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Csak a n t M b e eüen! 
35. pártgyüiésünkön hangzott el 

Kéthly Anna szájából a megállapí-
tás : a Szociáldemokrata Párt mögött 
nem állanak tömegek, mert ezek a 
tön.egek maguk a pórt I Ezek a tö-
megek a magyar dolgozó társada-
lom közel egymilliós részét képezik. 
Érdekeik, céljaik és követeléseik 
megváló itása a Szociáldemokrata 
Pári programja Azzal a rendszerrel 
szemben, amely a társadalmat kasz-
tokra és érdekszférákra bontotta, 
hogy az egyes rétegeket azután egy-
más ellen felhasználva egy kis cso-
portnak az uralmát biztosítsa a szo-
cializmus a dolgozó társadalom egy-
ségesítéséi kívánja megvalósítani. 
Munkából élő cmoerek közölt néni 
lehet különbséget tenni. Az ipari 
munkásság érdekei azonosak a föld-
műves és a szellemi dolgozók ér-
dekeivel. A három nagy foglalkozási 
ág együttes erővei kell, hogy szem-
beszálljon a kizsákmányolásra tö-
rekvő kapitalizmussal. 

A kapitalizmus hazánk mai gaz-
dasági rendszerében, bár felszámol-
tuk a nagybirtokot, az ipari terhe-
lésben Rezében fartőit ku!c-p<<z dók-
nál fogva ma is uralkodóhelyzetet 
tölt bc, s gazgasági hatalmával a 
politikai élet területén elvesztett ha-
talom visszaszerzésére törekszik. Ez 
a magyarázata annak, hogy igyek-
szik megtorpedózni mindé»» olyan 
kísérlete*, amely a demokráciát a 
politikai jogokon túl gazdasági vo-
natkozásban is megerősíteni akarja. 
Különösen a kisipar .erületén lat-
hatjuk és tapasztalhatjuk a nagytő-
kén k ezt a törekvését érvényesülni. 
A kisiparos mögött eddig nem állott 
szervezett erő, amely az önmaguk 
ban gyenge egyedeknek a tőkevei 
szembeni harcát eredményessé tudta 
volna tenni. A háború lerombolta a 
nyersanyagterne'és hazai bázisait 
és elpusztította a kisiparos fogyasztó 
táborának jelentős részét. A gazda-
sági újjáépítés folyamatában azután 
a nagytőkének minden erőfeszítési 
arra irányult, hogy önmaga számára 
biztosítsa az előnyöket, s a kisipa-
rost a fölemelkedés lehetőségétől el-
zárja. Csápjaik benyúlnak mai gaz-
dasági rendszerünk ütőereibe, az 
anyagelosztásba éppúgy, mint az 
ármegállapításba. 

Sok hasznos, a kisiparos érdekeit 
védő rendelkezés, amelyet a szociál-
demokrata iparügyi és kereskede-
lemügyi kormányzat kiboc^ájtott az 
ö embereik szabotázs akciójába ful-
ladt bele. Helyesen mondotta ezért 
Bán Antal elvtárs iparügyi minisz-
ter, hogy a kisipar tamogatásat min-
den vonalon fokozni kell, de ez 
nagymértékben függ nagától a kis-
iparos társ dalomtól, hogy milyen 
arányokban áll a munkáspártok ak 
cíója mögé és milyen erővel támo-
gatja azok&t. 

Az országban most folyó ipartes-
tületi választásoknak ebből a szem-
pontból van főként nagy jelentősé-
gük. Nem személyek harcáról van 
szó elsősorban, hanem arról, hogy 
a kisiparosok mint a dolgozók osz-
tályának szerves része, a maguk 

A rendőrség hatalmas razziája 
a szentesi tanyauilágban 

Ujabb nyomokra bukkantak a kistőkei gaztettel kapcsolatban 
Kádár az utóbbi idők legvakmerőbb bűnözője 

A szentesi rendőrség szetdán 
egész napos razziát tartott a szen-
tesi tanyavilágban, amelynek főcélja 
a kistőkei rablógyilkos sági kísérlet 
tettesének kézrekeritése volt. A razzia 
másik feladata volt a külterületi 
közbiztonság foko?ása és a megfe-
lelő intézkedések foganatosítása a 
fú tol vájok ellen. 

Szerdán reggel mintegy 25 nyo-
mozó indult el két kccsival, az 
egyik csoport Kistökére, a másik 
pedig Mucsihátra. A mucsihátidk 
még nem érkeztek vissza. A kistő-
kei csoport munkájáról Wé^er al-
hadnagy, a razzia vezetője tájékoz 
tátott bennünket. A nyomozók ki-
hallgatták a kistőkei tanyák lakdt 
s megállapítást nyert, hogy 

Kádár Mihály, a kistőkei 
gaztett elkövetőjét senki sem 
látta a rablógyilkossági kí-

sérlet után 
A bűntény előtti napokban azonban 
több tanyában is kért bebocsájíást 
azzal az "ürüggyel, hogy most tért 

Újabb fejlemény: Kádár egy régebbi betöréséből 
származó baltával követte el a kistőkei bűncselekményt 

Ismeretes, hogy Kádár baltával 
követte el a kisi'ökii rablógyükos-
sági kisé?letet. Ezzel kapcsolatban 
mepjclent a rendőrségen Kajtár Lász-
ló gazdálkodó, Kistői.e 210 szóm 
alatti lakos és előadta, hogy ez év 
január 31-én ismeretlen teites be-
tört tanyájába, ahonnan több ruha-
neműn, élelmiszeren kivü! 

egy baltát is ellopott. 
Kajtár olvasta a „Szentesi LapM-ban 
a kistőkei r^blógyilkossági kísérletet 
ezért jelentkezett a rendőrségen. A 
rendőrségen megmu'a ták Kajtárndk 
a bűnjelként lefogla't baltát, amely-
lyel Kádár a bűncselekményt elkö-
vette, s ebben a baltában Kajtár a 

haza hagifogságból és felvilágosí-
tással tud szolgálni egyes hadifog-
ságban lévő kistőkei lakosokra vo-
natkozólag. Több gazdálkodó akadt 
aki elhitte ezt a mesét és szállást 
adott a vakmerő bűnözőnek, m.ísok 
viszont elutasítottak. ^ 

Kádár valószínűleg 
a környéken bujkál 

A razzia, amely passzív eremény-
nyel járt ugyan, megállapította, 
hogy Kádár nem menekülhet el a 
környékről a tett elkövetése után. 
A Körözsön nem ment ál, mert az 
ottani révész jól ismeri, Kisiőkén 
sincs, mert a/, átfésüiés során ok-
vetlenül kézrekerült volna, így való-
színűleg Mucsihát fei:* v\í.c útját, 
erre vall egyébként az is, hogy 
Mucsihálon amint már közöltük 
— betöréses lopás történi a/ elmúlt 
napokban s az ellopott dolgok hói 
arra lehet következtetni, hogy Kádár 
volt a tettes. 

szentesi rendőrség, a nép rendör-
ségének munkájára. A razzia során 
irtózatos közlekedési akadályokkal 
kellett megküzdeniök, métermagas 
hóban végezték a nyomozást, sőt 
az egyik nyomozócsoport alatt be-
szakadt a Körös jege is és 
úgy kellett őket kimenteni. 

A rendőrség fölkéri a szenteskör-
nyéki tanyák lakóit, hogy ismerellen 
személyeknek csak olyan esetben 
adjanak éjszakai szállást, ha sze-
mélyazonosságukat megfelelő okmá-
nyokkal tudják igazolni. Ugyanakkor 
a rendőrség ismételten felkéri a 
kistőkei és mucsiháti gazdákat, hogy 
amennyiben Kádár hollétéről tudnak 
valamit úgy sürgősen jelentsék a 
1-ünügyi osztályon. Tájékoztatásul 
köJ.k még azl is, ho~y Kádár most 
minden valószínűség szerint Szikszai 
János álnéven bujkál tekintve, hogy 
a mucsiháti betörés során ilyen név-
re szóló iratokat vitt magával. 

sajátját ismerte fel. 
Igy tehát Kádár követte el a Kis-

tőke 210 szám alatti b törést is, 
sőt éppen az ebből a betörésből 
származó bal ával kivette el a Kis-
tőke 227. szám alatti rablógyilkos 
sági kísérletet. Nyilvánvaló tehát, 
hogy notórius, vakmerő bűnözővel 
all szembe a rendőrség, akinek el-
fogása nem kis mértékben fogja 
öregi íteni a demokratikus rendőrség 
jóhirnevét. 

Méhány szó a nyomozókról 
Bár a razzia eredménye negatív 

mégsem mulaszthatjuk el az aikal-
mat, hogy föl ne hívjuk a közvé-
lemény figyelmét a demokratikus 

Báthory Lajos 
további pályafutása 

A 6zegedi gazdasági rendőrség 
eljárást indított Báthory Lajos sze-
gedi Dugonics-tér 11 sz. alatti 
kereskedő ellen, aki mint közvetítő, 
üzleti útjain felsőmagyarországon és 
Szeged környékén kiskereskedődnek 
félkilós üvegekben édesített gyü-
mölcsízt akart eladni 4 *0 forintos 
áron Báihory ellen az a gyanú 
merült fel, hogy a megengedettnél 
magasabb árat kért. A gyümölcsíz, 
mint ezt a vegykísérle i állomás 
megállapította a szokottnál rosszabb 
minőségű volt. Báthory Lajns a 
gyümölcsízt kiskereskedői áron kapta 
a gyártól, de nagykereskedői, 
haszonkulccsal hozta forgalomba. 
12 °/o helyett 20 °/o hasznot szá-
mítolt. 

osztályharcát folytatják a kizsákmá-
nyoló osztályokkal szemben. A mult 
rendszer alatt nem lehetett olyan 
felvilágosító munkát végezni, hogy 
ma minden kisiparos tisztában lenne 
már azzal, hogy osztályöntudat san, 
egységes erővel kell tellépnie a nagy-
tőkével szemben. Ma is megvan dz 
az irányzat, amely személyi térre 
igyekszik a kisipari kérdéseket te-
relni. Ehbfil adódik azután az, hogy 
amikor a S ociá demokrata Párt fel-
emeli szavát olyan törekvések ellen, 
amelyek a kisipari egység m gbon-
tására irányulnak, eltállnak egyesek 
azzal, hogy a békétlenséget akariuk 
előidézni. 

Nem erről van szó, bennünket 

nem érhet az a vád, hogy az alkotó 
munka érdekében szükséges nyu-
gamat felborítani akarjuk. A mi 
s/avunk mint osztályharcos part 
szava csak azok ellen irányul, akik 
befurakodván a munkásosz ály élet-
terrénumába a nagytőkének előre 
tolt bástyáiként iparkodnak aláásni a 
dolgozd társadalom érdekeit. Erre 
jól vigyázunk, s ez^n a területen 
semminő engedményekre nem va 
gyünk hajlandók. 

Minden kisiparos saját bőrén érzi 
h gy micsoda gigászi küzdelmet kell 
folytatni a kapitalisták elnyomó tö-
rekvéseivel szemben. Olyan pártnak 
tehát, amely ezekkel a törekvések-
kel kokétól, nem hagyhatunk érvé-

nyesülési területet az ipartestületi 
életben sem. A most megalakuló uj 
ipartestületi vezetőségnek maradék-
talanul kell megvalóHtaniok mind-
azt a mulasztást, amit eddig az 
egység hiányában elkövettek. Sok, 
nehéz feladat hárul az uj vezetősé-
gekre. Mi nemcsak pártunk, de az 
egész dolgozó osztály erejevei ott 
les/ünk, s a ha/ai erőn tui, a nem-
zetközi munkásság erejével is fog-
juk támogatni ezt a harcot Amint 
a belpolitikai életben minden jel 
egyre sűrűi ben arra mutat, hogy a 
Szociáldemokrata Párt tengelyét ké-
pezi az ország életenek, ugy ennek 
a tengelynek az erősítését várjuk 
kisiparos elvtársainktól is. 
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Burgonya- és 
dinnyetermelés 
Szentes soha sem volt burgonya-

termelő s a mult világháború után, 
amikor népélelmezési cikké lett a 
burgonya, a szentesi termelés egy-
általán nem növekedett. Pedig egy-
általán nem áll az, hogy Szentesen 
nem lehet burgonyát termelni, mert 
királysági, dónáti, derekegyházoldali 
földeink kiválóan alkalmasak erre a 
célra. Háromféle burgonyát terme-
lünk manapság Szentesen nagyobb 
mennyiségben: az őszirózsát, az Ellát 
és a Qül babát. Szórványosan ter-
meljük a kórai rózsát, a lila rózsát 
(Earl Vermont), a kifli burgonyát, a 
Krügert. Mind fl Gülbaba, mind az 
Ella, mind az őszirózsa jól terem 
nálunk és be lehetne velük vezetni 
a burgonya tömegtermelését olyan 
mértékben, hogy Szentes önálló le-
hetne burgonyában. 

Tekintettel Szentes rendkívüli ég-
hajlati viszonyaira, berendezkedhet-
nénk korai termelésű burgonyára is. 
Erre a célra megfelel a korai rózsa-
burgonya, de méginkább a francia 
Marjolaine (Majoránna) nevű bur-
gonya, amely valamennyi burgonya-
féleség között a legkorábbi, mert 
május végére már dió és galambtojás 
nagyságú gumókat tud hozni, rend-
kívül finom, könnyű fővetü, ízes és 
puha, soha szét nem fövő fajta, 
amely teljesen sima, szemei nincse-
nek, így hámozásnál nagyon kicsi a 
veszteség. Egyetlen hibája, hogy nem 
nagyon bőtermfi, de két-három kiló 
egyenletes tyúk- és pulykatojás 
nagyságú és alakú gumót egy szem 
vetőmag után megtermel. Ha ezt a 
fajt, miat specialitást kitermelné 
Szentes, korai burgonyában legelső 
volna az országban, sőt továbbfej-
lesztés esetén olyan államok, mint 
Csehszlovákia, Ausztria, Svájc, ezt a 
burgonyafajtát nagymértékben át-
vennék. 

A burgonyatermelés mellett be-
szélnünk kell Szentes dínnyeterme-
léséröl is, mert Szentes az Alföld 
közepének leghíresebb dinnyetermelő 
kelye volt. A szentesi híres Takács-
dinnye és sárgadinnyében a Telelő, 
valamint a Cseres Kóty, a siraa fe-
hérhajú sárgadinnye keresett cikk 
volt Budapesten is. Később ezeketa 
dinnyéket háttérbe szorította a he-
vesi Marsovszki, majd a húszas 
években a Sándor Pál és a betio-
zatt amerikai dinnyefélék. Legújab-
ban a szőkehajú Aranynap nevű 
sárgabélű görögdinnyét termelik leg-
inkább Szentesen. Mindezek a diny-
nyék közelében sem járnak a Ta-
kács-dinnyének, mert az egy teljes 
hónappal előbb beérik, mit ezek. 

A Takács-dinnye még nem vesz-
tette el magvát Szentesen és nincsen 
semmi néven nevezendő akadálya 
annak, hogy ennek, a világ legko-
rábbi görögdinnyéjének termelésére 
berendezkedjünk. Ha csak a szabad-
földi termelésre helyezzük is a súlyt, 
abban az esetben Takács-dinnyénk; 
már június közepére van, tehát egy; 
teljes hónappal előbb, mint akár a 
hevesi, akár az Aranynap. Nem be-
szélünk itt a Sándor Pál és Mar-
sovszki, valamint a különböző ame-
rikai fajtákról, amelyeket még Szen 
tesen sem lehet megtermelni július 
dereka előtt, annak ellenére hogy a 

Március 2-án Szakasits Árpád 
beszédével kezdődik 

a szociáldemokrata tagtoborzó i Oe.An 1//Vi 
Páratlan akcióval indul rohamra 

a Szociáldemokrata Párt, a mult 
minden maradványa, a tunyaság és 
nemtörődömség ellen. Az a bizalom, 
amely a párt felé a magyar töme-
gektől áramlik, látván a nyílegyenes 
utat, amelyen ingadozásmentesen ha-
lad, március hónapban meg fog 
nyilvánulni tettekben. Megmutatjuk 
a dolgozó magyarság számára a sza-
badság felé vezető utat. 

Szakasits Árpád március 2-án 
délben fél 12 órakor mond ünnepi 

rádióbeszédet, amelyet 2500 község 
szociáldemokrata nagygyűlésen fog-
nak hangszórók közvetíteni. A Nép-
szava, a Világosság és a vidéki 
pártlapok közlik a szociáldemokrata 
tagtoborzó híreit. Hárs László mű-
vészi propagandafilmet írt, amelyet 
minden szociáldemokrata moziban 
vetítenek. Munkásindulók és szocia-
lista dalok hanglemezeinek ezrei 
fognak szólni március hónapban 
minden városban és községben. 

A nagy világ 
Nyilvánosságra hozták Marshall 

külügyminiszternek a szovjet tiltako-
zó jegyzékre adott válaszát. A vá-
lasz megvédi Achesont, hangsúlyoz-

ván, hogy ezt a kijelentést nem ön-
ként tette és az nem tekinthető sér-
tőnek. 

Szovjet módosítás az atomellenórzés ügyében 
A Biztonsági Tanács keddi ülésén 

a Szovjetunió kiküldötte módosító 
indítványokat nyújtott be az atom-
bizottság jelentésének egyes pontjai-
hoz. Nemzetközi ellenőrző bizottság 
létesítését kívánja a Biztonsági Ta-

nács keretében. Követelte az elké-
szült atomfegyverek elpusztítását. Ja-
vasolta egyezmény aláírását, amely 
megtiltja a tömeges pusztításra al-
kalmas fegyverek gyártását. 

A Rohr vidék 
A francia nemzetgyűlés külügyi 

bizottsága elfogadta a Ruhr-vidék 
nemzetközivé tételére vonatkozó in-
dítványt. Ezt a javaslatot a külügy-
miniszterek moszkvai értekezlete elé 
terjesztik. A francia indítvány nem 
zetközi vámövezetet kiván létesíteni 

a Ruhr-vidéken nemzetkőzi rendőr-
séggel. A bi/otiság által elfogadott 
határozat rámutat arra, hogy mind-
addig, amig a Ruhr vidéke Német-
országtól elválasztva nincsen, Fran-
ciaország nem érezheti magát biz-
tonságban. 

Angol-albán vita a Biztonsági Tanács előtt 
A Biztonsági Tanács meghallgatta 

Albánia válaszát a korfui aknásitás 
kérdésében. A válasz hangsúlyozza, 
hogy Albánia nem tud a korfui ten-
gerszoros nemzetközivé tételéről és 
arról sem, hogy az aknásítás nem-
zetközileg engedélyezve lett volna. 
Albánia szerint az angol kormány 
vonakodik elismerni az új albán 

kormányt annak ellenére, hogy a 
fasizmus elleni harcban Albánia te-
vőleges részt vett. Az albán jelentés 
meghallgatása után az angol és a 
szovjet küldöttek vitába szállíak egy-
mással, melynek során Gromiko az 
angol álláspontnak önmagában rejlő 
ellentmondásaira mutatott rá. 

Vegyes hírek 
A görögországi vizsgáló bizottság 

kívánságára felfüggesztették két el-
itélt kommunista kivégzését Görög-
országban. - • Bulgáriában katonai 
amnesztia-rendeletet bocsájtottak ki, 
amelv négyezer katonát érint. — 
Londonban hatnapos tanácskozásra 

ülnek össze harminc áliam Kommu-
nista Pártjának kiküldöttei. — 
Ausztriában életbelépett a nácik el-
leni törvény, amely félmillió volt 
hitleristát büntetéspénz fizetésére 
kötelez. 

Vigyázat: Hamis pénz! 
A forint, s a forintfillér értékálló- | bizonyítékához érkeztünk el tegnap. 

ságának 
amellett 

egyik legfényesebb, de 
egyik legkellemetlenebb 

szentesi rendkívüli klimatikus vi-
szonyok folytán minálunk minden 
termény legalább 10 nappal megelőzi 
még a déli vidékek termelését is. 

Nem tudjuk kellőképen figyelmébe 
ajánlani a dinnyével foglalkozó la-
kosságnak azt, hogy a Takács-diny-
nyét márciusi vetéssel cserepekben 
előreneveljék, mert ebben az eset-
ben a Takács-dinnye már Péter-Pál 
körül szállítható. 

Kisiparosok: 
¡figyelem! 

A Szociáldemokra Párt felhívja 
kisiparos tagjait, hogy a párt a 
hivatalos listát támogatja. Szociál-
demokrata kisiparos tehát semmi-
lyen más listát nem támogathat, 
s más ajánlási ivet alá nem irhát 

Jóváhagyták 
a VAOSz 

szentesi tisztújítását 
A VAOSz központjából nyert ér-

tesüléseink szerint a közelmúltba« 
Szentesen megtartott VAOSz-tisztújf-
tást megerősítették. Ezzel kapcsolat-
ban felmerültek ugyanis olyan han-
gok, hogy a választás nem volt 
szabályos. A VAOSz központja meg-
állapította, hogy a választások sza-
bályszerűen zajlottak le és így i 
tisztújító közgyűlés megsemmisítésére 
ok nincsen. 

Dr Székely Miklós elvtárs 
a Szociáldemokrata Pártba« 

Vasárnap délután értelmiségi gyí-
lés lesz a Szociáldemokrata Párt-
ban, amelynek előadója: dr Szé-
kely Miklős elvtárs népjóléti áilam-
titkár. Előadásának cime: A Szo-
ciáldemokrata Párf és az értelmi-
ség. Az előadásra a Végrehajtó Bi-
zottság vendégeket is szívesen lát. 

Hét mezőgazdasági 
üzemet állami 

kezelésbe vesznek 
A minisztertanács elhatározta Bán 

Antal iparügyi miniszter javaslatára, 
hogy az Első Kecskeméti Konzerv-
gyár, az Első Szegedi Konzervgyár, 
az Alföldi Konzervipar, a Nagykő-
rösi Konzervgyár, a Mauthnerödöa 
Magtermelő és Kereskedelmi rt., a 
T'lepvásárló és Értékesítő rt. és 
végül a Pécsegyházmegyei Mező-
gazdasági és Kenderipar rt. állami 
kezelésbe kerül. 

Lapunk kiadóhivatalában valaki, —• 
talán ő maga sem tudta — hamis 
pénzzel fizetett. 

Kezünkben van a hamis 10 fillé-
res. Egy hajszállal talán kisebb a 
valódinál, az ötvözet is halványabb, 
mint a valódi, s a dombornyomás 
rajta nem kifejező. Ma átadtuk a 
rendőrségnek ezt a hamis pénzt, s 
felhívjuk a közönséget arra. hogy 
ügyeljen. Egyelőre csak a 10 fillé-
resek között találkoztunk hamisított 
példányokkal, de lehet, hogy 
többi érme között is van. 

Védekezzünk 
a paizstetü ellen 

A kaliforniai paizstetü elleni vé-
dekezés cél iából országos akció iá-
dul. Az akciót a hegyközségek és a 
szőlősgazdák országos szövetkezete 
vezetik. Az érvényben lévő rende-
letek szerint a védekezésre kötele-
zett amennyiben a meghatározott 
módon és időben a védekezést nem 
hajtja végre, kihágást követ el, s 
költségére a községi elöljáróság 
hajija végre az előirt védekezést. Az 
országos édekre való tekinlettei 
Csongrád megye főispánja elren-
delte, hovy a megye területén a 
gyümölcsfák mechanikai megtisztí-
tását azonnal foganatositani kell, 
mégpedig ugy, hogy legkésőbb 8 
napon belül meg kell kezdeni a fa 
tisztogatását, a kéreg kaparását és 
14 napon belül be kell fejezni. 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

Február Délután 3 órakor 1 

2 3 I dr. SZÉKELY MIKLÓS elutárs 
1 T4SÁRN&P | tart ELŐADÁST a pársztékházban. „ A Szociáldemokrata Párt és 

Délután 3 órakor I 

népjóléti államtitkár 
az értelmiség Mindenkit szeretettel vár a Végrehajtó Bi/ottság. 



Minden szociáldemokrata kisiparos a hivatalos listára szavaz! 

Ma február 21. Rom. kat- Eleonóra, 
peteatáns Eleonóra. 

Vízállásjelentés: Tisza 20-án 280. Kurca 
m. 

Hőmérséklet« — 4 lok 
Időjárásjelenlés. Megélénkülő szél. 

egyes helyeken h a v a s eső. 

Ügyeletes gyógyszertárak • Február 15— 
3l ig Cselkóné és Havas. 

Fáj a fejem 
Itt illők, gubbasztok, gondolko-

zom. Künt még mindig esik a hő. 
Olyan a vildg, mint az elkeseredett 
ember, aki nem tudja mit csináljon, 
tehát legalább is bolondot csinál. 
Nagyon sok minden bánt és na-
gyon sok gond terhel. Itt vannak 
előttem a város nehéz ügyei, szá-
molnom kell azzal, hogy a hadise-
gélyezett asszonyok felkeresnek és 
nem követelnek tőlem lehetetlent, de 
panaszkodnak és minden panaszsza-
vukban rettenetes igazságuk van. 
Segítséget kérnek tőlem, bizalmasan 
jönnek és tudják, ha a városnak 
módja van rá és lehet valami fe-
dezetet találni, a ma-nap legsze-
rencsétlenebb áldozatai, a hadisegé-
tyezettek segítséget kapnak. Fáj a 
fejem, és azért fái, mert a bor 
kerül itten szóba. Én tudom, hogy 
t korcsmárosok szívesen adnak min-
den liter bor után 20 fillért a nyo-
morult helyzetben lévő hadisegélye-
zettek javára. De a borzalom leg-
nagyobb szorongása fog el, amikor 
i bortermelők nem akarják ugyan-
ezt a 20 fillért adni erre a §élra. 
Soha, mióta az ország áll, még 
ítyen kicsibor adó nem volt és ami-
kor én érzem a magam kötelességét 
§ legszerencsétlenebb osztállyal szen-
ten, nem tudom elképzelni, hogy 
többi bortermelő társaim ne akarja-
nak ¿terenként 20 fillért adni, a 
még a termelőnél is három-négy 
forintot érő borból. Én azt hiszem, 
hogy nem lesz egyetlenegy szentesi 
termelő sem, akinek mikor egy liter 
tort elfogyaszt, ne jusson 20 fillérje 
a szerencsétlen hadisegélyezettek ja-
vára. Na van ilyen, az megérdemli, 
hogy agyonverjék. Sima László. 

— A Magyar-Szovjet Művelő-
dési Társaság f. hó 23-i, vasárnap 
esti hangversenyének előadója Háy 
Oyula az országos hirü és népszerű 
Író és színpadi szerző. Háy Oyula 
először szerepel Szentesen és sze-
replése elé nagy érdeklődéssel for-
dul a város közönsége. A hang-
versenyre belépődíj nincs, csupán a 
•flsor megváltása kötelező. A szá-
mozott ülőhelyre érvényes műsort 
tlövételben Szántai dohányárudájá-
fcan már meg lehet váltani. 

— Győri Sándor szentesi állam-
pénztári titkár a vérvád meséjével 
vádolva állott az ötös tanács előtt. 
Az ötös tanács a vád alól felmen-
tette, mivel Győri a vérvádat ilyen 
bevezetés után kezdte: Képzeljétek 
milyen butaságot beszélnek a vá-
rosban. 

— Felkérjük Piti Lajosnét, hogy 
Hadifogoly level átvétele végett kiadó-
hivatalunkban jeletkezzék. 

Belpolitikai 
A nemzetgyűlés szerdai ülésén 

megkezdték a kereskedelmi és sző-
vetkezetügyi tárca költségvetésének 
tárgyalását. Vajda Imre elvtárs elő-
adó megállapította, hogy új viszo-
nyokat kell kiépítenie és új viszo-
nyokhoz kell alkalmazkodni, ame-
lyek megfelelnek a dolgozó nép ér-
dekeinek. Sürgette a kereskedelem 
megtisztítását a korrupció és a pro-
tekció rendszerétől. Beszélt a szö-
vetkezeti mozgalom új feladatairól. 
Majd Rónai Sándor elvtárs kereske-
delmi miniszter szólalt fel vázolta 
a tárca körébe vágó problémákat 
amelyek az egészséges gazdasági élet 
kibontakozását elősegítik. 

Egyébként eddig meg nem erő-

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

helyzetkép 
sített hírek arról számolnak be, 
hogy Hompola Mihály igazságügyi 
államtitkár esetleg lemond. 

A mentelmi bizottság, amely szer-
dán tárgyalta Kovács Béla kiadási 
ügyét a határozathozatalt két napra 
elhalasztotta Egyébként ebben az 
ügyben a kisgazdapárti jogászok 
tanácskoztak, de döntés csak pén-
tekre várható. A négyes bizottságba 
amely jelenjeg a Kisgazda Pártot 
vezeti Balogh István miniszterelnök-
ségi államtitkárt is valószínűleg fel-
veszik, s ez esetben az új minisz-
terelnökségi államtitkár dr. Pongráe 
Aladár lenne. Ujabb hirek szerint 
Balogh István a főtitkárság vezeté-
sét megkapta. 

— Termelési szerződés köthető 
mákra, répamagra, borsóra, babra, 
árpára, zabra. Flanel árúk. vásznak. 
Cikta cipók, ka!ucsnik, edényárúk. 
Fűrészpor és faeladás. Szentesi Al-
talános Fogyasztási Beszerző Ter-
mflö és Értékesítő szövetkezet. 

Hirdessen lapunkban! 

LfMfir* 
NINCS A HÁZNÁtJ 

Ország - Világ 
A Makón felállítandó bölcsőde 

részére 440 szelet csokoládét ado-
mányoztak. 

Sághy János csongrádi képviselőt 
a népügyészség letartóztatása végett 
kikéri. 

Olaszországból kitiltják a volt 
királyt család tagjait. 

Felakasztottak Prágában hat Hen-
lein képviselőt. 

A newyorki építőmunkások e hé-
ten sztrájkba léptek. 

Egy magyar fizikus örökkéégö 
villanylámpát talált fel. 

A harmadik nürnbergi pernek 50 
vádlottja van. 

A cukor és a zsír eltűnt a fővá-
rosi élelmiszerüzletekből. 

Aláírták a magyar-jugoszláv gaz-
dasági egyezményt. 

A Szociáldemokrata Párt 
népgy Qlései március 2-án 

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

Mindszent, Szegvár, Derekegyházi, 
Kiskirályság, Nagymágocs, Fábián-
sebestyen, Magyartés, Csanytelek, 
Tömörkény, Szentes, Csongrád, Hód-
mezővásárhely. 

Bútorozott szobát keresek. Cia 
a kiadóban. 

Február 22-24. 3 napig I 
Uj magyar film. 16 éven felülieknek! Ilyen még nem volt Szentesen. 

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

A Magyar-Szovjet Művelődési Társasás 
vasárnapi hangversenyének műsora 

a V ö r ö s Hadsereg megalakulásának 2 9 . évfordulóján 

Amint már közöltük február 23-
délután fél 6 órai kezdettel a város-
háza közgyűlési termében a Magyar 
Szovjet Művelődési Társaság szen-
tesi csopoitja a Siess, Adj, Segíts, 
mozgalom javára művészi hangver-
senyt rendez. A hangversenyen az 
ünnepi előadást Háy Oyula tartja. 
A műsor első részében magyar ze-
nemüvek és operettrészletek kerül-
nek előadásra. Bartók és Liszt szá-

mait Szelényi István zongoraművész 
játsza, majd Vecsey Va!*e Trieste, 
Hubay csárdajelenet és Hubai szó-
lóját a Kremonai hegedűsből Sz. 
Kovács Boriska hegedűművésznő 
adja elő. Operákat énekel Sz. Ko-
vács Mária, 

A műsor második része orosz 
művészek számaiból áll. Csaikovszky 
Muszorgszki és Rimszky Korzakov 
müveiből adnak elő a művészek. 

Anyósa feljelentésére elfogták 
a fatolvaj vöt 

Két fatolvaj kihallgatása folyik a 
rendőrségen. Az egyik Tóth Károly, 
a másik Bognár Antal, mindketten 
szentesi lakosok. Beismerik, hogy 
január 3-án este Dónátról loptak 
fát. A kihallgatás során tagadják, 
hogy többizben is loptak volna, és 
mindketten azzal védekeznek, hogy 
még nem voltak büntetve. A későb-
biek során azonban kiderül, hogy 

különösen az egyik tolvaj, Tóth 
Károly nem is olyan ártatlan bá-
rányka, mert már három ízben volt 
büntetve lopásért, egy esetben sik-
kasztásért és annak idején öt évre 
kitiltották Szentestől. Mint érde-
kességet említjük meg, hogy a 
rendőrség Tóth Károly anyósának 
feljelentésére fogta el a két fatolvajt. 

Febr. 21-én, pénteken N If f 10 f t a Petőfi-utcai pártszékházban 
este hat óirai k e z d e t t e l U 1 I C I T a g s á g i k ö n y v felmutatandó. 
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A kőműves iparosok vissza-
kapják jogkörüket. Körrende-
lettel kibővítették a hatáskörü-
ket, akkínt, hogy az úgynevezett 
emeleíps épületeken is jogosult a 
kőművesmester minden olyan épü-
letjavitási és helyreállítási munkát 
elvégezni, amely szerkezeti részt nem 
érint és az ilyen munka elvégzésé-
vel kapcsolatban a szükséges álvá-
nyokat felállíthatja és ezen munka 
keretén belül az ácsmunkára sem 
köteles ácsmestert, vagy ácsiparost 
alkalmazni. 

A budapesti kereskedelmi és ipar-
kamarába a hő, hang és vízszi-
getelés iparjogi minősítését vizs-
gálat tárgyává tették. Az első-
sorban érdekeit kőművesmesterek, 
lakatosok, bádogosok és szerelők 
egyöntetűen annak a véleményeknek 
adtak kifejezést, hogy különálló 
iparágnak a szigeteléssel foglalkozó 
ipari tevékenység nem tekinthető. 
A szigetelési munka kiegészítő ré-
szét képezi az épitő, vagy szerelési 
munkának, azt csak olyan szakmun-
kás tudja elvégezni, aki egyben a 
kőműves, lakatos, vagy a szerelői 
munkát ismeri. 

Hogyan lehet árdrágítást el-
követni az ipari munkavállalás-
nál? A 8000/1946 M. sz. minisz-
teri rendelet árgragitó visszaélésnek 
minősiti azt is, aki árucikkért a 
maximális árat meghaladó értékű 
egyéb ellenszolgáltatást igényel, vagy 
fogad el, úgyszintén, aki az áruért 
annak megállapított árát meghaladó 
ellenszolgáiíatást ajánl. 

Tipuscipőt készíthet a tömeg-
termelő és a vásározó iparos. 

A kisipari munkaközössegek bele-
kapcsolódhatnak a termelésbe. Ez 
által komoly munkaalkalom nyilik 
a lábbelikésziíöknek. 

Zavarok a kovácsszén ellá-
tásban. Uj rendet kell teremteni a 
szénéllátásban, és a havonta szük-
séges másfélezer tonna kovácsszenet 
az IPOK utján kell szétosztani. 
Ugyanis a földreformmal kapcsola-
tosan sok az ujgazda a tavaszi 
munkálatokhoz szerszamaik, jármű-
veik, gázdasági eszközeik kijavítása 
és pótlása szükséges, amelyei a 
több mint 10 ezer (Őt számláló 
kovácsiparos van hivatya elvégezni. 

Lakás és iizletbérek nyugía-
llletéke. A kormányrendelet szerint 
1947. február 1-től a lakások és 
üzletek bére után 1 százalékos nyug-
tailletékeí kell leróni. Az illetéklero-
vásért a bérbeadó felelős, de az il-
leték fele részét jogosult a bérlőre 
áthárítani. Az illeték lerovása külön 
erre a célre szolgáló illetékierovási 
ive*, illetékbélyeg felragaszlásaval 
történik. 
• • ^ " • • • • u v M m n m K ' a a m « ^ 
Ü s z ő b o r j ú t elcserélnék 
fiatal német vagy racka 
h a s a s J u h o k é r t , Uij Sándor 
Lázár Vilmos utca 17. Hckédi telep. 

Kimaradt kukoric daiát veszek, 
cini a kiadóban. 

Egy kis közgazdaság 
. . • i '.UK (úilrcití 

Említésre méltó esemény híre ér 
kezelt Londonból: az angol biztosító 
intézetek elhatározták, hogy vállalják 
a Magyarországra kiadott bérmunka 
biztosítását minden kockázatra. Köz-
tudomású, hogy az angol biztosítók 
csak minimális rizikóval szeretnek 
do'gozni. Éppen ezért fenti elhatá-
rozásuk a legnagyobb bizalmat je-
lenti a demokratikus Magyarország 
jövője iránt. 

fl bankjegyforgalom 
fejlődésé végre egészséges és a re-
alitásnak megfelelő irányába lendült. 
A termelés növekedése, a fokozódó 

árúmennyiség tovább fejleszti ezt a 
tendenciát. A hitelfolyósítások terén 
is kezd belátóbb és megértőbb irány-
zat érvényesülni. 

fl magyar paprika ügye 
A világhírű magyar paprikának 

erős versenytársai akadtak a külföldi 
piacokon: a jugoszláv, bolgár és 
a csehszlovák paprika. Sőt újaban 
egyik eddigi legnagyobb átvevőnk, 
az USA is beállt a termelők sorába. 
Jelenleg mintegy 200 vagon paprika 
feleslegünk külföldi elhelyezésének 
gondja nehezedik az illetékesek vál-
lára. 

Hirdetmény 
Az országos növényegészségügyi 

tanács Szentes megyei város terü-
letén a kötelező védekezést elren-
delte. Felhívom a gyümölcsösök és 
gyümölcsfák tulajdonosait, hogy a 
kártevők elleni védekezést maradék-
talanul hajtsák végre. Köteles min-
den gyümölcsfa tulajdonos rügyfa-
kadás előtt gyümölcsfáiról az ösz-
szes elszáradt kérget lekaparni és 
azí elégetni. Köteles a száraz be-
teggalyakat levágni és a korona 
ritkítást elvégezni.' Ezt a munkála-
tot március hó 15 napjáig végre kell 
hajtani, A növényegészsegügyi ta 
r ács rendelkezéséhez k< pest minden 
gyümö'csös tulajdonosa köteles a 
rügyfakadás előtti permetezést ás-
ványolajjal, kátránv olajjal, vagy pe-
dig tél; higrasu mészkénlével elvé-
gezni. A védekező szerek pontos 
felhasználásáról a hegyközség iro-
dájában mindenki felvilágosítást kap. 

A védekező izerek beszerzése a 
hegyközség, illetve a varmegyei 
hegyközségi tanácson keresztl.1 tör-
ténik A szereket készpénz előzetes 
befizetése ellenébtn, vagy pedig hi-
telbe lehet vásárolni A hitelezés 
hat hónapi lejáratú váltó elleniben 
történik. A pennetezöszerek beszer-
zése hitelezés utján sem ktrül 
többe. 

A paizsletü elleni védekezéssel 
kapc^otatbau felmerülő összes ügyek-
ben felvilágositassal szolgai a hegy-
község, illetve a hegyközségi ta-
nács irodája, vagy a Kiküldött szak-
közeg. 

Ugy a készpénz, mint a hitelben 
vásarolanrló véd-kezö szerek ineny-
nyisegét legkesöbb Kbruár hó 28 an 
déli |2 óráig be keil jelt nteni a 
hegyközségi tanacs irodájába. 

Fk'ye.mezt tem az é dekelt kö-
zönséget, hogy a védekezés elmu-
la>ztókkal szemben a kertésze i fel 
ügyelőség a legszigorúbban fog el 
ja ni, amely indokolt esetekb n a 
gyü nölcsták kivágását is magával 
vonhatja. 
212 Polgármester 

Nöi gumicsízmák, 
munkás bakancsok, 
szabad textiláru* 

m e g é r k e z t e k 
Gumihulladékot vásáriunk. 
Aluminiumedér.yek ^phnlók 

szentesi Általános Fogyasztási 

ós Beszerző Szövetkezet 

EWlv, Ji inoH.uirn 

Pályázati hirdetmény 
A Szociáldemokrata Párt Központi 

Kulturosztálya pályázatot nirdet egy 
felvonásos, eredeti magyar szín-
darabra. 

Pályázati feltételek: 

1. Csak nyomtatásban meg nem 
jelent, szinp-idon ek nem adott mü-
vek jöhetnek számításba. 

2. A tárgy megválasztásánál te-
kintetei kell lenni a Szociáidcmo-
krata Párt eszmei célkitűzéseire. 

3. A darabnak alkalmasnak kel* 
lennie arra. hogv vid-ki, különösebb 
szinpadi berendezéssel nem rendel-
kez<> kulturcsoporijaink is előad-
hassák. 

4. A pályázat titkos. Gépen irt 
példányok nyujtjndók be a Szociál-
demokrata Part Központi KuMur 
osztályába VIII Rákóczi ut 43. I 
emelet A szerző neve éj lakcíme 
csak a mellékel», — a da^ab cimét 
viselő — borítékban szerepelhet. 

5. A pályamüvek elbiiálását a 
Szociáldemokrata Párt kulturals 
szakembereiből álló bizottság végzi. 

6 Pályadíjak: I. 1500. - II. 700 — 
111. 300 forint. 

7. A díjazott darabok a S/ociál 
demokrata Part tulajdonába mennek 
át és j o ga i n áll az kit kulturmeg-
nyilvar.ulásai alkalmával előadni. 

8 A pályázatuk beküldésének ha-
tárideje 1947 május 1. 

Hirdetmény. 
A közellátásügyi minisztérium 

502 159 1947. V sz. r ndelete 
alapján közr.í ré te^ze ho^y a kis-
keresked k az üzletekben tárolt keksz 
és oayake.szl'ményeket csak folyó 
évi március hó 15-ig árusíthatják ki 
korlátozás nélkül. A liszípehely és 
száraztésztafélék ezidöszerint is csak 
jegyrendszei kere én belül kerülhet-
nek forgalomba. Felhívom a kiske-
reskedőket, hogv a régi készlet k 
kiárusít isána \ ürügye al-.tt újabb 
tételekei akár n-»uyk reskedőtői akár 
közvetlenül az etöllltó üzemektől át 
ne vegyenek és forgalomba ne hoz-
zanak, mert a forgalombaho/atal 
súlyos bümetést von maga után. 

Felhívom a fenti cikVeket előállító 
üzemekei es nagykereskedőket, fogy 
keks? és osiv^készitménv készletei-
ket folyó hó 26 ig a városi közellá-
tási hivatalba feltétlen jelentsék be. 

A keksz és ostyaké?zltmény« k 

1947 március 15 i határidőn túl 

f rgal «mba egyáltalán nem hozhatók. 

211 Polgár nestei 

Párthlrek 
A Szociáldemokrata Párt szentesi 

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

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének kisiparos csopoitja f. 
hó 24-én, hétfőn d. u. fíl 4 órai 
kezdettel a pártszervezet helyiségé-
ben nyilvános kisiparos gyűlést tart. 
Eiőadó : Dávid J mos nemzetgyűlési 
képviselő az IPOK elnöke és Tóth 
István eivtárs. Minden kisiparost 
szeretettel várunk. 

Aki a „Nőmunkása-t előfizette, az 
előfizetési jeggyel jelentkezzen a 
pár.székházban. 

F. hó 21-én, pénteken este 6 óra-
kor pártest. (Tagsági könyv felmu-
tatandó.) 

F. hó 22-én, szombaton d. u. 1 
órakor OTI Üzemi pártnap. Eiőadó 
Szőke Ferenc. 

R A D I Ö 
Budapest I. f ebruár 21. 

7 30: Reggeli zene. H ^lemezek. 
8: Gümőkór a habom u'án. 8.15: 
Balettrészletek, Magyar nóták. Hang-
lemezek. 9: A Budapesti Hangver-
senyszalonzenekar játszik 12.15; 
Ridtcs Gá^or jazz-együttese játszik 
Varady György énekel. 13: Szir.ész-
hiitóriak 13.15: Hahny Lujza cne-
kel, Har*ay F renc fuv;,Iázik, zon-
gorakísérettel. 14 10 É-cet, sőt ola-
jat kutatnak a magyar földben tu-
dósaink. 14 25: Roósz Emi! szalon-
zenekara játszik 16: Az ismeretien 
Nobel dijas Hermann Hesse. 16.30 
Rádió kamaraze. e. 17 10: Szakszer-
vezeti tanácsadó. 17 20: Szakszer 
vezeti hiradó. 17 25: A Vöröske 
reszt kö/leménvei. 17 45: Sportkfiz-
leménjek. 18: Gyermekbirá ok mű-
sora. 18.15: A Magyarországi Mun-
ká^dalegyletek S/övetsége képvise 
létében a Mag var Közlekedésügyi 
Alka mázottak Bud i Főműhelyének 
DulegyesüMe énekel. Vezénvel 
Nauy Sándor karnagy. 18 40: Elő-
adás a S udióbcíi. „Prometheus". 
20 20: A rádiózenekar játszik. Ve-
zényel Berg O 'ó . 21.40: Angol 
uvelvoktalás. 22 30: Anddy Piroska 
énekei zongorakísérettel. 23: BBC 
ajándéklemezt i. 

— Felhívás. Az Ujbirtokosok és 
Földho 'juttatót ?k Szövetsegének 
szent,si vezetősége feihlvja tagjad, 
valamint az öss/es föidliözjuttatotta-
kat, hogy február 23 án, d. e. 9 
órakor a Bocskai utca 13. számú 
Munká Oiihonban gyűlést tart. 
Amennyiben új ve/etfiseg választás 
is lesz, kérjük minél nagyobb szám-
ban jelenjenek meg. Vezetőség. 

Hirdessen lapunkban! 

Főn / e rken/tő i S i m a LARZIÓ. 
Felelfts s»7Prke«7tö S/.óke F e r e n c . 

Feleifii» kiadó: Nagy Mihály. 
Nvomfa a .BarétaéR' nyomda kft. 

P^UIaj . V n m m v r , H A Chierntin L. Imre „ 

f . hó 24-én, hétfőn délután fél 4 órakor a Petőfi-utcai pártszékházban 

nyilvános kisiparos gyűlést r r oauid janos 
• Mincfon iparos ott legyen! <4 

nemzetgy. képv. 
az IPOK elnöke 




