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U ú r n i M k dolgozóinak é$ető problémái 
a belügyminiszter! értekezlet előtt 

Javul a hadisegély — Munkához jut a Viharsarok földmunkássága 
Szigorú közellátási intézkedéseket foganatosítanak — A vetőmag-
szükséglet 80 százalékát biztosítják — Államosítják-e a kórházakat 

A belügyminisztériumban csü-
törtökön alispáni értekezletet tar-
tottak. Megjelentek Pest-Pilis Solt 
Kiskun, Békés, Bácsbodrog, Fejér, 
Esztergom, Csongrád; Komárom, 
Szolnok, Székesfehérvár, Szeged, 
Kecskemét vármegyék és törvény-
hatósági joggal biró városok alis-
pánjai, főispánjai és polgármesterei. 

Az értekezlet 
Reisinger Ferenc államtitkár 
elnökletével csütörtök déli 
10 órától este 7-ig tartott, 
képviseltették magukat a 
belügyminisztérium, a föld-
mivelésügyi, a pénzügyi, 
építésügyi és a népjóléti 

minisztérium kiküldöttei 
Délután 3 óráig vármegyék al-

ispánjai adtak elő a helyi problé-
máikat, majd 4 órától 7 óráig a 
belügyminisztérium és a szakmi-
nisztériumok kiküldöttei adták meg 
válaszukat a felvetett problémákra. 

Dr. Kunszeri Béla alispán 
Csongrád vármegye részé-

ről szólalt fel, 
az alábbiikban számol be az ér-
tekezletről és annak eredményeiről: 

Minthogy a felszólalási idő 10 
perc volt, igy mondanivalóimat ös/-
szesöritve és a leglényegesebbekre 
terjedően kellett előadnom, — kezd-
te Kunszeri Béla alispán beszámo-
lóját. — öt nagy égető problémát 
tártam fel a vármegye részéről: 

A hadisegélyezettek és hadi-
gondozottak ügyét, a mun-
kanélKÜliség kérdését, a 
a vármegye közellátási ne-

hézségit, 
ugyanis a közellátásügyi miniszter 
rendeletet adott ki az ellátatlanok-
nak mintegy 20 °/o-kal való csök-
kentésére. Ei azonban nemhogy 
csökken, hanem állandóan emelke-
dik a készletek fogytával és azzal, 
hogy igen sokan a vetőmagot is 
felhasználták élelmezés céljára. 

Ezután a községi elöljárók 
dijazásaról szóltam 

— foytatta az alispán. — Minthogy 
eddig csak módosabb emberek vál 
laltak ezeket a tisztségeket, és fela-
datuk ellátása pa-szió volt; ma a 
demokráciában szegény emberek és 
kisparasztok látják el ezen tisztsé-
geket és igy megfelelő dijazasb^n 
kell őket részesítenünk. Ezek utan 
tértem rá 

a kórház kérdésére Is. 
Minthogy a vármegye nem k pes 
ellátni, a népjóléti minisztérium 

által kiutalt összege sekély, a fizető 
betegek száma elenyésző — ellen-
tétben a múlttal, — amikor a be-
tegek 50 % - a fizető volt - a 
helyzet tarthatatlanná vált. 

Eddig tartott dr. Kunszeri Béla 
alispán felszólalása, amelyre a vá-
laszadás a délutáni órákban történt 
és az alábbiakban közöljük. 

A hadisegélyezettekre vo-
natkozóan a népjóléti mi-
niszter igéretett tett, hogy 
a lehetőségekhez mérten né-

mileg emeli segélyeiket 
— az ország pénzügyi nehézségei 
ellenére is, — valamelyes igazságos 
megoldást keresnek — bár na-
gyobbmérvü segitséget a pénzügy-
minisztérium keretei nem tesznek 
lehetővé. 

A munkanélküliség kérdését két 
irányban taglalták a felszólalók. 
Kénék egyrészt, hogy ne csak ma-
gát a munkanélküliséget nézzék, 
hanem vegyék figyelembe a hábo-
rús károkozás nagyságát is és en-
nek megfel-löen intézkedjenek, 
másrészt kérték a munkanélküliek 
számának felülvizsgálását. A köz-
munkaügyi minisztérium e ket őt 

óhajtja összhangba hozni, de elis-
meri azt, hogy 

feltétlen szükséges a vihar-
sarok földmunkásságának 
foglalkoztatósa, és fognak 
is hitelkeretet biztosítani e 

célra. 
Az összegszerűségre konkrét adat 

még nincs. 
A közellátás problémáira 

Szobek államtitkár válaszolt. Ismer-
tette az adógabona és beszolgáltatás 
után befolyt eredményeket és kö-
zölte, hogy bár rendeletileg kény 
telenek leszállítani az ellátatlanok 
számát, de 

nem zárkózik el a minisz-
térium az elöl, hogy ne vizs-
gálják felül a kirívó ese-
teket, egyes helyi nehézsé-
gekre való tekintettel. Szi-
gorú utasítást adott, hogy 
mindenkitől, aki a rendelet-
ben meghatározott módon 
el tudja magát látni, a ke-

nyérjegyet megvonják. 
Nem emel kifogást az ellen, ha a 
helyi hatóságok tudnak árpát, vagy 
kukoricát biztosítani, hogy azt meg-

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

őrölve a testi munkát végzőknek 
pótlásként kiadják. 

A külföldi gabonabehozatal még 
nincs fixirozva, de mennyiségileg 
nem jelent lényeges vált^ást, mint-
hogy 

csak a bányavidék ellátá-
séi a forditják. 

A földmüvelésügyi miniszter ki-
küldötte bíztató választ adott olyan 
irányban, hogy 

a vetőmagszükséglet 80 szá-
zalékát külföldi kereskedel-
mi tárgyalások útján bizto-
sítani fogják Azonban a 
helyi hatóságok tegyenek 
meg mindent az elszámolta-
tás befejezésére. A földhöz-
juttatottak vetömaginségén 
a tehetősebbektől eszközölt 
állami garanciával biztosított 
kölcsönhöz folyamodjanak. 

A kórház ügyében a népjóléti 
minisztérium kiküldötte vázolta a 
pénzügyminiszterrel már lefolytatott 
tárgyalások eredményeit: 

Az igényelt hitelt megkap-
ják és rendszeresen utalják 

ki a kórháznak. 
Szó van a kórházak álla-
mosításáról is, minthogy a 
törvényhatóságok nem tud-
ják megfelelően támogatni 
a kórházakat és a kérdés 
immár állami feladattá válik. 
A községi elöljárók igazolását ille-

tően a belügyminiszteri kiküldött 
megígérte, hogy e tárgyban a pénz-
ügyminisztériumnál rögtön megteszi 
előterjesztését — fejezte be beszá-
molóját a belügyminisztériumban 
tartott alispáni értekezletről dr. Kun-
szeri Béla alispán. » 

Zsókai, az országoshírű szentesi birkózó 
személyében betörőkirályt fogott 

a rendőrség 
Az utóbbi hetek eseményei ezt 

bizonyítják, hogy a demokratikus 
szentesi rendőr ég elérkezett hiva-
tása magaslatára. 

A bravúros nyomozások 
eredményeképpen egymás 
után buknak le városunk 

bűnözői. 
A rendőrség egyre fokozódó képzett-
séggel és hozzáértéssel látja el fel-
adatát, s reméljük, hogy eredményes 
nunkájuk gyümölcse, a közbiztonság 
megszilárdítása már a közeljövőben 
bt kftvetkezik 

Tegnap váratlan szenzációként ha-
tott a hlr, hogy 

a rendőrség őrizetbe vette 
Zsókai Varga Lajos napszá-
most, az országoshtrü szen-
t. si birkózót, aki már eddig 
is a betörések egész soroza-

tát ismerte be. 
17 éves fiatalkorú tettestársával 
együtt hajtotta végre a betöréseket 
de úgy Zsókai, mint a fiatalkorú 

külön-külön is „működtek" 
s Szentesen az utóbbi két 
hónapban elkövetett betöré-
ses lopások legnagyobb ré-

sze az 6 lelküket terheli. 
A fiatalkorú eddig 23 betörést is-
mert be, Zsókai mintegy 10-et, de 
ezek még nem végleges adatok, 
mert bünlajstromuk összeállítása még 
mindig tart. Íme néhány eset: 

Folyó hó 19 én Kac/iba Sándor 
Kossuth utcai kereskedő üze»ének 
kirakatából elloptak egy pulóvert és 
rgy pár téliharisnyát Csema József 
Kossuth-utcai papírkereskedő kira-
katát 3 héttel ezelőtt Hfosztották. 
A Kossuth utca 22. számú házból 6 
darab ablaküveget vittek el. 

Kifeszítették a Simonyi Ernő 
utcai orosz raktárt, ahonnan 
11 kiló szalonnát, 27 kg. kö-
leskását és egy ródlit lop-

tak el. 
Több izben „meglátogatták" 

az állomást és az olajmalmot. 
Innen gépszijjat, talicskát, 350 kg. 
lisztet, 140 kg. tengerit. 30 kg. 
búzát, 300 kg. vasat, 200 kg. sze-
net stb. loptak el. Egyízben a pos-
takocsiról elloptak egy zsákot, amely 
élelmiszert tartalmazott. 

Néhány héttel ezelőtt a zsidótem-
plom kántorlakásából fehérneműket 
loptak. „Szerették" a vezetékcsővet 
is, amelyet kétlzben is loptak a 
Kaszinótól és az egyik Temető-utcai 
háztól. Betörtek a Zsoldos telep 
egyik raktárába is, ahonnan 130 kg. 
árpát vittek magukkal. 

A lopott élelmiszerek elfogyasz-
tották, egyébb holmikat eladták és 
az árát elmulatták. Az ügyben mint-
egy 50 orvgazda van belekeveredve 
e/ek kihallgatása ma kezdődik. 

Itt említjük meg, hogy Zsókai, 
aki az egyik legtehetségesebb ma-
gvar birkózó, ma szerepelt volna 
Kecskeméten a svédek elleni válo-
gatott csapat tagjaként. 



Az uj piaci árak Apróhirdetések 
A külügyminiszterek moszkvai ér-

tekezlete rövidesen összeül. Bevin 
egy sajtónyilatkozatban arra célzott, 
hogy moszkvai tartózkodás esetleg 
két hónapot is igénybe vehet. A je-
lek azt mutatják, hogy Marshall tá-
bornok is nagy felkészültséggel uta-
zik Moszkvába. A negyedik tényező, 
amely jelentőségében bár jóval ki-
sebb a másik háromnál: Franciaor-
szág, az előjelek szerint, igen hatá-
rozott álláspontot fog képviselni a 
moszkvai tanácskozásítor. Ha tekin-
tetbe vesszük, hogy Angliában a 
szénválság már túllépte az egyik 
gazdasági faktorra korlátozott válság 
méreteit, s az egész gazdasági életet 
érinti, s emellé állítjuk a francia 
gazdasági élet súlyos nehézségeit, 
akkor nem kétséges, hogy az angol 
és francia álláspont meglehetősen 
közel iesz egymáshoz Moszkvában. 
Az amerikai nagytőke úgylátszik az 
utolsó percben talán mégis rádöbben 
arra, hogy Németország gazdasági 
kihasználásának szempontjait nem 
lehet eléba helyezni Németország 
veszélytelenné tételének. Erre utal 
Marhailnak az a kijelentése, hogy 
az USA fenntartja Németország 
negyven éves megszállásának tervét. 

Ami a szovjet álláspontot illeti, a 
külügyminisziei helyettesek értekez-
letén világossá vált, hogy orosz 
részről a német békeszerződést ki-

zárólagosan a külügyminiszteri ér-
tekezleten kívánják megalkotni. A 
Szovjetunió ugyanugy, mint Francia-
ország Németország szomszédságá-
ban elsőrendűen arra törekszik, hogy 
a veszély eiről az oldalról az újjá-
építés munkájával elfoglalt és a 
szocialista társadalmi rendet felépítő 
orosz népet ne fenyegethesse. Eme-
lett természetesen ininl szocialista 
államnak nem közömbös az ame-
rikai nagykapitalizmusnak Német-
ország felé irányuló hódítási törek-
vése sem. Nehéz lesz a helyzet a 
helyzet a moszkvai tanácskozásokon, 
mert amint egyik publicistánk meg-
jegyezte, amint a nagyhatalmak an-
nak idején a haborura nem készül-
tek fel. óppigy a béke megteremté-
sének hatalmas munkája is megle-
hetősen készületlenül érte a győztes 
hatalmakat. Nincsenek átgondolt és 
precízen kidolgozott előzetes tervek, 
s a hevenyészett megállapodások 
sokszor a gyakorlatban lehetetlenek 
A békének egyetlen legsz'lárdabb 
alapja az embermilliók békevágya. 
A diplomácia és a világpolitika 
zöld asztalánál felmerülő viharokkal és 
ellen;étekkel szemben ez a legna-
gyobb erő, mérkőzik, vagy talán 
felülmúlja magát az atomenergiát is. 
Ezért tekintünk bizakodással a jö-
vendő felé. 

Indiából kivonulnak az angolok 

A világpolitika híranyagában való-
ságos forradalmat idézett elő Attlee 
angol miniszterelnöknek az angol 
alsóházban tett bejelentése. A brit 
kormány úgy véli — mondotta Attlee, 
— hogy a kön lyen veszélyessé váló 
bizonytalan helyzetet nem tarthatja 
fenn tovább, ezért ünnepélyesen be-
jelenti, hogy csapatait legkésőbb 
1948 júniusáig visszavonja Indiából. 

Ez a bejelentés felmérhetetlen je-
lentőségű. Amig a konzervatív kö-
rök az angol világbirodalom felszá-
molásának megindulását látják eb-
ben a körülményben, addig szo-
cialista szellemben a kapitalista he-
gemóniák megszűnését és a népek 
önrendelkezési jogának egyik fontos 
állomását kell látnunk az angol kor-
mány elhatározásában. 

Bizalmat kapott a Ramadíer-kormány 
A francia képviselőház 506 sza-

vazattal 59 ellenében bizalmat sza-
vazott Ramadier koalíciós kormá-
nyának. Egyes képviselők a gazda-
sági életben tapasztalható válság ha-
tása alatt azt követelték, hogy a 

szigorú ellenőrzés rendszerét szün-
tessék meg. Érzel szemben a francia 
kormány kinyilvánította, hogy a gaz-
dasági ellenőrzés fenntartása nélkül 
Franciaország nem kerülhet ki a 
válságból. 

Márciusi tagtoborzónk 
A Szociáldemokrata Párt március-

ban tartandó tagtoborzó akciójával 
kapcsolatban egyre nagyobb érdek-
lődés nyilvánul meg. A napokban 
többezer falragasz fog megjelenni az 
országban. A honvédek, rendőrök, 
postások, földmunkások és értelmi-
ségiek külön propagandaanyagot 
kapnak. A budapesti nagyüzemek 

dolgozói lázasan készülődnek a vi-
déki rgitáció-útra. Teljes felkészült-
séggel fog résztvenni a munkában a 
nőmozgalom, az R gárda és a Kunfi 
Gárda. 

Az előkészületek lázas irama azt 
mutatja, hogy tagtoborzónk meg-
mozgatja majd az ország népének 
minden haladószellemü tagját. 

A kistőkei 
rablógyilkossági kísérlet 

újabb fejleményei 
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A pedagógusok 
Kéthly Annánál 
Kéthly Anna elvtársat, a nemzet-

gyűlés alelnökét a magyar pedagó-
gusok szakszervezetének küldöttsége 
kereste fel és arra kérte, hogy a 
státusrendezé« iránti kérelmüket tá-
mogassa. Kéthly elvtárs elismerte 
követelésük jogosságát és megígérte, 
hogy kérésüket támogatja. 

A Gazdasági Főtanács 
határozata 

A Gazdasági Főtanács keddi ülé-
sén elhatározta, hogy a burgonya 
és főzelékfélék termelői és eladói 
árát fel kell szabadítani. A gazdák 
6000 tonna üzemanyagot kapnak 
kincstári haszonrészesedés és adó-
terhek nélküli árban. A tipuscipő 
termelés felét a kereskedelem hozza 
majd forgalomba. 

Rézgálickiosztás 
a szőlősgazdáknak és a 
gyümölcstermelőknek 

Bárányos Károly földniivelésügyi 
miniszter gondoskodott arról, hogy 
minden szőlősgazda és gyümölcs-
termelő hozzájusson a birtokában 
lévő szőlő-, illetve gyümölcsterület 
után őt megillető rézgálichoz és a 
rézgálickészleteknek szétosztásával a 
Magyar Szőlősgazdák és Gyümölcs-
termelők Országos Egyesületét (Bu-
dapest, V, Báthory-utca 22, telefon: 
125-837.) bizta meg. Egy kataszteri 
hold szőlőre 20 kg. rézgálicnái több 
nem igényelhető, a direkt termő 
amerikai szőtök rézgálicellátásban 
nem részesíthetők. 

A gazdák, a hegyközségek, egyéb 
érdekképviseletek és szövetkezetek 
a területi adatok igazolásával ellá-
tott kiutalási kérelmeikkel az emii-
tett Egyesülethez forduljanak. 

Elfogtak egy 
szalmatolvait 

A rendőrség tegnap elfogta Kutas 
Sándor szegvári lakost, aki f. hó 
20 án 3 mázsa szalmát ellopott. 
Kutas rovottmultu egyén, mert két-
izben volt már büntetve, sőt inter-
nálva is volt. Ujabb tolvajlási ügyé-
ben tegnap ítélkezett a szentesi já-
rásbíróság. 

A bét futóivá] OSye 
Lapunk tegnapi számában közöl-

tük, hogy a rendőrség elfogta Tóth 
Károlyt és társát Bognár Antalt, 
akik falopást követtek el. A cikkben 
foglaltakat most azzal igazítjuk helyre, 
hogy Tóth Károly tettestársa nem 
Bognár Antal, hanem Siteri volt 
és a két tolvaj elfogása nem Tóth 
anyósának följelentésére történt. 
Tóth kihallgatása során csupán 
annak a gyanújának adott kifejezést, 
hogy valószínűleg a vele haragos 
viszonyban lévő anyósának „járt el 
a szája". 

Egyébként közöljük még, hogy 
Tóthot — tekintve, hogy többszö-
rösen büntetett előéletű — tegnap 
átadták az államügyészségnek, mig 
társát, Siterit a szentesi járásbíró-
sághoz kisérték át. 

Hirdessen lapunkban! 

A mucsiháti razzia nem hozott 
eredményt, ellenben a kistőkei nyo-
mozócsoport újabb nyomra bukkant. 

Wéber alhadnagy, a csoport ve-
zetője, a razzia befejeztével hátraha-
gyott három nyomozót Kistökén, 
akik továbbfolytatták a kutatást Ká 
dár után. Ezek a nyomozók tegnap 
érkeztek vissza és az alábbiakban 
tettek jelentést munkájukról: 

A Magyartés 6 sz. tanya közelé-
ben egy lakatlan házra találtak, tnely 
szalmával van fedve és két helyi-

ségből áll. Az egyikbe szalma és 
kukoricaszár van berakva. A helyi-
ség nyitva volt és a szalmán ruha-
darabok voltak szétszórva, melyek 
valószínűiig a kistőkei betörésből 
származnak. A nyomozó ezeket a 
ruhadarabokat elvitte Beséékhez, ahol 
felismerték azokban sajátjukat. 

Kádár Mihály tehát ebben a la-
katlan házban keresett menedéket, 
tettének elkövetése után. A nyomo-
zók bejáriák a környező tanyákat és 
Magyartés 6 szám alatt Korcsmáros 

cAz amerikai 
munkásság 

Az amerikai szakszervezetek a 
CIO is az AFL, mint ezt a lapok 
legutóbbi táfirati anyagából olvas-
hatjuk az regyesülés gondolataival 
foglalkoznak. Ennek a hírnek az 
egész világsajtó nagy jelentőséget 
tulajdonit Az Egyesült Államok a 
világ mai helyzetében óriási gaz-
dasági és katonai erőt képvisel. 
Nem mindegy tehát, hogy ez az 
erőközpont miképpen fog hatni a 
jövőben a történelem további ala-
kulására. Az emberiség nagyobb 
része ma már szocialista vezetők 
alatt áll, vagy sorsukat olyan kor-
mány intézi, amelyben a munkás-
pártosnak is szerepük van. Nagy-
öritánia 500 milliót, a szocialista 
szovjet köztársaságok 700 milliót 
képviselnek, s ezenkívül 19 olyaa 
ország van, ahol az ügyek vitelére 
teljes, vagy részletes befolyása van 
a szocialista pártoknak. Mégis ma 
a világon az történik, amit a há-
rom vezetőhatalom akar. Ezek kö-
zül az egyik kormányzata teljes 
mértékben kapitalista beállítottság* 
s ez a körülmény fékezően hat a 
szocializmus gazdasági és politikai 
ütemére. Éppen ezért ven nagy je-
lentősége az Egyesült Államok bel-
politikai alakulásának. A kapita-
lizmusnak ez az utolsó támasza, a 
az itt élő több, mint százmillió pro-
letár szervezkedése előbb-utóbb a 
a politikai hatalom részesedéséhez 
kell, hogy vezessen. Nem szabad 
elfelejteni, hogy az amerikai mun-
kás élet színvonala fölötte áll az 
Európainak. Az utóbbi időben visz-
szaesetl ugyan életnívójuk, de még 
ma is irigylésre méltó. Az élet szia 
az ipari munkásság politizálódását 
lassabbá teszi, mint más államok-
ban. A kapitalista termelés válsá-
gai azonban itt is fokozzák a mun-
kás, öntudatra ébredését. Egy ilyen 
fordulat ezután döntővé válhat az 
Egyesült Államokban. A dolgozók 
US A-ja azután már nem ^ lesz a 
szocialista halódás kerékkötője. 

András gazdálkodónál találtak egy 
szürke pokrócot és egy női kendőt, 
amit a gazdálkodó felesége vett 17-
én délelőtt egy oda betért embertől. 

Korcsmárosné részletes személyle-
írást adott az emberről és ez telje-
sen megegyezett Kádáréval. A pok-
rócot különböző élelmiszerekért a 
női fejkendőt pedig ebédért adta el 
Kádár. Amikor jóllakott, felhúzott 
egy hosszúszárú női cipőt, de na-
gyon fájt benne az összefegyott tóba 
ezért levágta a cipő orrát, amint 
Korcsmárosné elbeszélése szerint a 
tanyából délben távozott Kádár, a 
Kurca partján haladt, ahol többen is 
látták. Délután az innen két kilómé-
terre levő Piti-tanyába tért be, elfo-
gyasztott egy liter tejet, majd a ma-
gyartési iskola felé vette útját. Ettől 
kezdve ny >maveszett. A nyomozás 
megállapí otta azt is, hogy Kádár 
tettének elkövetése után két napot 
töltött a lakatlan házban, itt a lopott 
holmikból varrt magának egy nad-
rágot és azt magára vette, tekintve, 
hogy a kistőkei merénylet után al-
sónadrágban menekült. 

Magyartés a szentesi ég 
csongrádi rendőrség 
acélgyürüjében 

Föltételezhető ezek után, hogy 
Kádár jelenleg a magyartési tanyák 
között bujkál. Éppen ezért a szentesi 
rendőrség bűnügyi osztálya értesítette 
a csongrádi rendőrkapitányságot és 
tegnap együttes erővel körülzárták 
Magyartést és megkezdték a tanya-
világ átfésülését. A razzia lapzárta-
kor még tart. 
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370. 
Hőmérséklet« — 5 fok 
Időjárásjelentés» Gyenge északnyugati 

¡légáramlás, borús, enyhe idő. A hőmér-
séklet lassan emelkedik. 

Ügyeletes gyógyszertárak« Február 22— 
28-ig Kerekes és Tordai. 

— A Magyar-Szovjet Művelő-
dési Társaság f. hó 23-i, vasárnap 
«Bti hangversenyének előadója Háy 
Oyuia az országos hirü és népszerű 
fró és s/inpadi szerző. Háy Gyula 
először szerepel Szentesen és sze-
replése elé nagy érdeklődéssel for-
dul a város közönsége. A hang-
versenyre belépődíj nincs, csupán a 
műsor megváltása kötelező. A szá-
mozott ülőhelyre érvényes műsort 
•iővéíelben Szántai dohányárudájá-
fcan már meg lehet váltani. 

— Meghívó. A Szentesi Keres-
kedők Egylete, min* a KOKSz 
fiókja évi rendes közgyűlését a vá-
rosháza tanácstermében március hó 
2-án, vasárnap de. 9 órakor tartja. 
Határozatképtelenség esetén a köz-
gyűlés ugyané helyen és napon de. 
10 órakor lesz megtartva a meg-
jelent tagok számára való tekintet 
nélkül. Tárgysorozat: 1. Elnöki meg-
nyitó. — 2. Titkári jelentés. — 3. 
Zárszámadás felülvizsgálata, felinent-
«ény megadása. — 4. Részleges 
tisztújítás. — 5. Tagsági dij meg-
állapitasa. — 6. Indítványok! Tár-
gyalás alá csakis a közgyűlést leg-
alább 3 n ppal megelőző időben 
Írásban beadott indítványok kerül-
nek. Szentesi Kereskedők Egylete, 
nűn» a KOK^z fiókja, Virágos sk. 
elnök, Gunst sk. titkár. 

— Vasúti díjkedvezmény. A 
földiníveléfcügyi minisztérium fe hívja 
az új^azdák figyelmét arra, hogy 
javításba küldött és a javításból az 
eredeti feladóállomásokra visszakül-
dött mezőgazdasági gépek szállítá-
sánál, ha a területileg illetékes gaz-
dasági felügyelőség igazolja, hogy 
a javításba küldőit mezőgazdasági 
gép tulajdonosa a földbirtok rende-
zés során földhözjuttatott új gazda 
és a kedvezmény alkalmazását a fu-
tarlevélben kérik, a fennálló díjtéte-
lek helyett a kedvezményes díjtéte-
leket alkalmazzák. 

— A Magyar Agrártudományi 
Egyetem mezőgazdaságtudományi 
karának debreceni osztálya értesíti 
hallgatóit, hogy a rnár közzétett be-
iratkozási hirdetménytől eltérően, a 
debreceni osztályon a beira'kozasok 
1947. évi február hó 24-től március 
hó l-ig lesznek. 

— A hóviharok több vonalon 
akadályokat okoztak a vasúti közie-
kedé-ben. így a Szeged Budapest 
és B ja—Budapest közötti autó-
buszok is leálltak. A légiforgalom 
is megszűnt. 

— Leszállították az oltóanya-
gok árát A baromfikorela elleni 
szérum 100 köbcentimétere 8 forint, 
a sertéspestis elleni szérum 100 
köbcentimétere 14 90 forint. 

— Nagy Ferenc miniszterelnök 
kedd- n delelőtt fogadta Aga Aksen 
budapesti török követ látogatását. 

— Országos vásárok február 
• 24 Békéscsaba, Kiskőrös, Szőreg és 

Szolnok. 

Belpolitikai helyzetkép 
Kovács Béla levelet intézett Nagy 

Ferenc miniszterelnökhöz, amelyben 
bejelentette, hogy lemond a Függet-
len Kisgazdapárt főtitkárságáról, po-
ítikai bizottsági tagságáról és a Kis 

Újságnál viselt főszerkesztői tisztsé-
géről. A Független Kisgazdapárt po-
litikai bizottsága a főtitkári teendők 
ellátásával, amint ezt már közöltük, 
Balogh István miniszterelnökségi 
államtitkárt bízta meg. A politikai 
bizottság Kovács Béla ügyében arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy a 
nyomozás által szolgáltatott adatok 
nem elegendők annak a gyanúnak a 

fennforgására, hogy ő az összees-
küvésben résztvett^ ezért kiadatásá-
hoz a Kisgazdapárt nem járul hozzá. 

A Kovács Béla ügyhöz tartozik 
még Ries István elvtárs igazságügy-
miniszter nyilatkozata, amelyben ki-
jelenti, hogy Hompola államtitkárral 
egy izben tárgyalt csupán, s a mi-
niszterelnöknek a Kovács-ügy meg-
vizsgálására vonatkozó megbízatását 
egyedül ő kapta meg. Balogh Ist-
ván, az új főtitkár, a „Világosság" 
munkatársának kijelentette, hogy a 
Kovács Béla ügynek pénteken vég-
érvényesen el kell dőlnie. 

B A R A T S A G - M O Z G Ó 
Február 2 2 - 2 4 . 3 napig I 
Uj magyar film. 16 éven felülieknek! Ilyen még nem volt Szentesen. 

Amiről nem beszélünk 
Kényes témájú őszinte film a szexuális élet tilos területeiről. Meg-
mutatja ami a megkivánástól a nemi érintkezésig és annak követ-
kezményéig mindenkivel előfordulhat. H í r a d ó . 

Mi történt a postán ? 
A „Magyar Alföld" tegnapi szá-

mában nyilt levelet közöl „egy ér-
telmiségi dolgozó" tollából, amely 
szerint az illető szemtanúja volt a 
postán szerdái délben történt alábbi 
jelenetnek : 

Egy munkás csekklapot akart 
feladni s éppen akkor került volna 
rá a sor, amikor a toronyban el-
ütötték a delet. A tisztviselőnő nem 
vette föl a csekket arra hivatkozván, 
hogy lejárt a hivatalos idő. A mun-
kás azt mondotta, hogy a felsőpárt 
túlsó végéről jött be és kérte a 
a tisztviselőnőt: vegye föl a pénzt, 
hogy ne kelljen mégegyszer bejön-
nie- A tisztviselőnő azonban hajt-
hatatlan maradt, 

Az érem másik oldala 
Lapunk munkatársa tegnap eljárt 

ebben az ügyben a szentesi postán 
s megállapította, hogy a nyilt levél 
nem mindenben fedi a valóságot. 
Először is a szemtanuk és a posta-
személyzet határozott állítása szerint 
az illető munkás nem várakozott a 
postán, har.em pontosan 12 óra 5 
perckor érkezett oda. A hivatalos 
idő 12 órakor lejár s a tisztviselőnő 
márcsak azért sem tehet kivételt, 
mert neki még előbb el kell szá-
molnia, ami körülbelül fél l-ig tart 
s csak azután mehet haza ebé-
delni. Az sem felel meg a valóság-
nak, mintha a munkás arra hivat-
kozott volna, hogy a feisőpárt túlsó 
végéről jött be. 

De mégha így volna is, nézzük 
meg az érem másik oldalát: Az il-
lető tisztviselőnő történetesen 1 és 
fél km-re lakik a postától. Reggel 
7 órától déli 12-ig dolgozik, de az 
elszámolás miatt csak fél 1-kor in-
dulhat haza Pontosan 2 órára visz-
sza kell érnie, hogy azután este 6-ig 
ismét a felek rendelkezésére álljon 

Ezek a száraz tények, amelyekből 
vitathatatlanul kiderül, hogy a tiszt-
viselőnő nem hibás. Még öt perc is 
sokat számit olyannak, aki az amugyis 

másfél órára redukált ebédidő alatt 
három kilómétert kell, hogy gyalo-
goljon, eltekintve attól, hogy a hi-
vatalos idő 12 órakor lejár. Hisz-
szük, hogy nem hibás az illető 
munkás sem, ugyanakkor nem ér-
heti gáncs a „Magyar AlföldM-det 
sem a levél leközléséért, ami való-
színűleg nem fedi az ő álláspontju-
kat. A levél irója, az „értelmiségi 
dolgozó-, az úgynevezett szemtanú 
pedig, ha máskor nyilt levelet ir, 
ne legyen elfogult, ne tárja föl egy-
oldalúan a dolgokat, hanem a tár-
gyilagosság alapján állva hallgassa 
meg előbb a másik fél álláspont-
ját is. 
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A műtrágyagyár-
tás megindítása 
A szuperfoszfát és a pétisó nyers-

anyagát külföldről kell behoznunk, 
így azoknak az ára aránytalanul 
magas, ezért a Gazdasági Főtanács, 
a rézgálic árából kg-ként 90 fillért 
egy közérdekű mezőgazdasági alapba 
utalt, hogy ily módon lehetővé te-
gye, hogy a műtrágyagyártás meg-
indulhasson és hogy a parasztság 
elfogadható áron jusson műtrágyá 
hoz. A mftrágyák szétosztását a 
földművelésügyi minisztérium rövi-
desen megkezdi és a készletekből 
nemcsak a szántóföldi termelők, ha-
nem a szőlő- és gyümölcsgazda-
ságok is részesülnek. Ugyanennek 
a mezőgazdasági alapnak segítsé-
gével kívánja a kormány megoldani 
az amerikai szőlő-anyatelepea, vala 
mint a szőlővessző szaporító telepek 
felállítását is 

— A kiskereskedők társadalmi 
biztosítása Rónai Sándor kereske-
delemügyi miniszter kijelentette, hony 
a minisztérium munkatervet dolgoz 
ki a társadalombiztosításnak a kis-
kereskedőkre való kiterjesztése tár-
gyában. 

Ország - Világ 
A Papén per adatai szerint Hin-

denburg végrendeletét Papén meg-
hamisította. 

Igó Kemenes Tibor járásbirót há-
borús bűncselekmények miatt le-
tartóztatták. 

50 vagon cukrot kapnak a nagy 
és kiskereskedők. 

Most van Miamiban a hírhedt 
banditavezér, A1 Capone temetése. 

Egy olasz hadifogoly három 
oroszlánnal lakott együtt egy afrikai 
sziklabarlangban. 

Byrd ellentengernagy átrepülte a 
Déli Sarkot. 

Csanádmegyében az ellátatlanok 
száma 32 ezer.* 

Fejér megyében széleskörű legelő 
javítási munkálatokat akarnak vég-
rehajtani: 

Ingatlanforgalom 
Aradi Lajos és bt. megvették Piti 

Irén nagynyomási 1 hold 1097 öl 
földjét 4340 forintért. 

Bárányi Lajos és neje megvették 
Buzi Lajosné nagyhegyi 1 hold 446 
öl földjét 3000 forintért. 

Badár Sándor és neje megvették 
özv. Dobos Ferencné Boros Sámuel-
utca 48 számú házának egyketted 
részét 3000 forintért. 

Berezvai Ferenc és neje megvet-
ték özv. Vukovics Ferencné alsóréti 
3 hold 1552 öl földjét 13.000 fo-
rintért. 

Női gumicsizmák, 
munkás bakancsok, 
szabad textiláruk 

megérkeztek 
Gumihulladékot vásárolunk. 
Aluminiumedények kaphatók. 

Szentesi Általános Fogyasztási 
és Beszerző Szövetkezet. 

Bartha Jáno»-utca 5 szám. 

75 fi'lér a legkisebb 
mezőgazdasági órabér 

A mult héten végetértek a mező-
gazdasági munkabér megállapítására 
vonatkozó tárgyalások. A tárgyalá-
sok során megállapították a mező-
gazdasági napszámos órabéreket: 
75—90 filléres órabérekben. Az or-
szágos munkabérmegállapitó bizott-
ság a megyei bérmegállapitó bizott-
ságoknak azt az utasítást adta, hogy 
megyéjükben a mezőgazdasági cse-
lédb.rekhez hasonlóan fixiránybért 
állapítsanak meg 75 és 90 fillér 
között. 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

F hó 24-én hétfőn délután fél 4 órakor a Petőfi-utcai pártszékházban 

nyilvános kisiparos gyűlést * * 
és Tóth István az ipari ositály vezetője. 

v 
tartunk. n i y j J | i n n c nsmzetgy. k«pv. 

uöadó: UdVIUJdí lUS a i ipok •mán« 

Minden Iparos ott leovenl 



A tavaszi szántási rendelet 
A földművelésügyi miniszter a ta-

vaszi szántási és vetési munkálatok 
biztosítása érdekében kötelezővé tet-
te, hogy minden kettős lófogattal, 
vagy minden pár ökörrel 20—20 
kat. holdat és minden kettős tehén-
fogattal pedig legalább 10—10 kat. 
holdat kell megszántani. Az a gazda, 
aki csak egy igavonóállattal rendel-
kezik, köteles állatát más ilyen tu-
lajdonos állatával párbafogni és kö-
zösen 20, illetőleg 10 kat. holdat 
felszántani. 

A termelési bizottság a szántási 
kötelezettség alól egészben vagy rész-
ben felmentést adhat akkor, ha az 
igásállat munkaképtelen, vagy a te-
hén már hathónapos vemhességet 
ért el. 

Ha az igavonóállat tulajdonosa 
szántási kötelezettségének a reászo-
ruló gazdálkodókkal közvetlenül nem 
tud megállapodást kötni, vagy szán-
tási kötelezettségének nem akar ele-
get tenni, ebben az esetben a ter-
melési bizottság az állat tulajdono-
sát arra kötelezheti, hogy állatát 
eszközzel együtt (ekével) térítés el-
lenében átengedje. 

A rendelet részletesen intézkedik 
az iránt, hogy igénybevétel útján 
milyen területeket kell felszántania. 

1 Űjonan földhözjuUatottak. 2. 
Hadiözvegyek és hadigondozottak. 3. 
Háborús kárt szenvedett földműve-

sek. 4. Hadifogságban levő család-
fenntartók földjét. 5. Az 1946. év 
végéig műveletlen®! maradt ingatla-
nokat. Az igénybevétel alól kivételt 
képeznek: I. A törzskönyvezett álla-
tok. Z Azoknak a gazdálkodóknak 
állatai, akik szántóterületének feleré-
sze meghaladja a 20, illetőleg a 10 
kat. holdat. 3. Az egy igavonóállat-
tal rendelkező gazdálkodók igásállata, 
ha a szántóterületüknek a 10 kat. 
holdat meghaladja és azt már fel-
szántották. 

Az önként, vagy igénybevétel alap-
ján végzett munkaért térités jár, mely 
történhet készpénzben, kézimunkával 
vagy terményben. 

A térités összegét a munkaelvég-
zése után azonnal, a terményben ki-
kötött térítést a megállapodás sze-
rint, ennek hiányában pedig a ter-
més betakarításától számított 8 na-
pon belül kell teljesíteni. 

A tavaszi vetési munkálatok so-
rán egy vetőgéppel legalább 40 kat. 
hold földet keli bevetni. Amennyi-
ben a vetőgép tulajdonosa saját gaz 
daságában a vetőgépet kihasználni 
nem tudja, úgy a termelési bizottság 
elrendelheti más gazdaságában vég-
zendő munkára a ve-őgép ideiglenes 
átengedését. A vetőgép használatáért 
kat. holdanként 10 kg. búzát kell 
fizetni. 

Minden fajta méretű és formájú 

tégla, paaozattésla 
stb., valamint k Ő S Z é n - S a l a k korlátlan 
mennyiségben kapható a 

Zsoldos-telepen 
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— 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. számi 
Munkás Otthonban gyűlést tart. 
Amennyiben új vezetőség választás 
is lesz, kérjük minél nagyobb szám-
ban jelenjenek meg. Vezetőség. 

— Asszonyok! Lányok! Magyar 
Nők Demokratikus Szövetsége 1947 
február 23-án, vasárnap délután fél 
4 órakor megyei nagygyűlést tart 
Szentesen a városháza közgyűlési 
termében. Előadó: Döbrentei Károly-
né nemzetgyűlési képviselő. MNDSz 
szervező osztályvezetője. Mindenkit 
szeretettel hív és vár az MNDSz. 

— Felkérjük Piti Lajosnét, hogy 
hadifogoly levél átvétele végett kiadó-
hivatalunkban jeletkezzék. 

— A cukorrépatermelés ne-
hézségei. A magyar* növénynemesí 
tők érdeme, hogy kiváló minőségű 
répamaggal rendelkezünk, azonban 
a szaporítás nagyon nehéz, mert vi-
rágzáskor a répa igen könnyen be-
porzást kaphat a határban egyéb 
répaféleségektől és így majdnem 
mindig elfajozhat. Az állami gazda-
ságok az ország érdekében vállalták 
azt a feladatot, hogy a folyó évben 
200 kat. holdon termelnek cukorrépa 
anyatövet, melyeket 1948-ban 1000 
kat. holdra kiültetve biztosíthatják 
az ország cukorrépamag szükségle-
tének 50 százalékát. 

— A közlekedésügyi miniszté-
rium ajánlatot tett a vármegyének 
egy Renault személygépkocsi meg-
vásárlására. A megvásárlás a vár-
megyei közúti alapból történne 
17 000 forintos árban, azonban a 
vármegye jelenleg nem rendelkezik 
ezzel az összeggel és így nem esz-
közölheti a vételt. 

Párthfrek 
A Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete f. hó 23-án. délután 3 
órai kezdettel a párthelyiségben elő-
adást tart dr. Szekely Miklós elvtárs 
népjóléti államtitkár a Szociáldemo-
krata Párt és az értelmiség cimmel 
Kérjük az elvtársakat és az érdek-
lődőket, mennél nagyobb számban 
szíveskedjenek megjelenni. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének kisiparos csoportja f. 
hó 24-én, hétfőn d. u. M 4 órai 
kezdettel a pártszervezet helyisegé-
ben nyilvános kisiparos gyűlést tart. 
Előadó: Dávid J*nos nemzetgyűlési 
képviselő az IPOK elnöke és Tóth 
István elvtárs. Minden kisiparost 
szeretettel várunk. 

Aki a wNőmunkás*-t előfizette, az 
előfizetési jeggyel jelentkezzen a 
pártszékházban. 

F. hó 22-én, szombaton d. u. 1 
órakor OTI üzemi pártnap Előadó: 
Szőke Ferenc. 

Lutz zománcok, festékek, 
l a k k o k elismert legj .bo minőség 
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7.20 Reggeli zene. 8 00 Közellá-
tási negyedóra. 8 15 Szórakoztató 
hanglemezek 9 00 A Házi-egyflttes 
játszik. 12.15 Szazöivenéves a hu 
d^pesti református egyház. 12 30 
Karacsonyi Margit magyar nótákat 
énekel. 13 40 Két szék között. 14 10 
Operarés&letek. 1445 Zene, tánc, 
tréfa. 15 00 Énekek éneke. Bevezeti 
Meller Péter, 15.40 Grace Moore és 
Richárd Crook énekel. Hangleme-
zek. 1600 Malcsiner Béla jazz-mü-
veket zongorázik. 16 30 A rádió 
gyermekujsága. 17.00 Hírek. 17 10 
A Vöröskereszt közleményei. 17.15 
A Munkás Kulturszövetség műsora. 
„A boldog királyfi-. 18,00 Két óra 
muzsika. 20.20 Az Izraelita Fiuár-
v*ház felépítés javára rendezett 
díszhangverseny a Zeneművészeti 
Főiskola nagyterméből. 21.00 Han-
gos heti hiradó. 

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

í \ tavaszi szántásra 
adómentes mezőgazdasági 
üzemanyag igénylése 

A tavaszi szántásra a munkálatok-
nak idejében való elvégzése érde-
kében a földmivelésügyi miniszier 
felhívja a traktortulajdono^ok figyel-
mét arra, hogy a szántási munká-
latokhoz szükséges adómentes me-
zőgazdasági üzemanyag vásárlására 
jogosító üzemanyagjegyek az illeté 
kes gazdasági felügyelőségek u ján 
rövidesen kiadásra kerülnek. A 
traktortul íjdonosok a szükséges 
üzemanyagjegyeket idejében igényel-
jék, mert a mezőgazdasági üzem-
anyag a bizományosok telepein a 
közeljövőben átvehető lesz. 

Színház 
Szombaton este, vasárnap délután 

és este Martos és Huszka háromfel-
vonásos operettje a Gül Baba. A 
betéttáncot előadja Görög Marika. 

Kimaradt kukoricadarát veszek, 
cim a kiadóban. 

A Gazdasági Főtanács 
az erdőkért 

A Gazdasági Főtanács az intenzív 
és szakszerű erdőgazdálkodás bizto-
sítása érdekében a földmivelésügyi 
miniszternek megküldött egyik áti-
ratában megállapította, hogy nem 
tartja kívánatosnak, hogy az állami 
erdőkből közbirtokossági erdők jut-
tatását engedélyeztessék. A Gazda-
sági Főtanács egyben felkérte a 
földmivelésügyi minisztert, hogy ad-
jon ki rendeletet, mely szerint az 
ország súlyos faellátási helyzete 
miatt az ilyen igénylések további in-
tézkedésig nem teljesíthetők. 

Bármennyire fájhat is egyes köz-
ségek lakóinak, hogy nem jutnak az 
állami erdők rovására sáját erdőte-
rülethez, mégis meg kell értenünk a 
Gazdasági Főtanács intézkedését, 
mert az ország erővagyona lerom-
lásának és további szétszabdalásának 
csak igy lehet gátat vetni. 

A Szociáldemokrata Párt 
népgyűlései március 2-án 

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

Mindszent, Szegvár, Derekegy háza, 
Kiskirályság, Nagymágocs, Fábián-
sebestyén, Magyartés, Csanytelek, 
Tömörkény, Szentes, Csongrád, Hód-
mezővásárhely. 

Pályázati hirdetmény 

A Szociáldemokrata Párt Központi 
Kulturosztálya pályázatot hirdet egy-
felvonásos, eredeti magyar szín-
darabra. 

Pályázati feltételek : 
1. Csak nyomtatásban meg nem 

jelent, színpadon elö nem adott mü-
vek jöhetnek számításba. 

2. A tárgy megválasztásánál te-
kintettel kell lenni a Szociáldemo-
krata Párt eszmei célkitűzéseire. 

3. A darabnak alkalmasnak keli 
lennie arra. hogy vidéki, különösebb 
színpadi berendezéssel nem rendel-
kező kulturcsoportjaink is előad-
hassák. 

4. A pályázat titkos. Gépen irt 
példányok nyújtandók be a Szociál-
demokrata Part Központi Kultur-
osztályába VIII. Rákóczi ut 43. I. 
emelet. A szerző neve és lakcíme 
csak a mellékelt, — a darab címét 
viselő — borítékban szerepelhet. 

5. A pályamüvek elbírálását a 
Szociáldemokrata Párt kulturális 
szakembereiből álló bizottság végzi. 

6. Pályadijak: 1.1500. - II. 700. — 
III. 300 forint. 

7. A dijazott darabok a Szociál-
demokrata Párt tulajdonába mennek 
át és jogában áll azokat kulturmeg-
nyiivánulásai alkalmával előadni. 

8 A pályázatok beküldésének ha-
tárideje 1947 május 1. 

Drótperemes 28 as kerékpár-
abroncs eladó. Értekezni lehet 
a Barátság nyomdában. 

Mély és sport gyermekkocsik kap-
hatók. iWellisch gépraktár) 

Főszerkesztői Sima László . 
Felelős szerkesztő: Szóké Ferene. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a . B a r á t s á g * nyomda kft. 

Felelő« nyomdavezető. Csernus L. Imre 

Február ^ 
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Délután 3 órakor I Délután 3 órakor! 

dr. SZÉKELY MIKLÓS elvtárs népjóléti államtitkár 
LYLE.L?A-°ÍSJ a D*r$2*ákházban. „A Szociáldemokrata Párt és 
a l e n e i m i s e g . Mindenkit szereieitel vár a Végrehajtó Bizottság. 




