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a Népszava felelős szerkesztője 

Hetvenöt év — ez áll a Népszava 
fején, hetvenötödik esztendeje annak, 
hogy szociáldemokrata sajtó küzd 
a kapitalista társadalmi rend igaz-
ságtalanságainak és önellentmondá-
sainak megszüntetéséért, küzd, 
egy igazságosabb társadalmi rend 
megteremtéséért, a dolgozók Ma-
gyarországának megalapításáért. Há-
romnegyed évszázada van szocialista 
munkásmozgalom ebben az ország-
ban és ez a nyolcadfél évtized még 
egy nép életében sem lebecsülendő 
idö. És ezalatt a hetvenöt esztendő 
alatt generációk adták át egymásnak 
a szocialisla gondolat vörös lobo-
góját, hogy fennem ímboglassák és 
végül győzelemre vigyék. 

Pedig ez nem volt mindig ve-
szélytelen vállalkozás, még csak 
kockázatmentes sem. Hiszen az 
üldözés egyik korszaka rendszerint 
csak azért szü.nt meg, hogy helyt 
adjon a másiknak, amelyik mát 
tapasztalatokban gazdagabban, rafi-
náüabb módszerekkel igyekezett 
elrettenteni a proletártömegeket szo-
cialista meggyőződésüktől. Thaisz, 
Bánffy, Percei, az első világháború 
korlátozó rendelkezései, cenzúra, 
katonai parancsok, ellenforradalom, 
fehér terror, l.eresitény kurzus, 
Gömbös, Imrédy, a második világ-
háború, végül Sztójay és Szálasi 
inkább összefüggő láncolatot alkot-
tak a magyar mnukásmozgalem 
történetében, mintsem mérföldkövek 
sorozatát. 

És ha nem felejtjük el, hogy 
minden gondolat és minden moz-
galom gyökerében ott áll az ember, 
akkor feltétlenül felmerül a kérdés, 
mi adott erőt régi, lelkes szoci-
alista proletároknak: asz'alosmun-
kásoknak és néptanítóknak, kubi-
kosoknak és újságíróknak, mind 
azoknak, akik ezerszer kényelme-
sebben élhettek volna, ha csak ön-
magukkal törődnek és semmi más-
sal, kényelmesebben és veszélytele-
nebbül; mi adott tehát erőt nekik 
arra, hogy vállalják a kockázatot, a 
veszélyt, az üldöztetést. 

És a válasz nem lehet más, mint 
az a tudat, hogy ma rosszul 
folynak a dolgok ugy, ahogy foly-
nak, rosszul sáfárkodnak az ország 
legnagyobb kincsével: a dolgozó 
tömegek munkaerejével és életszín-
vonalával és mi, szocialisták jobban 
tudtuk és jobban fogjuk ezt csi-
nálni. Igen: jobban fogjuk csinálni, 
olyan társadalmat alakítunk ki, 
amelyben a termelést nem a profit, 
hanem a szükséglet irányítja, olyan 
társadalmat, amelyben a termelő-
eszköz birtokában senki sem juthat 
indokolatlan jövedelemhez, sem ma-
gashoz, sem alacsonyhoz, hanem 
amelyben ennek a jövedelemnek 
egyetlen mértéke lesz a társadalom 
javára elvégzett munka. 

Ez a meggyőződés, ez a hit és az 
ebből merített lelkesedés, áldozat-
készség, veszedelmeknek és szenve-
déseknek a vállalása nemcsak a mult 
heroikus emléke, hanem egyúttal sú-

lyos kötelezvény a jelenre nézve is. 
Kötelezvény, amelyet mindannyian 
aláírtunk, amikor ennek a pártnak a 
tagjai lettünk, ki másfél, ki öt, ki 
húsz esztendővel ezelőtt. Mert, aki 
a Szociáldemokrata Párt tagja lett, 
az vállalta ennek a pártnak nemcsak 
a programját, hanem vállalta a múlt-
ját is és vállalta éppen így jövő cél-

jait, vállalta mindazoknak a remé-
nyeknek a beváltását, amelyeket nem-
zedékek óta füz a szocialista gondo-
lathoz és a szocialista mozgalomhoz 
a dolgozók társadalma. Nekünk meg-
másíthatatlan, meglazithatatlan er-
kölcsi kötelességünk a ma és a tegnap 
miatt egyaránt, hogy valóban meg-
valósítsuk azt a társadalmat, amely 

Elfogták Kádár Mihályt, 
a kistőkei haramiát 

Tegnap délután 4 órakor a szen-
tesi rendőrség bünügyi osztálya te-
lefonon értesítette lapunk szerkesz-
tőségét, hogy Kádárt a kistőkei 
rablógyilkossági kísérlet tettesét 

3.45 órakor a bökényi komp-
nál elfogták 

és bevitték a csongrádi rendőrségre. 
Wéber alhadnagy a bünügyi osz-

tály vezetője, aki 
éjt nappallá téve iráuyitotta 
a hajszát é s akinek orosz-
lánrésze van a kivivott si-

kerben 
nyomban érintkezésbe lépett telefo-
fonon a csongrádi rendőrségen tar-
tózkodó Kádárral és megkezdte ki 
hallgatását. 

Kádár Mihály 54 éves alpári szü-
letésű szegedi lakos, foglalkozása 

mészáros-segéd — ezek Kádár első 
szavai. — A továbbiak során el-
mondja, hogy pontosan nem is tud-
ja, hány betörést követett már el, 
körülbelül 1 5 - 1 6 ot, tény az, hogy 
már évek óta ebből él. Mint mond-
ja sejtelte, hogy a rendőrség nagy 
hajszát indított utána, mert „érezte, 
hogy ennél az utolsó ügynél több 
hibát kövelett el." 

Jó nyomon volt a rendőrség 
Mint tudjuk az első rendőrségi 

razzia éppen ezen a részen ment 
végbe, tehát a szentesi rendőrségnek 
jó volt a szimatja. Kádárt egyéb 
ként még a tegnapi nap folyamán 
Szentesre szállították, ahol a bűn-
ügyi osztályon megkezd'ék kihallga-
tását. Részletes tudósftást lapunk 
keddi számában közlünk. 

Nagy lelkesedéssel indul 
a S z o c i á l t a o l i r a t a Párt szentesi szervezete 

a márciusi tagtoborzásra 
Pénteken e-te népes pártest volt 

a Szociáldemokrata Partban. Pap 
Lajos elvtárs a városi titkárság ré 
széről ismertette tagtoborzási akciónk 
programját. 

Azt akarjuk, hogy tisztán 
lássuk, kik akarnak velünk 
együtt menetelni egy becsü-
letes, az emberi méltóságot 
tiszteletben tartó új élet meg-
t e r e m t é s é r t , s kik akarnak 
belemerülni az erkölcstelen-
ség, a panamák és a sikkasz-
tások hinárjaba Partunk fel-
emelt fővel tud szembe-
nézni a dolgozó magyar tár-
sadalommal és nem 17 szá-
zalék erejéig, hanem a mö-
güttönk álló tömegek érde-
keinek aranyában kívánjuk 
kivenni részünket az ország 
felépítéséből. Úgy érezzük, 
hogy ma mi vagyunk ebben 
az országban az a p á r t , 
amely felé a legtöbb bizalom 
áramlik. Meg akarjuk erősí-
teni táborunkat, hogy képe-
sek legyünk e g y e d ü l is elvé-
gezni a k o r m á n y z á s 

munkáját, 
— mondotta Pap Lajos elvtárs. 

Ezután került sor az akció tervei-
nek ismertetésére, a megjelentek na -y 
lelkesedéssel vállalták a iájuk szabott 

munkát. Egy szükebhkörü bizottság 
fogja a párton belül irányítani az 
akciót. Mar ezen a héten megjelen-
nek falragaszaink, röpirataink és is-
mertető füzeteink a városban és a 
megyében. 

Két e!űadást tart 
Dr Székely Miklós elv/társ 

Amint már közöltük dr. Székely 
Miklós elvtárs népjóléti államtitkár 
ma délután 3 órakor a Szociálde-
mokrata Párt székházában wa Szo-
ciáldemokrata Párt és az értelmiség" 
címmel tart előadást. Ezenkívül ma 
délelőtt 11 órakor dr. Székely Mik-
lós elvtárs n városháza közgyűlési 
termében tart előadást, amelynek 
elme : A magyar közegészségügy és 
a szociálpolitika demokratizálása. 

Betörés 
a Nagyhegyen 

A szombatra virradó éjszakán is-
meretlen tettes betört Doszlop Nagy 
Bálint Nagyhegy 396 szam alatti 
názához és 3 liter zsirt, 3 l ier lek-
várt, tarhonyát és egyéb élelmiszert 
ellopott. A rendőrség a feljelentés 
alapján megindította a nyomozást. 

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

igazságosabb a mostaninál és ame-
lyet Ígértünk. 

És ha szétnézünk ebben az or-
szágban, ha nem hunyjuk le a sze-
münket és nem dugjuk be viasszal 
a fülünket, akkor meg kell hallanunk 
a panaszok, az indokolt és jogos 
panaszok óriási tömegét, meg kell 
látnunk a szenvedések felmérhetetlen 
tengerét. Hasábok telnének meg, ha 
csak mutatóba is fel akarnánk so-
rolni egynéhányat közülük, de erre 
nincs is szükség. Nemigen akad em-
ber az országban, aki ne tudna tö-
megével elmondani kifogásokat és ez 
mindennél keményebb kritika köz 
állapotainkról. 

Persze, kézenfekvő a válasz, hogy 
nem is lehet máskép egy romba-
dwntött országban, amelyet egymás-
sal vetélkedve pusztított a háborús 
profitra éhező kapitalizmus, a zsel-
lérnyúzó feudalizmus, a német im-
perializmust kiszolgáló hazaárulás, a 
nyilas őrület, a náci barbarizmus és 
a porosz militarizmus. A válasz nem-
csak kézenfekvő, hanem első szótól 
az utolsóig igaz is, csak épen nem 
oldja meg a felmerült problémákat. 
Aki az éhhalál előtt áll, az nem la-
kik jól attól, hogy megmagyarázzuk 
neki, hogy az árviz kimosta az el-
vetett szemeket, az aszály kiszikkasz-
totta a kikelt kalászokat. A haldokló 
nem gyógyul fel attól, ha bebizonyít-
juk, hogy szállítási nehézségek miatt 
nem érkezhetett meg a gyógyszer, 
de ha megjött volna, akkor is rom-
lott lenne már. Bármennyire magától 
értetődő és természetes, hogy az or-
szág olyan súlyos viszonyok között 
él, amilyenek között élni kénytelen, 
mégis mindent meg kell tennünk, 
hogy ezeket a viszonyokat az embe-
rileg lehetséges legrövidebb időn be-
lül lényegesen megjavítsuk és elin-
duljunk végre afelé az igazságos 
társadalmi rend felé, amelyet há-
romnegyed százada hirdetünk. A 
gazdasági, a társadalmi, a kulturális 
élet területén tőlünk, szociáldemo-
kratáktól várja elsősorban a javu-
lást a kövzélemény és joggal várja 
tőlünk. 

Ennek a várakozásnak eleget 
kell tennünk, ha a mult, jelen és 
jövő elölt igazolni akarjuk létünk 
szükségességét. Bizonyos, hogy ez 
nem könnyű feladat, bizonyos, hogy 
nem megbirkózni vele, de még csak 
Istenigazában nekilátni is csak ugy 
lehet, ha erőnket megsokszorozzuk. 
Néhány nap múlva országos tagto-
borzást indít a Szociáldemokrata 
Párt. Ennek a tagtoborzásnak első 
célja, hogy a mainál is jóval ha-
talmasabb tömegeket gyüjtsünk a 
párt keretei közé, hogy minél ellen-
állhatatlanabb eröt tudjunk mutatni 
abban a küzdelemben, amely ma a 
demokráciáért, holnap a szocializ-
musért folyik. 

De ez csak első lépés. Hogy ez 
a küzdelem eredményes legyen, ah-
hoz meg kell tennünk a második 
lépést: a párttagok uj tömegét har-
cos szocialisták ellenállhatatlan fa-
lankszává kell nevelnünk, mert nin-
csen demokrácia, demokraták, nin-
csen szocializmus szocialisták és 
nincsen jobb Jövö szociáldemokraták 
nélkül. 
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Szentesen is 
megalakul 

e 48-as bizottság 
Mint már ismeretes az ország kü-

lönböző részében a Szim kezde-
ményezésére megalakult a 48-as 
bizottság, amelynek célja a magyar 
szabadság évének, 1848-nak száza-
dik évfordulójának megünneplésének 
előkészítése. 

Most a szentesi Szociáldemokrata 
Ifjúsági Mozgalom is méltóképen 
sze/etné ezt a szabadság évfordu-
lóját megrendezni, éppen ezért szük-
ségesnek iátja, hogy Szentesen is 
megalakuljon a 48-a6 bizottság és 
rövid időn belül ankétot hív össze, 
amelyre az ifjúsági szervezetek ve-
zetőit, hatóságokat, politikai és tár-
sadalmi szervek képviselőit meg-
hívja. Ezen az ankéton választják 
meg a 48-a:> centenáriumi bizotlág 
vezetőségét, amely azután kidol-
gozza a részletes munkatervet. 

Az egész országnak minden ré-
szében egyöntetűen lesz megünne-
pelve a 48-as szabadságharc száza-
dik évfordulója. Ez alkalommal 
Budapesten a Magyar Ifjúság Or-
szágos Tanácsa a világ ifjúságának 
részvételével olimpiászt rendez. Ez-
zel egyidejűleg lesz Londonban a 
nagy olimpiász. Ezen a világ ifjú 
sági sporttalálkozón a Szim a leg-
nagyobb részben kiveszi a részét. 
Mér most nagyarányú előkészületek 
folynak, hogy a legnagyobb mérték-
ben sikerüljön ez a nagyméretű 
megemlékezés. 

A hadísegély 
bélyegek ügye 

Tegnap délelőtt Sima László pénz-
ügyi tanácsnoknál értekezlet volt, 
amelyen résztvettek Karácsonyi Fe-
renc föipán, dr Kunszeri Béla alis-
pán és Vajda Imre polgármester. 
Az értekezlet tárgya a 20 filléres 
hadisegély-bélyeg szedése volt, ame-
lyet eddig a vendéglősök a bor 
után szedtek. A vendéglős szakosz-
tály héttagú küldöttsége kijelentette, 
hogy a jövőben nem áll módjában 
a hadisegélyezettek ilyenirányú tá-
mogatása. 

Amint Sima László pénzügyi ta-
nácsnok lapunk munkatársával kö-
zölte, a vendéglősök ugy nyilatkoz-
tak az értekezlet előtt, hogy anya-
gilag teljesen tönkrementek, üzleti 
forgalmuk úgyszólván semmi, a 
horribilis adóterhek alatt pedig ma-
holnap összeroppannak. így nem 
tudják viselni ezeket az ujabb ter-
heket, a fogyasztóközönségre pedig 
áthárítani nem áll módjukban. 

Az értekezlet — mondotta Sima 
tanácsnok — eredménytelen maradt, 
legföljebb annyi történt érdemleges, 
hogy a vendéglős szakosztály ne-
vében Forgó Ígéretet tett arra, hogy 
a kérdést újból megfontolják. 

A munkanélküliség 
és a téglagyárak 
üzembehelyezése 

A polgármester budapesti tárgya-
lásaival kapcsoltban a közmunka-
ügyi minisztérium kiküldöttei előtt 
feltárta a munkanélküliség nagy-
ságát. ígéretet kapott sürgős támo-
gatásra és ebben az ügyben a vá-
rosi főmérnök a jövő hét elején 
Budapeste fog utazni és tárgyaláso-
kat folytat. Ha a városnak sikerülne 
nagyobb összeget kieszközölni köz-
közmunkák céljaira ugy a költség-
vetésben közmunka céljára beállí-
tott összegeket csak a munkák anya-
gára, mig a kiutalandó összeget 
csak a munkabérekre fordíthatnánk, 
így sikerülne a városban annyira 

szükséges járdjjavitási munkálato-
kat, piactér kikövezését és a tank-
árkok betemetését elvégezni. 

Tárgyalták még a jelenleg üze-
men kivüli, de üzemképes téglagyá-
rak szénellátásának kérdését is, 
amely kérdésben azt a felvilágosítást 
kaoták, hogy a minisztérium semmi-
féle t ő k é t nem biztosit a tég-
lagyárak üzenibehelyezésére, azon 
ban megfelelő esetben szénnel el-
láthatja ezeket. Ha ez sikerülne, 
akkor a tavasz folyamán mintegy 
200 munkanélküli jutna tartós fog-
lalkoztatáshoz. 

A szentes! Iparos Dalárda 
és a hódmezővásárhelyi Iparos Dalárda 

együttes hangversenye március 10-án 

A Szociáldemokrata Párt állásfoglalása: 

Csak a Kovács Béla ügy törvényes 
lezárása után lehet megállapodni 
a Kisgazda Párttal 

A koalíció sorsdöntő órákat él. 
Ha a Kovács Béla ügyet nem sike-
rül órákon belül lezárni, súlyos 
helyzet áll elő. A Szociáldemokrata 
Párt politikai bizottsága csütörtökön 
ülést tartott, amelyen leszögezte a 
párt álláspontját: a Kovács Béla 
ügyet le kell zárni. 

A Kisgazda Párt azonban 
nem lehet bírói fórum. A 
Kovács Béla ügy lezárására 
a Szociáldemokra Párt állás-
foglalása szerint egyedül az 
igazságügyi és nyomozó ha-

tóságok illetékesek. 
A párt továbbra is a koalíció fenn-
tartását kívánja, 

nem tartja lehetetlennek 

a kisgazda párttal való megállapo-
dást, de csak a Kovács ügy lezá-
rása után. 

Ugyancsak ülést tartott a Magyar 
Kommunista Párt politikai bizott-
sága, megállapította, hogy 

demokrácia érdekei az ösz-
szeesküvés fedezésére irá-
nyuló kísérletek visszaveré-
követelik meg. A Komunista 
Párt fokozott készenlétre 
hívja fel a magyar munkás-

osztályt 
Balogh István a Kisgazda Párt 

új főtitkára megkezdte a tárgyalá-
sokat Szakasits Árpáddal és Rákosi 
Mátyással. Szombat reggel ült ÖSSZÍ; 
a Kisgazda Párt nemzetgyűlési kép-
viselői csoportja. Az itt hozott ha-

Fenyő-, nyár- és tölgy-

fűrészáru Kopható 
« • • • • • • • • H H B H H M H i 

Zsoldod-telepen 

tározatok fogják megadni a vasár-
napi kisgazda gyűlések alaphangját. 
Értesülésünk szerint Balogh István 
igyekszik majd a Kisgazda Párt 
álláspontját a munkáspártok felfo-
gásához közelebbhozni. 

Pénteken délelőtt ülést tartott a 
a két munkáspárt összekötő bizott-
sága, amelyen megállapították, hogy 
a helyzet kiélesedéséből folyó leen-
dőket teljesen egyöntetűen ítélik 
meg. A Kisgazda Párt képviselő 
csoportja is ülést tartott, majd a 
köztársasági elnöknél folytak tárgya-
lások. Ezen végleges döntést nem 
hoztak. A meníelmi bizottság kihall-
gatta Kovács Bélát, s űgysatározott, 
hogy az ülést szombat déli egy 
órakor folytatja. 

A z ipartestületi választások 
az egész országban folynak. 

A szociáldemokrata kisiparosság 
teljes felkészültséggel vesz részt a 
választási küzdelemben. A Buda-
pesten eddig megtartott tiszt újító 
közgyűlések 12 testület élére állí-
tottak szociáldemokrata iparost. 
Közöttük vannak kisipari mozgal-
munk vezetői: Némedi Varga fa-
kab, Gesztesi fenő és Klein Mihály. 
A reakció több helyen kísérletezett, 
azonban kisiparos elvtársaink ge-
rinces kiállásán hajótörést szen-
vedett. 

Egyik szociáldemokrata paraszt-
képviselő mondta, hogy a mun-

káspártok, amidőn egymillió pa-
raszttagra hivatkoznak, az agrár-
szocialistákra gondolnak, akik az 
ellenforradalom alatt kitartottak a 
szocializmus mellett és akik ma is 
minden erővel készenállnak a harc-
ra a demokrácia megvédésére az 
ellenforradalmi összeesküvésekkel 
szemben. Ezek a régi szocialista 
parasztok azt követelik, hogy az 
összeesküvés bűnöseit, személy m 
való tekintet nélkül állítsák bíróság 
elé és büntessék meg. 

IGY IRTOK TI ... 
A Szentesi Újságban olvastuk: „A 

Közoktatásügyi Minisztérium képvi-
selője azt válaszolta a munkanélkü-
liség kérdésére . . . a tavasz folya-
mán meg fog indítani n a g y o b b 
szabású közmunkákat." Ez annyit 
jelent, mintha laptársunk azt irta 
volna : „A Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium fajkakasok kiosztását 
tervezte az illetekesek között." 

Ugyanebben a c kkben olvashat-
juk : „Szobek államtitkár közölte, 
csak egy módja van a segítésnek : 
elvonni azoktól a kenyérjegyet, akik-
nek ezt a Közellátási Minisztérium 
előírja. (Ez már fejtörő . . . kicsi-
nyeknek.) 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

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

nyilvános kisiparos gyűlést s r , Dávid János ^ s s t j o í 

és Tóth István a z ipari osztály vezetője. Minden iparos ott lenven! 



Ma február 23. Rom. kat. Invocabit. 
protestáns Alfréd. 

VizáHásjelentés: Tisza 22-én 326. Kurca 
332. 

Hőmérséklet« — 1 fok 
Időjárásjelentés •. Erős. helyenként igen 

heves szél. Felhős idő. bőséges csapa-
dékkal. A hőmérséklet ingadozik. 

Ügyeletes gyógyszertárak i Február 22— 
28-ig Kerekes és Tordai. 

— A Magyar-Szovjet Művelő-
dési T á r s a s á g ma délután nagy-
szabású hangversennyel ünnepli meg 
a vöröshadsereg 29 ik évfordulóját. 
Az ünnepi beszédet H Á Y GYULA 
kiváló író és színpadi szerző mondja. 
A művészi részben a legkiválóbb 
fővárosi művészek szerepelnek. Opera 
áriákat és dalokat Sz. Kováts Mária 
operaénekesnő fog előadni. Szerepelni 
fognak még Sz. Kovács Boriska he-
gedűművészn"» és S z e 1 é n yi István 
zongoraművész. Előadásra kerülnek 
a legkiválóbb magyar és orosz re-
mekművek. A hangverseny délután 
fél 6 órakor kezdődik a városháza 
közgyűlési termében. Belépődíj nincs. 
Műsor megváltása kötelező. 

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

— Borsófélek, takarmányrépa 
és mák termelési szerződés 
kölcsönvetőmagfgal köthető 1 mé-
termázsa búzáért, vagy rozsért 
125 kg tengeri rövid uton cse-
rélhető, a Földműves Szövetke-
zetnél Apponyl-tér 14 szám. 

— Végre t a v a s z lesz. A tél 
utolsó próbálkozása volt a hapokban 
beköszöntött hide*?. Ezen a héten 
megindul az enyhülés, amely meg-
hozza a tavaszt. 

— A köztársasági elnök dr. 
Pongrácz Aladár nemz^.gyűlési kép-
viselőt igazságügyi államtitkárrá ne-
vezne ki. 

— A Zsoldos-malom ismét 
üzemben van és a legnagyobb elő-
zékenységgel áll a közönség rendel-
kezésére. 220 

— Felhívás. Az Uibirtokosok és 
Földhö? juttatótok Szövetségének 
szentesi vezetősége felhívja tagjait, 
valamint az összes földhözjuttatotta-
kat, hogy február 23 án, d. e. 9 
órakor a Bocskai-utca 13 számú 
Munkás Otthonban gyűlést tart. 
Amennyiben új vezetőség választás 
is lesz, kérjük minél nagyobb szám-
ban jelenjenek meg. Vezetőség. 

— Asszonyok! Lányok! Magyar 
Nők Demokratikus Szövetsége 1947 
február 23-án, vasárnap dé'után fél 
4 órakor megyei nagygyűlést tart 
Szentesen a városháza kö7gvülési 
termében. Előadó: Döbren'ei Kárnly-
né nemzetgyűlési képviselő MNDSz 
szervező osztályvezetője. Mindenkit 
szeretettol hív és vár az MNDS*. 

— Magánalkalmazottak figyel-
mébe! É r tes í t j ük tag ja inka t , hogy 
a t?gd1|befi7eiéseket m i n d e n n a p 8 
3 ig az OTl szAkhi?ában Molnár 
István pénztáros karfásunknál lehet 
eszközölni. Felhívjuk minden egves 
tagunk figyelmét, hosy a tagsági 
járulékát saját érdekében rendezze 
Vezetőség. 

FELVÉTEL 

a Szentesi Dolgozók 
Polgári Iskolájába 

Beiratkozás : 1947. évi február 
hó 24-25 26-27-28 án este 6 órától 
9 óráig az állami polgári fiúiskolában. 
(Állami polgári leányiskola épülete) 
Március l -e után csak akkor vehe-
tők fel a jelentkezők, ha március l-ig 
a jelentkezők száma osztályonként 
nem éri el a 30-as létszámot. 

A most március 1-én megnyiló 
tanév augusztus hó 20-ig tart. Egy 
év alatt két osztály tehető le. 

Az iskola teljesen díjmentes. Tan-
díj és viízsgadfj nincs. 

Tanítás ideje mindig a dolgozók 
érdekeihez igazodik. Általában min-
den nap 6 órától 9 óráig tart. 

Felvétellel kapcsolatos tudni-
valók : 

A dolgozók általános iskolája V. 
osztályába felvehető az, aki az elemi 
népiskola IV. osztályát sikerrel elvé-
gezte, 16 életévét betöltötte, de 45 
évesnél még nem idősebb. 

A polgári iskola II. és III. osztá-
lyába felvehető az, aki az I., illető-
leg b II. polgárit rlvégezte, vagy si-
keres felvételi vizsgát tett. 

Á tar.ulnivágyó dolgozóknak, ér-
deklődőknek egvéb részletekre kész-
séggel nyújt felvilágosítást a polgári 
fiúiskola igazgatója, a dolgozók pol-
gári iskolájának vezetője. 

FELGYÓGYULTAK 
a kistőkei merénylet 
áldozatai 

Ismeretes, hogy a kistőkei rabló-
gyilkossági kisériet áldozatait, Bese 
Páínét és neveltfiát a szentesi köz-
kórházban ápolták. Most arról érte-
sülünk, hogy állapotukban az utóbbi 
napokban javulás állott be, ugy 
hogy pénteken délután már el is 
hagyhatták a kórházat. 

Rendkívüli 

zsírosztás 
Folyó hó 24-től kezdődően a havi 

fejadagon felül a zsiradékjegy „A" 
szelvényére Balogh, Farkas, Farsang 
és Tóth zsirgyüjtőknél zsirosztás 
lesz. Fejadag 50 dkg. 

Közellátási hivatal 

Baleset 
Zilahi Antal öcsödi gyerek f. hó 

19-én egy gyutacsot talált az uton, 
amely kezében felrobbant és 3 ujját 
leszakította. Zilahit a kőzkórházban 
ápolják. Állapota súlyos, de nem 
életveszélyes. 

O S a j o s m a g v a k r a és kerti magvakra 
termelési szerződést legelőnyösebben köthet a 

Károlyi Jézsef 
S/ántasi hitel, vetőmag, porzószer (Gesaroll), műtrágya, erAtakar-
mány, szinszapp^n-juttatás, t e r m e l é s i e l ő l e g folyósítása. 

R Á D I Ó 
Budapest I. február 23. 

7 00 Reggeli zene, hanglemezek. 
8 00 Hirek. 8.15 Szovjet indulók. 
8 30 Dálnok Lajos játszik a Zene-
művészeti Főiskola orgonáján. 9.00 
Katolikus vallásos félóra a stúdió-
ból. 10 00 Görög katolikus istentisz-
telet a Rózsák teréről, 11 00 A Szé-
ke-fővárosi Zenekar hangversenye a 
Zenemüvés7eti Főiskola nagytermé-
ből. 13 00 Romantikus szerelem. 
13 30 A Pinocchio jazzegyüttes. Fé-
nyes Kató énekel. 14 10 Müvészle-
mezek. 15 00 Az elbeszélés magyar 
mesterei. 15 20 Kerpely Jenő gor-
donkázik. Zongorán kiséri Kósa 
György. 15 45 Zsolt Béla vasárnapi 
krónikája. 1 6 0 0 Oláh Kálmán ci-
gányzenekara 17 10 Magyar Par-
nasszus. 18 00 Rimszkij Korszakov: 
Májusi éj. 18 10 Török Sándor va-
sárnapi beszélgetése Boldizsár Iván-
nal az ipszilonokról. 18.30 Sárdy 
János könnyű dalokat énekel. 19.00 
Az Alexrandrov eevütfes műsora. 
19 20 Nyaklánc. 20 20 Zengő zene 
— szines szó. 21 00 A rádió hangja. 
21 30 Rádió ankét 22 25 Mit hal-
launk holnap ? 22.40 Hangképek a 
magyar-osztrák válogatott ökölvívó-
mérkőzésről. 22 45 Tánczene, hang-
lemezek 23.00 USA ajándélemezek. 

Budapest I. hétfő. 
7 30 Reggeli zene, hanglemezek 

8.00 Háztartási tanácsadó. 8.15 Heti 
zenés kalendárium 9.00 A Buda-

pesti Hangverseny Szalonzenekar 
játszik. 12.15 Dr Sereghy Elemérné 
énekel. 13.00 A magyar karikatúra 
hősei és ősei. 13 22 Elek Ica és 
Gáspár Endre sanszónokat énekel. 
Zongor/m kiséri Somló Sándor. 14.10 
Sylvia F Rácz Kálmán elbeszélése. 
14 30 Marilny Lajos jazz-együttese. 
16.00 Székely kapu, gémeskút. 16 20 
A Magyar Opera története IV. rész. 
17.10 Párthiradó. 17.20 A Vöröske-
reszt közleményei. 18 00 Egy akta 
U'ja 18.30 Horváth Jenő jazzegyüt-
tese, Vad.is Zsuzsa énekel. 19.00 
Félév végén 19.15 A Házi együttes 
játszik 19 46 Jogfolytonosság és 
titkos társaságok. 2 0 2 0 Magyar 
muzsika. 

Iparos hirek 
A február havi vas, drót, szeg, 

vas-lemez jegyek megérkeztek. Kér-
jük az ipt. s/ak. osztályaink elnökeit 
hogy az utalványokat hétfőn, kedden 
ok vei len vigyék ki, mert a jegyek 
február 28-ig érvényesek. 

Évi rendes közgyűlésünket február 
25-én délelőtt 9 órakor tartjuk meg 
az Ipartestületnél. Határozatképte-
lenség esetén a közgyűlést március 
4 én, ked íen délelőtt 9 órakor a 
megjelentekre való tekintet nélkül 
megtarljuk. Zárszámadások, költ-
ségvetés előiranyzat és egyéb köz-
lemények, hivatalos órák alatt a ta-
gok rendelkezésére állanak. 

SZENTESI LAP 1941 lefr. 23. 3 

Hirdetmény 
A Földmunkások és Kisbirtokosok 

Országos Szövetségének szentesi 
csoportja folyó hó 16-ára hirdetett 
tisztújító gyűlés elmaradt. így a tiszt-
újító nagygyűlést ugyancsak a Szín-
házteremben tartjuk meg folyó hó 
23 án délelőtt 10 órakor, amely 11 
pontból áll. 

1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés. 
3. Pénztári jelentés. 
4. Ellenőri jelentés. 
5. Könyvtári jelentés. 
6. Jelentések feletti vita. 
7. A régi vezetőség felmentése. 
8. Az új vezetőség megválasztása. 
9. Indítványok és jelentések. 

10. Szövetségünk és Szakszerveze-
tünk kérdéséről. 

11. Zárszó. 
Szentes, 1947 febr. 18. 

Török László 

titkár. 

3 t o n n á s 

Steyer teherautó 
g. jav. állapotban prima ka-
rosszériával. 4 gumival ELADÓ. 
Cim : 

Fehérvári Kis Újság. Székesfehérvár 

Pá lyáza t i h i rdetmény 
A Szociáldemokrata Párt Központi 

Kuiturosztálya pályázatot hirdet egy-
felvonásos, eredeti magyar szín-
darabra. 

Pályázati feltételek: 
1. Csak nyomtatásban meg nem 

jelent, színpadon elő nem adott mü-
vek jöhetnek számításba. 

2. A tárgy megválasztásánál te-
kintettel kell lenni a Szociáldemo-
krata Párt eszmei célkitűzéseire. 

3. A darabnak alkalmasnak kell 
lennie arra. hogy vidéki, különösebb 
színpadi berendezéssel nem rendel-
kező kulturcsoportjaink is előad-
hassák. 

4. A pályázat titkos. Gépen irt 
példányok nyújtandók be a Szociál-
demokrata Párt Központi Kultur-
osztályába VIII. Rákóczi ut 43. I. 
emelet. A szerző neve és lakcíme 
csak a mellékelt, — a darab címét 
viselő — borítékban szerepelhet. 

5. A pályaművek elbírálását a 
Szociáldemokrata Párt kulturális 
szakembereiből álló bizottság végzi. 

6. Pályadijak: 1.1500. — II. 700. — 
III. 300 forint. 

7. A dijazott darabok a Szociál-
demokrata Párt tulajdonába mennek 
át és jogában áll azokat kulturmeg-
nyilvánulásai alkalmával előadni. 

8. A pályázatok beküldésének ha-
tárideje J947 május 1. 

Tudatom tisztelt meg-
rendelőimmel, hogy egy 
évi saiineteltetés után 
ismét 

mentem a munknt 

F ü h r e r 
k ö n y v k ö t ő 
Simonyi Ernő-utca 31. 

Délután 3 órakor I Délután 3 órakor! 

dr. SZÉKELY MIKLÓS elvtárs népjóléti államtitkár 
tart ELŐADÁST a pársztékházban. „A Szociáldemokrata Párt és 
az értelmiség". Mindenkit szeretettel vár a Végrehajtó Bizottság. 
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— Hegesztő tanfolyam vidé-
kleknek. A Magyar Műszaki Szö-
vetség március első felében kéthe-
tes ívhegesztő tanfolyamot rendez 
kizárólag vidéki hallgatók számára. 
Tájékoztatót készséggel küld az 
Oktatóműhely, Budapest VI, Liszt 
Ferenc-tér 11. 

— Gyönyörű tartóshullámot, haj-
festést, szinezést, szőkítést Zsembá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

"párthírek 
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 címmel. 
Kérjük az elvtársakat és az érdek-
lődőket, mennél nagyobb számban 
szíveskedjenek megjelenni. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének kisiparos csoportja f. 
hó 24-én, hétfőn d. u. fél 4 órai 
kezdettel a pártszervezet helyiségé-
ben nyilvános kisiparos gyűlést tart. 
Előadó: Dávid János nemzetgyűlési 
képviselő az IPÓK elnöke és Tóth 
István elvtárs. Minden kisiparost 
szeretettel várunk. 

Aki a „NőmunkásM előfizette, az 
előfizetési jeggyel jelentkezzen a 
pártszékházban. 

A magyar államrendőrség Szociál-
demokrata Pártcsoportja f. hó 25-én 
kedden délután 6 órai kezdettel a 
párthelyiségben pártestet tart. Elő-
adó : Pap Lajos. 

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

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

F. hó 27-én, csütörtökön este 7 
órakor a közkórháznál a Szociálde-
mokrata Párt üzemi csoportja párt-
estet tart. 

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

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

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

Korai csirkét keltessen! 
hogy korai rántani való csirkét vihessen piacra 1 

Hangya bérkeHető állomások: 
Hangya Szövetkezet Értékesítő Telepnél 
Szent©«. Sopron-u- 3. Teleion « 91. sz. 

és a Hangya Szövetkezet Oyfljtőteiepnél 
Orosháza, Bajnok-u. 2. Telefon 178 ez. 

Előnyös feltételek, kipróbált szakértelem 1 

Baromfi, tojás, l ö t t v a d á t v é t e l 
ugyanott. Kárjen felvilágosítást I 

Hirdetmény 
A közellátási miniszter úr 100.140/ 

1947. sz. rendelete alapján közhírré 
teszem, hogy 1947. évi március hó 
15. napja után beszolgáltatott dézs-
ma alapján a közellátási hivatal úgy 
a vámőrlésre jogosultaknak, mint a 
vámőrlésre nem jogosult önellátók 
részére csak a dézsma mennyiségé-
nek kétszeresére állíthat ki őrlési en-
gedélyt. 

Az 1947^ évi március hó 15 napja 
előtt kiálitott dézsma felírású vételi-
jegy alapján az őrlési engedélyt 1947. 
évi július hó 31-ig bármikor kérheti 
az őröltető ez esetben azonban az 
átadott dézsmamennyiségnek négy-
szeresére, illetve háromszorosára kell 
az őrlési engedélyt kiadni. 

Mezőgazdasági munkás a járandó-
ság, vagy munkabér fejében az 1947. 
évi március hó 15 napja után kapóit 
gabonáját továbbra is az eddigi 
dézsma alapján őröltetheti meg, 
azonban ezt a körülményt hitelt ér« 
demlöen igazolnia kell. 
156 Polgármester 

Pályázati hirdetmény 
„Erzsébet királyné" emlékére tett 

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

Az alapítvány kamataiban egy oly 
szegénysorsú, szentesi illetőségű szü-
lőktől származott leány árva része-
sülhet, aki szüleinek egyikét vagy 
vagy másikát esetteg, mindkettőt 
szerencsétlenség által előidézett ha-
láleset következtében vesztette el 
és 15 éves életkorát meg el nem 
érte, állami ellátásban nem része-
sül és tartásra kötelezett, vagyonos 
h o z z á t a r t o z ó j a n i n c s . A 
születési anyakönyvi kivonattal és a 
fenti körülményeket igazoló hatósagi 
bizonyítvánnyal felszerelt kérvények 
1947. évi március hó 20. napjáig 
adandók be a polgármesteri hiva-
talban. — A később beerkezett kér-
vények nem vétetnek figyelembe. 

Polgármester. 

Felhívás 
A Körös-Tisza-Marosi Ármentcsítő 

és Belvízszabalyzó Társulat Érde-
keltségéhez. 

Személyes tapasztalatom alapján 
megállapítom azt, hogy a társulati 
Érdekeltség, a hldiuiajdonosok, a 
bérlők, síb. sok helyen önhatalmú-
lag avatkoznak bele a belvizek 
levezetésebe. 

Felhívom ezért ezúttal is az egész 
lakossagot, hogy a társulati vízve-
zetékbe ne avatkozzék bele es ön 
kényes vízvezetésieket és vUelzará-
sokat ne eszközöljön, mert a tarsu-
lat csak az esetben vezeiheti el Kar-
tétel néikül a belvutket. ha a le-
vezetést rendszeresen és fokozatosan 
végezheti. 

Az érdekeltek nem birnak és nem 
ls bírhatnak kellő áttekintéssel a 
társulat egész ártereben levő vlvi-
szonyokkal kapcsolaiban és ha a 
vizet hirtelen lezúdítják a inéiyeüb 
terül-tenre, az onn^n mar nem vi-
hető el idejében, míg a foKozatus 
levezetéssel a vl káruk elkerülnötök 
vagy a legkisebb mertékben csok-
kenth tők Érthető ugyan a Kisbir-
tokosoknak a belvíziöi vaió félelme 
meri bizonyára sokan felnek az 
1940—42. évi belvizek karainak 
megismétlődésétől, azonban a mos 
tani helyzet még az újabban leeseit 
hótömeg ellei ére sem hasonliihaio 
az aKkori viszonyokhoz, mert a teli 
hó legnagyobb része mar elöb:* 

megolvadt minden kárlétei nélkül, 
a most leesett hó pedig már nem 
a mélyen átfagyott földre hullott és 
az elkövetkező olvadásnál legnagyobb 
részben beszivároghat a földbe, ahol 
arra n3gy szükség is van, a lefo-
lyásra kerülő vízmennyiség pedig 
nem olyan sok, hogy a társulat le 
ne tudná vezetni. 

Dékány József s. k. 
miniszteri biztos. 

Hirdetmény 
Az országos növényegészségügyi 

tanács Szentes megyei város terü-
letén a kötelező védekezést elren-
delte. Felnivoin a gyümölcsösök és 
gyümölcsfák tulajdonosait, hogy a 
Kárievők elleni védekezést maradék-
talanul hajtsák végre. Köteles min-
den gyümölcsfa tulajdonos rügyfa-
kadás előtt gyümölcsfáiról az ösz-
szes elszáradt kérget lekaparni és 
azt elégetni. Köteles a száraz be-
teggalyakat levágni és a korona 
ritkítást elvégezni Ezt a munkála-
tot március»,hó 15 napjáig végre kell 
hajtani. A növényegeszsegügyi ta-
náé:; rendelkezéséhez képest minden 
gyümölcsös tulajdonosa köteles a 
rügyfakadás előtti permetezést ás-
ványolajjal, kátrányolajjal, vagy pe-
dig teli higi ásu més/kénlével elvé-
gezni. A védekező sze ek pontos 
felhasználásáról a hegyközség iro-
dájában mindenki felvilágosítást kap. 

A védekező szerek beszerzése a 
hegyközség, illetve a varmegyei 
hegyközségi tanacson keresztül tör-
ténik. A szereket készpénz előzetes 
befizetése ellenébm, vagy pedig hi-
teibe lehet vásárolni. A hitelezés 
hat hónapi lejáratú váltó ellenében 
történik. A pern etezőszerek beszer-
zése hitelezes utján sem kerül többe. 

A paizstetü elleni védtkezéssel 
kapc^olatbau felmerülő összes ügyek-
ben felvilágositassal szolgál a hegy-
község, illetve a hegyközségi tanács 
irodája, vagy a kiküldött szakközeg. 

Ugy a készpénz, mint a hitelben 
vá-aroianrló védekező szerek meny-
nyiségét legkésőbb február hó 28 án 
deii \2 óráig be kell jelenteni a 
hegyközségi tanács irodájába. 

Figyelmezi« tem az é dekelt kö 
zönséget, hogy a védekezés elmu-
lasztókkal szemben a kertészeti fel-
ügyelőség a legszigorúbban fog el-
ja ni, amely indokolt esetekben a 
^yü.nölcslák kivágását is magával 
vonhatja. 212 Polgármester 

[ .BARÁTSÁG-MOZGÓ 
F e b r u á r 23 24. 2 n a p i g t 

Uj magyar Mm. 16 éven felülieknek I Ilyen még nem volt Szentesen. 

Amiről nem beszélünk 
Kényes iemaju őszinte film a szexuális élet tilos területeiről. Meg-
n u atj* ami a m»gkivaná*tól a nemi érintkezésig és annak követ-
Ve m^nv îg mi d nkive« előfordulhat H í r a d ó . 

A tavaszi szántási rendelet 
Nagy gumikerekű féderes stráf-

kocsi és egy lóra való szerszám 
eladó Dudás Sz. Józsefnél Soós utca 
23 szám. 139 

Kerékpárt veszek, esetleg gumik 
nélkül is Nyeste, gimnázium. 186 

Uj kosztüm blúzzal, karikahajós 
női varrógép eladó pénzért, vagy 
cserébe. Nagyörvény-u. 23. 206 
Gramofonlemezek, Omega zseb-
óra, női aranyóra, kétméteres már-
ványlap riadó Mentő-u. 63. 210 

Horgany és feketelemezek, szeg, 
drót, valamint kocsivasalás beszer-
zésénél kérdezze meg áraimat. Drót 
kerítések nagy választékban. Lupták 
vaskereskeriőnél. Bartha János-utca 
12. Telefon 13. 229 

Kerékpárját zománcoztassa Kiss 
Imre fényező műhelyébe, Petőfi-utca 
13 szám. 224 

Fonalak, pokrócok szövését vál-
lalom. özv. Huszka Ferencné Vöiös-
marty-u'ca 20. . 221 

Egy félportás ház, elköltözés mi-
att minden elfogadható árért eladó. 
Nagyörvény-utca 18. 220 

Eladók házi bútorok, kályha, 
fürdőkád, Pintér-utca 1 szám. 219 

Egy bör kocsiülés eíadó Nagy-
örvényutca 21 szám alatt. 

Kétszemélyes rökamié elaió 
Grossmann Béla Kossuth-tér 5 sz. 

226 
Eladó Rózsa-ulca 6 számú ház. 

230 
] Zománcedényt, tűzhelyet, ház-

tartasi vasárút legolcsóbban besze-
• rezheti Lupták vaskeeskedésésében 
í Bartha János-utca 12. Telefon 13. 

228 
Í Bútorozott szobát keres fiatal 

házaspár. Cím a kiadóhivatalban. 
224. 

• Mikecz-utca 2 számú ház sür-
I gösen eladó. 223 
' Autó és motorkerékpár accumlá-
. torok minden méretben raktáron 

Wellisch gépraklárban. Gyári árak. 
218 

j Kétéves hasas üsző eladó Ko-
; lozsvár-ú. 15 szám. 216 

Iparosok figyelem ! Vasárú utal-
í ványokat, lex ¿S egyebb szegekre, 
| lemezekre azonnal beváltom iparos 
\ árakon. Lupták vaskereskedő. Bartha 
; János-utca 12. 227 

Íróasztalok. Wertheim-szekrény, 
j többféle házihútor olcsón eladó. 

Bocskai-u. 11. 
i Ócska épületet (cserepeset) le-
1 bontásra megvételre keresek. Hajd« 
1 József kőművesmester, Rákóczi utca 
: 99-a szám. 

Nem inüselymes príma külsők, 
! vörös belsők, gyá'i új kerékpárok 
; újból kaphatók. Wellisch-gépraktár. 

Drótperemes 28 as kerékpár-
i abroncs eladó. Értekezni lehet 

a Barátság nyomdában. 
1 Mély és sport gyermekkocsik kap-
| hatók. tWellisch gépraktár) 

Ü s z ő b o r j ú t elcserélnék 
fiatal námet vagy racka 
hasas juhokért, Ujj Sándor 

i Lázár Vilmos utca 17. Hékédi telep. 
Kimaradt kukoriejdarát veszek, 

! cim a kiadóban. 
Kádfürdő mindennap. 

I Gyorstaipalást, javítást kifogás-
talanul készít Sípos József cipész-
mester, Kiss Bálint-utca 7. (Ref. 

j temp'om utcája.) 
i Varrógépek tökéletes javítása, ke-
* rékpárok zslrbaraká^a síb. Wolford 
' Sánd >r müszerés/nél. 

Főszerkesztő» Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a . B a r á t s á g ' nyomda kft. 

Felelős nyomdavezető: Csernus L. Imr« 




