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Meg kell állítani 
az emberi fenevadaknak azt a pusz-
títását, amely rendszeressé vált 
Szentesen. Az összeomlás után kezd-
ték Szentesen a fairtást a városban, 
amely az 1945-ről 1946-ra menő 
télen elérte a csúcspontot. Szentes 
gyönyörű fásítása valósággal meg-
semmisült. Ki kellett irtani a Nagy-
völgyben volt erdőt, mert egy éj-
szaka felét kivágták. Megsemmisült 
az ország legszebb kettős fasora a 
Szalai-utcában. Kiirtották a Sóház 
előtti kistéren a gyönyörű szoforá-
kat, amelyeket megbámulta az ide-
gen és igy tovább csupasszá vál-
tak az utcák. A mult esztendő ta-
vaszán felsőbb rendeletre a városi 
hatóság közel 10.000 db facsemetét 
ültetett ki a városban és megtörtént 
az, hogy amit nappal kiültettek, reg-
gelre vagy ellopták a leültetett fa-
csemeíéket, vagy egyszerűen kitör-
delték. Ennek következtében a vá-
ros kénytelen volt abbahagyni a fá-
sítás annyira fontos munkáját. 

Az idén a szokatlanul hideg tél 
tartama alatt, tehát decemberben, 
jánuárban, február derekáig nem folyt 
a fairtás vandáli munkája Most 
megenyhült a levegő, közeledik a 
tavasz és megdöbbentő jelentések 
érkeznek a vár osházára. A város-
ban az utcákon mindenü t kiirtják a 
gömbakácfákat, megrohamozták a 
külsőkerti faiskolát, a városrak a 
Oógányban lévő szilvás kertjét a 
szerdáról csütörtökre átmenő éjsza-
kára jó egy harmadrészben kiirtot-
ták, még ez nem elég, de jön a 
megdöbbentő hir, hogy a hősök 
erdejében nem csak az összes cse-
resznyefákat, fanem a tölgyfákat 
kezdik kiirtani. Hogy ezenkívül me-
lyik utcában milyen rombolás fo-
lyik, arról nem is akarunk irni, de 
a megdöbbenés szavával állapítjuk 
meg, hogy ehhez hasonló gálád, 
bestiális pusztítás még soha sem 
folyt Szentesen 

Nagy hatalom a nyomorúság, ez-
zel mi tisztában vagyunk, de meg-
állapítjuk, hogy ezt a vandáli pusz-
títást semmiféle nyomorúsággal nem 
tudjuk megmagyarázni, sem meg-
engedhetőnek mondani. Ha ezek a 
rombolások a kegyetlen tél fagyá-
ban esnek meg, még akkor sem 
találunk mentséget, de magyarázatot 
fogadhatunk el. Úgyde most, ami-
kor engedett a tél fagya, nincsen 
magyarázat sem... Ami történik a 
legijesztőbb példája a fékezhetetlen 
rombolási vágynak, az „ott vesszük, 
ahol taiáijuk" semmiképen sem 
tiszteletreméltó elvének, a nekiszila-
jodott szabadosságnak, amely nem 
ismer korlátokat, amely sárbatipor 
minden emberi érzést és méltóságot. 

Sajnálatos tény, hogy a többi fa-
irtáshoz hozzácsatlakozott a hösök 
erdejének pusztítása... Senki ne fe-
ledje, hogy ez az erdő ugy számit, 
mint a temető — és aki ezt pusz-
títja, a rögtönitélő bíróság elé ke-
rül. Ezt közhírré tették, ezt tudniok 
kell a pusztítóknak. Halállal jegyzi 

el magát, aki a pusztítást végzi... 
Ez se volna elegendő figyelmezte-
tés?! Hát odáig sülyedtek az er-
kölcsök, annyira elsekélyesedett volna 
a semmivel sem törődő vakmerő-
ség, hogy fittyet hány minden ren-
delkezésre, de mégis megmutatja, 
hogy igenis pusztít, mert neki nincs, 
tehát elveszi azt, amit talál... 

Valami keserüségféle nehezedik a 
lelkünkre, amikor erről irunk, de 
írnunk kell róla, mert föl kell vilá-
gosítanunk az embereket arról, hogy 
Magyarországon a törvények ural-
kodnak, amelyek parancsolnak gaz-
dagnak és szegénynek 2 egyformán 

és senki se veheti magának önké-
nyüleg azt a jogot, hogy öljön, ra-
boljon, romboljon, pusztítson, sen-
kinek sincs joga ahhoz, hogy kiirtsa 
az utcák fáit, hogy szentségtelen 
kézzel hozzányúljon a hősök erde-
jének fáihoz. 

Tudjuk jól, hogy az emberi indu-
latok, ha azok elszabadultak, nem 
ismernek semmi korlátot, a dühön-
gés őrületévé tudnak fajulni... De 
mégis, emberek, meg kell állani 
azon a lejtőn, amit a fapusztításnak 
ez az őrülete jelent, mert a fegyel-
mezetlenség, az elvakultság, a kor-
látozatlan szabadosság felborit min-

dent, elsöpri közrenddel együtt a 
belső békességet, lerombolja a csa-
ládi otthonokon keresztül az egész 
társadalmat s az anarkia vadálla-
tokká váltja át az embereket... 

Minden becsületes, józan gondol-
kozású emberhez szólunk : meg kell 
állítani az emberi fenevadaknak azt 
a pusztítását, amely rendszeressé 
vált Szentesen. Ahol a jószó, a fel-
világosítás nem használ, ott érvé-
nyesüljön a törvény szava,.. Ez a 
város nem válhatik az ország szé-
gyenfoltjává. 

Sima László 

Veszélyben a város kenyérellátása 
A koalíciós pártok felhívása az ellátott lakossághoz 

és a termelökhöz 
Egyre rosszabb a kenyér, amit 

jegyre kapunk. Alig ehető már és 
hogy kevés, azt mondani sem kell. 
De még ez is veszélyben van, mert 
a szükséglet nem áll a város 
rendelkezésére. A nehéz helyzetben 
a koalíciós pártok vezetői összeültek, 
s a politikai ellentéteket félretéve 
megegyeztek abban, hogy a város 
termelőihez és ellátottjaihoz fordul-
nak felhívással. Nincs itt semmiféle 
politikai, vagy egyéb érdek, a magyar 
nép sorsáról van szó, tehát arra 
kérjük mindazokat, akiket illet, fo-
gadják ezt a felhívást a jelentőségé-
hez mért felelősséggel és úgy is tel-
jesítsék az abban foglaltakat: 

Felhívás 
a város termelőihez és kenyérben 

ellátott lakosságához. 
A város demokratikus pártjai a 

mai napon értekezletet tartottak a 
főispán elnöklete alatt a kenyérben 
ellátatlan lakosság hátralévő 5 hó-
napra történő kenyérellátására vo-
natkozóan. 

A város vezetősége feltárta a hely-
zetet, mely szerint az ellátatlan la-
kosság kenyere mintegy 2 hétre van 
ezidőszerint biztosítva és további 
készlet egyáltalán nem áll rendelke-
zésre. 

A pártok vezetői átérezve a súlyos 
helyzetet és a köznyugalom és köz-
rend megóvása érdekében olyértelmű 
határozatot hoztak, hogy közös fel-
hívással fordulnak a város ellátott 
lakosaihoz és felkérik a kenyérben 
ellátottakat — a bizottság határozata 
érteiméhen —, hogy mindenki kész-
letéhez mérten, de legalább havonta 
és fejenként 1 kg. kenyérgabonát, 
vagy lisztet, tehát összesen 

fejenként 5 kg. kenyérgabo-
nát 8 . apon belől 

az alább megjelölt magtárakba elis-
mervény és készpénzfizetés ellenében 
feltétlen szolgáltasson be. 

Amennyiben valakinek szociális 
érzéke és anyagi helyzete megenge-
di, köszönettel vesszük, ha a be-
szolgáltatást díjmentesen eszközli. 

A felajánlott készleteket a követ-
kező magtárak veszik át: Vajda mag-
tár (Földműves Szövetkezel), Krausz 
magtár, Zsoldos Rt. A lisztet a Zsol-
dos Rt. veszi át. 

Meg vagyunk győződve arról, hogy 
itt mindenki minden szempontot 
félreállít és nem engedi meg azt, 
hogy magyar testvéreinek gyermekei 
éhezzenek s esetleg ennek következ-

tében olyan kellemetlen jelenségek 
forduljanak elő, amely jelenségek a 
demokráciára, valamint a közbékére 
nézve károsak lennének. 

Fenti felhívásunkat megismételve 
a szentesi demokratikus pártok ne-
vében: 

Szociáldemokrata Párt 
Magyar Kommunista Párt 
Független Kisgazda Párt 
Nemzeti Parasztpárt 
Polgári Demokrata Párt 

Belpolitikai helyzetkép 
A kedd délutáni pártközi értekez-

lett több fontos elvi határozatot ho-
zott. Három bizottságot küldtek ki 
az egyiket a tervgazdálkodás kér-
désének vizsgálatára, a másik a 
szövetkezeti problémákkal foglalko-
zik, a harmadik pedig a közokta-
tás kérdését tárgyalja. Csütörtök 
délután a pártvezérek ülnek össze, 
ezen az értekezleten már szó lesz a 
kormány átalakításáról. A végleges 
átalakításra azonban csak a jövő 
héten kerül sor. Pénteken hallgatja 
meg a pártközi értekezlet a bizott-
ságok jelentéseit. 

A szerdai minisztertanács napi-
rendjén szerepel Bartók Béla özve-
gyének nyugdíj ügye. 

A szerdán folytatott pártközi érte-
kezleten a megegyezés reménye a 
Kisgazda Párt ingatag álláspontja 
miatt halványodott. A politikai ga-
ranciák kérdésében semmi konkré-
tum nem adódott a Kisgazda Párt 
részéről. Nagy Ferene a kisgazda 
képviselők előtt beszélt, s bár be-
széde koalíciós szellemű volt nél-
külözte a konkrét intézkedéseket 
Ugyanekkor a szervezett munkásság 
képviselői meglátogatták a Kisgazda 

| Párt parasztképviselöit. 
A megbeszéléseken az az állás-

pont alakult ki, hogy a válságot 
sürgősen meg kell oldani, az össze-
esküvés teljes fölszámolásával és a 
Kisgazda Pártnak a reakciós ele-
mektől való megtisztításával. A 
munkáspártok álláspontja az, hogy 
ez az eddig tanúsított önfegyelem 
nem jelenti azt, hogy az összees-
küvés politikai következményeit töb-
bé nem szükséges levonni. 

Az elMŐ nyom: 
Rágyánszky cukorkaüzlet 

Közöltük lapunk csütörtöki szá-
mában, hogy a kutatási versenyben 
elhelyezett második tízforintosunk 
száma: A 313-016369. Ezt a t íz-
forintos bankjegyet szerdán délután 
fél 3 órakor a Rágyánszky-féle cu-
korüzletben helyeztük el az Ady 
Endre-utcában. 

Az első tízforintos bankjegyünk 
Kovács Géza, Hódmezővásárhelyi« 
lapon jelezte a megtalálást. 
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Húsz százalékkal 

leszállították 
az * oltóanyagok árát 

Az állatorvoslásban használatos 
oltóanyagok termelési tényezőit foko-
zatosan olymértékben sikerült a kor-
mányzatnak biztosítania, hogy oltó-
anyagtermelö intézeteink az utóbbi 
időkben már rátérhettek a több és 
olcsóbb termelésre. Ennek folytán az 
állati oltóanyagtermelés miniszteri 
biztosa az önköltségi árakat felül-
vizsgáltatta és az állati oltóanyagok-
nak eddig az 1933. évi pengőárak 
háromszorosában megállapított fo-
rintárát folyó évi február hó 20. 
napjától kezdődő hatállyal s általá-
ban 20 százalékkal csökkentve, a 
békeparitás színvonala alá vitte. Az 
elsőrendű fontosságú sertéspestis el-
leni szérumnak eddig literenkint 186 
forintban megállapított nettó eladási 
ára tehát ezentúl 149 forint. A vo-
natkozó rendelet a Magyar Közlöny 
f. évi február hó 20-i számában je-
lent meg. 

Az állati oltóanyagoknak most le-
szállított új árai tehát a súlyos gaz-
dasági viszonyokkal küzdő gazda-
társadalmunknak, nein kevésbbé a 
háborús események folytán katasz-
trófális visszaesést mutató állatte-
nyésztésünk regenerálásához lényeges 
segítséget nyújtanak. A stabilizáció-
kor 2.76-os mezőgazdasági árindex-
hez képest, mely fokozatosan 3 - 3 . 5 -
re emelkedett, az új állati oltóanyag-
árak csak 2.4-es árindexet mutatnak. 
Tehát az országban ezidöszerintezek 
a legolcsóbbak. Mégis rá kell mu-
tatnunk arra, hogy ezek nettó eladási 
árak, amelyekhez az edényzet és a 
csomagolás önköltségi árát, valamint 
a postai költségeket külön számítják 
fel. Mindezeket együttesen pedig 15 
százalékos forgalmiadó is terheli. 

Szocialisták 
Magyarországon 

A Szociáldemokrata Párt vezetői 
előtt mutatták be kedden a Palace 
mozgóban az Orient filmipar Rt. 
a Szociáldemokrata Párt gyártásá-
ban készült két filmet, amely már-
cius hónap folyamán a tagtoborzási 
akció keretében az ország vala-
mennyi szociáldemokrata filmszín-
házában műsorra tűznek. Az egyik 
film a pártkongresszusról készült, a 
másik amelynek szerzője Hárs 
László „Szocialisták Magyarorszá-
gon* cimet viseli. Ez a film bemu-
tatja időrendbeli sorrendben a párt 
küzdelmét, ma a demokráciáért, hol-
nap a szocializmusért. Mindkét 
filmet nagy tetszéssel fogadták. A 
filmek vidéki forgatása megkezdődött 

A zöldségárak 
szabályozása 

A közellátási minisztérium értesi 
tette a hatóságokat, hogy a Gaz 
dasági Főtanács f. hó 18 án hozott 
állásfoglalása alapján a főzelék és 
zöldségfélékre megállapított árakat 
hatá'yonkivül helyezi. Tehát a je-
len rendelet után a főzelék és gyü-
mölcsféléknél a szabályozás csak a 
téli almára terjed ki. A fentieknek 
megfelelően a szabályozás alá nem 

gyümölcs és főzelék-
félék ára a méltányos hasznot meg 
nem haladó nyereség felszámítása 
esetén szabadon alakul. 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 

Ujabb összeesküvők 
a néptigyés^ségen 

A népügyészségnek átadták az 
összeesküvők kilencedik csoportját, 
amelyben 25 magasrangu minisz-
tériumi főtisztviselő szerepel. Ezek 
a Magyar Közösség megbizásából 
kémszer vezetet létesitettek minden 
szakminisztériumban. A miniszter-
tanácsra kerülő ügyek másolatát el-
juttatták a Közösség heti titkos 
üléseire. Legmegbízhatóbb emberük 
a földművelésügyi minisztériumban 
Szász Jenő tanácsos volt, csíksze-
redai polgármester, akit a román 

népbiróság 25 évi kényszermunkára 
itélt háborús bűnösség miatt. Ro-
mánia kikérte és ki is fogják adni. 
Szügyi Zoltán volt vezérőrnagy, az 
összeesküvés részesének bünpere 
rövidesen népbiróság elé kerül. 
Szügyi elősegítette Szálasi uralomra-
jutását, majd 15 ezer emberrel 
Ausztriába menekült, ahol a Szent 
László hadosztályt szervezte meg. 
Innen akart betörni az összeeskü-
vőkkel együtt az országba. 

A nagy világ 
A magyar-cseh tárgyalások 

Két újabb hivatalos jelentést bo-
csájtotiak ki a Prágában folyó tár-
gyalásokról. Az első szerint a tár-
gyalóknál bizonyos előrehaladást ér-
tek el a megbeszélések során, a 
megoldásra váró problémák száma 
azonban ínég igen jelentős. A ne-
hézségek főleg a lakosságcsere 
egyezmény végrehajtásával kapcso-
latos gazdasági kérdéseknél jelent-

keztek. 
A második jelentés arról számol 

be, hogy az újabb tárgyalások so-
rán eddig még nem tapasztalt mér-
tékben mutatkozott meg az állás-
pontok különbözősége. Igen nagyok 
voltak az ellentétek a lakosságcsere 
egyezmény gazdasági, pénzügyi és 
telepítésügyí vonatkozásaiban. 

Mit akar termelni at Egyesölt Államok J947-ben > 
Egy különös jelentés beszámol 

arról, hogy az USA gazdasági fej-
lődését 1947-ben kettőszázmillió dol-
lárra kivánja fokozni. Ez az összeg 

mult évit 10 millió dollárral ha-
ladja meg. A termelés tartós fo-
gyasztási cikkekben, jégszekrények, 
villanyvasalók és mosógépek tekin-

tetében fog különösen emelkedni. 
A személy és tehergépkocsi terme-
lés 1946. évi 3 090 ezerrel szemben 
közel 2 milliós emelkedést fog mu-
tatni. Az acéltermelés 18 °/#-aI lesz 
több. Kőz és magánépítkezésekre 
6.100 millió dollárt fordítanak. 

At angol-francia szerződés 
A világsajtó érdeklődésének kö-

zéppontjában még mindig a most 
megkötött angol-francia szövetségi 
szerződés áll. Ennek jelentősege fő-
ként gazdasági tekintetben nagy. A 
két ország, annak ellenére, hogy a 
háború során súlyos veszteségeket 
szenvedtek, együttes erővel hatéko-
nyan tudják függetleníteni magukat 

az Egyesült Államok gazdasági tá-
mogatásától. Ha a szövetség kiter-
jesztheíő lesz a Szovjetunió irányá-
ban is, akkor az USA kapitalista 
politikája egy hatalmas ellenténye-
zővel kell, hogy számoljon. Ez a 
meggondolás a moszkvai tanácsko-
zásokon mindenesetre érvényesülni 
fog. 

Halálra ítélték és kivégezték 
Kádár Mihályt 

A szegedi törvényszék rögtönitélő 
tanácsa szerdán tárgyalta a kistőkei 
haramia Kádár Mihály statáriális 
bűnperét. A tényállás megállapítása 
után, ahol kiderült, hogy Kádár 
rablógyilkossági kísérletet követett 
el Bese Sándorné ellen, a perbe-
szédekre került sor. Csapó Ödön 
államügyész halálbüntetés kiszabá-
sát kérte. 

A bíróság a tanácskozás után 
kihirdette az ítéletet, mely szerint 
Kádár Mihályt golyóáltali halállal 
sújtja. Kádár nem kért kegyelmet, 
a védő kegyelmet, a védő kegyelmi 

kérvényét pedig elutasították. 
Délután egynegyed hat órakor 

került sor az ítélet végrehajtására 
a Csillagoörtön udvarán. Dr Kiss 
Dezső a rögtönitélő tanács tagja 
volt jelen a statáriális bíróság ré-
széről, majd Csapó Dezső állam-
ügyész utasítást adott az itélet vég-
rehajtására. Eldördült a kivégző 
osztag sortüze és a törvényszéki 
orvos néhány pillanat múlva konsta-
tálta a halál beállását. Ezzel véget-
ért Kádár Mihály pályafutása és 
Szentes történetének reméljük egy 
korszaka zárult le. 

a vároö áital felterjesztett költségve-
tés alapján. 

A munkálatok két csoportra 
oszlanak: földmunkák és ipari 

munkálatok. 
A földmunkálatok kapcsán a belterü-
leten levő nyílt csatornahálózat ki-
takarítását, rendbehozását és iszapo-
lását, a külterületen pedig a harckocsi-
árkok betemetését végezzük el. Az 
ipari munkálatoknál a város tulajdo-
nát képező épületek tatarozása kö-
vetkezik. Az ehhez szükséges anyag 
beszerzése nem fedezhető a 30 ezer 
forintból és ez a városi költségvetés 
terhére szerzendő be. 

A munkálatok megszervezése már 
folyamatban van és a munkásokat a 
szakszervezet bocsátja rendelkezésre. 
A földmunkák végzése teljesítmény-
bérrel (akkord) lesz fizetve. Az ipari 
munkálatok, minthogy megfelelő 
anyag még rendelkezésre nem áll. 
néhány héttel később fognak meg-
indulni, függően a város jelenlegi 
pénzügyi helyzetétől — fejezte be 
nyilatkozatát Antal Endre főmérnök. 

Ezután kerestük fel a Szakszerve-
zeti Titkárságot, hogy a munkabérek-
ről, a munkaidő tartamáról és a 
munkanélküliség kérdéséről beszél-
gessünk ezzel kapcsolatban. 

Kérésünkre Gyenes elvtárs 
vázolta előttünk a meginduló 
közmunkák számszerüségét. 

Eszerint: 
Földmunkák a város belterületén: 

35 földmunkás, 1645 napszám, 7.12 
forint (napi 8 órára) 11.712 forint. 

Földmunkák a város külterületén: 
100 földmunkás, 4000 napszám, 7.12 
forint (napi 8 órát a) 23 480 forint. 

Földmunkák az ágyúálJások szét-
bontására: 15 földmunkás, 160 nap-
szám, 7.12 forint naponta 1139.20 
forint. 

Városi középületek háborús kárai-
nak helyreállítása: 30 szakmunkás. 
583 napszám, 9.04 forint naponta 
5270.32 forint. 

70 napszámos, 1354 napszám, 
6.72 forint naponta 9098.88 forint. 

150 földmunkás, 5805 napszám-
ban. 

30 szakmunkás, 583 napszámban. 
70 napszámos, 1354 napszámban. 
Együtt 250 munkás munkabérköit-

séggel, 7742 napszámban 55.700.80 
forint. 

A szerszámhasználati díj talicská-
ért és lapátért 10 fillér óránként. 
Száz munkásnak 40 napra 800 Ft. 
Balesetbiztosítás és egyéb 3720 Ft. 
Összesen a munkaerő költségei 60.121 
forit 35 fillért tesznek ki. 

Ezen munkálatok, mondotta Gye-
nes elvtárs, a szakmunkások munka-
nélküliségét 25 százalékban, mlg a 
földmunkásokét 30 százalékban csök-
kentik. Az ipari munkáknál különös 
tekintettel kőművesek, ácsok, szoba-
festők lesznek foglalkoztatva. A köz-
munkák öt hetet vesznek igénybe — 
fejezte be felvilágosítását Gyenes 
Péter szakszervezeti titkár. 

Nagyméretű közmunkák 
indulnak meg a városban 

Még a vármegye budapesti tár-
gyalásaival kapcsolatban a megye 
vezetősége ígéretet kapott a köz-
munkaügyi minisztériumban a mun-
kanélküliség enyhítését illetően 
60 ezer forint kiutalására. Mint 
értesültünk, a tegnapi napon 30 ezer 
forint kiutalása megtörtént és így 

semmi akadálya nincs annak, hogy 
a munkálatokat megkezdjék. Az el-
végzendő munkálatok műszaki részét 
illetően felkerestük Antal Endre vá-
rosi fő nérnököt, aki a következőkép 
tájékoztatott bennünket: 

— Az elvégzendő közmunkákat az 
építésügyi minisztérium határozza meg 

M E G N Y Í L T 
a magyar Csárda 

j á t é k t e r m e 
Billiárd, kártyák, napilapoki 

— Mentőautó telefonhlvó szá-
ma 23. 

— Kalmár Pál dalénekes mű-
ködési engedélyét megvonta az ál-
lamvédelmi osztály, mert a fasiszta 
rendszerben népellenes tevékenysé-
get fejtett ki. 
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Ma március 7. Rom. kai. Tamés, 

prtiesláns Tamás 
Vaáiiásjelentés: Tisza 6 án 482. Kurca 

J8C. 
Hőmérséklet« - f 1 Iok 
^járásjelentés : Felhős idő, egyes he-

lyeken esőzés. 
Szinház: Névfelen asszony. 
Ügyeletes gyógyszertárak i Március 1— 

7-ig Ihász és Oláh. 

A párt mozgósít 
A logika és a tudás fegyverze-

téül indul el a szocialista agitáto-
rok serege a márciusi tagtoborzóra, 
amely bebizonyítja: ez a párt a 
napi politika feladatai, a kormány-
zás országos kérdései mellett mélyen 
gyökeredző szellemi és tömegerejét 
mozgósítani tudja az idő távlatába 
nyitó történelmi küldetése teljésité-
sére is. A szüntelen haro ki-
teljesedése a márciusi tagtoborzó, 
amely fölszántja a magyar tár-
sadalom közönyös tömegeinek lel-
kisugarát, hogy érzelmileg és 
szellemileg alkalmassá tegye ezt 
a népet <u igazság, a humanizmus, 
az emberi felemelkedés tanainak be-
fogadására. Tisztában vagyunk a 
feladat nagyszerűségével és nehéz-
ségeivel, de azzal is, hogy ez az 
agitácü nem zárulhat le egy hónap 
multán a számszerű eredmények 
regisztrálásával. Akkor a munka uj 
fejezeie kezdődik: uj párttagok szo-
cialistává nevelése. Ez a példátlan 
méretű agitáció jelentőségében túl-
nő a párt keretein, példamutató 
szellemi magvetés és társadalmat 
formáló nevelő munka lesz a nem-
zet nyugodt jövőjének szolgálatában. 

Hibaigazítás. Vass Bálint az 
ipa.osszék tag]» annak a megálld-
pításá! kén, hogy az ipartestületi 
kCzgyfilésrÖI adott beszámolónkban 
ntve tévesen Vajda Bálintnak lett 
feltüntetve. 

— Háziipari tanfolyamok Ünne-
pélyes zárókiállítása március 10-én 
délután 4 órakor lesz a városháza 
közgyűlési termében. 

— Nöi gumicsizmák, flanel és 
lexMíárúk, a'uminntm edények, Cik-
tacipök, Mauthner magvak kaphatók. 
Szabad talpbőr eladás hatósági áron 
a Közönség részére is. Szentesi Ál-
talános Fogyasztási Beszerző Ter-
rreiő és Értékesítő Szövetkezet Szen-
tes, I. Bartha János-utca 5. Üzlet-
részesednek vásárlási visszatérítés. 
Jegyezzünk üzletrészt. 

— Vasárnap délután 3 órakor 
barátságos sakkversenyt rendez a 
Szociáldemokrata Párt és a Föld-
munkások Szakszervezete a Föld-
munkás Szakszervezet helyiségében. 
Játékosok pontos megjelenését kéri 
a Vezetőség. 

— Az orvosok szakszervezete 
pé ííeken, f. hó 7-én délután 5 óra-
kor tartja tudományos szakülését a 
kCzkórházban. Az ülés tárgysoro-
zata: Michailovits Lehel dr. Extra-
pulmonális tubercuiosis újabb állo-
másai II. rész. Greiner Károly dr. 
penicillin a gyermekgyógyászatban, 
és bemutatás (reumatismus nodosus 
éí dermatisis seborrhoica eseiei.) 
Irodalmi szemle és vita. 

Hirdessen lapunkban! 

Legyen szocialista 
a kereskedő ls 

Egy ország normális gazdasági 
élete nem képzelhető el becsületes 
kiskereskedelem közvetítő szerepe 
nélkül. Mi, szociáldemokraták, akik 
olyan országot akarunk teremteni, 
ahol minden csak azok érdekében 
történik, akik szellemi, vagy fizikai 
munkájukat a közösség rendelke-
zésére bocsátják, azt az álláspontot 
valljuk ezzel a társadalmi réteggel 
kapcsolatban, hogy a becsületes 
kiskereskedő tagjai a munkásosz-
tálynak és értékes, nélkülözhetetlen 
munkása az országnak. 

Súlyos és vészterhes idők vonul-
tak el a kiskereskedő-társadalom 
fölött is. Azon kevesek, akik az 
infláció-szülte konjunkturális lehe-
tőségek idején is megőrizték a tisz-
tesség szilárd talaját, úgyszólván 
mindenüket elvesztették s az üres-
ségtől kongó raktárakkal, az újbóli 
induláshoz elengedhetetlenül szük-
seges csekély tőke nélkül állottak 
a stabilizáció kezdetén. Mindent 
feláldoztak egyért: 

a tisztesség megőrzéséért, 
a magyar kiskereskedelem 
jóhirnevének b o l d o g a b b 
időkre való átmentéséért. 
Nekik volt igazuk, Ők jártak a 

helyes uton, inert most, amikor a 
magyar demokrácia leszámolt a 
feketézőkkel, a haszonlesőkkel, föl-
karolja azokat a becsületes kiske-
reskedőket, akik a vészterhes idők-
ben hajlandók voltak vállalni a sú-
lyos áldozatokat s kitartottak a nép 
mellett, hitet tettek a demokrácia 
mellett. 

S ezt a talpraáüitást elsősorban 
a Szociáldemokrata Párt, a minden 
dolgozó páríja és a szociáldemo-
krata vezetés alatt működő keres-
kedelmi kormányzat végzi. Csak 
a;okra lehet igazán építeni, akik 
jóban-rossz^tn kitartanak az eszme 
mellett. 

Azok a kiskereskedők, akik 
velünk együtt maradtak a 
megpróbáltatások idején, 
kik velünk együtt vállalták 
a lemondást, a szenvedést 
és a nélkülözést, azok szá-
mára most érík áldozatuk 

gyümölcse. 
Rónai elvtárs, kereskedelmi mi-

niszter, a nemzetgyűlés egyik leg-
utóbbi ülésén általános tájékoztatót 
adott a tárcaja körébe eső kérdé-
sekről. A I gnagyobb elismerés 
hangján szólott a tisztességes, be-
csületes kiskereskedőkéől, akik az 
összeomlás után csodát teremíettek 
az újjáépítésben. Rövidesen orszá-
gos kereskedelmi katasztert állítanak 

fel, hogy a nemzetgazdálkodásának 
megfelelően irányithassák a keres-
kedelmet. Bejelentette továbbá, hogy 
a kiskereskedők egy részének jogos 
aggodalmából fakadó kívánságait 
kívánja kielégíteni, amikor törvény-
javaslatot terjeszt majd a Ház elé 
az üzlethelyiségek bérletének ren-
dezésére vonatkozóan. 

A kiskereskedők biztosítása 
terén még ebben a költség-
vetési évben hatásos intézke-
déseket terveznek s meg-
szervezik a kiskereskedők 
szociális biztosítását. Visz-
szaállitják a kereskedelmi 
és iparkamarák önkormány-
zatát s junlus 30-ig meg-
tartják a kamarai válasz-

tásokat. 
A Szociáldemokrata Párt bizto-

sítani kívánja a becsületes kiske-
reskedőknek mindazokat a jogokat, 
ami a többi dolgozót megilleti. 

A túloldal természetesen ezen a 
téren sem tétlenkedik s az alaptalan 
vádak özönével próbálja elidegení-
teni a lassanként öntudatra ébredő 
kiskereskedőket a dolgozók boldo-
gabb jövőjéért legkövetkezetessebben 
küzdő Szociáldemokrata Párttól. Azt 
akarják elhitetni velük, hogy a kis-
kereskedő tulajdonképpen polgár s 
semmi helye a szocialisták között, 
akik szocializálni akarják a keres-
kedelmet és kolhozokba, szövetke-
zetekbe tömöríteni a kiskereskedőket. 

Ezek az aljas rágalmak nem is 
méltók válaszra, de mivel tudjuk, 
hogy az ország — sajnos — még 
kevés igazán képzett szocialistával 
rendelkezik, szükségesnek tartjuk, 
hogy néhány felvilágosítással szol-
gáljunk. 

A kiskereskedők kisiparo-
sok tőkéje a szó tudomá-
nyos értelmében nem tekint-
hető tőkének, mert ma már 
tudjuk azt, hogy csak a 
monopolkapitalizmus tökéje 
az, amely károsan irányítja 
és befolyásolja a termelést. 
A kiskereskedelem, kisipar, 
vagyis a kisegzisztencia tö-
kéje, termelő es/.közei a fo-
gyasztás érdekében működ-
nek. Természetes tehát, 
hogy nemcsak nem üldöz-
zük, hanem igenis támogat-
juk őket, mert munkájukat, 
a gazdasági életben vitt sze-
repűket nélkülözhetetlennek 
és elegedhetetlenQI szüksé-

gesnek tartjuk. 
Aktuális kérdéseiket, megélhetésük 
biztosítását, betegségi és öregségi 

L BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Március 8 - 1 0 . 3 napig I 

Csodarepülö 
Vígjátékok vígjátéka. Hihetetlen bravúrok, esetlen kalandok és ze-
nés mókák egy újszerű és pompás világfilmben. Főszereplők : 
Rellys, Georges, Grey. Kiegészítő: T o k a j i szüret . 
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biztosításukat állandóan napirendea 
tartjuk. 
A fentiekben egyúttal válaszoltunk 
a másik vádra is, amelyet azonban 
néhány szóval itt is összefoglalha-
tunk: A szövetkezeti gondolat nem 
irányul a kiskereskedelem ellen, 
mert a kisegzisztenciák összefogását 
és erösebbé tételét szolgálja: egy-
ségben az erői Ettől eltekintve is 
szilárd a meggyőződésünk, hogy 

a jó szövetkezetek megfér-
nek a becsületes kiskeres-

kedelemmel. 
Nyilt kártyákkal játszunk, mert 

nincs, nem is volt, de nem is lesz 
soha takargatnivalónk. A nagytőke, 
a kizsákmányolás, a profitéhség el-
len harcolunk, hogy elérhessük 
végső célunkat, a dolgozó kisem-
rek emberhez méltó életét: a szoci-
alizmust. 

A munkásosztály egy és osztha-
tatlan erre rá kell jönniök a kis-
kereskedőknek is. 

A márciusi tagtoborzónkon 
hivó szóval fordulunk felé-
jük is: szervezkedjenek, tö-
mörüljenek a Szociáldemo-

krata Párt zászlaja alá. 
Már sokan rátaltak a helyes útra s 
a szociáldemokrata kiskereskedők 
következetesen harcolnak azért, hogy 
a kiskereskedők felismerjék sors« 
közösségüket a többi dolgozóval. 
Ha minden becsületes kiskereskedő 
megtalálja helyét a Szociáldemo-
krata Pártban, akkor lesz jövője a 
magyar kereskedelemnek s akkor 
ez a dolgoző réteg is rálép a fej-
lődés útjára, amely egy jobb, bol-
dogabb korszakhoz vezet. (Gy. A.) 

Vidéken élö 
hölgyek, urak. akiknek n a g y ismeret-
körük van. legkevesebb napi 10 Ft-ot 
kereshetnek. „Könnyű kereseti forrás" 
Jeligére Boros Hirdetőbe. BUDAPEST. 
259 Andrássy-ut 54. 

Javul az űtőrök ruha 
és lábbeli ellátása 
Dr. Kunszeri Béla alispán kérel-

mére a közlekedésügyi miniszter ér-
tesítette a vármegyét, hogy az út-
őrök lábbeli hiányának enyhítésére 
93 pár bakancsot kiutal. Mint érte-
sültünk ezáltal az útörök lábbeli 
szükséglete teljes mértékben kielé-
gítést nyer. A közlekedésügyi mi-
nisztérium rendelettel engedélyezte, 
hogy az Államépitészeti hivatal a 
kiutalt bakancsok vételárát az állami 
illetve törvényhatósági útfenttartások-
ból előlegezze. 

A ruhaellátás egyelőre még ne-
hé7ségekbe ütközik és ezt a közle-
kedésügyi minisztérium az anyagi 
lehetőségektől függően fogja esz-
közölni. 

Ugyanakkor a közlekedésügi mi-
nisztérium az amerikai árúkölcsön 
keretében a vármegye rendelkezé-
sére bocsájtotta az igényelt teher-
autót. 

Mély és sport gyermekkocsik kap-
hatók. (Wellisch-gépraktár) 

íróasztalok, Wertheim-szekrény, 
töl bféle házibútor olcsón eladó. 
Bocstai-u. I I . 

Március 7-én, pénteken VIIV f 1 0 f I a Petőfi-utcai pártszékházban 
este hat órai k e z d ettel l 1 U I I W * l 
Előadó: dr. Jeney János. Minden elvtársat szeretettel várunk. 
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Párthirek 
Folyó hó 7-én, pénteken este 6 

órakor pártest. Előadó: dr. Jeney 
János. 

Meghívó 
Szentes megyei város Nemzeti 

Bizottsága f. évi március hó 7 nap-
ján d. e. 9 órakor ülést tart a vá-
rosháza 18 számú helyiségében, 
melyre a tagokat tisztelettel meg-
hívom. 

Szóké Ferenc sk. 
h. elnök. 

Toborzási felhívás 
A magyar államrendőrség rend-

őri őrsége részére a toborzást az 
ország egész területén elrendelem. 
A toborzási feltételeket bármelyik 
rendőrőrsön — Budapesten a rend-
őrőrszobán — mindenki megtud-
hatja. Toborzásra jelentkezni bármi-
kor lehet a lakóhely szerint legkö-
zelebbi rendőrőrsön. 

A jelentkezés írásban beadott és 
a magyar Belügyminiszterhez cím-
zett kérvényben történik. A kérvény-
hez szüHési bizonyítványt, saját 
kézzel, tintával irt részletes önélet-
rajzát és erkölcsi bizonyítványt kell 
mellékelni. 

Harminc évnél idősebb, vagy 20 
évnél fiatalabb toborzásra nem je-
lentkeztetik. Betoboroztatása esetén 
mindenkinek legalább öt éven át 
tartó szolgálatteljesitésre kell írás-
ban köteleznie magát. 

Egyéb feltételeket a rendőrőrs 
parancsnoka. Budapesten a rendőri 
őrség parancsnoka közli. 

Budapest, 1947 március 4-én. 
Miniszter rendeletéből : 

Dr Szebenyi Endre sk. 
miniszf. osztályfőnök. 

R M c Kiosztás 
A földmüvelésügyi miniszter hosz-

szas tárgyalások után megoldotta a 
szőlősgazdák rézgálic szükségleté-
nek kérdését. 

A ré/gálic kiosztásával a Magyar 
Szőlősgazdák és Gyümölcstermelők 
Országos Egyesületét bizta meg 
(Budapest V. Báthori ucca 22). Egy 
kataszteri hold szőlőre 20 kg réz-
gálicnál több nem igényelhető. A 
direkttermő amerikai szőlők rézgá-
licellátásban nem részesíthetők. 

A gazdák a hegyközségek és a 
szövetkezetek terüteti igazolásával 
adják be kiutalási kérelmüket a fent-
irt egyesijeihez, 

Kényszereladás 
Dézsa, lefolyó kagyló, virágálvá-
nyok, székláb, ebédlőszekrény 
(modern), hosszú asztal, egyéb 

ingóságok 

sürgősen e l a d ó k . 
Érdeklődés Kossuth u. 13/a. sz. 

8 - 9 és 1 2 - 2 órák között. 

Hirdetmény 
Az építőipari munkások szakszer-

vezete f. hó 9-én, délelőtt 10 órar 
•or a szakszervezeti székházban 
tagértakfikujt tart. A tagok pontos 
megjelentét kéri a 

Vezetőség. 

Nehéz helyzetben vannak 
a szentesi bognárok 

Urdán János elvtárssal, a szentesi 
bognár szakosztály egyik vezetőjével 
ülünk szemben. A beszélgetés tár-
gya, amint annyi ipari szakmában 
manapság, a megélhetés nehézsége. 

Híres nemcsak az országban, de 
még a határokon túl is, a szentesi 
bognárszakma. Ma már alig 18 
tagja van az itteni szakcsoportnak. 
A háborúból derekasan kivették ré-
szüket, heten estek közülük fogság-
ba, s a hadirokkantak száma is 
igen nagy. Az első kérdésünk: 
mennyi közterhet kell fizetnie egy 
bognármesternek ? 

Általában a VI adóosztályba so-
roztak bennünket, ami ö l forint ha-
vi adónak felel meg, ehhez jön 12 
forint közmunkaváltság, 15 forint 
OTI, s ha számításba veszem még 
a 40 forint üzletbért, akkor több 
mint 130 forint jön ki. Ugyanekkor 
alig van 200 forint havi bevételein 
— mondja Urdán János. — Mi ki 
akarjuk venni részünket a közterhek 
viseléséből, azonban a túlzott meg-
terhelés két szempontból is helyte-
len. Egyfelől egyáltalában nem tu-
dunk teljesíteni, míg az észszerűen 
kivetett adót megfizetnénk, másfelől 
pedig a súlyos adóterhek tönkre-
tesznek és így megszűnünk adóala-
nyok lenni. 

Második kérdésünk az anyagbe-
szerzés és a munkavállalás nehéz-
ségeire vonatkozik. Ezzel kapcsolat-
ban előadta Urdán elvtárs, hogy 
7—800 forintba kerül egy új kocsi, 
ezt ma nem tudják megfizetni, így 
a javításokból élnek. Itt Is van azon-
ban egy súlyos hiba, s ez az, hogy 
a bognársegédek, akik nem kapnak 
alkalmazást, a tanyák között kon-
tárkodnak. 

Az első feladat tehát a közterhek 
lényeges csökkentése lenne, a má-
sik a nyersanyag-árak leszállítása. 
Fölemlítettük Urdán elvtárs előtt azt 
a problémát, hogy a gyári termelés-
sel szemben hogyan tudnák a ver-
senyt felvenni. 

A cipész iparosok mintájára mun-
kaközösséget szerveznének, ¿mint 
ez már a mullban volt, s így képe-
sek lennének arra, hogy nagyobb 
munkákat elvállaljanak. 

Beszélgetésünket azzal fejeztük be, 
hogy Ők is, mint a munkavállalók, 
saját helyzetükből érzik, mennyire 
ki vannak szolgáltatva a tőkés ter-
melési rendszernek, tehát tudják és 
tudniok is kell, hogy hol a helyük. 
A Szociáldemokrata Párt minden 
erővel áll mellettük és fáradozik 
problémáik megoldásán. 

Megkezdőd ik a k e r t é s z k ö l c s ö n ö k 
f o l yós í t ása 

A kertészgazdálkodási termelés 
előmozdítására a Gazdasági Főta-
nács 2 és félmillió forint hitel fo-
lyósítását engedélyezte. Ebből 2 
millió Ft. a Székesfőváros zöldség-
ellátására termelő kertészek 500.000 
Ft., a vidéki (Budapest 30 km-es 
körzetéből távolabbi) kerlgazdálko-
dók részére folyósíthatók olyképpen 
hogy a hitelkeret felcrészét újgazdák 
(kertészek) felerészét régi kertészek 
kapják. v 

A hitelösszeg nem kerül folyó-
sításra készpénzben, hanem a le-
bonyolításába bevont szervek anyag-
számlákat fizetnek ki a kertészek 
helyett s csupán a trágya-beszerzé-
sére szükséges összeg (a megálla-
pítandó hitelősszeg 20—25 %*a 
adható ki készpénzben. 

A hitel iránti kérelmek mindkét 
csoport részéről a Székesfővárosi 

Tudatom tisztelt meg-
rendelőimmel, hogy egy 
évi szüneteltetés utdn 
ismét 

mettezütem n munkát 
F ü h r e r 
könyvkötő 
Simonyi Ernő-utca 31. 

A szentesi Iparos Dalárda 
és a hódmezővásárhelyi Iparos Dalárda 

együttes hangversenye március 16-án 

Kertgazdasági Irodához (Budapest 
IX. Lónyai-utca 4/c. II. em. 25.) 
nyújtandó be, ugyanott nyerhető a 
hitel igénybevételével kapcsolatos 
bárminemű felvilágosítás is. 

A Földmunkások és Kisbirtokosok 
Országos Szövetségéhez és az Or-
szágos Magyar Kertészeti Egyesü-
lethez eddig beérkezttt hitei iránti 
kérelmek az újabb beérkező kérel-
mekkel együtt ugyancsak a fenti 
irodánál kerülnek elbírálásra, tehát 
akik kérelmüket már benyújtották, ; 
újabb kérelmet ne nyújtsanak be. 

Az illetékes hatóságok felhívják 
az ^érdekelteket, hogy kertészüveg , 
szükségletüket még az esetben is a ' 
Székesfővárosi Kertgazdásági irodá- -
hoz jelentsék be, ha azt készpénzért 
— a hitel igénybevétele nélkül — 
óhajtják beszerezni. 

Hirdetmény 
Felszólítom a törvényhatóság ¿». 

rületén lévő összes vízfolyások, vt*-
erek és árkok, valamint utak tulaj -
donosait, hogy a tulajdonukba^ 
vagy gondozásukban lévő hidak* 
átereszeket vagy csőátereszeket e* 
azok környékét legalább 5 métef 
hosszban saját költségükön azonnj 
tisztítsák ki, a víz folyását megaka-
dályozó íeliszapoiódásokat, zátony -
kat, hatósági engedély nélkül készí-
tett gátakat és mindenféle akadálv • • 
kat távolitsanak el. 

A vízjogi törvény értelmében 3 
mulasztókat 1800 foririiij terjej' 
birsággal kell sújtani és azonkívül 1 
mulasztás által elkövetett karokén 5 
polgári bíróság teljes kártérítést fo? 
megítélni. 

A vízjogi törvény által tiltott cse-
lekmények, nevezetcsen az árvéde -
mi töltéseknek, zsilipeknek és I -
tóknak rongálása vagy haíósagi en-
gedély nélkül való kezelése rögtöa-
bíráskodás alá tartozik és szándé-
kosság esetében halálbüntetéssel \i 
sujthatók. 

A társulali csatornák melletti tu 
téseket, partokat vagy depóniáky 
átvágni, a társulati c : ¿tornák med-
rében vagy a töltésekben lévő zsii -
peket, illetve tiltókat kezelni általi-
ban cs - k a7 illetékes vizitársulat f > 
lelős alkalmazót!ja jogosult. 

Utasítom a köztégek és városom 
mezőrendőreit és dülőbiztosait, fe -
szólítom a vízilársulatok alkalma-
zottait, hogy főleg a belvíz-vcszé-
idején a vízimüveket figyeljék és s ; 
esetleges kihágásokat vagy a mu-
lasztásokat a községi elöljáróságok 
útján vagy közvetlenül a járási fő-
jegyzőhöz, illetve a polgármester 
hivatalokhoz haladéktalanul jelentsél 

Alispán 

Mezőgazdaság; 
problémák 

A szerdai minisztertanács elhatá-
rozta, hogy a búzában kivetett föld 
adó fizetése a többi adónemektől 
eltérően nem negyedévenként, hanem 
évenként augásztus 1-ével esedékes. 
Elvendelte a minisztertanács az 1946 
évi termésű dohánybeváltási ára 
után 20 %-os aszálykár pótlék visz 
szafizetését, hogy sajáí haszná-
latára mindenki szabadon termelhet 
200 tő dohányt. A cukorrépa terme-
lésnek az 1946 ban termelt cukor-
répa után, mázsánként három kiló 
cukron felül további 10 deka cuk-
rot kell kiadni Ez a kiadás az 
1947. évi termésű cukorrépa terme-
lésből történhetik. 47-ben 3 kiló 
cukor lesz az átvételi ár. 

Mezőgazdasági 

munkásbíztosítás 
A szerdai minisztertanács elfogadta 

a gazdasági munkavállalók társada-
lom biztosításával kapcsolatos egy-
egy kérdésnek rendezéséről szóló 
tervezetet. Egyenlőre a gazdasági 
munkavállalók közül 1947. augusz-
tus l-ig csak azok esnek biztosítási 
kötelezettség alá, akik saját haszná-
latukban lévő gazdasággal nem ren-
delkeznek. 800 négyzetméterig a 
ház körül nem tekinthető gazda-
ságnak. 

Egy bőr-kocsiülés eiadó Nagy-
örvény- utca 21 szám alatt. 

Cserépkályhák átrakását és vas-
kályhák samotsozását szakszerűen 
készíti Szűcs András, Deák F.-u. 56. 

„Ki aminek nem mestere, 
gyilkosa aa annak" 

Ne adja zongoráját, 

hangszereit kontár kézbe 

Rom, vagy roncs zongoráját és 
hangszereit 

Söpter mester 

újjáépíti. 
Szentes, Farkas Antal-u. 42 

Háromszáz pár 
tiptfscipőt készít a szentes* 

cipészek m u n k a k ö z ö s s é g e 
A Szociáldemokrata Párt támoga-

tására sikerült a szentesi csipészefc 
közül egynéhánynak munkaközössé-
get létesíteni és ezek a cipészmes 
terek a párt közbenjárására 300 pác 
tipuscipő gyártásához szüksége* 
anyagot kapiak. A munka a közei, 
napokban meg is kezdődik. 

Hirdessen lapunkban? 
Főszerkesztő • Sima László. 
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