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S Z O C I Á L D E M O K R J Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

A gazdasági kérdések 

Megjelenik hétfő 'kivételével 

minden nap a reggeli órákban. 

megoldása a legfontosabb és amint 
tudjuk, a koalícióban levő pártok 
mostani tárgyalásai is elsősorban a 
gazdasági kérdések megoldására vo-
natkoznak, mert hiszen való igazság, 
hogy Magyarország mai életében 
semmi sincs annál fontosabb, mint 
az, hogy gazdasági kérdéseink meg -
oldassanak és ezáltal nyugvó pont-
ra jussanak. A politikai élet nyu-

.galma, mindig függvénye volt egyéb-
ként is a gazdasági életnek. Ahol a 
gazdasági élet rendezetlen, vagy fel 
van fordulva, ott nem lehet nyugodt 
politikai életről beszélni sohasem. A 
magyar közgazdasági élet, a jelenle-
gi viszonyok között rendkívül sok 
bajjal küzd, mert hiszen különbözö 
törekvések, különböző szándékok 
nehezítik meg a helyzetet. A stabi-
lizáció, amely augusztus elsejével 
kezdődött, óriási eredményeket ért 
el, de még mindig kiáltó ellentétben 
állnak egymással az árak és a bé-
rek, s amikor az élelmiszerek ára 
összhangba jutott valamennyire a bé-
rekkel, ezt nem mondhatjuk el az 
iparcikkekről, elsősorban a ruházati 
cikkekről. Amikor egy, a XV. fizetési 
osztályba tartozó közalkalmazott egy 
havi fizetéséből nem tud megvenni 
egy pár bakancsot vagy cipőt, akkor 
még nagyon messzire vagyunk a 
gazdasági élet stabilizációjától. 

Ez a kijelentés talán visszatetsző, 
de mégis fedi a valóságot. A teljes 
stabilizáció akkor fog bekövetkezni, 
amikor az ellentétek az árak és a 
bérek között kiegyenlítődést nyernek 
s amikor, hogy úgy mondjuk, a 
szegénység nem lesz akkora, mint 
ma. Mi tisztában vagyunk azzal, 
hogy ez a négy hónap, illetve öt 
hónap, ami augusztus elseje óta há-
tunk megett van, hírül sem lehetett 
elegendő arra, hogy akkora rombo-
lást, amekkorát a magyar infláció 
jelentett, teljes mértékben el tudjon 
felejtetni. Rengeteg sebet szenvedett 
a politikai, a társadalmi élet egy-
formán és most is csak abban az 
esetben tudunk továbbhaladni, ha 
becsületes szándékkal igyekszünk 
megszüntetni mindent, ami egyrészt 
a tömegek hangulatát kedvezőtlenül 
befolyásolja, másrészt ami éppen ez-
ért nem visz közelebb a teljes ki-
gyógyuláshoz. 

Nem nagyítás, nem torzítása a 
valóságnak, mert fedi a valóságot, 
hogy Magyarországot a tatárjárás 
nem pusztította el jobban 1241-42-
ben, mint a németek 1944 - 45-ben 
és az a másfelszázados török ura-
lom, amely szorosan együttjárt az 
ország pusztításával és kirablásával, 
valóságos pünkösdi ö'öm nap volt 
ahhoz a kirabláshoz képeit, amelyet 
ez az ország a németektől szenve-
dett. Vegyük a mi dolgunkat, amely 
igazán kisméretű példa, mert Szen-
test kirabolni nem volt módja a né-
meteknek és a háború pusztításaiból 
magát a várost alig érte valami, 
mégis ha rámutatunk tiszai hidunk 
felrobbantásara, ha figyelembe vesz-

szük azt a körülményt, hogy a né-
metek és cinkosai már 1943-tól 
kezdve rendszeresen és szisztemati-
kusan hordták az élelmiszert a vá-
rosból, hogy a kiürítési parancs ma-
gának a hivatalos városnak milyen 
pótolhatatlan károkat okozott, mert 
a begyulladt hatóság az ostoba pa-
rancsot végrehajtotta és nem merte 
azt megtenni, ami a villanyteleppel 
történt, amelyet a kiadott parancs 
ellenére sem szereltek le. Azok a 
károsodások, amelyek ebben a vo-
natkozásban érték a várost, bizony 
évtizedek pótló munkájával lesznek 
csak kiegyenlíthetők és a ma nem-

zedéke nem lesz képes eleget dol-
gozni a jövendőért, mert kénytelen 
rá, hogy pótolja azt, ami elveszett. 

A most folyó politikai tárgyalások, 
mint azt mondottuk, legetsösorban a 
gazdasági kérdések rendezését és 
megoldását tették feladatává. Ha va-
laki ezen megakad, gondolja meg, 
hogy a gazdasági kérdések azok, 
amelyeken politikai pártok legköny-
nyebben juthatnak egymással ellen-
tétbe. Ha meggondoljuk, hogy a 
munkáspártok gazdasági célkitűzései 
és a Kisgazda Párt gazdasági állás-
pontja között mekkora a dolog ter-
mészetéből folyó ellentét, akkor 

éreznünk kell, hogy ezeket az ellen-
téteket valóban ki kell küszöbölni 
és a lehetőség szerint egy nívóra 
hozni, hogy a gazdasági kérdések 
gyakorlati megoldása csökkentse a 
politikai surlódásók felületét. Remél-
jük a legjobbat és higyjünk benne, 
hogy a pártok vezetőinek komoly 
hazafisága és ernyedetlen munkás-
sága áthidal mindent és ez az esz-
tendő lezárja az ellentétek és össze-
ütközések sorozatát: békés munka 
indul meg nyugodt politikai légkör-
ben, tisztázódott gazdasági helyzet-
ben. 

A demokráciát megszégyenítő botrányos 
döntést hozott a szegedi törvényszék 

városunk perében 
Fasiszta városvezetőink cselekedeteit egy paragrafus sem írhatja jóvá 

Mint ismeretes, a város annak 
idején pert indított a volt ve-
zetősége ellen, akik ugyanis a város 
jogos tulajdonát képező, mai pénz-
értékre átszámítva egy millió forint-
tal károsították meg a várost. A 
szegedi törvényszék e hó 17-én 
döntött ebben az ügyben. A döntést 
irásbelileg még nem ismerjük, de az 
eredményről tudomást szereztünk és 
bátran állíthatjuk, hogy ez az ítélet 
hü tükre a demokratikus országban 
működő reakciós bíróságok műkö-
désének. 

A volt vezetők: Kanász Nagy Sán-
dor, Piti Péter és társai dajkame-
sékkel hitették el a bíróság előtt és 
bizonyították be azt, ami minden de-
mokratikusan gondolkodó polgártár-
sunk előtt képtelenség. A bíróság 

ennek tudatában hozta meg a dön-
tést. Mint hirlik a következő írásbeli 
indokolással: Kanász és társai abban 
az időben, értve alatta a felszabadu-
lás előtti zűrzavaros helyzetet „nem 
voltak kötelesek vizsgálni a rendele-
tek törvényszerűségét és az adott 
helyzetben saját életük megmentésé-
re és nem pedig ezen javak bizton-
ságbahelyezésére volt gondjuk". így 
a város a pert elvesztette és mintegy 
66 ezer forintnyi perköltség megté-
rítésére kötelezték. 

Erre az ítéletre pártunknak méltó 
és jogos a felháborodása, amikor a 
napnál is világosabb, hogy ezek a 
vezetők annak idején elmulasztották 
a kellő gondosságot és eszükágában 
sem volt a város becsületes polgá-
rainak vagyonát megmenteni. A 

Szociáldemokrata Párt is mint a dol-
gozó rétegek érdekeinek képviselője 
jogosan tiltakozik az ellen a felhá-
borító döntés ellen, amikor az ár-
vák hagyatékait és amint említettük 
a gyámpénztári letétekkel egymillió 
forintot képező hatalmas összeget 
ezek a személyek felelőtlenül ma-
gukkal hurcolták, 

Mint hírlik testvérpártunk a Ma-
gyar Kommunista Párt is a legéle-
sebben tiltakozik ez ellen az antide-
mokratikus ítélethozatal ellen, a 
legerélyesebben és leghatározottab-
ban visszautasítja Rendkívüli városi 
közgyűlést hívnak össze ebben az 
ügyben és az állásfoglalás eredmé-
nyeképpen tiltakozó memorandumot 
nyújtanak át Ri s elvtárs igazság-
ügy miniszternek. 

A nagy világ 
Az atomenergia bizottság ülése — Katolikus 

elnököt választott a francia felsőház 

Montgomery Moszkvába megy 

Az atomenergia bizottság pénteki 
ülésén tárgyalta az atomerő ellenőrzé-
sére vonatkozó amerikai tervezet vitá-
ját. Aterv bevezető részét elfogadták. Az 
amerikai javaslat legfőbb pontja az, 
hogy az atomenergiát nemzetközi 

inspekcióval kell ellenőrizni. Az ame-
rikai delegátus kijelentette, hogy az 
Egyesült Államok mindaddig rem 
adja fel az atom tilkát, amíg alá van 
vetve a vétónak. A bizottság hétfőre 
napolta el az ülést. 

A francia feísöhá* e lnöke 

Pénteken választott elnököt a fran-
cia felsőház. Elnökké a katolikusok 
jelöltjét választották meg 124 szava-
zattal, mlg a kommunista jelölt 119 
szavazatot kapott. Eredetileg négy 
jelöltet állítottak az elnöki tisztségre 

de a kommunisták érdekében a szo-
cialisták és a radikális szocialisták 
visszavonták jelöltjeiket. 

Montgomeri brit tábornagy a jö-
vő év elején a Szovjetunióba láto-
gat. Etzcl elfogadja azt a meghívást 

amelyet Sztálin még a potsdami 
konferencián intézett hozzá és ame-
lyet most a szovjet nagy vezérkar 
főnöke is megismételt. Az angol tá-
bornagy a szovjet katonák életét 
fogja tanulmányozni. 

Autó-baleset érte 
a városi főügyészt 

Dr. Purjesz János városi főügyész 

a karácsonyi ünnepeket családi kör-

ben a fővárosban töltötte. Ünnep 

másnapján Pest környékén kirándult, 

8 ez alkalommal a síkos uton az 

autó, amelyen Budapest felé utazott 

fölfordult és a főügyész karján ét 

o'dalán zúz^dásokat szenvedett. 

Állapota nem súlyos. 
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Igy n e m m e h e t 
Ezelőtt két esztendővel kezdődött 

és tavaly is folytatódott, hogy lelki-
ismeretlen és lelketlen emberek bű-
nös hajlamtól űzetve, romboltak és 
pusztítottak, loptak. Akkor, azokban 
a napokban megtaláltuk a magyará 
zatot, igyekeztünk fátyolt bori tani 
a nem tetsző dolgokra, figyelmeztet-
tük az esetek szereplőit, kaptunk 
választ ilyet is, olyat is, és szeret-
tük volna azt hinni, hogy megáll a 
pusztítás és valamennyire normali-
zálódnak a viszonyok. Bizony fáj-
dalmasan esik arra gondolnunk, 
hogy oda van a gyönyörű Szalai-
utcai összeölelkező juharfa-sor, ki-
irtották a hékédi libalegelő erdejét 
hogy a városban mindenfelől eltűn-
nek a szép fasorok és Szentes 
szegényebb lett sok szépségével. Az 
idén tavasszal a városi kertészet kí-
sérletet tett, a kiirtott fásítások pót-
lására és akkor megint megjelentek 
az emberbőrbe öltöztetett fenevadak 
akik kihúzgátták és kitördelték az 
új üitetésű fákat. Megszólalt a sajtó 
sajnos hasztalan, megmozdult a 
rendőrség, sajnos eredménytelenül... j 
Valahogy azért voltak a dolgok és j 
kezdtünk belenyugodni abba, hogy 
nehezen megy ugyan, de mégis csak 
jutunk valamire: megindul a fásítá-
sok pótlása ós egy évtized alatt ; 
Szentes megint tele lesz fával, tele I 
lesz szépséggel. Most azt a kará- j 
csonyi ajándékot kapjuk, hogy a j 
Baross uton, a vasúthoz vehető új j 
ületésü gömbakácokat meg har- j 
madolták, derékon törték ki a gyön- i 
ge fákat azok a fairtó gazemberek, \ 
akik csak pusztítani és . rombolni j 
akartak, merthiszen ezek az egyéves ! 
faühetvények tűzrevalónak semmit 
sem jelentenek. Jelenti a kertészet 
vezetője a városházán, hogy a kará- • 
csonyi ünnepek alkalmából neki f 
mentek a fairtó bitangok a hősök j 
erdejének is, tördelik ki a szentesi i 
hösihalottak emlékére ültetett tölgy-
fákat is. Egyszer-egyszer keserűbb 
gondolat nem foghatja el az embert 
mint amikor ezekről a dolgokról hall 
és ezekről a dolgokról beszél. Mert 
közönséges hazugság az az állítás 
hogy ezeket a pusztításokat azok 
csinálták, akiknek nincs tűzrevalójuk 
és legalább az ünnep alkalmából 
meleg szobát akartak biztosítani ma-
guknak. Ez közönséges hazugság, 
mert az összes kiirtott fák, ha számra 
sokat tesznek is ki nem voltak elég-
ségesek ahhoz, hogy egy egyszobás 
lakást egy nap felmelegítsenek. Itt a 
szándékos pusztitási és rombolási 
düh jelentkezett. Valami kificamodott 
lelkű, rosszindulatú emberek mun-
kája az egé>z. De ezeket ártalmat-
lanná kell tenni. Mert ez így nem 
mehet tovább. Gondolkozzunk a 
dologról egész komolyan és ezt az 
eseményt már kapcsoljuk ki a két 
év előtti események sorozatából, de 
emeljük ki a tüzelőfa hiányának 
pótlására irányuló durva cselekvések 
sorából is. Valamiképpen érvénye-
sülni kellene végre valahára a józan 
észnek és a józanság szavának meg-
hallgatást kellene talalni. Olyan do-
log ez éppen, mint a nagyhegyi 
kunyhók feltörése, amikor valami 
erkölcstelen bűnös hajlamtól űzetve, 
csak a rombolás kedvéért tördelik 
lel a mások hajlékát, tudván azt. 
hogy a legtöbb helyen semmit sem 
taláínak, de rombolnak, pusztítanak, 
mert pusztítani akarnak. Nem sze-
retünk az Ítélkezésen tul szigorúak 
lenni, de most már úgy érezzük, 
hogy kellő szigorúsággal nem ítél-
hetünk és mikor ezeket a dolgokat 
újság hasábokon át a rendőrség elé 
tárjuk, mostmár nemcsak elvárjuk, 
de meg is követeljük, hogy a ren-
dőrség is kimondja azt a szót, hogy 
ez nem mehet így tovább. 

A városi státus 
% 

megállapítása 
A B-listázás után, mint minde-

nütt az országban, Szentesen is 
sok tekintetben nehézségek követ-
keztek be a közügyek ellátása terén. 
Az elbccsájtások során számos 
fontos állás üresedett meg, viszo.it 
az érvényes rendelkezés szerint az 
1938-as státus egytized részével 
csökkenteni kell. A Szentes városi 
státus megállapítása érdekében a 
belügyminiszter táviratilag Buda-
pestre hívta a polgármestert, aki 
pénteken reggel dr. Solti László 
főjegyző társaságában Budapestre 
utazott, ahonnan még pénteVen este 
hazaérkezett. 

A Szentes városi státus megálla-
pítása körül folyt tanácskozások 
azzal az eredménnyel jártak, hogy 
a belügyminiszter* hozzájárul mind 
a fogalmazási kar, mind a műszaki, 
mind pedig a segéd hivatali tiszt-
viselők létszámának emeléséhez, mi-
után Szentesen az 1931-ben és 

1938-ban végrehajtott létszámcsök-
kentések a többi hasonló lélekszámú 
városokkal szemben Szentes nagyon 
hátrányos nelyzetbe kerül és a vá-
ros ügyvezetése a lecsökkentett lét-
száma al, nem volna biztositható. 

A tárgyalások során egy másod 
osztályú aljegyzői és két fogalma-
zói, egy műszaki tiszti állás létesí-
tését engedélyezték, ezenkívül meg-
engedték az adópénztári állás újból 
való megszervezését. Az utkaparói 
állásokat utászi állásokká szerve-
zik át ezekpek a létszámában két 
műszaki altiszti állás is lesz. Lé-
nyegesen emelkedik a javadalmi 
ellenőrök létszáma, minek fontos 
sáfa a nagyon kifejlődött csempé-
szet megakadályozásán nyilvánul. 

A tárgyalások eredményéről 
képviselőtestület elé jelentést tesz-
nek és a megállapodáshoz képest 
fogja a város az uj státust meg 
állapítani. 

Tégla k i u t a l á s n é l k ü l , 

t e t ő c s e r é p k iu ta l á s ra , 

c e m e n t c s ö v e 
m i n d e n m é r e t b e n korlátozás 
nélkül kaphatók a 

Zsoldos-telepen 
• • — ! ! • i mm mim 

M e g i n d u l a c s o m a g k é z b e s í t é s 
S z e n t e s e n 

A közeli napokban a szentesi 
posta jóvoltából ujabb jelentős lé 
péssel közelítjük meg a békebeli 
állapotokat és a békebeli kényelmet. 
A postafönöktől ugyanis arról érte-
sülünk, hogy megindul a postai 
csomagok kikézbesítése a címzettek-
hez. A kézbesítést egyelőre csak egy 

fogat végzi és az csupán a város 
közvetlen belterületére fog korláto-
zódni. 

Amennyiben a csomagforgalom 
kielégítő lesz, úgy a kézbesítés rö-
videsen ki fog terjedni a város 
egész területére. 

Újra megindult a városban 
fairtás a 

Az ünnep alatt az a megdöbbentő 
esemény történt a városban, hogy 
elvetemült emberek újból megkezd-
ték a fairtást. Ezúttal a Baross 
úton, a keramit ut két oldalán ül-
tetett fiatal gömb akácokat tördelte 
ki valami minden emberi érzésből 
kivetkőzött csirkefogó. Ugyanekkor 
arról is hir érkezett, hogy a Hősök 
erdejében, a szentesi hősi halottak 
emlékére ültetett tölgyfák kiirtását 
kezd e meg valami szervezett maffia. 

A megdöbbentő események regisztrá-
lása alkalmával kifejezzük azt a re-
ményünket, hogy a rendőrség meg 
fogja akadályozni az idén a baran-
golásokat, mert végre valahára ezen 
a téren helyre kell állni a közrend-
nek és lehetetlenség, hogy egyné-
hány csirkefogó tovább folytassa 
azokat a gazságokat, amelyek a 
mult évben a város igen nagy ré-
széről kiirtották a fákat. 

B A R A T S A G - M O Z G Ó 
D e c e m b e r 29 - 30. 2 n a p i g . 

Angyalok o tűzvonalban 
című filmünk beszédtéma országszerte, melyben Claudette Col-

bert alakítása a művészet csúcsteljesítménye. A szövetségesek gi-

gászi küzdelmét mutatja ez a felejthetetlen élményt jeleniö film. 

cAz íparostanuíó 
fogalma és elnevezése „polgárjo-
got" nyert nemcsak a magyar nyelv 
szótárában, hanem* az ipartörvény 
most készülő novelláris kiegészíté-
sében is. Szakasits Antal elvtárs 
miniszteri osztályfőnök a szakembe-
rek és az érdekképviseleti kiküldöt-
tek előtt tartott előadásával részle-
tesen vázolta az új jogszabályal-
kotás tervezetét. Ennek az előadás-
nak minden sorából kiérzett az a 
szeretet, amellyel a demokratikus 
kormányzat a megnehezült idők 
ellenére és ezernyi problémái köze-
pette is időt és módot talált arra. 
hogy az ipari szakember utánkép-
zés kérdését a legsürgősebben meg-
oldandó feladatok közé sorolta. 
Féltő aggódással figyelik felelős 
tényezőink azt a pocsékolást, amely 
az elkallódott ifjúmunkások tízez-
reinek sorsán keresztül a magyar 
ipart fosztja meg a további fejlő-
dés egyik fontos feltételétől: a jól 
képzett szakmunkások biztosításá-
tól. Minden állam, mely az iparo-
sítást, iparfejlesztést program-kér-
déssé teszi, a tervgazdálkodás elemi 
tényezői között értékeli az iparos-
tanulók kiképzésének rendszeres 
biztosítását, mert hiába van széle-
sen felvázolt termelési terv, hiába 
gondoskodnak annak tárgyi előfel-
tételeiről, ha a termelő erőnek, a 
munkának és munkásnak idejében 
való megfelelő utánpótlásáról nem 
történik gondoskodás. Készülő jog-
szabály alkotásunk régi hiányt pó-
tol és korszerűen rendezi az ipari 
szakmunkásképzést. A régi állapot-
tal szemben ez az ipar minőségi 
szintjének emelkedését, egyben pe-
dig az iparostanulók — az eddig 
sokszor vedtelen tanonc emberi és 
szociális jogainak elismerését, a 
törvényben lefektetett biztosítását 
jelenti. A törvény paragrafusaiban 
azonban nemcsak a munkáltató 
kötelességei és az iparostanuló jo 
gai nyernek lerögzitést, hanem a 
fiatal szakmunkás jelöltek kötelessé-
gei is. Amikor a kormányhatalom 
minden védelmet megad az iparos-
tanulónak a jövő és az ország ér-
dekében, a magyar ipar felemelke-
désének érdekében megköveteli az 
ifjúmunkástól a munkafegyelmet, 
s teljesítményt, a szorgalommal 
párosult tudást, s nem lesz elnéző 
azokkal szemben, akik a termelő 
műhelyek kollektív munkaüteméből 
magukat kivonják és a korszerű 
iparos iskolák előadásai helyett el-
csavarognak. Ezeket a törvény és a 
rend kizárja abból a tisztességből, 
hogy magukat a világszerte becsült 
magyar szakmunkások soraiba tar-
tozóknak vallhassák. 

Felhívás 
a Szociáldemokrata 

Párt tagjaihoz 
A Szociáldemokrata Párt tit-

kársága felhívást Intéz minden 
Elvtárshoz, hogy tudomásunkra 
jutott, hogy Szentesen demo-
krata párt jelzésű bélyegzővel 
ellátott nyugtával a Szociálde-
mokrata Párt tagjaitól tagsági 
díjat szednek, kérjük az Elvtár-
sakat, akiktől ilyen nyugtával 
bárki tagsági díjat próbál szed-
ni azonnal jelentse a titkársá-
gon. Az illetőt pedig adja át a 
rendőrnek. Közöljük még továbbá 
hogy a Szociáldemokrata Párt 
Szentes város területén az úgy-
nevezett pénzbeszedöket meg-
szüntette. 

Titkárság. 

Hirdessen lapunkban! 



HIREK 
Ma december 29. Róm kat. Tamés pk.. 

prottst-íns Dávid, 

Vízállásjelentés: Tisza 28-án 147. Kurca 
70. 

Hőmérséklet: 0 lok. 

Időjárásjelentés: Enyhe, ködös Idő, 
egyes helyeken havas eső. 

ügyeletes gyógyszertárak > December 
27—31-ig Oláh és Ihász. 

Munkaszünet 
Fizetéses munkaszünet ellen nem 

igen szoktak tiltakozni az érdekeltek. 
Most a közigazgatásban az eszten-
dő négy utolsó munkanapjára fele-
részben szabadságot engedélyezett 
két naponkint a belügyminiszter és 
ekkor lecsapott olyan istennyila, ami-
nőt közel negyvenesztendős közszol-
gálatom alatt még nem hallottam. 
Megjelent egy tisztviselőnő, aki fél 
vezető állásban van és tiltakozott az 
ellen, hogy neki igénybe kelljen 
venni a két napos szabadságot. És 
boldogan megköszönte, amikor meg-
kapta a döntést, hogy akár éjjel-
nappal megszakítás nélkül csinálhatja 
a dolgát, csak ne panaszkodjék. 
Nem gúnyolódásból emelem ki ezt 
az esetet, mert a városházán az 
engedélyezett szünet ellenére, úgy-
szólván minden hivatalban majd-
nem teljes munkaerővel folyik a 
munka. A teher akkora, hogy azt 
a munkaszünetet legföljebb nehezíti, 
nemhogy könnyítené. (S-é) 

— Eljegyzés. Mikecz Katalint 
eljegyezte ifj. Sẑ b~> Sándor. Min-
den külön értesítés helyett. 

— Tildy Zoltán kedden délelőtt 
a köztársasági elnöki palota már-
ványtermében 170 szovjet tisztnek 
adta át a Szabadságrend ezüsS il-
letve bronzérméjét. A kitüntetések 
átadása után a kitüntetettek nevé-
ben Zselíov vezérezredes mondott 
köszönetet. 

— Olajosmagvak termelésére dec. 
végéig köthet szerződést legelőnyö-
sebb feltételekkel Várady László ga-
bonakereskedőnél : Apponyi-tér 30. 

— Kérem azt a hadifoglyot, aki 
fiammal együtt volt Oroszországban 
kórházban, tudassa velem címét. He-
gyi Imre Gazdasági iskola. 

— Az Iparos Dalárda próbáját 
hétfőn este 7 órakor tartja. 

— Meghívó. A Földmunkások 
újév első napján este 7 órai kezdet-
tel bálát rendeznek a (volt Kaszinó) 
nagytermében, melyre a mulatni 
vágyó közönséget ezúton hívja meg 

a Rendezőség. 

— Központon lévő textil divatáru 
üzlethelyiség berendezéssel eladó, 
vagy kiadó, cim a kiadóban. 

— Orvosok szakszervezete ma 
de. 11 órakor taggyűlést tart. Tárgy: 
1946. és 47. évi kereseti adó áta-
lány megállapítása. 

— Két kecske, mindkettő fehér, 
anya és kos fia betévedt szerdán 
estefelé. Igazolt tulajdonosa jelent-
kezzen kiadóhivatalunkban, hol a el-
met megtudja. 

— December 29-én, vasárnap 
d. u. 4 órakor a városháza közgyű-
lési termében Siess 1 Adj I Segíts I 
Ismeretterjesztő műsoros délután lesz, 
melyre minden érdeklődőt szerelettel 
meghív és elvár a Szervező Bizott-
ság. Az előidás teljesen díjtalan. 

Kereskedő hírek 
A füszerszakosztály adóközös<ége 

hétfőn du. 6 órakor adóközösség 
újjáalakítása végett gyűlést tart az 
Egyesülete helyiségében. Ugy a ta-
gokat, mint az ujjonnan belépni 
akarókat feltétlen megjelenésre hívja 
fel az Intéző Bizottság. 

A Közellátási Felügyelőség 
fontos tájékoztatója 

Szántási hitel, műtrágya, terme-
lési előleg, bolha elleni porozószer 
juttatásból részesülnek azok a gaz-
dák, akik az M. Sz. K. szentesi ki-
rendeltsége utján 

olajosmag termelésre szer-
ződést kötnek 

A szerződés megkötésének meg-
könnyítésére az M. Sz. K. módot 
nyújt arra is, hogy az akcióban 
résztvenni kívánó gjzdák az egyes 
M. Sz. K. gyüjtőkereskedőknél köt-
hessék meg szerződéseiket. 

A szántási hitel katasztrális 
holdanként 30 forint. 

Szerződést lehet kötni tavaszi olaj-
lenmagra, ricinusmagra, kendermagra, 
napraforgómagra, mákra és szója-
babra. Jelentkezési határidő decem-

; ber 31. 

j Január 1-től kezdve szigo-
rúan megbüntetik azokat, 

I akik engedély nélkül, vagy 
' nem megfelelő engedéllyel 

; Január 1-től szállítási engedély nélkül szállíthatók 
a következő élelmicikkek : 

szállítanak közellátási dol-
gokat. 

A közellátásügyi minisztérium újból 
szabályozta a szállítási engedélyek 
kérésének és kiadásának módját. 
Azokat, akik szállítási engedély nél-
kül, vagy nem megfelelő szállítási 
engedéllyel szállítanak, a vonatkozó 
törvények alapján uzsorabiróság elé 
állítják. Fegyelmi uton és azonkívül 
8800/1946 számú rendelet alapján 
felelősségre vonják azokat a tiszt-
viselőket, akik a szállítási engedé-
lyek kiadása körül gondatlanul jár-/ 
nak el. A Közellátási Felügyelőség 
felhívja a szállítani kívánók figyel-
mét arra is, hogy a 

január elseje előtt kiadott 
szállítási engedélyek érvé-

nyüket veszítik 
és a szállítási engedélyeket mostmár 
egy egészen uj formájú űrlapon ál-
lítják ki az illetékes hatóságok. 

i Bab, b)rsó, lencse: 1. Fogatolt 
í járművel 30 kilómétert meg nem 
: haladó távolságokra. 2. Kézipod-
• gyászként vasúton 20, más módon 
j történő szállításnál 25 kilót meg 
| nem haladó mennyiségben. 

Buza, rozs, kétszeres, árpa: 1. A 
| vámőrlésre jogosul! lakásáról, vagy 
i gazdaságából a vámőrlőmalomba, 
; vagy cseretelepre az önellátói iga-
I zolványra vezetett vámörlési enge-
! déilyel, de csak olyan mennyiség 
t erejéig, amennyi a vámőrlési enge-

dély szerint még megőrölhető. 2. 
ö.iellátói vásárlási engedéllyel az 
önellátó lakóhelyére. 3. Egy gazda-
ság területén beiül. 4. Eladás cél-
jából gyüjiökereskedő raktárába, 
vagy a feladóállomásra. 

Hagyma: Kézipodgyászként, vagy 
postán legfeljebb 10 kiló vörös-
hagyma, 2 kiló fokhagyma és 2 kiló 
szárított hagvma. 

Hus: 1. Kézipodgyászként saját 
szükségletére legfeljebb 3 kiló mar-
hahús, vagy jutihus akár nyers, akár 
tartósított állapotban. 2. Kézipod-
gyászként saját háztartási szükség-
letére legfeljebb 3 kiló sertéshús, 
vagy abból készült kolbász akár 
nyers, akár tartósított állapotban. 

Kukorica: 1. 50 kilogramot meg 
nem haladó mennyiségben bármi 

lyen módon szállítható. 2. A vám-
őrlésre jogosult lakásáról, vagy gaz-
daságából a vámőrlő malomba, vagy 
cseretelepre az önellátói igazolványra 
rávezetett engedély szerint megőröl-
hető, vagy megdarálható. 

Liszt: 1. Az M. Sz. K. száraz 
bélyegzőjével ellátott fuvarlevéllel, 
vagy postai szállítólevéllel. 2. A 
vámörlő malom, vagy cseretelepről 
a vámörlésre jogosult lakására az 
önellátói igazolványra vezetett őrlési 
engedély és a malom által kiadott 
szállitóbárca egyidejű felmutatása 
mellett, ha az őrlés az önellátói 
igazolvány ötödik táblázata szabály-
szerűen be van vezetve. 3. Egy 
gazdaság területén belül. 4. Növény-
termelési hivatal hitelezett fuvarle-
velével. 5. Kézipodgyászként 5 ki-
logramig. 

Olaj: 1. Egy gazdaság területén 
belül. 2. Kézipodgyászként saját 
háztartási szükségletére 2 liter. 

Sertés : 40 kilón alul szállítható 
Budapest kivételével. Tej- és tejter-
mékek: 1. Kézipodgyászként saját 
szükségletérc 2 liter tej, 1 liter tej-
szin, vagy tejfel, 1 kiló vaj, 1 kiló 
sajt, 2 kiló turó, vagy gomolya. 

Zsír: Saját háztartási szükségletre 
kézipodgyászként 1 kiló zsír, vagy 
1 kiló szalonna. 

M e g h í v ó 
Szociáldemokrata Ifjósági Mozgalom s z en t e s i 

szervezete december 31-én Szilveszter napján 

oste 8 órakor 

S z i l v e s z t e r i k a b a r é t 
rendez a Tóth József színházban, melyre szeretettel várja Szentes 

társadalmát. Hnmor I Kacagás I Hangulat I 

Utána tánc reggel 6 - lg l Éjfélkor malacsorsolás. 

Jegyek elővételben a Szociáldemokrata Párt Irodájában kaphatók. 

P a p i r á r u k , d o h á n y z ó c ikkek , 
posta i és p é n z ü g y i é r t é k -
c ikkek , sors jegyek , s z i v a r 
és cigaretta különlegességek állandóan kaphatók — a 

D O H Á N Y N A G Y Á R U D Á B A N 
! 
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Ország - Világ 
ötszáz magyar cserkész vesz részt 

a párizsi táborozáson. 

Sok milliós bérmunkát kapunk 
Svédországtól. 

Egy ametikai orvos feltalálta a 
műszivet. 

M e g h í v ó 
a Szociáldemokrata Párt 

tisztújító 
taggyűlésére 

A Szociáldemokrata Párt szen-

tesi szervezetének végrehajtó 

bizottsága a pártszervezeti sza-

bályzat 36. szakasza alapján 

1946. december 29-én d. e. 
10 órára a Barátság mozi 
helyiségében ö s s z e l i f v j a 

tisztújító 

közgyűlését 

N a p i r e n d : 
1. Elnöki megnyitó. Tartja: 

Pintér Győző. 

2. Jelentés a párt 1946. évi 
működéséről. Előadó: Keresztes 
Péter. 

3. Szakszervezeti beszámoló. 
Tartja: Qyenes Péter. 

4. Mezőgazdasági szervezés. 
Előadó: Fannasi Imre. 

5. Kisipari beszámoló. Előadó: 
Lénárt István. 

6. Beszámoló a pártválaszt-
mányi ülésről. Előadó: Szőke 
Ferenc. 

7. Végrehajtó Bizottság és* 
Ellenőrző Bizottság választása. 

8. Pártgyűlési küldött válasz-
tása. 

9. Elnöki zárszó. Tartja Pia-
tér Oyőző. 

—x— 

S z a v a z á s r a mindazok 
jogosultak, akik tagsági já-
rulékukkal három hónapon 
tul hátralékban nincsenek. 

Tagsági könyvét 

mindenki hozza magával! 

Végrehajtó Bizottság 



Mega laku l t 
az a d ó k i v e t ő bizot tság 

A 137.000 1946. VII. P. M. számú 
rendelet 18. S-ának alapján a szen-
tesi Magyar Állami Adóhivatal terü-
letére alakitott adókivető bizottság 
az együttes kereseti és jövedelem 
adó ossztálybasorozási munkálata-
inak elkészítésére megkezdi tárgya-

lásait. Ebből a célból tegnap déle-
lőtt tartotta alakuló közgyűlését a 
bizottság a városházán. A bizottság 
az Ipartertület, Kereskedő Egylet, a 
város és a Szakszervezetek delegált-
jaiból tevődik össze. 

^ • | Ha azt akarod, hogy n é p e d , nemzeted a 

OI6SS ! a romokbél f e l é p f l l j ö n , meg kell hoznod 

e r ő d ö n f e l f l l ls az á l d o z a t o t ! 

Adj ! 
K A P C S O L Ó D J BE A 

Siess! Adi ! Segíts! 
m o z g a l o m b a l j 

^ P 0 Í t Q l 1 9 4 7 i a n t t á r i á t ó 1 k e z d v e minden hónap 

O C g l l O . e i e j é n h o z z á d ls bekopogtatunk! 

Uj sportújság Szentesen 
Február első napjaiban jelenik 

meg Szentesen a „Délvidéki Nép-
sport" című sportújság. Ez az új 
sportlap lesz az első vidéki sport-
orgánum a felszabadulás óta, amely 
csak sportkérdésekkel és események-
ke! foglalkozik, helyet adva a vidéki 
sportélet minden rendű és rangú 
problémáinak ismertetésére. Ugyan-
akkor azonban utat kíván mutatni, 
hogy a megújhodott demokratikus 
vidéki sportélet minél hathatósabban 

megtalálja lehetőségét az egyetemes 
magyar sportélet eredményes felvi-
rágoztatásához. 

A „Délvidéki Népsport" szervezési 
munkálatai teljes erővel folynak, 
úgyhogy a tavaszi labdarugóidény 
kezdete előtt már minden sportbarát 
olvashatja az új demokratikus sport-
újságot. 

A „Délvidéki Népsport"' felelős 
szerkesztője Samarjai Tibor lesz. 
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— Evangélikus ó év esti és 
újévi istentiszteletek. Az evan-
gélikus templomban december 31-
én du. 4 órakor és uj év napján 
de. 10 órakor istentiszteletet tart 
Virányi Lajos alesperes. Fábiánse-
bestyén ONCSA-telepi iskolában de-
cember 31-én du. 2 órakor, a Nagy-
királysági áll. iskolában pedig uj 
év napján de. 10 órakor istentisz-
teletet tart Dér Endre segéd lelkész. 

— Felhívás. A szentesi Föld-
munkás Szakszervezet minden sak-
kozni tudó és óhajtó tagjait házi-
versenyre hivja meg, jelentkezni le-
het a mai naptól január 4-ig Szé-
kely szaktársnál, a verseny kezdete 
január 6-án 14 órai kezdettel, aki-
nek módjában áll, sakk készletet 
hozzon magával. Intéző Bizottság. 

— Felhivom a férfiszabó szak-
osztály tagjait, hogy f. hó 30-án, 
hétfőn du. 4 órára az Ipartestületnél 
fontos ügyben jelenjenek meg. 

Szakoszt. elnök. 

I p a r o s h i r e k 
Az Ipartestület hivatala értesíti a 

kovács szakosztály tagjait, hogy 
december 29-én vasárnap d. e. a 
kovács szakosztály ülést tart. Min-
denki pontos megjelenését kérjük, 
mert ekkor lesz elosztva a 67 má-
zsa kovács koksz, amely már ko-
rábban volt kiutalva és most ér-
kezett Szentesre Traj fakereskedőhöz. 

Az Ipartestület hivatala közli az 
érdekeltekkel, hogy a bognár szak-
osztály fontos ügyben vasárnap 
dec. 29-én, d. e. 9 órakor ülést 
t§rt az Ipartestületnél. 

A jegyzői hivatal értesíti a férfi-
szabó szakosztály tagjait, december 
30 án hétfőn d. u. 4 órakor ülést 
tart, kérjük a tagok pontos meg-
jelenését fontos ügyekben. 

A szobafestő szakosztály jan. 5-én, 
vasárnap este 7 órai kezdettel tartja 
teaesttel egybekötött műsoros esté-
jét, amelyen a nőiszabó szakosztály 
Kornea József vezetése alatt nagy-
szabású „Divatbemutatót" rendez. 
Az est tiszta jövedelme az Ipartes-
tület nagytermének kifestési alapját 
szolgálja. Mindenkit szeretettel hív 
és vár a Rendezőség. 

Az Ipartestület elnöksége közli a 
vezetőségi tagokkal, hogy a szoká-
sos heti vezetőségi ülés a jövőben 
minden csütörtök este 5 órakor 
lesz. A legközelebbi ülés jan. 2-án 
d. u. 5 órakor lesz. 

Cséplő és vetőmagtisztitó tanfo-
lyamra jelentkezéseket elfogad az 
ipartestület jegyzői hivatala. Tandij: 
45 forint, amelyben a vizsga és 
oklevéldij is bent van. 

Az ipt. jegyzői hivatal felhívja 
azon iparosok és cséplőgép tulaj-
donosok figyelmét, akik meghajtó-
szíj szükségletüket biztosítani akar-
ják, igényüket jelentsék a hivatalnál 
cim és igényelt mennyiség megje-
lölésével, hogy azt továbbítani tud-
juk illetékes helyre. 

Gyógydauer, hajfestés, szőkítés, 
elsőrangú munka garanciával Zsem-
bánál, Teleki Pál-u. 25. 1134 

Szfirszabó-utcai üzlethelyiségek 
kiadók. Értekezni lehet, Erdeinél. 

1322 
160 kilós hizott sertést vennék, 

terménnyel is fizetek. Ugyanott 2 
db süldő eladó József Attila u. 17. t 

Elcserélném berki tanyásfölde- I 
met tanyanélküliért,értekezni Deák 
frrenc utca 96. ! 

Hirdetmény 
Az 1947. évi január-március hó-

napokra érvényes kenyér-, liszt-, 
általános és tejjegyek kiosztása a 
városházán az alanti időben szigorúan 
vett utcabeosztás szerint történik. 

I. kerület. (Városháza 17 számú 
szoba,) 

1946. december hó 30-án: Sárga-
parti munkásházak, Aulich L.-u. Ba-
bós-u. Balogh J.-u. Borza, Fekete 
M., Hegedűs L., Dessewfy-sor, Hel-
tai, Bálint utcák. 

December hó 31-én: Kis Zsigmond 
Kristó N. I. Kölesei, Dr. Lakos, 
Lahner, Leiningen, Mátéffy, Mecs 
Balogh utcák. 

1947. január 2-án: Nagygörgős, 
Nyíri, Nagy S.-telep, Kurcasor, Pöl-
temberg, Rákóczi-u. páratlan oldala 
Sarkadi N. M., Széchenyi-út páros 
oldala, 

1947. január hó 3-án: Boros S 
(Tisza) Zolnai, Trök I.-sor, Tóth J. 
Sima Ferenc-utcák. 

Január hó 4-én: Apponyi-tér, 
Bartha J., Batthyány, Boros. Céh-ház 
Debreceni, Farkas M.-utcák. 

Január hó 7-én: Horváth Mihály, 

Íövendő, Kígyó, Kiss B , Klauzál, 
Cossuth-u. páros oldala, Kossuth-tér 

Könyök-utcák. 
Január hó 8-án: Munkácsi, Nagy 

F., Pintér, Pólya, Rúzs M., Szemere 
B. Sajóköz, Szűrszabó utcák. 

Január hó 9-én: Az elmaradottak. 
II. kerület. (Városháza 16. számú 

szoba). 
1946. december 30-án: Damjanich 

Hékéd, Kása telep, Kis E.-sor, Kor-
sós-sor, Lázár Vilmos-utcák. 

December hó 31-én:' Munkás, 
Nagy S. Wesselényi és Véssei-ut-
cák. 

1947. január hó 2-án: Apponyi-
tér 15—25, Baross páratlan oldala, 
Árvái B.-u»cák. 

Január hó 3-án: Bercsényi és 
Deák Ferenc utcák. 

Január hó 7-én: Honvéd, Dósai 
M., Bajcsi Zsilinszky, Kolozsvári-
utcák. 

Január hó 7-én: Jókai, Mikecz, 
Rákóczi Ferenc utca páros oldala 

Január hó 8-án: Szalai, Ságvári, 
Dózsa György és Vörösmarty utcák. 

Január hó 9-én: Az elmaradottak. 
III. kerület. (Városháza 16 sz. 

szoba.) 
1946 december hó 30-án: Be-

rekháti putrik, Nádasdy, Hétvezér 
sor, Horváth-telep, Sopron u'cák. 

December hó 31-én: Nagy völgy-
sor, Alkotmány, Bacsó B , Attila, 
Baros páratlan oldal, Apponyi-tér 
26- és Béke utcák. 

1947. január hó 2-án: Mátyás 
kir., Csillag) Daru, Gyalog, Horváth 
Gy. páratlan oldala, és Iskola-u. 

Január hó 3-án: Kátai, K resztes, 
Kossuth páratlan o., Somogyi B. 
utcák és Dózsa-köz. 

Január hó 4 én: Páva, Petőfi, 
Sarló, Teleki páratlan o., Szilfa-ut-
cák és Pataki-zug. 

Január hó 7 én: József A., Simo-
nyi E., Szent Imre paratlan oldala, 
Temető, Ujj és Varró u'cak. 

Január hó 8-án: Vecseri, Mészá-
ros L., Villogó, Zri.yi utcák és 
Tyukpiactér 

Január hó 9-én: Az elmaradottak. 
IV. kerület (Váró há^a 17 sz. sz.) 
1946 decen.be' hó 30-án: Egán 

E., Dugonich Ürgesor, Uhlár I , 
Várady L. A-utcák és Vajda telep. 

December hó 31 én: Bem Futó 
Z , Kéreg, Kinizsi. K«ss, Kísér, Kis-
hát, Kapka-utcák és Epres-sor, 
Frangepán, Gógán sorok. 

1947. január hó 2-an: Knézich, 
Négyesi, Petrovich, Sc w idei, S/i 
geti, Táncsics-utcák, örvény-sor 

Január hó 3 an: Árpad, Baihori 
Gergely, gr. Teleleki páros o., Er 

zsébet-tér, Pacsirta, Pipacs, Roz-
gonyi, Rózsa-utcák és gr. Teleki-
sor. 

Január hó 4-én: Horváth Gy. 
páros o., Huszár, Kalpagos, Kasza, 
Klára, Kökény, Kötő, Lőrinc, Maris-
ka, Mező, Mentő-utcák és Farkas-
zug. 

Január hó 7-én: Nagyörvény, 
Sáfrán M., SoóS és Szondi-utcák. 

. Január hó 8-án: Szegfű, Szent 
Anna, Szent Imre páros o., Toldi, 
Vasz, Dobó, Stammer-utcák, Toldi-
köz és tér, Nyíri-köz. 

Január hó 9-én: Az elmaradottak. 

V. kerület. (Városháza 15 számú 
szoba). 

1946 december hó 30-án — 1947 
január hó 9-ig: Beosztás nélkül. 

A 11.440—1946. K. M. sz. ren-
delet alapján közhírré leszem, hogy 
a testi munkás és nehéz testi mun-
kás pótjegyekét az igényjogosultak 
munkaadójuk útján kapják kézhez. 
A munkaadó köteles minden hónap 
20. napjáig alkalmazottairól — még 
pedig a testi munkás és a nehéz 
testi munkás pótjegyre igényjdgo-
sultakról külön-külön kimutatást ké-
szíteni, aláírni és ahol üzemi bizott-
ság van, az üzemi bizottsággal tör-
tént igazolás után a városnáza 13 
sz. szobába benyújtani. Pótjegyre 
igényjogosult a terhes anya a ter-
hesség negyedik hónapjától a szü-
lésig, továbbá a szoptaiós anya an-
nak a naptári évnegyednek a végéig, 
amelyben a gyermek első életévét 
betölti. 

Elveszelt, ellogott. vagy megsem-
misült éielmiszerjtgy helyett új élel-
miszerjegyet kiadni nem szabad, 
miért is figyelmeztetem a lakossá-
got, hogy jegyeit jól őrizze meg. 
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7: Reggeli zene. Hanglemezek 
Közben: Naptár. 8: Hirek. 8.20 
Orgonamuzsika. 9: Római katolikus 
vallásos félóra a stúdióból. 9.30: 
Görögkeleti istentisztelet. 10: Evan-
gélikus is entisztelet. 11: A Székes-
fővárosi Zenekar hangversenye. 13.30: 
József Attila Közreműködik Makay 
Margit, Major Tamás* 15: Az el be-
széles magyar mesterei. 15.20: Ka-
pitany Anna énekel. Urnach Pál 
zongorázik. 16: Pertis Jenő cigány-
zenekara muzsikál 17: Magyar Par-
nasszus. 18: Hanglemezek. 18.10: 
Török Sándor vasárnapi beszélge-
tése Bereczky Albert református 
lelkipásztorral a félreértett kereszt-
ről. 18 30: „Christene". Színmű négy 
fel Ofiasban Irta: Paul Géraldy. 
20 20: Repülő r i tmus, zsongó dallam. 
Ö^zealiíiotta Kovách Bladár. Köz-
reműködik Miklós Kata, Lantos 
Olivér és Roósz Emil szalonzene-
kara 21: A rádió hangja. 21.30: 
Beké a Dunaiájon. Magyarok és 
románok 22 25: Pabló Casals gor-
donkazik. Hanglemezek. 22 oo: Mit 
hallunk holnap? 22 40: A tánczene 
m sterei. 23 30: Racz György le-
mezant kvanuina. 

Eladó I db. agybetét és egy 4 
meterrs létra Deák F. u. 73. 

Nyugdíjas azonnali beköltözésre 
laKa-i heii s, cím a kiadóban. 

Zongorát hérelek. Kossath-utca 
13/ • s / a m . 

Valasztási malacok vannak el-
adok, Zoli ai Károly-utca 6 1323 

Jómunkás cipeszsegéd felvéte ik 
Honvéd u ca 47. 1324 

t-"n/erke»/lö 1 S l m a László. 

szerkesztő: Szőke Ferenc, 

»-'•iflnftkiado: Nagy Mihály. 
* • .Barátság' nyomda k f t . 

» offMavezetA: Csernus L. Imre 




