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Megjelenik hétfő kivételével 
fflinden nap a reggeli órákban. 

Kovács Bélát letartóztatták 
a megszálló szovjet hatóságok 

A Népsrava i r j i : 
á magyarországi szov]et meg-
szálló íőparaocsnokság a Ma-
gyar Távirati Irodát a követ-
kezők közléséie kérte fel: A 
szovjet megszálló hatóságok 
1947 febrnár 25 én Budapesten 
földalatti szovjetellenes fegyve-
res terrorista csoportok ala-
kításában és a szovjet had 
sereg e len irányuló Kémkedés 
szervezésében való aktiv rész-

vétel miatt letartóztatta Ko-
vács Bélát a Független Kis-
gazda Párt volt főthkárát. Ko-
vács Béla tevékenyen vett 
lészt oly földalatti szovjetelle-
nes, fegyveres csoportok meg-
alakításában, amelynek tagjai 
terrorcselekményeket, gyilkos-
ságebat követtek el Magyar-
ország területén a szovjet had-

sereg tagjai ellen. 

Kovács Imre kilépett a Párasztpártból 

A Nemze'i Parasztpárt jobboldali 
frakciójának vezetője Kovács Imre 
nemzetgyűlési képvis lő levelet in-
tézeit Veress Péterhez, a párt emö-
kéhez, amelyben bejelentene a Part-

ból va'ó kilépését. Elhatározását 
nem indokolta meg, de kijelentette, 
h gy egyelőre nem lép. be má < 
pártba 

A nemzetgyűlés kedden befejezte 
az igazságügyi költségvetés tárgya-
lását. Ries István elvtárs igazsag-
ügyminiszter válaszában be jelentette, 
hogy uj munkajogi kódex és uj 
sajtótörvény készül. Rávilágított 
ezenkívül esküdtszék, n'pbiróság és 
szakbiróság hármas prob émájára. 
Előbb jogrendszerünk gyökeres át-
alakítására van szükség, csak azu-
tán lehet szó arról, hogy a demo-
krácia védelmét a sz ¡kbiróságokra 
bízzuk. Akik ma a r.epbiróság mű-
ködése ellen tiltakoznak, miért nem 
tiltakoztak Horthy bíróságai ellen, 
amelyeknek szimbóluma Töreky volt. 

Ezután került sor a belügyi költ-
ségvetés előterjesztésére A vitában 
a Szociáldemokrata Párt részéről 
Szélig Imre szólalt fel. 

Kedden lesz az ipartestületi 
tisztújítás Szentesen 

El len l í s ta nem érkezet t be, s így a v á l a s z t á s e g y h a n g ú lesz 

Az országszerte folyó tisztujíiások 
során kedden választ új vezetőséget 
az elkövc«ke?ő három esztendőre a 
Szentes és Vidéke ipartestület. Ha 
figyelemmel kisérjük az egyes váro-
sokból befutó eredményeket, Iá Int-
jük, hogy az edd g lefolyt válasz-
tások túlnyomó része simán zajlott 
le, különösen azokban a testületek-
ben, ahol a magát a polgári gondo-
lat képviseletére jogosultnak tartó 
párt nem lépett fel indokolatlanul 
túlzó követelésekkel a vezetőségben 
való képviseleti arány megállapítá-
sára. 

fl hivatalos lista 

Szentesen kedden reggel 9 órára 
hívták össze az ipartesiületi liszt 
újító közgyűlést, amely a megjelenő 
tagok számára való tekintet nélkül 
határozatképes les*. 

A határidő leteltéig csupán egyet 
len lista futott be: a hivatalos lista 
amely a fontosabb tisztségekre a 
következő személyeket jelöli: 

Elnök: Fekete Antal. Alelnök: 
Szabó Pál és Csuray László. Pénz-
táros: Pusztai József. Gondnok: Tóth 
Vendel. Számvevő: Gr^czi Sándor, 
Huszka Lajos és Szőke Ferenc. 

Ipartestületi széklagok: M »Inar 
Antal, (elnök) Butkus István (alel-
nök) és Vajda Bálint, E dös László, 
Bucsány Mihály, Orosz Imre, vala-
mint Mtkecz Károly (rendes tagok). 

A többi tisztségekre vona:kozóa.i 
a vezetőség Hfogidta az egyes sz*k 
osztályok által javaslatba hozott sze-
mélyeket. Ezen csupán t.ehany vál-
tozást eszközölt, mert egyes javasolt 
tagok politikai választójoga fel van 
függesztve, amiről az illető szak 
osztánvnak nem volt tudomása. 

Tekintve, hogy csak a hiva-

talos lista érkezett be, így 
a választás egyhangú lesz 
és közfelkiáltással történik. 

Fontos indítványok 
A tisítujjító közgyűlésre az elnök-

ség két indi'ványt jegyzet elő. Az el-
ső a má-od'k alelnöki tisztség be-
töüé-ére vonatkozik azzal az indo-
kolássá!, hogy az itteninél sokkal 
kisebb Ipartestületek is két alelnök-
kel működnek: A másik indítvány 
a gondnoki tisztség betöltését java-
solja, t kintette! arra, hogy ebben 
az évben az Ipartes ület átvette a 
székházat s így szükség van gond-
nokra. 

A szentesi szociáldemokrata 
kisiparosság, amely eddig 
is az élen jart az ipartestü-
leti élet újjászervezésének 
és a kisiparos problémák 
megoldásának munknjában, 
most is tanúbizonyságot tett 
arról, hogy a szentesi kisi-
parosság élgárdáját alkotja. 

A fentebb említett ken kívül ugyanis 
még négy indítvány fu'ott be, vala-
mennyi szociáldemokrata kisiparos 
indítványa, amelyben régóla vajúdó 
és a kisiparosság felemelkedését és 
jövőjének biztosítását célzó kérdések 
megoldására tesznek konkrét javas-
latokat. 

Lénárt István elvtárs két 
igen fontos indítványt ter-
jesztett a közgyűlés elé: az 
egyikben az iparos nyugdíj, 
a másikban pedig a közte-
her viselésével foglalkozik. 
Hajdú József elvtárs nem 
kevésbé fonlos indítványá-
ban javasolni fogja: jár ja -
nak közben az illetékesek-

nél, hogy csupán egy ta-
nonccal rendelkező iparos 
mentesüljön a közteher vi-
selés alól, ami igen fontos 
lenne az iparos utánpótlás 
biztosítása szempontjából. 
Ugyancsak Hajdú elvtárs in-
dítványozza. hogy Szentesen 
mielőbb állítsunk fel tanonc-

otthont. 

R fejlődés útján 

különféle mesterkedések ellenére 

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

sem les/.nek tehát zavarok, kompli-
kációk a szentesi ipartestületi vá-
lasztásokon. A megegyezés, a néze-
tek összhangolása könnyű, mert a 
szentesi kisiparosság lehengerlő 
többsége demokratikus érzelmű és 
őszinte híve a most kialakuló új 
társadalmi rendnek. Nem is lehet ez 
másként, hiszen az uj rend: a dol-
gozik társadalma s a reakció ma-
nőverezései ellenére 

a kisiparosság rájött arra, 
hogy ö is a munkásosztály-
hoz tartozik, sőt annak igen 
értékes és nélkülözhetetlen 

részét képezi. 

Rájött a sorsközösség tud3tára, 
megértette, hogy érdekei teljesen 
azonos3'í az ipari munkásság, pa-
rasztság és a haladó értelmiség 
érdekeivel. Valóban, c>ak a mun-
Msoszláy végső gyŐ2clme hozhatja 
meg a kisiparosság teljes és mara-
dékial n felszabadítását és csak ek-
kor jöhet el eme igen értékes a dol-
gozó réteg számárá is a békés fej-
lődés korszaka. 

előjelek biztató reménységgel 
töltenek el bennünket. Hogy csak 
egy lista van, a hivatalos lista, ab-
ból is látható a demokratikus szen-
tesi kisiparosság impozáns egysége. 
Ha ez a lista döntő győzelmet arat 
úgy a közeljövő be fogja bizonyítani 
ho*y a kisiparosság nem választott 
rosszul akkor, amikor hitet tett a 
demokrácia, a szociális jövő, az em-
beri haladás mellett és amikor tu-
lajdonképpen önmaga életképességét 
is beigazolta. (Gy. A.) 

A tanyai lakosság megelégedésére 
működnek a tanyai kirendeltségek 

Látogatás Cserebökény községben 
A télvégi nsp sugarai bágyadtan 

simogatják a ködbe burkolt földeket 
és tanyákat, amikor dr. Solti László 
városi főjegyző táisaságában megér-
kezünk a belsőecseri tanyai kiren-
deltséghez. 

Hivatalvizsgálat. A kírendel'ség 
tisztviselői beszámolnak a hivatal 
ügyforgalmáról. Minden a legnagyobb 
rendben vrn, 

a tanyai lakosság általános 
megelégedésére. 

Beszédbe elegyedünk a kirendeltség 
körül ólálkodó idősebb gazdákkal és 
ők is nagyon meg vannak elégedve 
a kirendeltség munkájával. 

Már régen meg kellett volna 
teremteni 

— mondogatják többen. — Felvet-
jük a legaktuálisabb kérdést: Hát 
Cserebökény ? — Képtelenségrek 
tartjuk az egészet. Talán maj a déd-
unokáinknak lesz egy község — fűzi 
hozzá egy öreg magyar. 

De nincs is ilyen kalandos köz-
ségalapításra semmi szükség. 

A kirendeltségek minden 
ügyben rendelkezésre álla-

| nak s felvilágosítására szol-
gálnak a tanyai lakosságnak, 
ha pedig sikerül bábát, or-
vost, patikát beállítani, úgy 
a lakosság ellátása minden 

téren megoldást nyer. 

De már búcsúzunk is, igen mert 
nevezetes helyre megyünk — Cse-
rebökény nagyközségbe. S ahogy 
autónk szeli a kilómétereket, jobbról-
balról láthatjuk, hogy hatalmas .sík 
tenger" húzódik meg a lapályos 
földeken. S egyszercsak megállunk 
a 20 as kilómeter után egy kanya-
rodóban. Megérkeztünk. Mely csend 
üli meg a tájat, sehol egy tanya 
sincs a közelben Valahol a kékes-
szürke messzeségben egy árva fasor 
búslakodik magában és az előttünk 
elterülő .tavat" meg megfodrozza a 
hűvös tél végi szél — ez itt Csere-
bökény. Kietlen, terméketlen aeyag. 
Ezt bizonyítja a földosztás, mert az 
előttünk elterülő 

hatszázholdas felületből egy 
négyzetmétérnyit sem igé-

nyelt senki. 
R*gi parasztok mondják, ha Csere-
bökény ről van szó, hogy ez a terű-
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lel azért van itt, hogy ne legyen 
lyukas a föld. S ez így is van. A 
vizenyős bibickocogó kiváló szarvas-
marha és juhlegelő. . S ahogy íg) 
elgondolkozunk, közeledő koc*i zaja 
veri fel a csendet. Egy párást bácsi 
kurjant ránk: Ha tán minisztoiális 
urak lennénk, akkor ő felvilágosit 
berniünket, mert ő tagja a faiutanács-
nak. Leugrik a kocsiról és bemutat-
kozik — Erdei Miklós. — Majd 
széles mozdulatokkal, mint egy köz-
ségalapító honatyához illik magya-
ráz: A községalapítási gondolatot az 
öcsöű vekerháti parasztok vetették 
fel. Elhatározták, hogy tanyáikat el-
ütik (így ő) és itt fogják felépíteni. 
Az urasági istálló lenne a község-
háza. a vizet levezetnénk a Vekerbe 
és így tovább, magyaráz az öreg 
faiurer.dező és mi ámultán hallgat-
juk a kolosszális terveket, hogyan 
válik egv uradalmi istálló és egy 
pajía a jövő demokratikus falujának 
centrumává. 

Hiába magyarázzuk, hogy 
egy tanyai kirendeltség is 
többet nyújt, mint egy talán 
évtizedek múlva kiépülő falu 
és saját nyomorúságukbót 
és szegénységükből kierő-
szakolandó let Jepülés a köz-
séggé alakulás természetes 
tényezőinek hijjával előbb-
utóbb gazdaságilag lehetet-
lenné válva Szentes vállára 
rakná terheit és szeretnénk 
látni azt a parasztot, aki 
majd lebontja tanyáját és 
otthagyja földjét, hogy egy 
vizenyős, egészségtelen ta 
lajon új otthont építsen ma-

gának. 
Mert nem engedheti meg a 
demokrácia sem magárak, 
hogy amikor még kórházak, 
iskolák, középületek romok-
ban hevernek, akkor egy 
életképtelen községet tákol-
jon össze, milliókat elpaza-
rolva. Maga a belterjes gaz-
dálkodás is intenzivebb és 
szakszerűbb munkát kiván a 
földművestől, semhogy föld-

jét elhagyja 
Elbúcsúzunk az öreg falurendező-

től és megnyugodunk abban, hogy 
Cserebökényből község soha nem 
lesz. Mert egy községet nem lehet 
szériaszerüen gyárakban előállítani 
s zöldasztalnál paragrafusokkal meg-
teremteni, 

hanem egy-egy közösségnek 
gazdasági, kulturális és szo-
ciális szükségletei hívjacletre. 

Füsti Molnár László 

Csongrád megye népéhez! 
Munkások. Polgárok c / 

Eredménytelen 
formalitás 

Cserebökény ügyében 
A tegnapi napon dr. Boros Kál-

mán vármegyei fój -gyzö, az Állam-
épitészeii hivatal részéről Tóth Fe-
renc főmérnök, a vármegyei szám-
vevőség, valamint Cserebökény ki-
küldöttei megjelentek a célból, hogy 
a Szentestől elcsatolt határrészeket 
és az ezekkel kapcsolatos vagyon-
tárgyakat átvegyék. 

Minthogy azonban az átadással 
kapcsolatban olyan tanyák elcsatolá-
sáról is szó volt, amelyek a belügy-
miniszteri rendelethez csatolt térkép-
szelvényen nem szerepeltek, vala-
mint a földmérési felügyelőség ira-
taival nem voltak azonosak, í̂ y az 
átadás alkalmával felvett jegyzö-
könyvet a város kiküldöttei nem ir-
ták alá. 

Hirdessen lapunkban 1 

Vasárnap délelőtt fél 11 órakor Szentesen és Csongrád megye 
minden községében megszólalnak a Szociáldenwktaia Part előadót, maja 
a rádió hullámain keresztül Szakcsits Árpád jelenti be a Szociáldemo-
krata Párt tagtoborzójának kezdetét. Egé<z március henapuan a 
minden községében, városában, minden tanyában és minden lakóházban 
megjelennek a szociáldemokraták cs felhívják mindazokat, akik a hala-
dás ujján egy valóban demokratikus, emberi élet megteremti se ért velünk 
együtt akarnak harcolni és dolgozni: jöjjenek közénk! 

A béke lezárt egy sötét korszakot, de az uj élet kibontakozód-
ban újból és újból felme tűinek olyan tünetek, amelyek azt mutatják, 
hogy ennek a népnek vigyáznia kell. Sokfelé látjuk, hogy az erkölcs-
telenség és a becstelenség kezd lábrakopni. Ebben u viharban a Szo-
ciáldemokrata Párt jelé mint az ország legrégibb makulátlan miiliu 
pártja felé szegeződik mindenki tekintete. Véget akarunk vetni az örö-
kös válságoknak. A lelkek nyugalmát nekiink keli megteremteni és a 
gazdasági életet a vámszedóktöl nekünk kell megtisztítani. 

Bizalommal tekint felénk a külföld, bizalommal az ország né-
pének jelentős része. A tömegek, amelyek táborunkba tartoznak teszik 
magát a pártot. Induljon velünk együtt mindenki, aki híve a demokrá-
ciának, aki valóban akarja a tisztesség és a becsület uralmát meg-
valósító életet ebben az országban. 

A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT 
szentesi szervezete. 

Szociáldemokrata nők 
a mozgalomban 

Alig néhány hete, hogy a vidéki 
küldöttek Budapesten jártak, hogy 
elhozzák tár.-aik üzenetét s hitül 
vigyék, milyen »ervekkel, töiekvé-
sekkel találkoztak, melyeket odahaza 
is tudnak hasznosítani. Most a 
mozgalom névtelen katonáival akad-
tam össze, olyanokkal, akikben étik 
a felismerés, hogy politikában részt 
nem venni annyit jelent, mint el-
dobni magunktól a lehetőséget, hogy 
a jövőnket építsük. 

B. Mihályné, apró, ráncosképfi 
öregasszony, olyan m»nt egy aszait-
szilva, meiyről már lefőtt a lé. 

Azelőtt azt sem tudtam, mi fán 
terem a politika, de mióta két fia-
mat, vömet elvitte a háború, tisz-
tában vagyok vele, hogy az unoká-
mat csík ugy menthetem meg, ha 
nyitva a fülem, szemem s a mási-
két is kinyitom. Nógrádmegyében 
én magam jártam házról-házra, hogy 
beszéljek az aaszonyok fejével, meg-
szervezzem őket a szociáldemokrata 
mozgalom számára. Már felkészül-
tem a márciusi tagtoborzásra, pró-
bálom okosítani azokat, akik nem 
érzik, hogy elmúlt már az idő, 
amikor ugy rendelkeznek velünk, 
mint aprójószággal a gazdasszony. 
Most már mi rendelkezünk maguk-
kal, — mondja a nénike — miköz-
ben hajlott háta kiegyenesedik s 
arcán a ráncok között apró fények 
bujkálnak. 

B. Katalin falusi tanitónő. Ér-
telmes arcú, friss börü. — Már tu-
dom, hogy minden összefügg egy-
mással. Annak, hogy éhbérért dol-
goztunk, hogy a terménybeszolgál-
tatás nem volt elégséges, hogy a 
gyerekeknek rossz a foguk, azok az 
okai, akik nem állanak a sarkukra, 
nem fognak össze Én a gyereke-
ken keresztül nyerem meg az anyá-
kat. Ma már a tanyai asszonvokat 
is meggyőztem, hogy az ő közfi 
nyükön vagy érdeklődésükön múlik, 
cseléd lesz-e gyerekeiből vagy 
olyan ember, aki tehetsége, ráter-
mettsége szetint választja meg pá-
lyáját. 

Nekem hét gyerekem van s mégis 
mindig jutott idő a mozgalom szá-
mára — mondja Z. Lászlóné do-
hánygyári munkasnő. Sőt éppen a 
gyerekek érdekében'szakitottam időt, 
hogy nekik különb életük legyen, 
mint nekünk volt. Aki nem vesz 

részt a küzdelemben, olyan mint 
hal a szatyorban. Egyrr fogy a 
levegő körülötte s percei meg van-
nak számolva, ha még ft maga 
nem is tud róta. 

Dr. R. i'viária orvosnő a tagto 
borzást tulajdonképpen évek óta 
végzi. Felvilágosítom az embereket, 
hogy bajaikon csak ugy tudnak re-
giieri, ha ők maguk is akarják. 
Ehhez pedig össze kell fogni. Nem 
volt könnyfi dolgom a középosztály-
beli nőket beszervezni, akik foiyton 
azt hajtogatták, „hogy v.m nekem 
úgyis elég bajom! Még csak az 
hiányzik, hogy politizáljak.M Csak 
lassan nagyon ¡assan értik meg, 
hogy bajuk legfeljebb akkor lehet, 
ha nem politizálnak Sok megráz-
kódtatáson, csalódáson mentek ke-
resztül s a saját bőrükön tapasz-
talták, hogy nem lehet elszigetelten' 
élni. Nem lesz sok dolgunk a to-
borzással A talaj régen elő van 
készítve, be van vetve. 

Enn>i egyelőre az asszonyokról, 
akik résztvesznek a mozgalomban, 
akik annyi változtatni akarással 
dolgoznak a szocialista jövőért, 
amennyivel nem csak egy hegyet 
tudnának a helyéből kimozdítani: 
de még a tespedt, nemtörődöm 
lelkeket is. Palotai Boris 

Izgalmas hajsza és 

n y o m o z á s után 

elfosifik-e? 
Megiudhaíja a 

Szentesi Lap 
vasárnapi számából. 

— Uj lap jelenik meg a Cson-
grádi Kis Újság Kása István szer-
kesztésében. Hetenként háromszor. 
A tájékoztatásügyi r iniszter az alis-
pán közlése szerint megadta az en-
gedélyt. 

MEGJEGYZÉSEK 
Olvadás 

A mult hét végén a nagy ltava-
zásbói egyszerre ní-gy oiví-das lett. 
Régóta nem hulio,! le akkora liótö-
meg a szentesi határban, mint az 
idén. Nem is volt olyan tartós a hó, 
mint az idén. De annyira nem is 
fagytak át a földek nagyon régóta, 
mint ahogy most átfagylak. Az ol-
vadás megindulása természetesen 
nagy. .ennyihegü víztömeget jelentelt 
a fagyos földek felett és ért'iető, ha 
azonnal az uz aggodalom támadt az 
érdekelt földtulajdonosokban, nogy 
megismétlődik 1942 Ha azonban 
komolyan ne. zük a dolgot, nem 
valószínű egyáltalán, hogy akkora 
víztömeggel kellj.n számolni a szán-
tóföldeken, mint ainekko.ak 1942 
ben elárasztották a földeket, mert 
az 1942 es nagyon vizes esztendőt 
töirb bö csap-Jéku esztendő előzte 
meg, niobt pedig 1944 óta állan-
dóan aszállyal küzködtünk. A viz-
ái adós sok baji szokott oko.ni és 
az embereket sok meggondolatlan 
cselekedetre szokta birni. Nycma-
tékk .l intjük az érdekelt birtokoso-
kat, nehogy törvénytelen cselekede-
tekre rigadtassák magukat. Önké-
nye vízltvc?etébt ser-kinek sem sza-
bad végezni. 

M u n k a a l k a l m a k 
Munkaalkalmak teremtése a leg-

fontosabb íjadat ma, hogy a ta-
vasz kinyiltával munkához és kese 
seihez juthassanak a munkások 
százezrei. Szentes is, a vármegye is, 
az ármentesitő társulat ¡s mindent 
megtett arra. hogy munkaalkalmat 
teremtsen, kétségtelen dolog, hogy 
lesz munkaalkalom és lesz kereset. 
A város kap állami segítségei is 
arra, hogy több munkaalkalmat tud-
joa biztosítani, illetve, hogy a költ-
ségvetésbe felveit tételeit lehetőleg 
any <g beszerzésére fordíthassa, s n 
munkabéreket a?, államsegélyből fi-
zesse. Nem szabad azonban túlmé-
retezett feltevésekkel ;zámolni. Meg 
keil állapítani azt, hogy annakidején, 
amikor a forintvalutára á tértünk, 
senki sem voit tisztában azzal, mit 
hoz a jövő, nem is lehuett megfe-
lelő Összedolgozás, összedoigoíás a 
kormányzat és a közületek között. 
Ez végeredményben azonban nem 
áthidalnatatlan baj, mert a tavasz 
folyamán a kormány és a közületek 
tisztázzák egymás közi a dolgokat, 
s a közortinkákban nem lesz fenn-
akadás. 

Helyi politika 
Nem szoktunk acsarkodni a szen-

tesi kisgazdapárttal. Semmi értelmét 
nem látjuk annak, hogy a látó em-
ber a vak emberrel vitázzék a szí-
nek pompájáról, hogy a süket em-
bernek magyarázatot tartsunk Liszt 
Ferenc IX-ik szimfóniájának szépsé-
geiről. Elfogultsággal és konokság-
gal ne keljen vitába olyan ember, 
aki tud gondolkodni és ismerős az 
élettel. Aki ma még ott tart, ahol 
1514-ben Werbőczyék tartottak, 
azoknak senki se beszéljen se de-
mokráciáról, se ne várja tőlük, hogy 
gyűlölettel ne szóljanak a munkás-
pártokról . . . Fdlra borsót nem há-
nyunk.. . Egyet azonban mégis 
megállapítunk, hogy a szentesi kis-
gazdapárt valóban eljegyezte magát 
az ellenforradalommal, mikor „vitéz"-t 
választolt pártigazgatóvá. 

— Szemtanú kerestetik. 1944 
december 24 én a hídnál a vasút 
kiemelési munkálatoknál egy 15 
éves fiút robbanás következtében 
halálos baleset éri. Kérjük azokat, 
akik a balesetnél jelen voltak a cí-
müket adják le a Szakszervezeti 
Titkárságnál a Földmunkás Szak-
szervezetnél. 
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Szociáldemokrata Párt tagtoborzó nagygyűlése 
I S I H S 

Ma február 27 . Rom. k«:. Gábor passz. . 
protestáns Ákos. 

Vízállásjelentés: Tisza 26-án 245. Kurca 
IÖO. 
* Hőmérséklet« — 4 fok 

időjárásjclentes Mérsékelt % é s / a k i , 
¿azaknyugati szél. felhőátvonulások Több-
jeié fut h a v a z á s , hüvasesö . hófúvás. A 
"-oppali hőmérséklci emelkedik. 

Ijgyeletes gyógyszertárak i Február 2 2 — 
38-ig Kerekes é s Tordfti. 

A MÁV felkészült a kővet-
kező hónapban várható hadifogoly-
száilítmanyoK fogadására. 

— Megérkezett Triesztbe a 
Magyarországnak :>zá:it amerikai ga-
bona küldemény első szállítmánya. 

— Éríesités az ovodák meg-
nyitásáról. Az ovodói feiügyelőbi-
zo»t?ág nevében értesítem az' érde-
kelt szülőket hogy a város mind a 
három ovodájában március 3-án, 
hétfőn reggel 8 órakor megkezdődik 
a gyermekek rendszeri;* ovodai fog-
lalkoztatása. Kérem a szülőket, hegy 
az ovod.ikba beintott gyermekeiket 
a foglalkoztatás id-'jére mindenkor 
pontosan elküldeni szíveskedjenek. 
Vi'á'iyi Lajos felüg/eióbizoi;sági 
elnök. 

— A háztartási alkalmazottak 
szakszervezete felhívja a háztartási 
alkalmazottak figyelmét hogy 1947 
február 27-én dtt 5 órakor a &zak-
szervezeti székház 8 számú subá-
jában tisztújító közgyűlést tan A 
•jgok pontos mejclenesét kéri a 

Ve/etőség. 
— Olaj lenmag termelési 

szerződés vetőmaggal szántási 
hitellel erőtakarmany, szappan 
és porzószer juttatással a Föld-
Műves Szövetkezein :l. 

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

fi Szociáldemokrata Párt 
népgyülései március 2-án 

A Szociáldemokrata Párt a tobor-
zási akció keretében március 2-án 
d. e fel 11 órai kezdettel az alisbbi 

i tieiyeken és előadókkal tart nyilvá-
nos népgyülésekeí: 
M ndszent Nervetti Károly 
Szegvár Rablóc<ky Árpád dr 
Derekegyhá a Benke Imre 
N igymágocs Vörös Mihály 
Kiskirályság Boros Kálmán dr. 
F. sebestyén Lndvay István 
Magyaríés Mi jó János dr. 

' Csanytelek Solti László dr. 
Tömörkény Jenei János dr. 
Pusztaszer Papp Lajos 
Sövényháza Kókai István 

Az ú]MrtokosoMioz 
Az Országos Földbirtokrendező 

Tanács átíratta! fordult a vármegyék 
alispánjaihoz. Kértü, hogy a hatás-
körébe tartozó községi jegyzőket 
hívja fel arra. hogy fejtsenek KÍ pro-
pagandát az újbirtokosok között olyan 
irányban, hogy a főldmegváltasi * ár 
és a műszak; költsétek cimén a 
földbirtokrendező tanács javára U r-
ténő részletfizetéseket eszközöljék, 
meri földjük végleges teiekkönyvez-
tetését biztosítják vele. A kérdés 
fontosságát fokozza az a tény, hogy 
az 1946—47. esztendőre előirányzott 
összegnek még csak 27 százaléka 
folyt be. 

O l a j o s m a g v a k r a és kerti magvakra 
termelési s z e r z ő d é s t legelőnyösebben köthet a 

Károlyi Jézsef 
Szántási hitel, vetőmag, porzószer (Gesaroll). műtrágya, erötakar-
mány, szinszappan-juttatás, t e r m e l é s i e l ő l e g folyósítása. 

Birósüsi hírek 
A t gnapi napon tárgyalta a szen-

tesi Járásbíróság á borbélyok ügyét. 
Az ardrágítóvisszaélés vádját az 
Ügyészségi megbízott elejtette, mert 
a borbélyok jóhiszeműen jártak el 
akkor, amikor az árak jegyzékét a 
polgármesternek, mint I. fokú ipar-
hatóságnak bemutatták, miután pe-
dig a polgármester az árvetést jóvá-
hagyta, a borbélyok eszerint dol-
goztak tovább. Az ügyész tehát az 
alanyi bűnösség fennforgását nem 
látta indokoltnak és a vádat elejtette. 

A bfróság az iratokat a szegedi 
ügyészségnek küldte el állásfoglalás 
végett, végleges döntést az ügyész-
ségi szakvélemény megadása után 
hoz a bíróság. 

Ipsrüs hirek 
Felhívjuk azon iparosok figyelmét 

ík;K a február havi szeg, drót és 
i lemez, utalványukat nem vitték, csü-

törtökön, 27-én okvetlen kivigyék, 
:nert az utalványok érvényessége 

\ február 28-án lejír. 

j Az asstalos szakosztály tagjai ré-
j szére megérkezeti a deszka-utalvány 

meiy a Zsoldos Rt-nél váltható be. 
A jegyek a szakosztály elnökségnél 

| vehetők át 50 filléres árban. 

i A kovácsiparosok részéie 70 q 
; kovácsién kiutalás érkezett Kiss 
| Gergely fatelepére, átvehttő 8 na-

pon belől. 

! Értesiijük a cséplő- és vetőmag-
tisztító tanfolyamra jelentkezni óhaj-
tókat, hogy ez évben utolsó tanfo-
lyamot hirdetünk, kb. március 15 i 
nyitással. Aki erre a tanfolyamra 
jelentkezését elmulasztja és nem 
szerzi meg a szükséges oklevelet, 
nem kaphat iparigazolványt és nem 
folytathat bércséplést. • 

Mestervizsga előkészítő tanfo-
lyamra március 5-ig l?het jelent-
kezni. A tanfolyam előreláthatólag 

március 10-én kezdődik. Tanfolyam 
dija : 30 forint. 

Akik a március 16-án Szentesen 
rendezendő .Hangverseny" alkal-
mából a hódmezővasárheUi iparo-
sok közül egy-két személyt fgy 
ebédre vendégül óhajtanak látni, 
jelentkezzenek a jegyzői hivatalban. 
A hangversenyre a jegyek már kap-
hatók 5 forintos árban, a dalárda 
tagjainál és a jegyzői hivatalban. A 
dalárda tagokat kérjük, hogy a kedd 
és péntek esti próbákra pontosan 
jelenjenek meg. 

Az egyes szakosztályok pénztár-
könyvüket még csütörtök de. folya-
mán adják le a hivatalnál, mert a 
számvevőség e napon fogja a köny-
veket lezárni. Akik mar beadták, 
azok lezárattak és átvehetők a jegy-
zői hivatalban. 

A cipész, csizmadia, szíjgyártó, 
könyvkötő, kárpitos szakmák részére 
lencérna kiutalás étkezett. Az érde-
kelt szakmák elnökei jelentsék' hogy 
havonta mennyi a szükségletük ? A 
bejelentést március 5-ig megtenni. 

Hirdessen lapunkban! 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
Február 27. 1 napig I 

U/eekend feleség 
Amerikai világhtrü regény filmváltozata. Szórakoztató, zenés 
vígjáték. Ha jól akar szórakozni, okvetlen jöjjön el. Hiradó. 

Erre felel a 
S Z E N T E S I L A P 
vasárnapi száma 

UNRRA-segélyt 
kap a vármegye 
Dr. Kunszeri Bé;a lispán kérés-

sel fordult az UNRRA-hoz gyermek-
ruhák és cipők kiutalása céljából. A 
kérelem eredményeképen Csongrád 
vármegye részére k.utalt az UNRRA 
480 pár gyermekcipőt és 160 drb. 
pullóvert. Szentes megyei város ré-
szért 180 pár gyermekcipőt és 70 
pullóvert, míg Csongrád városa 120 
pár cipőt és 50 gyermekpullóvert 
kap. 

Bár a fenti mennyiségek koránt-
sem fedezik az óriási hiányokat és 
még nyomorgó gyermekeink százai 
várják a segítséget, mégis ez az ak-
ció némileg enyhít a bajokon. 

Tudatom tisatelt meg 
rendelőimmel, hogy egy 
évi satineteltetés után 
ismét 

meskezdtem a munkát 

F ü h r e r 
könyvkötő 
Simonyi Ernő utca 31. 

Hadifogoly hazaszáültási 
egyezményt kötöttünk 
A MÁV megbizottai megállapod-

tak a Szovjetunióval, Franciaország-
gal, Dániával, Belgiummal és Hol-
landiával az ott tartózkodó hadifog-
lyok hazaszállítása ügyében. Ezt az 
ügyet egyébként a tegnapi minisz-
tertanács is tárgyalfa A dunai flotta, 
amelyet rövidesen visszakapunk, 
nagv segítség lesz a szállítás zök-
kenőmentes lebonyolításában. 

— Szombaton és vasárnap vár-
megyei szakszeivezeti értekezlet lesz 
S/egeden. A szentesi szakszerveze-
tet Gyenes Péter elvtárs képviseli. 

Febr, 28-án, 

este hat órai 
pénteken | ) Q f a Petőfi-utcai pártszékházban 

Beszámolunk a bel- és külpolitikai helyzetről. 
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Mit kiván az iparosság az 
O T l - t ó l ? 

A gyermeknevelési járulék 
csökkentését . A munkavállalók 
után fizetendő 18 °/o OTI járu-
lék mérséklését A kézműves 
iparosság az indokolatlanul ma-
g a s késedelmi kamat leszállí-
tását . Tehát az OTI kamatterhek a 
békeévekben megállapított havi fél 
®/o-ban, vagyis évi 6 %-ban legye-
nek megállapítva. Kéri az iparosság, 
hogy a népjóléii miniszter olyan 
irányú intézkedéseket tegyen meg, 
hogy a betegség kezdeti 3 napjáiól 
az OTI folyósítsa a megbetegedett 
munkavállalónak a táppénzt. Mint-
hogy a kis;parosság visszamenőleges 
rendeletét áthárítani nem tud, mégis 
a közelmuuban napvilágot látott 
csaladpénziári rendelet is visszame-
nő hatályú fize ési kötelezettséget 
állapit meg. A kisiparosnál nincs 
mód arra hogy az utólag és visz-
szamenőhatállyal megállapított fize-
tési kötelezettségek folytán előállott 
költségtöbbletet a vevőtől vagy a 
megrendelőtől beszedni tudja. 

Csak a mezőgazdasági ko-
vácsmunkákra vonatkozik a 3.6 
% - o s szorzószám. Egyes közsé-
gekben és vidékeken tevesen értel-
mezték a randelkezést, mert az 
ugyn -vezeit 3 6 °/0-os szoizószám 
alkalmazás csak a mezőgazdacágban 
gyakrabban előforduló munnákra 
vonatkozik, mig többi kovácsipar', 
illetve járműgyártó ipari munkák 
(fuvarosok lópatkolása, fuvaroskocsik 
javítása, stb (árvetésileg a 150.100/ 
1946) sz. rendelet szerint számí-
tandó ki, vagyis az anyagár, kifi-
zetett munkabér rezsi és haszon 
alipján, az iparos maga állapítja 
meg az árakat. 

Módosítást követel az IPOK 
ujabb mozgalmával, az iparosok 
közmunka-valtsag rendeletében. 
Az IPOK először Nigy Ferenc mi-
niszterelnökhöz intézett taviratot e 
kérdésben, a válasz azonban sem-
mitmondó volt. Minthogy azonban 
C2t a nagy fontosságú ügyet nem 
lehet elhallgatni, e célból Rácz 
Jenő pénziigvminiszterhfz intéze t 
táviratot az IPOK. 

Felhívja a miniszter figyelmét e 
kirívó méltánytalanságra, mely nem 
tesz különbségét a Kisiparos es ke-
reskedő, orvos, ügyved és mérnök 
között. Ezért általános és meg nem 
szűnő a felzuduiás a közmunka-
rendelet egységesítő intézkedése 
ellen, mely még az egymástól elütő 
kereseti foglalkozások közölt sem 
tesz különb?éget. 

Ezért kéri az iparosság a rende-
letnek szociális szemmel való meg-
változtatását. 

P á r t h i r e k 
A Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervedének Máv. üzemi csoponja 
f. hó 27 n, csütörtökön este 6 óra-
kor a Va^utasotthonban üzemi tiszt-
újító ülést tart. 

F. hó 28 án, pénteken este 6 órai 
kezdettel a pirtheiyiségben pánest. 

Fenyő-

f i 
nyál 

irészúi 
r- és tölgy-

ül kopható 
Zsoldos-telepen | 

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-
s2es 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 növényegészsegügyi ta-
nács rendelkezéséhez k< pest minden 
gyümölcsös tulajdonosa köteles a 
rügyfakadás előtti permetezést ás-
ványolajjal, kátrányolajjal, vagy pe-
dig teli higitásu mészkénlével elvé-
gezni. A védekező sze ck pontos 
felhasználásáról a hegyközség iro-
dájában mindenki felvilágosiiást kap. 

A védekező szerek beszerzése a 
hegyközség, illetve a vármegyei 
hegyközségi tanácson keresztül tör-
ténik. A szereket készpénz előzetes 
befizetése ellenében, vagy pedig hi-
telbe lehet vásárolni. A hitelezés 
hat hónapi lejáratú váltó ellenében 
történik. A permetezőszerek beszer-
zése hitelezes utján sem kerül többe. 

A paizstetü elleni védekezéssel 
kapcsolatbau felmerülő összes ügyek-
ben felvilágositással szolgái a hegy-
község, illetve a hegyközségi tanács 
irodaja, vagy a kiküldött szakközeg. 

Ugy a készpénz, mint a hitelben 
vásarolandó vedekeíő szerek meny-
nyiségét legkésőbb február hó 28 án 
deii i2 óráig be kell jelenteni a 
hegyközségi tanács irodájába. 

Figyelmeztetem az é'dekclt kö 
zönséget, hogy a védekezés elmu-
lasztókkal szén ben a kertészeti fel-
ügyelőség a égsz gorubban fog el-
ja ni, amely indokolt esetekben a 
gyümölcsfák kivágását is magával 
vonhatja. 212 Polgármester 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a beszoi-

gáltatási kötelesség teljesítésével hát-
ralékos gazdálkodók helyszíni elszá-
moltatása úgy a város határában, 
mint a város belterületén, kezdetét 
vette. A hátralékos gazdálkodók kö-
telesek az elszámoltatást végző, iga-
zolvanyommal ellátott bizotsígok-
nak termésükről és annak mikénti 
felhasználásáról pontosan elszámolni 
és meglévő ga: ona es terménykész-
leteikei feltárni. Amennyiben a hat-
ra! kos gazdálkodó gabona és ter-
ménykészle ét önként vagy nem, 
vagy csak részben tárjj fel, a bi-
zottságoknak kötelessége minden 
olyan intézkedést megtenni, amely a 
ténylegesen meglévő gabona és ter-
ménykészlet felderítéséhez elkerülhe-
tetlenül szükséges. Ha a hátralékos 
gazdálkodó gabona és terménykész-
letét teljes mennyiségben Önként 
feltarja, abból csak a gazdasági é>; 

háztartási szükségleten felüli meny-
nyiség kerül elkobzás alá, az a ga-
bona és terménymennyiség a/onban, 
amelyet a bizottság derít fel, teljes 
egészben elkobzás alá esik, tekintet 
nélkül a hátralékos gazdálkodó ház-
tartási és gazdasági szükségletére. 

Az elkobzott gabona és termény-
mennyiséget a hátralékos gazdálko-
dó köteles 8 napon beiül a bizott-
ság által megjelölt gyfljtőkercskídő-
nek átadni és az atadast fenti ha-
táridő alatt az átvevő kereskedő ál-
tal adott vételi jeggyel és az átadott 
gabona és lerménv termelői árának 
a gyüjtőkereskedő által történt befi-
zetését igazoló és a gazdalkodónak 
átadott csekkszelv nnyel egyiM a 
közellátási hivatal bi szolgáltatási 
osztályán igazolni. 

Felhívom a körzetvezetőket, hogy 
a körzetükben működő cs fogat 
vagy elszállásolási ügyben hozzájuk 
forduló bizolt>ágokr.ak legyenek se-
gítségükre és a bízó tságok munká-
ját a lehetőséghez kepest hatékonyan 
támogassák. 
236 Polgármester 

Hirdetmény 
Az OTI szentesi ker. pénztára ér-

tesíti tagjjit, hogy dr. Eisler Samu 
OTI körzeti kezelőorvos lemondása 
folytán megüresedett I. kerületi kör-
zeti kezelőorvosi állásra az Intézet 
igazgatósaga dr. Kun Andor szentesi 
gyakorló orvost vá asziotta ;*!cg. 

Dr. Kun Andor 1947 március l -
től laká*án, Ady Endre-u. 15 sz. 
alatt minden nap d. e. 10 ig rendel. 

O T i 
244 szentesi keiületi pénztára 

A o i o 
Budapest I. február 27. 

7 20: Reggeli zene. Hanglemezek. 
8: Asszonyok világhiradója. 8.15: 
szórakoztató szovjet zene. 9 Balázsi 
Józsi cigányzenekara. 12.15: So-
mogy vári Lajos énekel. 13: Az in-
terjú # és ami mögötte van. 13.20: 
Víg György jazz együttese játszik 
14 10: Kalmár Rezső és Komáromi 
Ando. szalonegyüttesi játsz k. 14.45-
15.00: Uj honvedek űj nevelés. 16: 
Bácher Mihály zongorázik. 16.30: 
Gyermekrádió. 16.10: Párthiradó. 
1720: A vöröskereszt közleményei 
18: Közvetítés az ÁlLimi Operaház-
ból. „A valkür". 19.10: A Jeges-
tenger regínye. 20.40: Hnek. Sp n-
hirek. 22: Hírek és krónika oroszul. 
22.20: Hirek 22.30 Tánczene. 23: 
Kevés szó — sok lemez. 

Lutz zománcok, festékek, 
l a k k o k elismert legjobb mí tőség 

Apróhirdetések 
Nagy gumikerekű féderes stráí-

kocsi és egy lóra való szerszáf 
eladó Dudás Sz. Józsefnél Soós utci 
23 szám. 

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

B o r o s Sámuel utca 25 számú 
ház eladó. Értekezni ugyanott. 240 

Garantál tan I őtejü kőzelellős te-
hén, vágóbirka eladó Munkás-utca 
12 szám. 243 

Eladó Vesselényi-utca 78 számíi 
ház és egy hálózati rádió 241 

Uj kosztüm blúzzal, karikahajós 
női vafiógép eladó pénzéit, vagy 
cserébe. Nagyörvény-u. 23. 206 

Fonalak , pokrócok szövését vál-
lalom. özv. Huszka Ferencné Vö:ös-
mariy-utca 20. 221 

Egy bői-kocsiülés e«adó Nagy-
örvény* utca 21 szám alatt. 

í róasztalok, Wertheim-szekrény. 
többféle házi - űíor olcsón eladíl 
Bocskai-u. 11. 

Ó c s k a épületet (cserepese!) le-
bontásra megvételre keresek. t-hjdf» 
József kőművesmester, Rákőcxi u:c* 
99-a szám. 

Nem müselymes príma külsők 
vörös belsők, g y á i új keré'pírok 
újból kaphatók. Wel'isch-géprakíár 

Mély és sport gyermekkocsik kap-
hatók. (Wellisch gépraktfr) 
Ü s z ő b c r j u t elcserélnék 
fiataí német vagy racka 
hasas juhokért, Ujj Sándor 
Lázár Vilmos utca 17 Hí'-édi telep 

Gvorsta lpalást , jwitási kifogás-
talanul készít Sípos József cipész-
mester, Kiss Bálint-utca 7. (Ref. 
templom utcája.) 

J ó á l l a p o t b a n levő mély gyermek-
kocsi eladó. Keresztes-utca 10. 

Drótperemes 28 as kerékpár-
abroncs e ladó. Értekezni lehet 
a B a r á t s á g nyomdában. 

Varrógépek tökéletes javítása, ke-
rékpárok zsírb<;raká a síb. Wolford 
Sánd r műszerésznél. 

Kádfürdő mindennap. 
Cserépkályliák átrakását és vas-

kályhák samotiozását szakszerűen 
készíti Szűcs András Deák F.-u. 56. 

Kész férf iruhák kaphatók, hozott 
anyagból mértek után ruhát készít 
Gyarmati Bálint férfiszabó, Nagyör-
vény-u. 21 (Bent a közben) 

Egy öltöny fekete ruha csizma-
nadraggal eladó a felsőpárti refor-
mátus otthonnál. 

36-os női-cipők e l a d ó k . 
Rákóczi Ferenc-u. 14. 

L U T Z E D E É S T Á R S A 
LAKK ÉS FESTÉKGYÁR RT BUDAPEST 

IfV.ÖONACY-U.4. 
riUfOH IKB w 02« «ÍOŰSI IROOA (M I I 

„Ki aminek nem mestere, 
gyilkosa aa annak" 

Ne adja zongoráját, 

hangszereit kontár kézbe 

Rom, vagv roncs zongoráiét és 
hangszereit 

Söpter mester 

újjáépíti. 
Szemes, Farkas Antal-u. 42 

F<Werke*7tö • S i m a L á s z l ó . 
Felelő» szerkesztő: S z ő k e F e r e n c . 

Felelős kiadó: Nagy Mihály . 
Nyomia a . B a r á t s á g * n y o m d a kft . 
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A becsület, a munka és a baladás 
útján jöjj T e is velünk I Szociáldemokrata Párt 




