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Március 1-én megkezdődik 
amezőgazdaságimunkásokbetegellátása 

— jelentette be dr. Székely Miklós elvtárs vasárnap Szentesen 
Dr Székely Miklós elvtárs népjó-

léti államtitkár vasárnap két elő-
adást tartott városunkban. Az elő-
adások tárgya a szociálpolitika és 
a közegészségügy demokratizálása 
volt. Az első előadást az Orvosok 
Szakszervezete rerdezte, a másodi-
kat pedig a Szociáldemokrata Párt 
értelmiségi csoportja. Dr Székely 
elvtárs mindkét előadásában széles 
vázlatát adta a népjólét terén a 
demokrácia által eddig megvalósí-
tott és a jövőben megvalósítandó 
leiadatoknak. A legégetőbb problé-
wák, amelyek a falu és város sze-
gény lakosságának életében döntő 
•terepet játszanak, kerültek megvi-
lágításra. 

Előadása első részében visszapil-
iaatást vetett a szociálpolitikai té-
ren a mult rendszerben megtett kez-
deményező lépésekre. Foglalkozott 
az ONCSA akcióval, s kiemelte, 
kogy a kislakás építés helyes kez-
deményezés volt, de sajnos a széles 
•éprétegekkel nem tudta ez a szo 
•iálpolitika kapcsoiatát megtalálni, 
ezért volt hibás. 

A mai demokratikus szociálpo-
litika a legalsóbb fokon fekteti le 
az alapokat és h*lad fölfelé. A szak-
igazgatás terén a vezérlő szempont: 
»egfelelő embert a megfelelő helyre. 
Kz biztosithatja egyedül a sikert. 
Ezután a szociátpolnika elsőrendű 
kérdésének ismertetése következett: 
a szegényügy. 
Intézményes 
szegénygondozás 

Rámutatott dr Székely elvtárs 
arra, hogy az ország gazdasági hely-
zetének megjavulása jelentős mér-
tékben csökkenteni fogja a köz ál-
lal gondozandó állampolgárok szá-
nát. A mult szegényügyi törvény-
hozása alapjaiban volt téves. A sze-
gény községek sokkal több szegényt 
toltak kénytelenek gondozni, mint 
a gazdagabbak. Erinek a kiküszö-
bölésérc minden járásban és minden 
«egyében szegénygondozó közpon-
tokat fog létesíteni a népjóléti kor-
mányzat. 

II gyermekvédelem 
Még talán az előbbinél is égetőbb 

probléma az elesett gyermekek neve-
lésének és gondozásának kérdése. 
30000 menhelyi gyermeket tartanak 
n a nyilván. Az a rendszer, amely 
a múltban nevelőszülőkre bizta az 
elesett gyermekeket, egyedül arra 
volt jó, hogy kitermelje az olcsó 
bérmunkást, s megakadályozza, hogy 
a gyermek képességei szerint fejlcd-
bessek. A helyes ut nem a szegény 
gyermekeknek a segítése, hanem a 
«Hálád támoga'ása, ho«y a gyermek 
Otthonában ntvelkedhessek. Ezen 
leiül egészségvédelmi központok lé-
tesítése és korszerű gyermekkórhá-
zak felállítása képezi a háioméves 

terv keretében a népjóléti kormány-
zat programját. A harmadik év vé-
gén az előirányzat szerint az állam 
240.000 elhagyott gyermekről fog 
gondoskodni. 

A hadigondozás kérdése 
Az első világháború után a kor-

mányzat az imperialista háború ál-
dozatain paragrafusokkal kivánt se-
gíteni. Az 1937-es rokkanttörvény 
az életben mit sem ért. Sajnos, a 
második világhábotu után is a régi 
utakon indult meg a hadigondozás. 
Ehhez járult még gazdasági elpusz-
tultságunk. Az infláció után a sta-
bilizációs költségvetés alig 42 millió 
forintot irányzott elő erre a célra. 
A népjóléti kormányzat a sajtó ut-
ján jelentette ki, hogy ilyen összeg 
mellett a felelősséget nem vállalja. 
Ezáltal sikerült 72 millió forintot 
kivivni. De pénzzel a hadigondozás 
ügye meg nem oldható. A gyakor-
lati intézkedések során egyedül az 

átképzés az, amellyel ezeknek az 
embereknek a megélhetését biztosí-
tani lehet. A kisipari átképzésnek 
van-e téren különös jelentősége, s 
máris sikerült itt komoly eredmé-
nyeket felmutatni. 

A hadifoglyok 
A népjóléti kormányzat a hazatérő 

hadifoglyok gyorssegélyének kérdé-
sében a jelenleg biztosított 45 forin-
tos fejenkénti keretet előbb 75, majd 
a harmadik évben 150 forintra kí-
vánj* felemelni. 

Ezek után dr Székely Miklós elv-
társ áttért a 
társadalom biztosítás 
aktuális kérdéseinek megvilágosítá-
sára. Az általános népbiztositás, vagy 
mint az angol Beverilge-terv mondja 
a szociális biztonság a társadalom 
minden dolgozója szátnára, képezi 
feladataink végső célját — állapí-
totta meg. Az OTI újjáépítése nagy 

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

sikerrel folyik. Az OTBA terén is 
sikerült elérni, hogy a közalkalma-
zottak gyógyszerellátását már a kö-
zeljövőben biztosítani tudjuk. A leg-
fontosabb eredmény azonban az, 
hogy március 1-én megkezdődik a 
mezőgazdasági munkások társada-
lombiztosítása. Ezáltal az ország la-
kosságának jelentős rétege juf hozzá 
a bitegség és baleset biztosításhoz. 
Egyelőre 800 négyszögöl területi 
ingatlanig esik a mezőgazdasági né-
pesség a biztosítás alá. De tervbe 
van véve ennek a határnak eme-
lése, hogy a kisbirtokosok se legye-
nek a biztosításból kizárva. 

Kidolgozott terve van a népjóléti 
kormányzatnak, a kisiparosok és 
kiskereskedők biztosítására is, sőt 
ezen túlmenően valószínű, hogy rö-
videsen meg tudjuk valósi tani, ha 
egyelőre szűkebb keretek között is a 
népüdültetés kérdését. 

Dr Székely Miklós elvtárs nagy 
tetszéssel fogadott előadását ezek-
kel a szavakkal zárta: Csak olyan 
államrend lehet biztositéka annak, 
hogy összeesküvés-mentes, igaz de-
mokrácia épülhessen fel, amelyben 
az összes dolgozók jogos igényei-
nek szem előtt tartásával emberi 
életet tudunk biztosítani 1 dr. v. 

Szemtől szemben Kádárral 
1920-ban még önálló húsiparos volt Szentesen 

Mintegy 200 betöréses lopást követett el 
Rongyokba burkolva, cinikus arc-

kifejezéssel áll egy idős ember a 
szentesi rendőrség bűnügyi osztályán 
és közönyös pillantással tekint maga 
elé: Kádár Mihály. Semmi megbá-
nást nem mutat a kistőkei haramia 
és a legkevésbbé sem látszik meg-
törtnek. 

Bünlajstromának összeállítása fo-
lyik. Kihallgatása során kiderül, 
hogy már volt egy ízben büntetve 
1927-ben, amikoris négy évet kapott 
betöréses lopás miatt. 

A környék gonosztevője 
1945 elején tért vissza Auschwitz-

ből s már május közepén betörést 
kísérelt meg Tiszaalparon. .Itt azon-
ban megzavarták és menekülni volt 
kénytelen. Május végén Szegedre 
költözött s az egyik ottani cipész-
mesterrel megegyezett abban, hogy 
a javításra vállalt cipőket eltulajdo-
nítják és közösen értékesítik. 

Feketéző 
Az ellopott cipőkből sikerült egy 

kis tőkét kovácsolnia, vahmint a 
Nemzeti Segélytől is kapott 2000 
forintot és ebből feketézni kezdett. 
„Körútja" során Vásárhelyt ellopott 
egy kerékpárt. 

Kádár - Korponay 
1946 januárjában Tiszakürtre köl 

tözött Korponay József nevű barát-

jához, akivel együtt volt katona a 
világháborúban. Még ebben a hó-
napban közösen elloptak egy nyolc-
hónapos borjút. Ezen azonban rajta-
vesztettek, mert a tiszaföldvári rend-
őrség elfogta őket. — Később újból 
visszaköltözött Szegedre. 

Márciusban már Kisteleken talál-
juk, ahol betör egy villába, a lopott 
holmit elcseréli élelemért, amit vi-
szont Pestre visz fel és ott elfeketéz. 
— Közben megszáll Kiskunfélegy-
házán a Korona-szállóban. Termé-
szetesen kifosztja szállodai szobáját, 
sőt betör egy másik házba is. 

150-szeres gyümölcstől vaj 
1946 nyarán visszamegy Korpo-

nayhoz, akivel öt hónapon át minden 
nap „látogatják" a környék gyü-
mölcsöseit és összesen mintegy há-
rom tonna gyümölcsöt lopnak el. 

Kádár a nagyhegyi kunyhók 
fosztogatója is 

Ezután — mint mondja — bele-
fárad a gyümölcslopásba s veszély-
telenebb, de egyben kevésbbé gyü-
mölcsöző foglalkozáshoz lát: kuny-
hókat fosztogat. Ezt a „mesterséget" 
fizi Tiszakü ttől Szentesig s a lopott 
holmikat a szegedi rongypiacon ér-
tékesíti. Beismeri, hogy ö volt az, 
aki az elmúlt év végén két ízben is 
sorra fosztogatta a nagyhegyi kuny-
hókat. 

Kifosztja Korponayt is 
Novemberben ismét visszatér Kor-

ponayhoz s közös üzlet eredménye-
ként rövidesen 130 liter borra és 3 
mázsa almára tesznek szert. Ekkor 
azonban összevesznek a zsákmányon 
s Kádár végleg szakit cimborájával. 
Tekintve azonban, hogy az utolsó 
zsákmányból nem részesedett, ka-
rácsonykor betör Korponay lakásába 
és kifosztja azt. A lopott holmit Bu-
dapesten „elszilveszterezle". 

Vándorúton 
Január hónapban ismét a kuny-

hókat fosztogatja Szelevényben és 
Tíszakürtön s így érkezik el a szen-
tesi határba, ahol végrehajtja a kis-
tőkei rablógyilkossági kísérletet. 

A továbbiak már ismeretesek. A 
körayéken bujkált míg végül szom-
baton délután a Körös torkolatánál 
levő mentettréti kompnál elfogták. 
Mint érdekességet kell megemlíteni, 
hogy Kádár szombaton reggel be-
jött Szentesre. Itt azonban az egyik 
orgazdája, akivel három év óta áll 
összeköttetésben, figyelmeztette arra, 
hogy körözik. Ekkor szánta rá ma-
gát Kádár, hogy megpróbál elme-
nekülni a környékről. Vesztére, mert 
a körösi kompnál utóiérte végzete. 

A helyszíni szemlén 
A szentesi rendőrség vasárnap 

helyszíni szemlére vitte ki Kádárt 
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Kistőkére, ahol eljátszatták vele a 
rablógyilkossági kísérletet. Amikor a 
tanyavilág népe hirét vette annak 
bpgy Kádár kint van Kistökén, ha-
talmas csoportokban vonult fel és 
a rendőrlég csak nagy erőfeszítés 
árán tudta megmenteni a haramiát 
attól, hogy a jogosan felháborodot 
lakosok meglincseljék. 

Statáriális bíróság elé kerül 
A kihallgatás során kiderült az is, 

Hogy Kádár Mihály 1920 ban még 
becsületes ember volt s mint önálló 
iűsiparos működött Szentesen, ahol 
a Német Jenő féle házban hentes-
üzlettel rendelkezett. 

A mintegy 200-szoros betörőki-
rályt a szentesi rendőrség a mai 
nap folyamán átadja a szegedi 
igyészségnek, ahol statáriális bíró-
ság elé kerül. 

Rendőrségünk 
Nem mehetünk el szó nélkül 

amellett az eredményes munka mel-
lett, amelyei a szentesi rendőrség 
bünügyi osztálya produkált az el-
múlt néhány hét alatt. Az eredmé-
nyes nyomozások során nemcsak a 
a kiskaliberű tolvajok egész sora 
bukott le meglepően rövid idő alatt, 
fianem sikerült likvidálni a szentesi 
álvilág néhány főkolomposát is, 
köztük olyat, aki nappal közmeg-

(becsülésnek és országos hírnévnek 
örvendő sportember volt, éjjel psdig 
betörőkirály. 

A bűnösök elleni rohammunká-
nak méltó befejezése volt Kádár 
Mihálynak, a kistőkei haramiának, a 
tanyavilág rémének szombat dél-
utáni elfogása, öt napig tartó meg-
fesziteit munkával sikerült ezt el-
érni. A hajszában résztvett éjt-nap-
pallá téve a bünügyi osztály min-
den egyes tagja. 

A rendőrségi riporter, aki nap, 
mint nap úgyszólván folytatásos 
regényben közölte a lap hasábjain 
a kistőkei ügyet, mert, hogy végre 
lélekzethez jut, megragadja az al-
kalmat és az egész szentesi közvé-
lemény nevében a legteljesebb el-
ismeréssel adózik a bünügyi osz-
tály minden egyes tagjának. A té-
nyek aTra mutatnak, hogy nincs már 
messze az az idő, amikor valameny-
nyien ugy tekinthetünk föl a fiatal 
rendőrségünkre, mint a demokrácia 
legszilárdabb védőbástyájára. 

(Qy. A.) 

Amiről 
nem beszelünk 

Ez a elme a Barátság moziban 
mftsoron lévő filmnek. A háború és 
az azt megelőző Hitleri propaganda 
züllésbe sodorta az emberiség te-
kintélyes részét. A házasság szent-
sége és az erkölcsi tisztaság hova-
tovább ismeretlen fogalmakká vált. 
Helyüket az erkölcsi fertő, a beteg-
ségek foglalják el. A mesteri film 
feltárja a nézők előtt mindezt. 
Emellett szórakoztató, nem az isme-
retterjesztő filmek szokott unalmas 
egyhangúsága jellemzi az előadást. 

A Barátság mozi a filmet keddi 
napra is prolongálta. Ezzel kívánja 
megadni a lehetőséget arra, hogy a 
szombati, vasárnapi és hétfői zsúfolt 
házak után, aki még eddig netán 
nem látta volna a filmet, most 
megnézze. 

A Szentesi Állami Polgári Isfcola 
bUonyitj a : 

Janó Ilona szabósegéd, Kun Lajos földmunkás, 
Roller István kosárkötő és 26 társa 

a polgári iskola felső osztályába léphetnek 
29 munKás a Dolgozók Polgári Iskoláiénak évfordulóján 

A himnusz hangjai mély áhítattal 
töltik be a ragyogó tisztára takarí-
tott polgári iskolai tantermet. Nem 
apró kócos nebulók, hanem meglett 
emberek, az élettel megismerkedett 
földmunkások, ipari dogozók, vas-
utasok töltik be a padsorokat. Sze-
mük legalább olyan csillogó, mint 
a vizsga megszabadító levegőjét érző 
gyermekét. Idősebbek és fiatalok, 
nők, férfiak vegyesen, egyelőre nem 
sokan csak 29 en vannak jelen a 
szentesi dolgozók polgári iskolájának 
évzáró ünnepségén. 

S amit 16 esztendő alatt — 
amíg az iskola falai közé jártunk — 
nem hallhatunk, felcsendülnek az 
egyik őszülő hajú tanúló ajkairól a 
demokrácia üldözött költőjének Jó-
zsef Attilának örökszép verssorai. 
Amikor Tóth László igazgató, a 
dolgozók iskolájának fáradhatatlan 
vezetője lép a katedrára, olyan ér-
zések töltenek már el bennünket, 
amelyeket még manapság is csak 
nagyritkán mondhatunk magunkénak: 
érezzük, hogy a demokrácia igazi 
építésének egy mozaik kövén állunk. 
A demokrácia megteremtéséhez el-
sősorban demokratákra van szük-
ségünk — mondja az ünnepi beszé-
dében Tóth László —, s mi érez-
zük, hogy ebben a kis iskolai helyi-
ségben valóban demokratákat ne-
velnek. 

Alig van talán még ma is arra 
példa, hogy az iskolák padjai kö-
zött vezérelvként a meggyalázott és 
hazaárulással bélyegzett Szociálde-
mokrata Párt nagy asszonyának, 
Kéthly Annának szavai szerepelje-
nek: müveit erkölcsös és jellemes 
munkásokat akarunk nevelni. Ez a 
dolgozók iskolájának célja, — mond-
ja Tóth igazgató. — Sok-sok nehéz-
ség tornyosult a tanítás elé is. 
Egésznspi robot után tanulni, annak 
aki már elszokott ettől talán a leg-
nagyobb testi munkánál is súlyo-
sabb feladat. Ha hozzászámítjuk, 
hogy a tanulás után a messzi ott-
honokba kell elgyalogolniok, akkor 
nem frázis, ha megállapítjuk: cz a 
29 ember az újáépités igazi hőse. 

De a hősök közé tartoznak a ta-
nárok is, akik önzetlenül, rossz 
fizetés mellett töretlenül végzik mun-
kájukat. 

Rendes tanmenetben végezték el 
a dolgozók iskolájának tanulói a 
polgári első két osztályát. Vannak 
jeles, jó elömenetelüek. Az osztály-
zás a legteljesebb demokratikus for-
mák között ment végbe: a tanulok 
által választott háromtagú osztályozó 
bizottság javasolt és a tanári kar 
döntött. 

A vasárnapi évzárón megjelentek 
a szülők, hozzátartozók, feleségek, 
a tanulók gyermekei, talán meny-
asszony is volt közöttük. De a há-
torú keserűségeit átélt ember is ne 
hezen tudta rneghatódottságában 
könnyeit visszatartani. A Szociál-
demokrata Párt nevében Pintér Qyő-
zö tolmácso'ta a Végrehajtó Bizott-
ság üdvözletét, Majd pedig Vajda 
Imre polgármester köszöntötte a dol-
gozók iskoláját a szentesi közönség 
nevében. 

Az el3Ő osztályban 14 tanuló 
végzett eredményesen. Ezek a kö-
vetkezők: Ficsór Márton kertész, 
Győri Mária szabó, Kiss György 
Mik ós kőműves. Kiss Dezső keres-
kedő, Kiss Lajos kosárkötő, Kóró-
gyi Etelka földmunkás, Lovas Ilona 
földmunkás, Ma*csó Ferenc vasúti 
munkás, Mitlasovszky Mária föld-
munkás, Pataki András földmunkás, 
Rózsavölgyi Ferenc vasúti munkás, 
Szilágyi László molnár, Szikszai 
Miháiy kereskedő és Úrik Vilmos 
pék. 

A második os2tály tanulói a kö-
vetkezők voltak: Bartha József OTI 
tisztviselő, Bárány Piroska földmun-
kás, Buzi Nagy Sándor vasúti mun-
kás, Bihari Mihály városi altiszt, 
Csendes Mihály vasúti lakos, Czakó 
János u. a. Dékány József u. a. 
Fekete Etelka földmunkás, Janó 
Ilona szabó, Kőller István kosár-

kötő, Kun Lajos földmunkás, Rácz 
Pál vasúti munkás, Tót István u. a. 
és Vígh Mária férfiszabó. 

A tudás halalom, a tudás fegyver 
s a most végzett 29 munkás ezrei 
a hatalommal gazdagodott. Az élet 
küzdelmeiben szélesebb látókörrel, 
felvérezve vesznek részt a jövőben. 
De a dolgozók iskolája tovább foly-
tatja ezt a munkát. Uj tanulókat 
toboroz, akik már megkezdték be-
iratkozásukat. Nekünk ezen a helyen 
egy kérésünk van a munkaadók fe-
lé: Ne gördítsenek akadályokat ae 
elé, hogy munkásaik időben el tud-
janak jutni az iskolába. Nekik is, 
de az országnak is hasznára válik, 
ha müveit és jellemes munkások 
fogják épiteni azt, azt amit a tudat-
lanság és a barbarizmus őrülele 
elpusztított. 

Dr. Vári György. 

A kisiparosnak 
a Szociáldemokrata Pártban 

a helye 
A Szociáldemokrata Párt szen-

tesi szervezete tegnap dél-
után 4 órai kezdeitel szépszámú 
közönség előtt kisiparos gyűlést 
tartott a Petőfi-utcai pártszékház-
ban. Lénárt István elvtárs üdvözlő 
szavai u'án Tóth István etvtárs, a 
gyűlés előadója emelkedett szólásra 
Bevezető szavaiban visszapillantást 
vetett a multia. Hat évtizeddel ez-
előtt a mult rendszer kormányzata 
testületekbe tömöritette a kisiparos-
ságot, amelyeket felülről irányítot-
tak. Maga a testület mint keret de-
mokratikus volt, azonban ennek el-
lenére, hogy a vezetőséget a kis-
iparos-ág választotta, felülről irá-
nyították. Az Ipartestület csak keret 
maradt és ezért maradt el messzire 
a kisiparosság saját osztályától az 
ipari munkásságtól. Hogy a kisipa-
rosság eljutott szociális helyzetének 
mélypontjáig ennnek oka nem ki-
zárólag a háború és még kevésbé 
a fiatal magyar demokrácia. 

Hogyan segíthetünk a b a j o k o n ? 

Tóth elvtárs ezután a kibonta-
kozás lehetőségeiről szólott. Jön a 
tervgazdálkodás, amely szervezett 
egységben kell, hogy találja a kisi 
párosságot. Ebből a szempontból 
előnyős a helyzet, mert a testületek 
révén megvannak a keretek, ame-
lyeket alulról kell irányítani, demo-
kratizálni. Az ipartestület, mint olyan 
n -m merülhet ki csupán a tanoncok 
felszabadításában, hanem oda kell 
vinni minden megoldásra váró szo-
ciális problémát és ott kell megbe-
szélni a megoldás lehetőségeit. 

Hogy csak egyetlen példát em-
lítsek, a bérmunkásság önmaga har-
colta ki biztosítását A kisiparosság 
sem várhatja ezt mástól. Kaphat tá-
mogatást, de csak akkor, ha impo-
náló egysegével nyomást gyakorol 
ennek érdekében a kormányra, hogy 

az illetékesek lássák a kisiparosság 
igenis életképes társadalmi réteg. 

Pa'rtunk és a kisipar 

A szocializálásról szóivá rámutat 
arra, hogy a túloldal ezt a szót arra 
használja fei, hogy a kisiparosságot 
szembeállítsa a Szociáldemokrata 
Párttal. 

Gondolkodjunk logikusan afelől, 
hogy mit jelent a termelőeszközök 
köztulajdonba vétele: 

Semmi esetre sincs és nem 
is lesz szó arról, hogy kis-
iparosok műhelyeit és kor-
szerűtlen szerszámait szo-
cializálják, hiszen az összes 
szerszámok elférnének egy 
korszerű gyár egyik sar-

kában 
Tóth elvtárs beszéde végén rá-

mutatott arra a hősies küzdelemre, 
amelyet a Szociáldemokrata Párt 
folytat a magyar kisipar érdekébea. 
A párt központban külön kisipaci 
csoport működik, amelynek tagjai 
régi kisiparosok. A párton belül te-
hát a kisipar problémáinak megol-
dását maguk a kisiparosok intézik. 

Míaden demokratikus érzelmű kis-
iparosnak pártunkban a helye, mert 
csak így tudja megvívni harcát a 
munkásosztállyal együtt saját réte-
gének felszabadítása és felvirágoz-
tatása érdekében — fejezte be nagr 
tetszéssel fogadott beszédét Tóti 
elvtárs. 

A beszéd után sor került a vi-
tára, amelyet lapunk holnapi számi-
ban közlünk. 

— Felemelték a hadigondozási 
jogosultság határát. Azok a hadigon-
dozottak, akik 200 forint havi jöve-
delemmel rendelkeztek eddig ne« 
kaphattak járadékot. Ezt a határt 
230 forintra emelték fel. 
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)S-ig Kereke3 és Tordai. 

— Megszűnt a hóakadály a Bu-
dapest—Kiskunfélegyháza k ö z ö t t i 
WJzóíon. 

— Nógrádi Sándor iparügyi ál-
lamtitkár állásáról lemondott, utóda 
valószínűleg dr. Hajdú Oyula lesz. 

— Olaj lenmag termelési 
szerződés vetőmaggal szántási 
hitellel erőtakarmány, szappan 
és porzószer juttatással a Föld-
műves Szövetkezetnél. 

— Borsófélek, takarmányrépa 
éb mak termelési szerződés 
kölcsönvetőmaggal köthető 1 mé-
termázsa búzáért, vagy rozsért 
125 kg. tengeri rövid uton cse-
rélhető, a Földműves Szövetke-
zetnél Apponyi-tér 14 szám. 

— Meghivó. A Szentes és Vidéke 
lejszövetkezet 1947 március hó 27-
én a szövetkezet Apponyi-tér 5 sz. 
alatti helyiségében d. u. 1 órakor 
rendkívüli kö:«;yfilést tart. Erre ta-

fokat azzal a figyelmeztetéssel hív-
ik meg, h >gy a közgyűlés határo-

zatképtelenség esetén 8 nap múlva 
t j közgyűlést tartunk, amely köz-
gyűlés a megjelentek szirmára való 
lekinlet nélkül fog az alábbi tárgy-
sorozati pontokról határozni. Tárgy-
sorozat: Igazgatóság és felügyelőbi-
iottság újraválasztása és az üzlet-
részjegyek átértékeléséhez újabb hoz-
zájárulás. Az igazgatóság. 235 

— Orvosok Szakszervezete ma 
én. 5 órakor ülést tart. A szakszer-
vezet felhívja tagjait, hogy akik 
1947. évre a kereseti-jövedelmi adó-
tok testületi lerovásában részt akar-
jak venni, ebbeli szándékukat leg-
később március l-ig az OTI főor-
vosi hivatalában jelentsék be. 

— Gyönyörű tartóshullámot, haj-
testést, színezést, szőkítést Zsembá-
fiál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

A FÉKOSz 
tisztújító közgyűlése 
Vasárnap délelőtt tartotta meg a 

?óth József-színházteremben tiszt-
újító közgyűlését a Földmunkások 
és Kisbiríoko»ok Országos Szövet-
ségének szentesi csoportja. Elnökké 
Szabó Istvánt, titkárrá pedig Török 
Lászlót választották meg. A válasz-
tás egyhangú volt. 

Új helyiségben 
a Kereskedő Egylet 
A szentesi Kereskedők Egylete el-

költözött a Kisgazda Párt székházá-
ban eddig használt, s a célnak meg 
aem felelő kis helyiségéből a Tóth 

2ózsef-utca 8 s>ám alá, ahol tágas 
lelyiségek állanak a Kereskedő Egy-

let rendelkezésére. Vasárnap már 
lépes volt az új egyesülethelyiség. 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 

n Szociáldemokrata Párt közbenjárására 
megindul a gyermekétkeztetési akció 
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Még szombaton tanácskozások foly-, 
tak Sima László pénzügyi tanácsnok 
vezetésével a gyermekétkeztetési ak-
ció megindítása tárgyában. A város-
nak erre a célra 20 ezer forintja 
van, ami azonban a kiadások fede-
zésére nem elegendő. A népjóléti 
kormányzat havi 1200 forintot irány-
zott elő erre a célra. Tekintettel ar-
ra, hogy az étkeztetések megindítá-
sához egy nagyobb pénzösszegre 
van szükség, vasárnap folyamán 
Szentesen járt dr. Székely Miklós 
elvtárt népjóléti államtitkárhoz ké-

rést intéztek a Szociáldemokrata Párt 
Végrehajtó Bizottsága nevében Pin-
tér Oyőző és dr. Solti elvtársak, 
hogy a népjóléti minisztérium 6000 
forintot adjon egy összegben az ak-
ció céljára. 

Dr. Székely Miklós elvtárs a párt 
előterjesztésének támogatására tett 
Ígéretet, s az írásbeli előterjesztést 
már vasárnap folyamán magával 
vitte. így az étkeztetési akció a kö-
zeli napokban ennek az összegnek a 
megérkezése után megindítható lesz. 

A szentesi Iparos DalArda 
és a hódmezővásárhelyi Iparos Dalárda 

együttes hanguersenye március 16-án 

Választások előtt? 
A mentelmi bízottságban a Kisgazdapárt 

leszavazta Kovács Béla kiadatását 
Szombaton egész nap folytak a 

tárgyalások Tildy Zoltán köztársa-
sági elnöknél. Szombat délután 1 
órakor ült össze a mentelmi bizott-
ság- A hivatalos kommüniké a 6 
órás ülésről a következőket mondja: 

A bizottság majdnem minden-
ben kifejtette a maga állás-
pontját. Ennek eredménye-
ként — miután a Kisgazda-
párt tagjai deklarálták, hogy 
ez előadói javaslat elleni 
szavazatuk nem jelenti ré-
szükre az előadó javaslatá-
nak végleges elvetését, ha-
nem az üggyel az általuk 
javasolt parlamenti bizott-
sági vizsgálat után a men-
telmi bizottságban újra kí-
vánnak foglalkozni — bizott-
ság többsége az előadónak 
a kiadásra vonatkozó javas-
latával szemben szavazott. 
Ezután a mentelmi bizottság elő-

adója Marosán György elvtárs le-
mondott előadói tisztéről, Farkas 
Mihály elvtárs elnök is benyújtotta 
lemondását. Marosán elvtárs beje-
lentette a munkáspártok kisebb-
ségi véleményét. 

Rákosi Mátyás szombati rádió-
beszédében kijelentette, hogy a 
Kisgazdapárt el akarja terelni a 
figyelmet a Kovács Béla ügyről. 
Ezzel szemben a Baloldali Blokk 
nem harcot akar, hanem az ország 
békéjének, nyugalmának biztosítását 
az összeesküvőkkel szemben. A 
köztársasági elnöknél folytatott párt-

közi megbészélések a késő éjszakai 
órákig elhúzódtak. A tárgyalások 
negatív eredménnyel végződtek. A 
Kisgazdapárt képviselői csoportja 
valószínűleg ujabb tanácskozásra 
ül össze. 

Amennyiben a nemzetgyű-
lés szerdai ülésén a Kis-
gazdapárt képviselői frak-
ciója nem adja ki Kovács 
Bélát, ez feltétlenül a kor-
mány lemondását vonná ma-
ga után és az uj választások 

elkerülhetetlenek lesznek. 
A jelenlegi törvény értelmében 

169 képviselő kérheti az uj válasz-
tásokat éspedig akként, hogy sze-
mélyesen megjelennek a ház elnö-
kénél, vagy pedig a nemzetgyűlés 
plénumában névszerinti szavazást 
rendelnek el a kérdésben. A nem-
zetgyűlésnek 139 munkáspárti tagja 
van, a Parasztpártnak 22, ez ösz-
szesen 161, hozzájuk lehet számí-
tani azonban még egy sereg pár-
tonkivülit, s igy megvan a lehető-
sége a 169 képviselő összeszedésé-
nek. Bár Kovács Imre és néhány 
hive a Kisgazdapárttal kacérkodik, 
ezzel szemben, lehet hogy a Sza-
badság Párt is kívánja majd az uj 
választások megtartását. 

Ekkor azonban felmerül a kér-
dés, hogy milyen választójog alap-
ján válasszanak ? Az is kérdés, 
hogy milyen kormány vezeti majd 
le a választásokat, mert a Házfel-
osztás alkalmával a kormánynak le 
kell mondani? 

LBARÁTSÁG-MOZGÓ 
Közkívánatra! Ma utoljára! 

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 radó . 

NINCS A HAZNAI 

Ország - Világ 
A pécsi ipartestület szociáldemo-

krata elnökséget választott. 

Elfogták Mr. Sommernek, az 
UNRRA magyarországi fömegbizottja 
autójának tolvajait. 

Bécs utcáit elborította a hólé. 

35 ezer titkos prostituáltat tarta-
nak nyilván a fővárosban. 

„Ki aminek nem mestere, 
gyilkosa aa annak" 

Ne adja zongoráját , 

r kézbe 

Rom, vagy roncs zongoráját és 
hangszereit 

Söpter mester 

újjáépíti. 
Szentes, Farkas Antal-u. 42 

No mésegyszer 
Báthory... 

Beszámoltunk Báthory Lajos Cson-
grád megye dicstelenemlékű alis-
pánjának legutóbbi botrányáról. A 
Szegedi Népszava most újabb cikket 
közöl. Báthory fel akarta számolni 
Dugonics-téri üzletét, amelyet any-
nyira igyekezett itt eltitkolni. Há-
romezer forintot kért az üzleti fel-
szerelésekért, egy jégszekrényért, egy 
íróasztalért és egy ócska pultért. 
Természetes, ez nem volt más mint 
lelépési dij az üzlethelyiség után. A 
vevő a gazdasági rendőrséghez for-
dult, amely az ügyet kinyomozta, 
Báthory Lajost letartóztatta és átadta 
az ügyészségnek. 

Haladószellemű, 
becsületes magyar készülj márc.1-ére! demoHrotaPúrt 

SZOCÍÉl-
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Párthirek 
Aki a „NőmunkásM előfizette, az 

előfizetési jeggyel jelentkezzen a 
pártszékházban. 

A rendőrségi frakció ma este 5 
órakor a Kaszinóban tllést tart. 
(Közös értekezlet lesz a Kommu-
nista Párti rendörökkel). 

F. hó 26-án szerdán 6 órakor a 
párthelyiségben a Kunfi Gárda érte-
kezletet tart. 

F. hó 26-án, szerdán délután 6 
órakor vitaest. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének Máv. üzemi csoportja 
f. hó 27-én, csütörtökön este 6 óra-
kor a Vasutasotthonban üzemi tiszt-
újító ülést tart. 

F. hó 28-án, pénteken este 6 órai 
kezdettel a párthelyiségben pártest. 

A Szociáldemokrata Párt O. T. I. 
üzemi csoportja március 1-én, dél-
után 1 órakor üzemi pártnapot tart. 

Budapest 1. február 25. 
7.20: Reggeli zene hanglemezek. 

7.30: Izr. vallálos félóra. 8 : A 
moszkvai ifjúsági könyvhét 8.15: 
Egyvelegek és keringök. Hangle-
mezek. 9: Csermely Egon jazz-
együttese. 12.15: Farkas Jenő ci-
gányzenekara. 13: Magyar falvak 
marddványai az alföldi homok alatt. 
13.15: A Faludi kamarazene-együttes. 
14.10: Ifjúsági énekkarok. 14.35: 
lzelitö a bü a ügyi kőroktanból. 14 50: 
Lehár: Cigányszerelem. Nyitány. 
15: Szövetkezeti negyedóra. 16: 
Batogh Ilona francia sanzonokat 
énekel zongorakísérettel. 16 30: 
Liszt: Mefisztó keringő. 16 45: Nem-
zetközi erők és a Dunavölgve bé-
kéje. 17.10: Parthiradó. 17.30 A 
Magyar Vöröskereszt közleményei. 
18: Sinkó János harmonikázik. 
18 15: A Budapesti Könyvkötő-
munkások Vegyes dalköre énekel. 
18 45: Világniradó. 19: Dalok. 19.15: 
Mesterek világa: Münchhausen. 
20 20: A Rádiózenekar játszik. Ve-
zényel Tomy Aubin. 21.40 Angol 
nyelvoktatás. 22 30: Sárközi Gyula 
cigányzenekara. 23: USA-ajándék-
lemezek. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a közellá-

tásügyi minisztérium ujabb sókész-
letet utalt ki, amely fél kg-os fej-
adag figyelembevételével az alanti 
jegyszelvényekre folyó hó 24-től 
a jegyszelvény és a só árának le-
fizetése mellett igényelhető a keres-
kedőknél A február havi 70-es sz. 
jegy „11" szelvényére, a február 
havi 225-ös számú jegy „2" szel-
vényére és a 210 számú általános 
közellátási szelvénziv „F" szelvé-
uyére. A só ára kg-ként 184 fillér. 
Esetleges szállítási kiadások felme-
rülése esetén a só ára 5-6 fillérrel 
a kormánybiztossághoz benyújtott 
és igazolt árkalkuláció elfogadása 
esetén emelkedett. 

A kereskedők a felragasztott 
Jegy szel vénnyel és a só árával 
folyó hó 28-án Gyarmati István 
kereskedőnél elszámolni kötelesek. 

Polgármester. 

Varrógépek tökéletes javítása, ke-
rékpárok zsírbrfraká a síb. Wolford 
Sándor műszerésznél. 

Az építő és fcstőíparí munkások 
a polgármesternél 

Gyenes Péter szakszervezeti tit-
kár vezetésével épitőipari és festő-
ipari munkásokból álló küldöttség 
kereste fel a polgármestert. Feltárták 
nehéz helyzetüket és a munkanélküli-
séget, amely több éve sújtja iparágukat 
Beadvánnyal fordullak a polgár-
mesterhez és a sürgős munkaalkal-
mak megteremtését kérték. A pol-
gármester válaszában ismertette, 
hogy a minisztériumban folytatott 

tárgyalások kapcsán Ígéretet kaptak 
20 ipari munkás és mintegy 250-
300 kubikos egy hónapi foglalkoz-
tatására. A városi főmérnök egy 
tervezetet készitett, amelyet a köz-
munkaügyi minisztériumba továbbit, 
egy 120 ezer forintos munka el-
végzésére, amely kiutalás esetén 
500 munkanélkülinek juttatna tartós 
foglalkoztatást. 

Hirdetmény. 
A városi tanács határozatából 

közhírré teszem, hogy a képviselő-
testület 19/kgy. 1947 számú határo-
zatával megszervezett I. számú eper-
jesi közigazgatási kirendeltség mű-
ködését 1947 február hó 26-ával 
reggel a mucsiháti útnak a békési 
útba való betorkolásánál lévő ma-
lomhoz tartozó lakóépületben Eper-
jes 5 szám alatt kezdi meg. 

Ehhez a kirendeltséghez tartoznak 
Eperjes, Királyság, Nagykirályság, 
Mucsihát és Pankota. 

A kirendeltség vezetője Kórógyi 
Pál városi tisztviselő, aki mellé 
Petykó Károly városi tisztviselő van 
beosztva. 

A kirendeltség feladata a követ-
kező : tanácsadás minden hozzáfor-
duló ügyfélnek, panaszjegyzőkőny-
vek felvétele, minden a közponi 
igazgatás hatáskörébe tartozó kére-
lem, előterjesztés, felebbezés átvé-
tele, ezeknek eljuttatása a polgár* 
mesteri hivatalhoz, az adószámfej-
tés és bevételezés ellátása, fogyasz-
tási adó kezelés, közellátási jegyke-
zelés, beszolgáltatási ügyekben fel-
világosítás, tanácsadás, járlatlevél 
kezelése, közmunka váltság kezelése 
és beszedése. 

A kirendeltség vezetője ellátja a 
közgyánii teendődet és végzi a ha-
gyatéki leltározást. v 

Szombaton a kirendeltségnél hi-
vatal szünet, 

A kirendeltség megszervezésével 
kapcsolatban értesítem az érdekelt 
közönséget, hogy a közellátási je-
gyek csak a kirendeltségnél vehetők 
át, mert a nyilvántartások odakint 
eszközöltetnek. A kirendeltség ki-
szolgáltatja az őrlési tanúsítványo-
kat is. Adó mind a kirendeltségnél, 
mind a városházán fizethető. Az ős-
termelési igazolványok megújítása, 
tekintettel arra, hogv ehhez birtok-
nyilvántartói igazolás szükséges, 
egyelőre csak a városházán történ-
hetik. 

A fentiekből kivehetően az érde-
kelt tanyai lakosságnak nem szük-
séges csak a legkivételesebb eset-
ben bejönni a városházára, mert 
legtöbb ügyét a helyszínen elintézi 
a kirendeltség. A kirendeltségek 
szervezéséről szóló szabályrendelet 
értelmében később meghirdetendő 
napokon magasabb rendű városi 
tisztviselő kis7állása is fog történni, 
amikor is a közhirré teendő az eb 
ben a hirdetményben közzétett egyéb 
ügyekben is a helyszínen történik 
intézkedés. 

Fölkérem az érdekelt lakosságot, 
hogy minden ügyes bajos dolgában 
bizalommal járuljon a kirendeltség-
hez beosztott tisztviselőkhöz, aki 
legjobb tudásuk és kötelességük 
szerint mindent elintéznek, illetve 
mindenkinek megadják a szükséges 
felvilágosítást. 

Polgármester. 

Gyorstalpnlást , jivitást kifogás-
talanul kés/ít Sípos József cipész-
mester, Kiss Bálint-utca 7. (Ref. 
templom utcája.) 

Pályázati hirdetmény 
„Erzsébet királyné" emlékére tett 

városi alapítvány 1947. évi április 
hó elsejétől esedékes kamatainak 
felére pályázatot hirdetek. 

Az alapítvány kamataiban egy oly 
szegénysorsú, szentesi illetőségű szü-
lőktől származott leány árva része-
sülhet, aki szüleinek egyittét vagy 
vagy másikát esetleg, mindkettőt 
szerencsétlenség által előidézett ha-
láleset következtében veszteite el 
és 15 éves életkorát még el nem 
érte, állami ellátásban nem része-
sül és tartásra kötelezett, vagyonos 
h o z z á t a r t o z ó ja n i n c s . A 
születési anyakönyvi kivonattal és a 
fenti körülményeket igazolo hatósági 
bizonyítvánnyal felszerelt kérvények 
1947. évi március hó 20. napjáig 
adandók be a polgármesteri Diva-
taiban. — A később beérkezett kér-
vények nem vétetnek figyelembe. 

Polgármester. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a beszol-

gáltatási kötelesség teljesítésével hát-
ralékos gazdálkodók helyszíni elszá-
moltatása úgy a város halárában, 
mint a város belterületén, kezdett 
vette. A hátralékos gazdálkodók kö-
telesek az elszámoltatást végző, iga-
zolványommal ellátott bizo iságok-
nak termésükről és annak mikénti 
felhasználásáról pontosan elszámolni 
és meglévő gabona és terménykész-
lettiket feltárni. Amennyiben a hát-
rál ikos gazdálkodó gabona és ter-
mCnykészletét önként vagy nem, 
vagy csak részben tárja fel, a bi-
zottságoknak kötelessége minden 
olyan intézkedést megtenni, amely a 
ténylegesen meglévő gabona és ter-
ménykészlet felderítéséhez elkerülhe-
tetlenül szükséges. Ha a hátralékos 
gazdálkodó gabona és terniénykész-
letét teljes mennyiségben önként 
feltárja, abból csak a ga/dasági és 
háztartási szükségleten felüli nieny-
nyiség kerül elkobzás alá, az a ga-
bona és lerniénymennyiség azonban, 
amelyet a bizottság derít fel, teljes 
egészben elkobzás alá esik, tekintet 
nélkül a hátralékos gazdálkodó ház-
tartási és gazdasági szükségletére. 

Az elkobzott gabona és termény-
mennyiséget a hátralékos gazdálko-
dó köteles 8 napon belül a bizott-
ság által megjelölt gyüjtőkereskidő-
nek átadni és az atadást fenti ha-
táridő alatt az átvevő kereskedő ál-
tal adott vételi jeggyel és az átadott 
gabona és termény termelői árának 
a gyüjlőkereskedő által történt befi-
zetését igazoló és a gazdálkodónak 
átadott csekks?elvénnyel együtt a 
közellátási hivatal beszolgáltatási 
osztályán igazolni. 

Felhívom a körzetvezetőket, hogy 
a Körzetükben működő és fogat 
vagy elszállásolási ügyben hozzájuk 
forduló bizottságoknak legyenek se-
gítségükre és a bizottságok mu; ká-
ját a lehetőséghez képest hatékonyan 
támogassák. 
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I p a r o s hirek 
Mestervizsa előkészítő tanfolya* 

március 10-én kezdődik az ipartes 
tületnék. Jelentkezni mielőbb lehel 
30 forint tandíj lefizetése mellett 
Úgyszintén cséplő és vetőmag tisz-
tító tanfolyamra is elfogadunk je-
lentkezéseket. 

Március 16-án, vasárnap este ? 
órai kezdettel mutatkozik be a szen-
tesi közönség előtt Iparos Dalárdánk 
egy nagyszabású hangverseny kere-
tében. A hangversenyen közremű-
ködik az ors?ágoshirü és a mult év 
november 10 én már városunkba« 
szerepelt hódmezővásárhelyi Iparos 
Dalárda, Bognár Rezső karnagy ve-
zetésével. Jegyeket hétfőtől kezdve 
lehet kapni az Ipartestület jegyződ 
hivatalában és a dalárda tagjainál 

| Mindenki figyelmét már most felhív-
| juk ez alkalomra. 

Anyakönyvi hírek 
Születés: Zsellér János, Vida Er-

zsébet, Váradi József. Baríha Ferenc, 
Szabó László, Szabó György, Vác* 
Julianna, Kiss Imre, Kolompár Gi-
zella Mária, Rostás Kálmán, Szécs* 
László, Felföldi Julianna, Vasvári 
Imre, Kónya Gábor György, Kerekes 
József, Turbéki János Sándor, Jankó 
Zsófia Erzsébet. 

Házasság: Vigh András—Répa 
Margit, Gyenes Antal—Bélteki Pi-
roska, Bali Imie—Fazekas Erzsébet, 
ifj. Kis Géza—Nagy Anna, BalogU 
J á n o s - Molnár Lidia, Joó Tibor -
Szabó Terézia, Zsiga Lajos—Szegi 
Margit. 

Halálo.ác: özv. Sárközi Jánosné 
Sol i Máfia 86 éves, Mata József 66 
éves, id. Nemes Imre 74 éve?, Mu-
csi József 41 éves, Tutbéki János 
Sándor 2 napos, özv. Tinku János-
né Kulcsár Mária 77 éves, özv. 
Varga Benjáminné Csúcs Klára 84 
éves. 

Tudatom tisatelt meg-
rendelőimmel, hogy egy 
évi SBÜneteltetcs utdn 
ismét 

mesüezdíeiíi a munkái 

F ü h r e r 
könyvkötő 

Simonyi Ernő-utca 31. 

A Szociáldemokrata Párt 
népgyűlései március 2-án 

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

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

munkás bakancsok, 
szabad textiláruk 

megérkeztek 
Gumihulladékot vásárolunk. 
Aluminiumedények kephetók. 

Szentesi Általános Fogyasztási 
és Beszerző Szövetkezet. 

Bnr»ha János-utca 5 szóm. 

Hirdessen lapunkban! 

Főszerkesztő • S i m a László . 
Felel<">s szerkesztő: S z ő k e Ferenc . 

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

Feleiő' nyomdavezető: Csernua L, Imre 




