár, Derekegyháza, 
^ á l f á g , Nagypágo*. Fábtáe-

M ^ r t é s , CsanyíeJek, 
Tömörkény, Szentes, Csongrád, Hód-
mezővásárhely. ' 

A Szociáldemokrata Párt 35-ik 
i kongresszusi munkájának kiemelke-

dő pontja az a határozati javaslat, 
amely a magyar demokrácia meg-
nyugtató gazdasági alapját van hi-
vatva megteremteni. Rónai elvtárs 
beszámolójában a szövetkezeti kér-
désről szólva félreérthetetlenül rá-
mutatott a jobboldali reakciónak 
arra az alantas játékára, mellyel en-
nek a kérdésnek a rendezését igye-
keznek meghiusitant. Most, hogy ez 
a határozati javaslat megszületett, a 
kongresszus elfogadta, nem érdek-
telen újból feleleveníteni azt a puccs-
nak is beillő mesterkedést, mellyel 
annak idején a nemzetgyűlés kis-
gazdapárti többsége a koalíciós meg-
egyezés felrúgásával meghiúsította a 
szövetkezeti javaslat törvénybe ikta-
tását. 

A Parlament emlékezetes ülése 
előtt hetekig tartó tanácskozás folyt 
a koalíciós pártok között, mig meg-
egyeztek a jdvaslat pontos szövegé-
ben. A bizottsági tárgyaláson sem 
merült fel semmi olyan probléma, 
ami szükségessé tette volna a javas-
lat megváltoztatását. Annál rngyobb 
megdöbbenést keltett, hogy a kerdé-
ses ülésen a kisgazdák puccsszerüeu 
két módosítást fogadtak el. Az egyik 
megtiltja az építőipari munkásoknak 
hogy szövetkezeteket alakítsanak, a 
másik pedig hatályialanit egy kor-
mányrendeletet a Hangyával kap-
csolatban. Ezt az utóbbit érdemes 
néhány mondattal elmagyarázni 

A Hangya vezetői 
nyugatra menekültek 

Még 1945 márciusában szociál-
demokrata kezdeményezésre alakult 
meg az Országos Szövetkezeti Ta 
nács, hogy irányítsa a szövetkezeti 
mozgalmat. A legnagyobb mag,ar 
szövetkezet, az 1600 fiókkal rendel-
kező Hangya gazdátlanul maradt, 
h szen vezetni az összeomlás alatt 
jobbnak látták a nyugatra való me-
nekülést. Így került a Hangya élére 
Hamburger Sándor, majd megkez-
dődtek a tárgyalások a pártok kö-
zött a szövetkezeti mozgalom újjá-
élesztéséről. A Szociáldemokrata Part 
és hasonlóképen a rnasik munkás-
párt is egyetlen szövetkezeti központ 
létesítését kívánta, amely magában 
fogla ja mind a termelési és érté-
kesítési, mind a fogyasztási szövet-
kezeteket. A Kisgazdapárt és a Pa-
rasztpárt két külön szövetkezeti köz-
pont letesitése mellett foglaltak ál-
lást. 

Létrejön a pártközi 
megállapodás 

A koalíciós pártok ezután meg-
egyeztek és ir.egalakult az MSzK. 
(Mezőgazdasági Szövethetek Köz-
pontja) és az FSiOK. (Fogyasztási 
Szövetkezetek Országos Központja). 
E két szövetkezeti központ műkö-
dését szabályozta az a bi/onyos 
kormányrendelet, melynek a Hm 
gyára vonakozó részét a Kisgazda 
párt mód »sitásával hatálytalanította. 
A megállapodás értelmében a szö-
vetkezetek vagyontárgyait is felosz-
latták, az MSzK tálajdonába ke-
rült a Mezőgazdák Szövetkezete, a 
Futura, a METESz. (Mezőgazdasági 
Terméheket Énékeiiió Szövetkezet) 
és még néhány mezőgazdasági szö 
vetkezet, Az FSzOK kapia a Han-

gya központi vagyonának azt a 
részét, amely a fogyasztási ághoz 
tartozik. Az elosztás következtében 
a Hangya tagszövetkezetek anya-
gilag igen előnyős helyzetbe ke-
rültek. Meg kell jegyezni, hogy a 
két munkáspárt megbízottjai kez-
dettől fogva azon az állásponton 
voltak, hogy a Hangya-kozpont 
vagyonkomplexumának együtt kel) 
maradnia, mert ez szolgaija leg-
jobban a szövetkezet és az ország 
gazdasági érdekeit. 

Az FSzOK közben megkezdte 
működését és noha csak szórvá-
nyosan kapott hiteleket, a munka 
egyre ereeményesebb lett és a 
szövetkezete* üzletforgaima a sta-
bilizáció óta úgyszólván hónapról-
hónapra megkétszereződött. 

A parlamenti puccs 
Rónai Sándor elvtárs terjesztette 

be a szövetkezeti törvényjavaslatot s 
a kisgazdapárti képviselők a plénum 
előtt elfogadták a már említett mó-
dosítást, an>ely lehetetlenne teszi az 
FSzOK működésének f-lytatásat, mi-
vel hatálytalanítja a Hangya vagyon-
tárgyainak felosztását és kihúzza a 
gazdasági alapot a szövetkezet alól. 
A kisgazdapárti puccs azt célozta, 
hogy a két munkáspárt veze-ése 
alatt álló FSzOK t k kapcsolják a 
gazdasági éleiből és a szövetkezeti 
mozgalom irányítása teljesen a Kis-
gazdapárt kezébe kerüljön. A kísér-
let meghíusult, mert a köztársasági 
elnök a javaslatot visszaküldte a 
nemzetgyűlésnek. Minderre azért ke-
rült sor, mett a Kisgazda Párt is-
mételten nem fogadta el a munkás-
pártok javaslatát egy pártközi kon-
ferencia összehívásara. 

A jehnlegi helyzetben — és ezt a 
Szociáldemokrata Part 35 ik kon-
gresszusa világosán kimondotta — a 
Szociáldemokrata Párt visszatért ere-
deti követeléséhez és egységes szö-
vetkezeti kö?pont létesítését kívánja, 
ameiy valamennyi szövetkezeti köz-
pontot magába foglalna. Ez a meg 
oldás meg fogja szünteini az érdek-
ellentéteket és lehetővé fogjj tenni, 
hogy a szövetkeze ek ereoményesen 
töltsék he hivatásukat az ország 
újjáépítése érdekében. Ezt az állás-
pontot a Kommunista Párt is ma-
gá vá tette. 

Reméljük, hogy a jelenlegi belpo-
litikai tárgyalásokból megszülető, a 
jelenleginél jobban n üködő koa'icíó 
— nem utolsó sorban a Szociál-
demokrata Párt jóvol'ából — ebben 
a kérdésb n is megtalálja az egye-
dül helyes megoldást. 

Párthírek 
F. hó 18-án, kedden d. u. 4 óra-

kor Zsoldos telepen üzemi pártnap 
A téglagyári munkások is jelenjenek 
meg. Előadó: dr. Sol.i László. 

F hó 18 án, krdden este 6 óra-
kor női pártest. Előadó: Insperger 
Mi hál v né. 

F. hó 19 én 6 órako' vitaest. 

F. hó 19-én, este 7 órakor SzIM 
pártest. Elő dó: P*pp Lajos. 

Hirdessen lapunkban! 

Hirdetmény 

A vasárnapi számunkban megje-
lent hirdetmény folytatása 

A hátralékos gazdálkodó köteie* 
minden olyan adatot a bizottság 
rendelkezésére bocsátani, ami a teN 
méseredmény megállapításához és 
annak hova fordításának igazolásá-
hoz szükséges. A bizottság a hátra-
lékos gazdálkodót terménykészletének 
önkéntes feltárására hívja fel. |jyen 
esetben a feltárt termény készlet ház-
tartási és gazdasági szükségleten 
felüli része kerüi elkobzás alá. Hs 
az önkéntes feltárásra való felhívás 
eredményre nem vezetne, a bizottság 
köteles minden olyjn intézkedési 
megtenni, amely a ténylegesen meg-
lévő takarmánykészlet, a hlztartási 
és gazdasági szükségletre tekintet 
nélkül, teljes elkobzás alá kerül. Az 
elkobzás alá került terménymennyi-
séget a hátralékos gazdálkodó a 
bizottság áital megjelölt gyűjtőké-
reskedőhöz 8 napon belül beszál-
lítani köteles. Az elkobzott termény 
átvételéről a kereskedő az előírásnak 
megfeleljen 4 példányban B. jelű 
vételi jegyet állít ki s rnnak egy 
példányát a gazdálkodónak átadja. 
Az ilyen vételi jegyekre a kereskedő 
a következő szöveget vezeti rá: „El-
kobozva Az elkobzott terrrényért 
vételárat fizetni és elfogadni nem 
szabad. A kijelölt kereskedő hívja 
fel a beszolgáltató gazdát az elkob-
zást' értesítés felmutatására, hogy 
a? elszámoltatás megkezdése után 
minden beszolgáltatással tisztázódjék 
hogy elkobzott vagy nem el kobzott 
terményt szolgáltatott-e be a gaz-
dálkodó. A kereskedő az elkobzott 
termény hatósági termelői ;':ron szá-
mított ellenértékét a 100 560 számú 
Közel. Min. Pénzbírság bevételi 
számla Budapest elnevezésű posta-
takarékpénztári csekkszániára fizet* 
be és a beíbetésrő' szóló elismer-
vényt a gazdálkodónak á<adia. A 
kereskedő az elismervény átadását 
a vételi jegy tömbjében maradt vé-
teli jegyen a gazdálkodóval elismer-
tet i. A gazdálkodó a vételi jegy és 
a postatakarékpénztár!' befizetést iga-
zoló elismervény bemutatásával iga-
zolja a beszolgáltatási osztályon z 
termény átadásá*. 

A beszolgáltatási kötelesség telje-
sítésével hátralékos gazdálkodó a 
hátralék csökwentését kérhe'.i abbin 
az esetben, ha a termelési bizotisag 
igazolásával igazolja, hoey szántó-
területének egy részit önhibáián ki-
vül megművelni nem tudta és. azt 
bérbeadás útján sem hasznosíthatta 
továbbá ha a hátralékos gazdálkodó 
hatóságilag igazolt kártételt szen-
vedett. melyet az illetékes hatóság-
nak bejelentett és a termelési bizott-
ság is igazol, s végül ha a gazdál-
kodó a beszolgáltatási kötelezettség-
gel terhelt S7ántóterületet oly idő-
pontban vette át, amikor már sem 
őszi, sem tavaszi kalászos vetési 
kötelességét teljesíteni nem tudta. 

Polgármester. 

— Országos árf:Iügyeletí ellen-
őrök érkeztek a vármegyébe és raz-
zHszerü ellenőrzéseket tartanak, va-
lamint felülvizsgálják a hatóságok 
munkáját. 

— Felhívás. Az UFOSz vezető-
sége feluvja az újföld ulajdonosokat 
hogy 1947. évi favdS/i vetőmagszük-
ségletüket Bocskai utca 13. szám 
alatt az UFOSz helyiségben február 
20 ig jelentsek be Ahol Török Antal 
UFOSz megyei titkár fogja az ösz-
szei ást képviselni. 

Fószcrkeazlő i Sima László. 
Felelőn szerkesztő: Szóké Ferenc. 
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