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Hazugságok óceánja
•er hullámot a magyar földön. Ez a
hullámverés nem ma kezdődött és
nem is szűnik meg holnap, sőt holnapután sem, mert hiszen hozzátartozik a mostani politikai élethez.
Perikies, a híres athéni államférfi,
egyik beszédében fordul elő, hogy
„a hazugságok szükségesek arra,
hogy egyes embereket meg'artsanak
a hatalomban, vagy előkészítsék
számukra az u'at a hatalorr hoz, de
a hazugságnak érvényesülése mégis
olyan, mint a téli nap. rövid ideig
tan".
Ezelőtt két esztendővel, amikor a
becsületes gondolkozású magyarság
megindult azon az úton, hogy eltakarítsa azt a hazugsághegyet, amely
hazafiság, szociális eredmények és
gazdasági felvirágzás álarcában feküdt rajiunk, egy pillanatra azt hittük, sikerül magunk közül kidobni
a dugárucsempeszeket, a hazugság
rekordereit, a politikai átváltozó művészeket és abban a meggyőződésben ringattuk magunkat, hogy magunkra taiáliunk és csakugyan megsemmisítjük a multat nemcsak minden hazugságával, de minden emberével együtt. De a Budapestet vívó
ágyúk még el sem hallgattak, amikor a fórumon már megjelentek
stentori hanggal, dörgő szólamokkal
férfiak, akikről senki sem tudta honnan támadtak elő, de akikről hamarosan kitűnt, hogy minden ige hazugság, amit kiejtenek s hogy megjelenésük a demokratikus pártok
köreben a reakció előcsapatamak
felvonulását jelenti. Bizony keserű
meglepetések voltak 1945 nyarán
Faraghó közellátásügyi miniszter és
Vásáry pénzügyminiszter akciói. A
közvélemény tatán nem is emlékszik
rá, de aki mélyebben nézte az eseményeket, nagyon jól tudja, hogy
az infláció megindulásához az első
lökést Vásáry István akkori pénzügyminiszter egyik ostoba kijelentése
adta. Azt sem kell elfelejteni, hogy
mindazok a pénzügyi támadások,
amelyek fel akarták borítani a demokrácia alapjait lerakó Magyarországot, mind abból a társaságból
indultakel, amely az akkori pénzügyminiszter körül csoportosult.
A nemzetgyűlési választások többséghez juttattak a Kisgazda Pártot.
Miéri ? ? Mert a vesztét érző és feltámadni kivánó reakció minden hozzátartozója a Kisgazda Pártba vonult be. Nagyszerű menedékhely
volt ez a reakciósok számára, mert
hiszen mi sem látszott könnyebb
dolognak,
mint a nemzetgyűlés
többségi pártján keresztül fe lborítani
a koaliciót és a koa'icióval együtt
megbuktatni a demokratikus Magyarországot. A politika mindig rengeteg ha/ugságot zúdított bele a
közvéleménybe, de merjük állítani,
hogy soha még olyan aljasul nem
hazudtak emberek és politikusok,
m i n t m o s t . Ki képzelte volna el
azt, hogy a nemzetgyűlés többségi
pártjának főtitkára összeesküvés gyanújába essék. Ki képzelte volna el

azt, hogy egész sereg politikus, aki
gőgösen felemelt fővel járt a parlament folyosóin, a népbiróság elé
kerüljön, mert részege volt annak
az összeesküvésnek, amelyet a magyar köztársaság
megbuktatására
szerveztek.
Mindenre fel vagyunk készülve, de
mégis megdöbbent bennünket az a
hír, hogy nyugaton felfegyverzett
magyar csapatok vannak állítólag,
amelyek a Dálnoki Lajos féle öszszeesküvés fővezéri parancsát várták, hogy meginduljanak a demo
kratikus Magyarország vezetőinek
kiirtására. A hazugságok mekkora
áradatára van szükség, hogy a nyugati demokratikus nagyhatalmakat
ezek a bandák félre tudták vezetni
és micsoda őrült gondolat kell ahhoz, hogy gyilkos
fegyverekkel

akarják szétrobbantani ennek az
országnak nagyneheíen biztosított
megindulását, az ujjáépülés útját.
Hazugságok óceánja ver hullámokat a magyar ég alatt. A hazugságok által félrevezetett emberek egész serege áll gyűlölködéssel
azok ellenében, akik kitartó munkával és meg nem lankadó akarattal
dolgoznak a jövőn. A hazugságoknak ez az óceánja a maga hullámaival ketté akírja szelni a magyar
életet.
A munkáspártokat akarja
szembeállítani a dolgozó paraszttal
és azzal az értelmiséggel amelynek
jövője egyedül és kizárólag a népi
Magyarországban van.
A hazugságnak ez a hullámverése
okozott szakadást a munkáspártok
és a szentesi Kisgazda Párt között
is. Mert hiszen a hazugság mindig

ékesbeszédü és mindig szívet simogató, agyat bódító és rendesen elkésve szövetkezik be a felébredés a
hazugság okozta mámorból.
De
akármilyen erős hullámokat ver a
hazugság tengere, ennek a tengernek nincsenek mélységei, csak a
felszint boritja el és ezt a tengert a
demokratikus gondolkozású tömegek, a munkáspártok feltartóztathatatlan munkája le fogja csapolni. A
hullámok meghalnak és ezeknek a
hazugsághullámoknak
a halálával
együtt elkövetkezik a tisztánlátás, a
felszabadulás megtévesztő gondolatoknak hatása alól. Lehet, hogy még
hosszabb idő kell ehhez.de a butaságot, a gazságot mégis le fogja
gyűrni az értelem és a becsületes
jóakarat.
Sima László

Hatezer nyilast
szerveztek be
az összeesküvők Nyugaton

Papén ügye
A nácltlanitási bíróság
Papén
ügyében az előjelek szerint hétfőn
fog ítéletet hirdetni. Milch tábornok
ügyében még 11 tanút hallgatnak
ki. Valószínűleg március elején kerül sor ítélethirdetésre.

Párizsból érkező hírek az összeesküvésnek eddig minden képzeletet
felülmúló részletére vetnek napvilágot. Nevek, számok és tények igazolják, hogy Németország francia
övezetében van
összeesküvők katonai központja, amely összeköttetésben állott az amerikai és angol
zónában lévő nyugatosokkal. Nyilas
rohamosztagok tartanak itt állandó
katonai gyakorlatot.
A francia hatóságokat félrevezetve
sikerült az egyes táborparancsnokokban azt a hitet kelteni, hogy az itt
internáltak nem tartoznak a fasiszták
közé. Ezzel magy-rá/ható, hogv a
francia hatóságok eddig bizonyos
merev magatartást tanúsítottak a
magyar kiadatási kérelmek ellen.
A legújabb megállapítások szerint 10
helyen vannak magyar „rohamosztagok". Számuk mintegy hatezerre

tehető. A főparancsnok Mattyasovszky
Laiesz Géza főhadnagy. Baden-Ba- A munkáspártok
den, Endorf, Saarbrücken, Freyburg,
képviselői kiléptek
Koblenz és Trier városok a legjea hegyközségi válentősebb állomások. Trierben például Jankó Róbert, a csepeli gettó
lasztmányból
volt parancsnoka tölt be vezető szeA
szentesi
hegyközség válaszmárepet. Volksbundisták és volt SS
katonák, többszörös tömeggyilkosok nya kedden délelölt ülést tartott
gyülekező helye itt a magyar ro- Nagy Antal elnöklésével. A választhamosztag. Foglalkoznak mellékesen mány különbözö jelentéktelen ügyeembervadászattal és cserkészéssel is. ket tárgyalt, de a tárgyalás során
mind erösebb kiütközést nyert az a
Szügyi Z-'ltán kihallgatása nyo- körülmény, hogy a pénzügyminiszmán világossá vált, hogy ezekkel ter a vármegyei hegyközségi tanács
aknrták a magyar köztársaság ural- előterjesztésére betiltotta a hadisemát megdönteni. A Mura vidékéről gélyesek és a népi kollégium javára
tervezték a betörést. Szügyinek kel
a bor után szedett 20 filléres illetélett volna a hadműveleteket „irányí- ket. A gyűlés végén a munkáspártani". Az ö megbízottai tartották fenn tok képviselői bejelentenék, hogy
az összeköttetést a katonai erők és kilépnek a választmányból, mert nem
Kovács Béla között.
kívánnak együtt működni Hrutka
Ferenc heg> községi tanácsi titkárral,
akinek eltávozását kívánjak nem
csak a hegyközség életéből, de Szentes városából is.

A nagy világ
A Szovjetuniónak az Egyesüli Államokhoz intézett jegyzéket Acheson
külügyminiszter kijelentése ügyében
tegnap közöltük. Maghal! tábornok

már válaszolt is a jegyzékre, az
átadták Molotov külügyminiszternek
A j gyzék tartalmát nem hozták
nyilvánosságra.

A n é m e t béke
Marshall tábornok, az Egyesült
Államok külügyminisztere egy az
amerikai külügyminisztériumban lefolytatott
tanácskozás
után kijelentette, hogy az Egyesült Államok fenntartják Németország 40 éves
megszállására vonatkozó szándékú
kat.

A külügyminiszterhelyettesek folytatták a német
békes/erződésie
vonatkozó tárgyalásaikat. A brit, amerikai és francia javaslatok közeled
tek egymáshoz. A Szovjetunió fenntartotta abbéli elhatározását, hogy a
német békeszerződést a külügyminisztereknek kell elkésziteniök.

9000 tonna
UNRRA búza
Sommer, a magyarországi UNRRA
misszió vezetője tárgyalásokat folyhatott Magyarország megsegítése érdekében. A tárgyalások «redményeképpen már útban van Magyarország felé 9000 tonna UNRRA búza.
Sommer az Egyesüli
Államokba
utazik és ott letárgyalja a Magyarországnak nyújtandó 40 millió dolláros mezőgazdasági kölcsön ügyét.
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Szőlőtermelésük
A szőlőtermelés Szentesen a nyolcvanas években hirtelen visszazuhant
a filoxéra akkor pusztította ki szölleink legnagyobb részét Hékéden is,
a Berki szőlőben is és a nsgyhegyen is. Uj szőlőtelepítése Szentesen
ma, kivévén a tiszai szigetet, csak
oltványszőlővel érdemes és gazdaságos.
Egy régebben Irt cikkünkben már
emiitettük, hogy a szentesi vörösbor
másfél századdal ezelőtt országosan
hires volt. Ez a hékédi szőlőkben
termett. A szentesi bor, különösen a
Nagyhegyen termett, ma is felveszi
a versenyt minden környékbeli borral. A nemes kadarka, kövidinka és
rizlingből, szlankamentából szűrt
boraink kitűnőek.
A szőlőtelepítés azonban másodrendű kérdés merthiszen a környéken vannak homoki szőlők, amelyek
ellátják borral a várost. A bortermelés tehát Szentesen csak a saját
háziszükségletre korlátozódik és tekintve a borszőlő ültetésére hozott
rendelkezéseket
nem is érdemes
erőszakolni.
Ezzel szemben azonban áll az a
tétel, hogy sehol a környéken jobbízű és szebb csemege szőlőt nem
lehet termelni, mint minálunk. A
szőlőtermelesnél is két féle a szentesi határ. A Nagyhegv és dónáti
ormok mézédes gyönyörű színű és
utólérhetetlen zamatú csemege szőlőket képesek teremni, de ezek közt
a szőlők közt Chaselas-féléket termelni nem érdemes, mert ezek itt
aprószeműek maradnak és a szemek
nem tetszetösek. Viszont a Tiszaszigeten ezeknek a termelése ajánlható
legelsősorban, mert gyönyörű fejlődés érnek el és igazán szemnek tetszetősek, ha a szájnak már nem is
fzlenek.
A csemegeszőlők között két őszi
fajta van, egyik az úgynevezett Sárgalugas, a másik egy névtelen, szeme alakjára a Sárgalugashoz hasonló, de vékonyabb héjjú és világos füstszínünek nevezhető rendkívül finom csemegeszőlő. Ezek mél
tánytalanul szorultak háttérbe a divatos szölöfajókkal szemben és ezeknek a felkarolása még export szempontjából is érdemes volna.
Csemege szőlő kivitelünk feltétlenül biztositható lesz, merthiS2en a
magyar szőlő, éppen úgy mint a
magyar gyümölcs verhetetlen. Ugygondoljuk, hogy a szölöültetési tilalom minálunk éppen a minőség
szempontja miatt fe függeszthető lesz.
A termelésnél azonban feltétlenül
ügyelni keli arra, hogy minden óvin ézkedést megtegyünk és valóban
kiváló minőséget termeljünk.
A szőlőtermeléssel együtt jár a
borpárlat termelése is. A borpárlat
vagyis hát a konyak valóban borból
készítve, visszaverheti a kereskedelmi forgalomba került és szeszből
készített pancsokat. Az 1927. évben
Szentesen rendezett mezőgazdasági
kiállításon a szentesi
szeszfőzde
.kövidinka, fűszerezett borpárlat*
néven forgalomba hozott egy rendkívül izes zöldszinű konyakot. Specialitás volt ez, amely akkor nagysikert aratott és az összes készletben lévő mennyiség elfogyott. A
gyümölcs szeszből készítendő likő
rökkel együtt ez is termelhető volna.

Afekctézők halála:
az árak betartása

de az ilyen abnormális példák mint
az idei, egyáltalán nincs benne
semmi hihetetlen, hogy a Körös vonalán az erdélyi havasokból néhány
csikasz eljut a szentesi Kucoriig is.
Amint értesülünk róla, a szentesi
vadászok tegnap előtt valóságos
híjtóvadászatot rendeztek arra a kéthárom farkasra, amely megtisztelte
nem éppen kellemes látogatásával a
szentesi határt. A rendkívüli idő következménye az is, hogy egé^z sereg róka került hozzánk, amelyekből
amint haljuk, egy pár jókedvű vadászunk már el is ejtett és azon
gsndolkozik. hogy 200 év előlti
mintára
rókabekecset
kér.2itíet
s a
róka
farka
megmarad a
felesége nyakbaveíőjének.

Árdrágító visszaélések sorozatát
tárgyalta a járásbíróság
A botrányokozó Kapitánynét két hónapra ítélték
mális áron felül adta. Minthogy árA tegnapi napon szintén uzsoradrágítási vétség miatt már egyszer
ügyeket tárgyalt a biróság. Elsőnek
büntetve volt, a bíróság két hónapi
a szentesi borbélyok árdrágító ügyéfogházbüntetésre és háromévi jogvel foglalkozott. Ugyanis a borbévesztésre ítélte. Az elítélt feliebbe
lyok november 10-én árszabályozó
zett.
iparügyi miniszteri rendeletnél megVarga Jánosné csongrádi lakos a
állapított magasabb áron dolgoztak
és ezért árdrágító visszaélést követ- tejfelért a maximális árnál többet
kért és fogadott el. A bíróság 15
tek el. A biróság valamennyi bornapi fogházbüntetésre, valamint 60
bélymestert kihallgatta és arra az
forint pénzbüntetésre és három évi
álláspontra jutott, hogy
jogvesztésre ítélte. Amikor a bíró
polgármesernek nem volt
megkérdezte Vargánét, hogy mikor
joga a borbély árakat megszándékozik a büntetést letölteni,
állapítani,
Vargáné megkérdezte, hogy a bün
ő csupán a borbélyok osztálybaso- fetést az ura nem Üihetné-e le herozását hagyta jóvá. A tárgyalás lyette? (Mindenesetre nagyon szereti
eredményeként a biróság elrendelte a férjét nélkülözni.)
a polgármester tanukénti kihallgaÖzv. Vincze Józsefné árdrágító
tását.
ügye következett. Január 23 án a
Ezután került sor Berezeli
kölesnek literjét a megállapított 1.62
Sándor kereskedő ügyére,
filléres maximált ár helyett 6 forinaki árukapcsolással és ártért árulta. A bíróság 15 napi fogdrágító visszaéléssel vádolva
házbüntetésre és 3 évi jogvesztésre
álít a biróság elé.
ítélte.
Az utolsó ügy Szabó István, a
A só kilóját a megengedett árnál
magasabban adta és árukapcsolással Mobilia főmolnárának ügye, aki áradta el. Ügyével kapcsolatosan a drágító visszaélés és a közellátás
bíróság több terhelő tanú kihallga- érdekeit veszélyeztető bűncselekmények miatt állt a bíróság elé. Ugyanis
tását rendelte el.
Kapitány Jánosné a mult hetek sertéseket vágott engedély nélkül és
egyik piaci botrányokozója követke- adott el a maximálisnál magasabb
zett árdrágítással vádolva. 1947 II. áron és szállított Budapes<re. Ügyét
hó 10-én a krumpli kilóját a maxí- a bíróság 28 án tárgyalja ismét.

A városi státus ügye
Szentes megyei város meghívást
kapott a belügyminisztériumba tartandó azon értekezletre, amelyen a
városi normál létszámot fogják megállapítani A tárgyalásokon a belügyminiszter képviselőin kívül a pénzügyminiszter is képviselteti magát.
A tárgyalások február hó
28 án kezdődnek és addig a

városnál semmiféle b e h t lyettesitést vagy státusrendezést eszközölni nem lehet.

A vásárhelyi

Kisgazda Párt
tagtoborzása
Az „Igaz Szó" beszámol arról,
hogy a Kisgazda Párt hódmezővásárhelyi szervezete a békekötés napján 600 szereletcsomagot adott ki.
Vata Ernő, a párt alelnöke a következőkei mondotta: „Nem csinálunk
politikát a csomagok szétosztásából,
csak az a fontos, hogy a kommunisták, szociáldemokraták és parasztpártiak a csomagok ellenében leadják tagsági könyvüket."
Jellemző a túloldalra, hogy ez a
rosszul álcázott tagtoborzás szerintük
nem politika, mint ahogyan szerintük Kovács Béla nem összeesküvő
sőt idővel talán azt is kiderítik,
hogy az összeesküvés nem is volt
összeesküvés. Folytassuk talán a
nemleges válaszokat s jelentsük ki,
hogy a Vata Ernők nem kisgazdák,
s az ilyenféle tagtoborzás egyáltalán
nem méltó a Kisgazda Párt múlti jához.
f

Ide tarlozik a tűzoltók ügye is, j
mert az ő ügyüket is csak ezek után
a tárgyalások után lehet rendezni,
valamennyi városi alkalmazott státuskérdésével együtt.

Felemelik

a hadigondozottak
járulékait

Április l-től lép életbe az a renI delkezés, amely szerint a 100 és 75
; százalékos rokkantak járadékát 30
j százalékkal, az 50 százalékos rokkantakét 15 százalékkal, a rokkan! tak gyermekeinek nevelési pótlékát
A nemzetgyűlés mentelmi bizott- beszédéről. Megállapítják, hogy Sza- ; pedig 1 5 - 3 0 százalékkal emelik fel.
sága szerdán délután 2 órakor ült kasits elvtársnak a Kovács Béla
össze, hogy döntsön Kovács Béla ügyről tett kijelentései világosán lekisgazdaparti képviselőnek kiadatása szögezik a Szociáldemokrata Párt
ügyében. Az ügy előadója Maro- állaspontját: inkább törjön el a
Anyakönyvi hírek
koalíció tengelye, de ebben
az
zsán György elvtárs volt.
A fővárosi sajtó hosszabb cikkek- ügyben a Szociáldemokrata Párt
Születés: Bugya Péter, Miskolczi
ben számol be Szakasits Árpád nem enged.
Zoltán László, Major Mária Erzsébet,
elvtársnak Diósgyőrött
elmondott
Horváth István Mihály, Nagy Sándor, Kövér Kis Lajos, Szatmári Nagy
Ilona Anna, Mihály János, Vass Erzsébet Julianna, Oityán Éva, Lakatos
Kálmán, Német Julianna, Murányi
Julianna.
Házasság: Kovács László—Szabó
38 esztendővel ezelőtt történt, ezen az éjszakán Ibolya kovácsmes1909 decemberében, hogy a DMKE, ter farkast lőtt a Tisza árterében. A Anna, Elek Sándor,—Rákóczi Zsucz a szegedi egyesület műsoros es- farkasok lelátogatása ide mihozzánk zsanna, Doszlop N. Bálint—Fekete
tet rendezett Szentesen és ugyan manapság már nagyon ritka eset, Eszter, Nagy István—Mészáros Margit, Qulyás István Balázs—Almási
Lidia.
Halálozás: Berkes Jusztina 2 hóMinden fajta méretű é s f o r m á j ú
i napos, özv. Tar Istvánné Danics
' Mária 51 éves, Kun Istvánré Krausz
Julianna 24 éves, Virág Lajos 21
éves, Hraskó András 31 éves, Somogyi Margit 18 napos, özv. Zoó
Mihályné, C rbus Eszter 74 éves,
Nagy Kovács Lajosné Téli Klára 62
stb.,valamint k Ő S Z é V i - S a l a k korlátlan
éves, Csiger Bálint 35 éves. Balogh
Ferenc 67 éves, Soós István Mihály
mennyiségben kapható a
2 hónap >s, özv. Tamóczi Jánosné
Bartha Mária 71 éves, özv. Katona
Antalné Molnár Viktória 79 éves.

Belpolitikai helyzetkép

Farkasok a határban

tésin,

pfliíoznttéöla

Zsoldos-tél o p o n

Hirdessen lapunkban!

Ma február 20.
protestáns Álmos.

Rom.

kai.

Aladár,

Vízállásjelentés: Tisza 11-én 288. Kurca
290.
Hőmérséklet.

3 fok

időjárásjelentés s Mérsékelt
Idő.

szél, havas

Ügyeletes gyógyszertárak t Február 15—
2l ig Cselkóné és Havas.

Négy

hónap

A mult esztendő október
15 én
fagyott először és az első hó október 23-án hullott le. Ennek éppen
négy hónapja.
A magyar
földön,
pláne Szentesen nem ritkák a kemény telek, mert hiszen a rádió az
idén is bemondta vagy kétszer, hogy
a legnagyobb hideg Szentesen van.
Mert valóság az, hogy a magyar
alföld
kilengő klímája
Szentesen
csinálja a rekordot. Itt nem ritka
az, hogy a negyven fokos
meleget
a negyven fokos hideg követi, de
saját tapasztalatomból
tudom, hogy
1928-ban, amelyik után a
maihoz
hasonló tél következett, julius
hónapjában az árnyékból
bemenekültünk a szeszfőzde finomítójába,
ahol
három üst dolgozott
hat nap óta
éjjel-nappal, és ahol a
hőmérséklet
elérte a negyvenöt fok
Celziust.
Milyen meleg lehetett odakint ? És
ez után a nyár után 1929
február
17-én én mér hm 39 fok
hideget.
Én nem mondom, hogy az idén elértük a 39 fok hideget, de az elmúlt
nyár egészen bizonyos, hogy a 40
fokot meghaladta
a hőség.
Négy
hónapja van telünk és ez a tél átlagban legalább
is tartotta a 15
fokos hideget. Nem tudom kiszámi
tani, hogy mi következik, mert hiszen a hetedik tél most
hullojtja
sűrű szemekkel
a havat és megmondom őszintén, nem hiszek a muzsikaszónak,
akarom
mondani annak a bejelentésnek, hogy most már
a tét repülőgépre ül és elszáll. (xa)
— „Nagyböjti ájtatosságok a
kapucinus atyáknál." A keresztúti ájatosság és böjti szentbeszéd
a kapucinus atyák
templomában
minden pénteken délután 3 órakor
kezdődik.
— Gazdasági Főtanács szerdán
tartott ülésén foglalkozott a gazdasági munkavállalók OTI biztosításának ügyével, a közületek adórészesedésének megállapításával, a
burgonya, zöldség és keruetemények
forgalmának szabályozásával.
— Ötezer állami nyugdíjas
ügye újból revízió alá kerül.
— Tisztelettel értesítjük a n.
érdemű közönséget, hogy társas viszonyunk megszűnik s cégünkkel
szemben bárminemű követelésüket
3 napon belül kérjük beadni. Tisztelettel : Szathmáry és Tsa. Cyklámen virágszalon. Kossuth u. 8.
— A Magyar-Szovjet Művelődési Társasag f. hó 23 i, vasárnap
esti hangversenyének előadója Háy
Gyula az országos hirü és népszerű
író és színpadi szerző. Háy Gyula
először szerepel Szentesen és szereplése elé nagy érdeklődéssel fordul a város közönsége. A hangversenyre belépődíj nincs, c>upán a
műsor megváltása kötelező. A számozott ülőhelyre érvényes műsort
elővételben Szántai dohányárudájában már meg lehet váltani.

Febr. 21-énv
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Kisiparosok figyelmébe!
Közöljük az ipartestületi tisztújító
közgyűléssel kapcsolatos tudnivalókat
Ismeretes, hogy Bán Antal elvtárs, iparügyi miniszter 1871—1947
számú rendelete előírta, hogy az
ipartestületi közgyűléseket február
hóban, vidéken pedig március közepéig meg kell tartani és azon az
általános tisztújítást három évre meg
kell ejteni. Az iparossággal tájékoztatás céljából az alábbiakban közöljük, hogy az ipartestületi általános tisztújítás az 110—1946. ME.
számú rendelet és annak végrehajtásáról szóló 15710-1946. lp. M.
száma rendelet értelmében kell véghezvinni.
Az idézett rendelet szerint a tisztújítást jelölő lista alapján kell megejteni, amelyet 3 nappal a tisztújító
közgyűlés előtt, a közgyűlést össze
hívó szervhez: az Ipartestület elnökéhez kell benyújtani (február hó
2 ¿-én de. 12 óráig). Az előirt határidőn túl listát benyújtani, vagy
azt pótolni nem lehet. A jelölteknek
írásbeli nyilatkozatot kell adniok
arról, hogy jelöltetésüket a lajstromon elfogadják-e. A jelölt kizárólag
azon a listán és arra a tisztségre
választható meg, amelyre jelölletését
elfogadta.
A rendelet végrehajtási utasítása
szerint a szavazás listára történik.
A listán, illetve a szavazólapon szerepelni kell mindazon tisztségeknek,
amelyek a közgyűlésen betöltésre
kerülnek. így nemcsupán az ipartestüle i elnökre, alelnökre, száipvizsgálóbizottíági, pénztári, gondnoki stb. tagokra, hanem az elöljárósági rendes és póttagokra éppúgy, mint a tanoncvizsgáló bizottság
tagjaira és a műhely ellenőrző tagokra is vonatkozik a jelölés alapján a szavazó lapon való szerepel-

tetés kötelezettsége.
Mindazoknak, akik a választási
lajstromon szerepelnek, bármilyen
tisztségre történik is jelöltetésük,
ezt két tanú előtt aláírt írásos nyilatkozatban kell elfogadniok. A jelölés elfogadása a választás előtt
nem vonható vissza.
Minden listának teljesnek kell
lenni, azaz szavazásra csak olyan
lista bocsájtható, amely valamennyi
tisztségre jelöltet (pótjelöltet) tartalmaz. A teljes listával való indulás kötelezettségéből folyik az a
szabály is, hogy a listáról a jelöltek
közül egy, vagy több személyt a
szavazás alkalmával törölni nem
szabad, illetve, amennyiben a listán
törlés volna is, a listára adott szavazat érvényes és a törlés nemlétezőnek tekintendő. Szavazásra csak
olyan teljes lista, illetve szavazólap
bocsájtható, amely el van látva a
hivatal pecsétjével. Titkos szavazást
csak akkor szabad elrendelni, ha
több érvényes listát nyújtottak be.
Szenvedő választójoga csak olyan
tagnak van, aki magyar állampolgár
és aki az Ipartestület működésének
területén legalább három év óta
képesítéshez kötött ipart üz. Tehát
elöijárósági, tanoncvizsgáló stb. bizottság tagjává olyan iparos nem
választható be, aki ezzei a feltétellel
nem rendelkezik.
Közöljük végül a szentesi kisiparosokkal, hogy a közgyűlési inegnivók szétmentek és az alapszabály
szerint az 1946 évi zárszámadások,
alapítványi vagyonmérleg kimutatása, valamint az ez évi költségvetési előirányzat a hivatalos órák
alatt a tagok rendelkezésére áll.

LBARÁTSÁG-MOZGÓ
Február 20.

1 napig I

Amerikai világfilm. A mágikus golyó technikai csodája.
Szórakoztató, fordulatos film.

A 606-ik kísérlet

Fősz : Edward

G. Robinson,

Színház
Új Isten

Thébában

Nehéz szatírát nem írni — mondotta Horatius —. Valóban, ha a
tegnap és a ma politikai átalakulását szemmel kísérjük, s vele együtt
nézzük a mindennap emberének átformálódását, a helyzethez való
alkalmazkodását, nemcsak a közíró,
de az irodalmár tollán.k is a gúny
útjára kell lépnie. Gáspár Margit Uj
Isten Thébában című szatirikus operettje méltán volt a mult esztendő
legnagyobb színházi sikere a fővárosban. Szinte magam előtt látom
azokat, akik á vészelve a háborút,
az ostromot, annak minden megelőzőjét és utána jövetkezőjét, végigélvezik a színházi székből mindannak pellengére állítását, amin keresztülment az ember, vagy a szeme

pénteken

órai k e z d e t t e l

Ruth

Gordon, Ottó Kruger.

előtt folyt le. Ha talán irodaim
szempontból nem is mernénk belemenni a darab tagolásába, mert az
bizonnyal sok hiányt és ellentmondást tartalmaz, mégis kétségtelen,
hogy nem csekély értékű társadalmi
nevelő eszköz, s amellett igen jó
és szórakoztató Gáspár Margit darabja.
Thébában még Zeust imádják, de
az új Istennek, Promeiheusnak hívei
erősen szervezkednek, új világért
küzdenek, amelyben a szabadság
és az emberi méltóság megbecsülése
fog uralkodni. Valóban bekövetkezik
a rendszerváltozás, s az isteni székről lehullott Zeus az emberek között
„Reak-Zeus" néven igyekszik elveszett hatalmát visszaszerezni, befurakszik a most kiépülő új világba,
s az emberi gyengeségeket kihasználva megkísérli a régi rend visszaállítását. Minden gyarlósága az embernek az ö malmára haj'ja a vizet
de végül is önmaga okozza pusziu-

pártest

S/.ENTES1 LAP
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Ország'Világ
Debrecenben 4.800 munkanélküli
van.
Szeged és Debrecen között meg
indult az autóbuszjárat.
wmmmmmammm
lását, mert a legnemesebb és legigazibb emberi érzések elpusztíthatatlanok.
A Hámory társulat, amint ezt a
telt ház is igazolta rászolgált arra
az előlegezett bizalomra, amelyet
neki lapunk hasábjain is kölcsönöztünk meginduláskor. Megírtuk, hogy
a társulat le fogja győzni a hideget
s megnyeri a szentesi közönség támogatását. így lett. S ha tárgyilagosak akarunk lenni mondjuk meg
azt is, hogy Szentesen az elmúlt
évek óta ez a legjobb társulat.
Most már nincs tehát szükség arra,
hogy tömjénezzük ezt a társulatot,
mert a helyes kritika utján többet
tudunk használni a társulatnak is,
de a közönségnek is.
Az Uj Isten Thébában előadása
méltán megmondhatjuk, minden hibája ellenére is olyan, amelyet a
szentesi közönségnek meg kell nézni,
jól fog szórakozni és sok igazságra
fog rádöbbenni, amely talán csak
tudat alatt él még lelkében. Hősies
erőfeszítéssel küzdötte le az előadás
a színpad hiányosságait, A társulat
tagjai is megtették a maximálisai.
Nem lehet könnyű, a régi operett,
a zenés vigjá'ék és a dráma között
megtalálni a mindig megfelelő hangot ugyanannak a színésznek. Zeus
szerepében Hámori Aladár elismerésre méltó erőfeszítéssel ingadozik
a méltóságteljes Isten és a minden
hájjal megkent karriervadász szerepében. Néha azonban beleesik a
vidéki utazó szélesgesztusu beszédébe. Bujdosó Rózsa Herminónéja
jól sikerült. Ennek a színésznőnek
kellemes orgánuma nagyszerűen érvényesül, s ha kézmimikája csökkeni
fog, egész tökéletest fog nyújtani.
H. Déri Marika a ru inozott színésznő körültekintő és gondosssággal előkészített játékát adta. Lendvai
István, Füzessy Ottó, Szilágyi Sándor és Árosi Aladár szerepüket jól
fogták fel, kifejezőek voltak. A két
vöroshaju szerepében Kostyál Gyula
a megszoko't jót. Garamszegi Dezső pedig elsőrangút nyújtott. Oaramszegit mindig csak kis. szerepben látjuk, pedig ez az epizódszerep is azt igazolja, hogy az ö jelle nző ereje talán az egész társulat
fölöit áll. Végül had emlékezzünk
meg H monnay István és Angyal
Sá >dcr ól, aki a nem testükre szabott
szerepben kissé mereven mozogtak.
dr. v.

A Szociáldemokrata Párt
népgyűlései március 2-án
Március 2-án fél 11 órakor az
alábbi helyeken tartunk gyűlést:
Mindszent, Szegvár, Derekegy háza,
Kiskirályság, Nagymágocs, Fábiánsebestyen, Magyartés, Csanytelek,
Tömörkény, Szentes, Csongrád, Hódmezővásárhely.

Fizessen elö
a Szentesi Lapra

a Petőfi-utcai pártszékházban
T a g s á g i k ö n y v felmutatandó^
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Az uj piaci árak

— Olajosmag, borsó, takarmány- Feleskáposzta
88
répa, mák termelési szerződéses ve- Kelkáposzta
54
60
W
tőmag kölcsönnel köthető a Föld- Vöröskáposzta
60
69
72
50
57
80
műves Szövetkezetnél Apponyi- tér Karaláb
Sárgarépa
68
70
80
14. szám.
BuSonya
30-40 35-46 3 6 - 4 8
— Köszönetnyilvánítás. Ezúton Bab (száraz)
68
76
80
60
69
72
mondok köszönetet mindazoknak, Borsó
2.60 2.92 3.12
akik az Öreg szabók bálján részt- Mák
Szilvalekvár
4.50 5 1 0
5.60
vettek, továbbá akik közreműködé- Sevanyukáposzta
1.58
1.82
1.90
sükkel hozzájárultak, a kitűnő ren- Ecetet uborka
£70
dezőség tagjainak, valamint a „Szen- Ecetes paprika
ö.iu
tesi Lap" szerkesztőségének, akik Kóposztés ecetes paprika
Paprikás saláta
5 20
engedményt adtak és hirdetés-bőví- Köleskása
162
tésükkel a sikerhez hozzájárultak.
Gyümölcsök:
Vigalmi elnök.
Alma téli (I. r.) 3 46-4 62 4 05-5.54 4.16-5 56
2.31 3.47 2.66-3 93 2.77-4.17
— Termelési szerződés köthető Alma (Ur.)
mákra, répamagra, borsóra, babra,
Tej és tejtermékek:
árpára, zabra. Flanel árúk, vásznak. Tej
80
Cikta cipők, kalucsnik. edényárúk. Tejlel 280, tehéntúró 2.— vaj kg. 20.—
Fűrészpor és faeladás. Szentesi Ál- juhturó kg. 6 — juhsajt 6.50.
talános Fogyasztási Beszerző Ter- A beszolgáltatás! kötelezettség
melő és Értékesítő szövetkezet.
teljesítésére átadott élő-baromfi
— Felhívás. Az Ujbirtokosok és
árak
Földhözjuttatotrak
Szövetségének Csirke
400
szentesi vezetősége felhívja tagjait, Tyúk
340 .
kg.
400 .
valamint az összes földhözjuttatotta- Pulyka
400 „
kat, hogy február 23 án, d. e. 9 Gyöngyös
300 „
órakor a Bocskai-utca 13. számú Sovány kacsa
Munkás Otthonban
gyűlést tart.
Amennyiben új vezetőség választás
is lesz, kérjük minél nagyobb számban jelenjenek meg. Vezetőség.
— Felhívás. Az UFOSz vezető- Jó szórakozás
sége felhívja az újföldtulajdonosokat
hogy 1947. évi tavaszi vetőmagszükségletüket Bocskai-utca 13. szám
alatt az UFOSz helyiségben február
20-ig jelentsek be Ahol Török Antal
Hirdetmény
UFOSz megyei titkár fogja az öszKözhírré teszük, hogy a bérbeszeirást képviselni. •
adott épület (épületrész) használatáért a bérlő által adott ellenszolgáltatás (bér) teljesítésének elismerése
után f. évi február hó I napjától
kezdődőleg a nyugtákra megállapíA Szociáldemokrata Párt szentesi tott — ezidőszerint 1 százalékos —
szervezete f. hó 23-án, délután 3 illetéket kell leróni tekintet nélkül
órai kezdettel a párthelyiségben elő- arra, h gy az ellenszolgáltatás (bér)
adást tart dr. Szekely Miklós elvtárs teljesítésének elismeréséről okiratot
népjóléti államtitkár a Szociáldemo- (nyugtát) állítottak-e ki vagy sem.
krata Párt és az értelmiség cimmel. Az illetéket a bérbeadó köteles leKérjük az elvtársakat és az érdek- róni, aki azonban jogosult annak a
lődőket, mennél nagyobb számban felét a bérlőre áthárítani.
szíveskedjenek megjelenni.
Az illeéket erre a célra rendszeA Szociáldemokrata Párt szentesi resitett nyomtatványon illetékbélyegszervezetének kisiparos csoportja f. gel kell leróni. A nyomtatványt a
hó 24-én, hétfőn d. u. fel 4 órai póstahivatalnál 10 fillér előállítási
kezdettel a pártszervezet helyiségé- költség megfizetése elUnében lehet
ben nyilvános kisiparos gyűlést tart. beszerezni.
Bővebb felvilágosítás az állami
Előadó: Dávid Jmos nemzetgyűlési
képviselő az IPŐK elnöke és Tóth és a városi adóhivatalnál nyerhető.
István elvtárs. Minden kisiparost
Városi adóhivatal.
szeretettel várunk.

Apróhirdetések

Nagy gumikerekű fédtres slráfkocsi és egy lóra való szerszám
e'adó Dudás Sz. Józsefnél Soós-utca
23 szám.
139
Két darab sodrony betétes ágy
Szabadforgalmu élőbaromfi tereladó. Aponyi-tér 23.
204
melői irányára
Uj kosztüm blúzzal, karikahajós
Csirke
kg.
4.80
Tyúk
„
4.10
női varrógép eladó pénzért, vagy
Pulyka
*
4.80
cserébe. Nagyörvény-u. 23.
206
Gyöngyös
4 80
Középiskolásokat számtanra, fiSovány kacsa
„
3.60
Hízott kacsa
„
5.20
zikára, latinra eredményes módszerSovány liba
„
3.80
rel felelőséggel tanítok. Clm a kiHízott liba
.
5.40
adóban.
181
Irányárak
Prágai
karaláb
megkapható
t
—
95
83
Karfiol
Nagy hegy 384 alatt.
182
í .20
1.15
1.—
Zeller 1 csomó
Eladó Bartha János u. 5 sz.
1.95
83
Petrezselyem
60
57
50
üzlet, nagytelkü ház.
Értekezni
Cékla
30
29
25
Sütőtök
Batthyányi-u. 3.
195
1.08
1.04
90
Sülttök lehérhaju kg.
Bútorozott szobát keresek. Cím
80
84
70
Süitlök fa hajú
1.80
1.72
1.50
a kiadóban.
Birsalma
1.80 2.07
2.16
Naszpolya
Kádfürdő mindennap.
3.90 4 —
340
Dió
Oramofonlemezek, Omega zseb1.40
1.50
Vöröshagyma
5 475
óra, női aranyóra, kétméteres márFokhagyma
4 80 5.20
Dughagyma
ványlap riadó Mentő-u. 63.
210
1.50
1.45
1.25
Torma
1 könnyű kocsi és egy lóra va ; ó
Hal folyami kg-je
250-350.
szerszám eladó Borza u. 5-a.
209
Hal állóvizi kg.-ja
150—200
Tanulólány felvétetik 14—16éves
Mimóza virágcsarnok.
Kerékpárt veszek, esetleg gunrik
nélkül is Nyeste, gimnázium.
186
Gyorstalpalást, jáviiást kifogástalanul készit Sípos József cipészmester, Kiss Bálint-utca 7. (Ref.
templom utcája.)
Varrógépek tökéletes ja vitás*, kerékpárok zsubaraká^a s b. Wolford
Felhívás
Sándor műszerésznél.
Cserépkályhák átrakását és vasFelhívom az újjáépítési közmunkaváltság kötelezetteket, hogy fi/etési kályhák samot»"zását szakszerűen
kötelezettségüknek 1947. evi február készíti Szűcs András, Deák F.-u. 56,
Kész férfiruhák kaphatók, hozott
hó 24 ig tegyenek eleget annál is
inkább, mert a nemfizetök ellen a anyagból mérték után ruhát készít
feljelentést megteszem A 30.460/1946 Gyarmati Bilint férfiszabó, NagyörÉ. K M. számú rendelet alapján vény-u. 21 (Bent a közben)
akik a közmunka kötelezettségüknek
Egy öltöny fekele ruha csizmaeleget nem tesznek, a legkisebb
pénzbüntetésük első alkalommal 30 nadraggal eladó a feh.őpáríi református otthonnál.
forint.
Üzlethelyiséget keresek lehetőleg
Minden közmunkaváltság fizetésére kötelezettet a büntetés elkerü- bere ndezéssel és lakással. Cini Soósu'ca 16
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lése végett figyelmeztetek.
Élő ciklámen, olasz szekfű, szalPolgármester.
mavirág kapható Kutas kertésznél,
Tóth Józseí utca.
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íróasztalok, Wertheirn-szekrény,
többféle házihútor olcsón
eladó.
Bocskai u. 11.
Budapest I. február 20.
1 0 - 1 5 literes jóállapotban lévő
7 30: Katolikus félóra. 8: A takakeresek.
rékos házi tüzelés. 9: Jazz együttes. zsírosbödönt megvételre
12.15: Fábry Edit és Mdüarász Clm a kiadóban.
Óc <ka épületet (cserepeset) leLászló énekel. 13 A görög nők
szép>égapolasa 13.15: Dénes Vera bontásra megvételre keresek. Hajdú
József kőművesmester, Rákóczi u;ca
gordonkázik. 14.10: Vibraíongyüttes
14 40: Fáradtság — kimerültség. 15: 99-a szám.
Hanglemez. 16: Hegedűs Mária sanNem műselymes prima külsők,
zonokat ének 1. 16 30: Gyermekrá- vörös belsők, gyá i új kerékpárok
dió. 17 10: Párihiradó. 17 20: Vö- újból kaphatók. Wellisch-gépraktár.
röskereszt közlemények. 18: Carmen.
Mély és sport gyermekkocsik kapDalmű négy felvonásban. 18 50. A hatók. »Wellisch gepraktár)
felszabadult nő. 19 55
Sporthírek.
Kimaradt kukoricádarát veszek,
21: Petőfi világa. 22 30: Zongoracim a kiadóban.
szóló. 23: USA ajándéklemezek.
Honvéd ucca 38 számú ház eladó,
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Eladó 1100 as Skoda gyártmányú,
jóállapotban lévő 4 személyes autó,
megtudható Szentes megyei város
tűzoltóságánál.
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Egy drb. j ó állapotban lévő 5
Az Országos Fóldbirtokrendező
Tanács meghatározta a földreform HP Hoffher benzinmotor eladó.
ügyében benyújtható fellebbezések Kiss Sándor Nagyörvény-u. 11.
végső határidejét. Március 2 a után
Drótperemes 28 as kerékpára febr. 1 előtt hozott határozatokkal abroncs eladó. Értekezni lehet
szemben nincs helye jogorvoslatnak. a Barátság nyomdában.
Az UFOSz helyi szervei kötelesek
gondoskodni arról hogy azok, akik
jogorvoslattal élni kivannak, eljut- Lutz zománcok, festékek,
l a k k o k elismert legjobb minőség
tassak idejében fellebbezés' ket
Hízott kacsa ..
Sovány liba ..
Hízott liba „

430 „
320 „
450 „

Masvar-csórda

Párthírek

Aki a „NőmunkásM előfizette, az
előfizetési jeggyel jelentkezzen a
pártszékházban.
F. hó 20-án, csütörtökön este 7
órakor Közkórház üzemi pártest.
Előadó: Pintér Oyőző.
F. hó 21-én, pénteken este 6 órakor pártest. (Tagsági könyv felmutatandó.)
F. hó 22-én, szombaton d. u. 1
órakor OTI üzemi pártnap. Előadó:
Szőke Ferenc.

Felhívás
Az Élelmezési munkások Szakszervezete f. hó 22-én du. 6 órakor
tisz ujitó taggyűlést tart, a csoport
vezetősége felhívja tagjait, hogy a
taggyűlésen pontosan megjeleni.i kötelező.
Külön felkéri a vezetőség az
élelmezési szakmához tartozó üzemi
bizottsági tagokat, hogy a gyűlés
megkezdése előtt a Szakszervezeti
székházban tartandó előértekezleten
megjelenni szíveskedjenek.
Előadó a központból jön.
Vezetőség.

Hirdetmény
A szakszervezeti titkárság felhívja
mindazon szakszervezetek figyelmét,
ahol még a szoká>os évi tisztújítás
tö"ínt
hogv legkésőbb
1947. évi március hó 10 ig Mtétlen
tartsák meg és a titkárság álial kikézbesített kérdőíven az új vezetőség
névsorát és az egyéb ott .zereplö
"uUmék el

' 3 titkársá&ra
Végső Sándor h. titkár.

Hirdessen lapunkban!

Értesítés
Érlesftiük az érdekelteket, hogy a
12 3 7 0 - 1 9 4 5 M E. sz. rendelettel
előirt üzleti leltár helyesbítésére és a
helyesbített leltár beadasára 1947
január hó 15-b?n megállapított ha
táridőt a pénzügyminisztérium 1947
július hó 15-ig meghosszabbította.
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Városi adóh vatal

ü s z ő b o r j ú t elcserélnék
fiatal német vagy r«»cka
hasas Juhokért, Utj Sá.,do.
Lázár Vilmos utca 17. Hékédi telep

RÁDIÓ

Az úigazdák
fellebbezési határideje

Főszerkesztő i Sima Láttzló.
Felelős szerkesztő: Szflkr Ferenc.
Felelős kiadó: Nagy Mihály.
Nyomta a »Barátság* nyomda fctt
Felelőt nyomdavezető: Csernus L. Imre
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