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Szent Imre herceg-utca 1. az. 

Toborzó 
lila : Dr VÁRI GYÖRGY 

Csak két nap választ el március 
2-ától. amikor az ország háromezer 
községében és városában fogják hall-
gatni a haladószellemü, a demo-
kratikus Magyarországot igazán fel-
építeni akaró magyarok Szakasits 
Árpádnak és a többi szociáldemo-
krata szónoknak hivó szavait. Olyan 
időpontban foidul a Szociáldemo-
krata Párt az ország lakossága, a 
magvar társadalom felé, amely mind 
hazai, mind nemzetközi viszonylat-
ban döntö jelentőségű az emberi-
ség jövő éleie szempontjából Már-
cius első napjaiban ülnek össze 
a nag hatalmak külügyminiszterei 
MoszKvában, hogy határozatokat 
hoz/anak, s ezzel determinálják a 
világ népeinek fejlődését. Ugyanak-
kor ebben a maroknyi országban is 
meg kell, hogy szülessen a belső 
béke és a belső nyugalom, 

Nemcsak itt indultak f-ldalatti ro-
hamra a nép ellenségei a demo-
krácia ellen, hanem abban az or-
szágban is, amelynek vezetői a pusz-
tulást a világra zúdították. Lehetet-
len meg nem látni a kapcsolatot 
a magyar összeesküvés és az ango-
lok áiial leleplezett náci szervezke-
dés között. Amint a magyar köz-
társaság valóban demokratikus erői 
fel akarják számolni ennek az ak-
ciónak minden ágát, ugy azoknak, 
akik a nyugati hatalmak támogatá-
sára gondolnak, amikor a mul at 
visszasíró ábrándjaikat szövögetik, 
meg kell állapitaniok, hogy az an-
golszászok ugyanilyen, va^y tahn 
még fokozottabb erővel pusztitják 
ki a megbújó náci mételyt. 

Uj vilig épül, s az ujszü'ött csak 
akkor lesz életképes, ha megp óbál-
tatások és küzdelmek között nevel-
kedett. T. rmészetes velejárója egy 
uj rendszer kiépülésének, ezt a 
marxis'ák jól tudják, hogy a mult 
visszaráncigá'ó erőinek leküzdése 
között s/ülessék meg. 

A magyarságnak, mint kis nép-
nek azonban nincsen sok idő és 
vérveszteségre ereje. Ezért kell ne-
künk élen járni a demokrácia fel-
építésének munkáiában v lágviszony-
latban is. Egy uj rendszer kialakítá-
sához eszmékre és az eszméket meg-
valósító emberekre van szükség. A 
legtisztább és legnyíltabb cél, ame-
lyet Mígy rországon a társadalom 
elé vetítettek a Szociáldemokrata 
Párt programjában van lefektetve. 
A párt nev< ben mutatja célját: ma 
demokráciát, holnap szocializmust 
akarunk 1 75 év alatt nem változtat-
tunk ezen a programon semmi lé 
nyegeset. Azok vagyunk, akik vol-
tunk és a/ok leszünk, akik vagyunk. 
Nincs semmi takargatnivaló, nincs 
semmi félremagyaráznivaio a szo-
ciáldemokrácia eszméi között 

Ha nézzíik ennek a pirtnak az 
elhelyezkedését nemzetközi viszony-
latban, láthatjuk, hogy kelet és nyu-
gat egyaránt biza'ommal van irán-
iunk. Tizennégy nemzet küldte el 
képviselőit 35. kongresszusunkra. 
Közöttük azok a nemzetek, ame-
lyekről ugy szoktak beszélni a de-

Belpolitikai 
A népbíróság ötös tanácsa meg-

kezdte az összeesküvők első cso 
portjának bünperéfcen a főtárgyalásí. 
A vádat Zaboreczky Ervin népügyész 
képviseli. 

A per elsőrendű vádlottja dr. Dó-
náth György volt képviselő. Tőle 
származik a „jogfolyonosság" elve. 
Ö volt az összeesküvés vezetője, 
szellemi téren. 

A belügyi költségvetés vitájában 
Rdjk Lászió belügyminiszter is fel-
szólalt. Kijelentette, hogy a közigaz-
gatás szerkezetét a nép fiaival kell 
felfrissíteni. Elismerően emlékezett 
meg a Nemzeti Bizottságok munká-
járól. 

Szerdán délután a kisgazdapárti 
miniszterek összeülted, hogy az új 
helyzetet megtárgyalják. Kovács Im-
rének a Parasztpariból történt kilé-

Mintegy másfélhónappal ezelőtt 
Szamosközi János 65 éves Dózsa 
György-utcai 116 szám alatti lakos 
feljelentést tett a rendőrségen is-
meretlen tettes ellen, aki őt meg-
támadta és összeverte. Az eset meg 
szilveszterről újévre virradó éjsza 
kán történt. Szamosközi János éjjel 
2 óra tájban hazafelé igyekezett, 
mikor a repülőtéri hangár közelé-
ben megszólitotta egy ismeretlen 
fiatalember s megkérdezte tőle: 
„Miért járkál éjjel öreg?" Majd se 
szó, se beszed, nekiesett a szeren-

mokrácia ellenségei, hogy nem tá-
mogatják sőt ellenséges szemmel né-
zik, ami ma ebben az országban 
történik. Lehet, hogy vannak ilyen 
tünetek, de semmi esetre sem a 
Szociáldemokrata Párt irányában. A 
francia szocialista párt küldötte ép-
ugy megállapította, mint az angol 
munkáspárt képviselője, hogy Ma-

helyzetkép 
pése bizonyos feszültséget idézett 
elő. A Parasztpárt héttagú állandó 
politikai bizottságot választott. A fő-
titkári teendők elláíásásal Erdei Fe-
rencet bízta meg. 

A parlament folyósóján természe-
tesen élénk beszédtémát képez Ko-
vács Bélának a szovjet hatóságok 
által történt letartóztatása. A fegy-
verszüneti egyezmény határozmányai 
alapján a megszálló hatóságoknak 
joguk van az ország politikai fejlő-
désébe beleszólni. Minthogy a fegy-
verszüneti szerződés még ma is ér-
vényben van a Szovjetunió élhetett 
ezen jogával. 

Rövidesen újból megkezdődnek a 
pártközi tanácskozások, amelyeknek 
egyik fő témája lesz a minisztériu-
mok túlzott -zárnának takarékossági 
szempontból is indokolt csökkentése. 

csétlen öreg embernek, agyba-főbe 
verte ugy, hogy az 14 nap alatt 
gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

A feljelentés alapján a szentesi 
rendőrség megindította a nyomozást, 
amely most vezetett eredményre és 
s került e fogni az ismeretlen láma-
dót ifj. Benedek Mihály 22 éves, 
Jókai utca 168 szám alatti lakos 
szen élyéhen. Az izgága fiatalember 
kihallgatása során ittasságával vé-
dekezett. Ügye a Járásbíróság elé 
kerül. 

gyarországon a Szociáldemokrata 
Párt megerősödése, az igazi demo-
kráciának a megszilárdulásával egy-
értelmű. 

ll'eszkedjünk bele a világ hala-
dásának foyamatába. Indulunk el 
a felesleges válságok káoszából a 
gazdasági és a társadalmt nvgerő-
södés utján. Teremtsük meg a nyu 

Az Arfeliigyelet 
megkezdte 

a kenyércsatát 
A kenyér- és lisztellátás vonalán 

megindult spekulációs árdrágitási 
folyamat leküzdésére az Anyag- és 
Arhivatal Árfelügyeleti osztálya a 
Közellátási Felügyelőségekkel kar-
öltve az ország egész területén meg-
kezdte a kenyér és lisztár ellenőr-
zést. A legrövidebb időn belül meg-
kezdik a pékek ellenőrzését. Rajta-
ütésszerű razziák következnek nem-
csak a városban, hanem az ország-
utak mentén és a tanyák között is. 

Felgöngyölítették 
az angolok a földalatti 
náci szervezeteket 

A brit katonai nyomozó hatósá-
gok közlése szerint befejeződött a 
nagyszabású földalatti náci szervez-
kedés felgöngyölítése. Eddig a ve-
zeiő személyek 85 százaléka került 
lakat *lá Sikerült elfogni Kurt El-
lersieck hírhedt SS vezetőt is, aki 
Himmlernek egyik legfőbb munka-
társa volt. 

Március 15. után 
K É T S Z E R E S 

lesz az őrlési dézsma 
A kenyérellátás országos minisz-

teri biztosa közölte a vámőrőltetők-
kel, hogy március 15-e után az 
őrlési dézsma a jelenleginek két-
szerese lesz, Minden őröltető gazda 
érdeke tehát, hogy őrlési dézsmá-
ját március 15-ig beadja. 

Uj texlilárak 
február 18-tól a következők: karton 
80 cm és keskenyebb 7, 80 cmnél 
szélesebb 8 40, pamutvászon 8 50, 
kanavász 8 80, zefir 12, freskó 8 1 0 , 
inlet 8 20, ruhaflanell 80 cm nél 
keskenyebb 9 70. 80 cm és széle-
sebb 11 70, tennis/flanell 8 90, le-
pedő 142 cm 16 20 forint méteren-
ként. A férfizokni árát ugyanakkor 
6, a női harisnyáét 6 40 forintban 
állapították meg. 

galmat, fegyelmet az erkölcs min-
den vonalon való érvényeíülésének 
rendszerét. Adjunk erőt a Szociál-
demokrata Pártnak, hogy a ballasz-
toktól megszabadulva központi té-
nyezője legyen a magyar politikai 
éleinek és legyen elég erős ahhoz, 
hogy necsak résztvegyen az építés-
ben, de vezesse az épités munkáját. 

A nagy világ 
Az Epyesült Államok külfcgyi bi-

zottságának elnöke a köztársasági 
párti Vamlenberg szenátor kedden 
kijelentette, hogy a külügyi bizott-
ság a jövő hét keddjén megkezdheti 
Magyarország és a többi volt csat-
lósállamok békeszerződésének tár-

gyalását. Marshaü külügyminiszter 
a moszkvai ut élőit alaposan átta-
nulmányozza ezeket a békeszerződé-
seket. A szenátusi vitában fel fog 
szólalni Byrnes volt külügyminisz-
ter is. 

Marshall nyilatkozata a moszkvai tanácskozások előtt 
Marshali külügyminiszter egy 

sajtóértekezleten közölte, hogy a 
szovjet kormánytól kapott jegyzék 
értelmében a Szovjetunió nem emel 
kifogást a volt japán mandátumos 
területekre vonatkozó amerikai gond-

noksági politika ellen. Hangsúlyozta 
a külügyminiszter, hogy az USA 
külpolitikájában nem állt be válto-
zás, továbnra is Byrnes stuttgarti 
beszédében körvonalazott elveket 
tartja szem előtt. 

Elfogtak egy garázdálkodó 
fiatalembert 
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Szociáldemokrata Párt tagtoborzó nagygyűlése a színházteremben 

Korai csibék 
nevelése 

Sok helyen már a gondos házi-
asszonyok korai kot Jósokat ültettek s 
a csibék kelését már a napokban 
várják. 

A korai csibék keléséhez azonban 
megfelelő intézkedéseket kell tenni. 
Ha többszáz csibét keltetünk vagy 
vásárolunk a keltetőközpontokban s 
mint korai újdonságot akarjuk a pi-
acon elhelyezni, úgy legcélszerűbb 
külön nevelőhelyiségrő! gondoskodni. 
Tágas búbos kemencével, döngölt 
agyag, vagy deszkapadlóval rendel-
kező szoba a legmegfelelőbb, mely-
nek hőmérsékletét állandóan 22 C 
fok körül kell tartani. 

A mesterséges csibenevelés leg-
fontosabb berendezési tárgya a pet-
róleumfütésü műanyag, melynek nagy 
vas fémernyője alatt, melyet a föld 
felett mintegy 8—10 cm-re állítunk 
be, állandóan 34—35 C fok melegen 
keli tartanunk. A nevelőhelyiség 
négyzetméter alapterületére 12—15 
drb. csibét számíthatunk. 200—250 
csibénél többet egy müanya alá ne 
rakjunk. 

Fontos kívánalom, hogy a padlózat 
1 cm vastag száraz aprószemfi ho-
mokkal legyen felhintve és hidegebb 
helyiségben a homokot még apróbb 
szalmával vagy szecskával kell be-
borítanunk. Ügyelnünk kell azonban 
arra, hogy a gyúlékony alomany^g 
a tűzhöz, illetve az égő kályhához 
közel ne jusson. 

A felnevelés sikere nagymértékben 
függ a tisztaságtól s éppen ezért az 
etetőket és itatókat állandóan az 
egész nevelési idő alatt g ndosan 
fertőtlenítenünk kell forró lúgos víz-
zel. 

A tömeges csibenevelés alapfelté-
tele az állandó tiszta lebegő és ép-
pen ezért naponta szellőztetnünk 
kell. Bármilyen hideg van is, a szel-
lőztetést nem szabad elhagyni, de a 
nevelőhelyiság hőmérsékletét sem 
szabad lehűteni. A növekedő csibé 
ket egyhetes korban már az időjá-
ráshoz edzenünk kell és éppen ezérl 
száraz fagyos időkben, a déli órák-
ban egy kis kifutóba eresszük ki 
őket. mmtán a kifutót előzetesen 
gondosan felhintettük száraz szecs-
kával. 

A csibék takarmányozása pontosan 
meghatározott időrendben történjék. 
Eeinte naponta hétszer, azaz két-
óránként etessük. Később növeke-
désükkel arányban az etetések szá-
mát is csökkentjük. 

Izgalmas hajsza és 

n y o m o z á s után 

elfosják-e? 
Megtudhatja a 

Szentesi Lap 
vasárnapi számából. 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 

Nyomtalanul elint -
százával keresik, nyomozzák 

Vasárnap az egész város belekapcsolódik 
a nyomozásba 

Mégcsak néhány embert tart lázas 
izgalomban egy a város életében 
valóságos fordulópontot jelentő eset. 
Eltűnt valami, s a beavatottak már 
tudják, hogy két nap múlva Szen-
tesen mindenki ezt fogja keresni. 
Tűvé teszik érte a várost és a kör-
nyéket. Nem lesz egyeden üzlet, hi-
vatal, V3gy műhely, ahol az önkén-
tes nyomozók serege meg ne je-
lenne. 

A rendőrség, amely az utóbbi he-
tekben olyan páratlan értékű mun-
kát végzett, s a megyei közbizton-
ságot újból a régi színvonalra emel-
te, tehetetlenül fogja nézni ezt a 
nagy nyomozó hadjáratot. Ugyan-
akkor mindenki felfokozott idegálla-
potban lesi majd a kutatás eredmé-
nyeit. 

Lapunk áldozatot nem kí-
mélve több munkatársunkat 
kizárólag a nyomozás ala-
kulásának figyelemmel kisé-
résére állított be. Telefonon 
és futárszolgálattal a leg-
frissebb részletekről állan-
dóan tudomásunk lesz, s így 
mindenkit megelőzve fogjuk 
az eredményeket közölni. 
Mindenki, aki Szentes életét és 

ezzel egy üti Csongrád megye életét 
is figyelemmel kiséri, akinek érdeke, 
hogy ami itt ebben a városban, 
vagy a környékbeli falvakban elve-
szik, az meg is legyen, kisérje fi-
gyelemmel lapunkat vasárnaptól 
kezdve. Már a hajnali órákban ol-
vashatja a nyomozás legújabb 
részleteit. 

Nagyarányú cséplésí 
visszaélést fedezett fel 

a rendőrség 
A szentesi gazdasági rendőrség 

nagyarányú cséplésí visszaélést fe-
dezett feí, amelyet Orosz Istvánné, 
Lapistói lakos, cséplőgéptulajdonos 
valamint Oroszi Péter és Tari 
György követték el. 

Az elmúlt gazdasági év végén 
Oroszi Istvánné cséplőgépe bércsép-
léseket végzeit a szentesi tanyavilág-
ban, valamint Orosziék saját gaz-
daságában is elvégezte a cséplésí 
munkát. A gép irányitói Oroszi 
Péter, a tulajdonos fia, valamint a 
hivatalos esküt telt halósági meg-
bízott Tari György voltak. 

A leleplezett visszaélésért 
tehát ez a két személy 

felelős. 
A nyomozás megállapította, hogy 

Oroszok tulajdonát képező cséplő-
gép 1030 mázsa búzát csépelt el 
de az ellenőrző könyvbe csupán 
760 mázsát jegyeztek be. 

A differencia pontosan 270 
mázsa buza. 

Oroszi és Tari a következő gaz-
dáknál csépeltek el többet, mint 
amennyit hivatalosan bejegyeztek: 

Hali Mván, Nagy Antal, Tóth 
László, Kanfi Horváth Bálint, Piii 
Mihály, Oroszi András, Oroszi Ist-
vánné, (valamennyi lapistói lakosok) 
valamint Tokai Imre Vajda telepi, 
özv. Lovass SOndomé Boross Sá-
muel utcai. Gyapjas Gy^igyné Ber-
csényi-utcai, Bárányi János Wesse-
lényi utcai, Bugyi Ferenc Kalpagos-
utcai és Tari fertői gazdánál. 

A bűnös utón szenett terményt 
Croszi és Tari még az inflációs 
idők alatt elcserélgették. Az ügyben 
a nyomozás még folyik. 

Párthirek 
F. hó 28-án, pénteken este 6 órai 

kezdettel a párthelyiségben pár.esl. 

Aki a „Nőmunkás'-t előfizette az 
előfizetési jeggyel jelentkezzen a 
pártszékházban. 

A Szociáldemokrata Párt 0 . T I 
üzemi csoporji március 1-én, dél-
után 1 órakor üzemi pártnapoí lart 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
N á r d u s 1 - 3 . 

796.900 forint 
sok pénz a mai világban, ha mond-
juk egy szegény textilkereskedésröi 
vagy kisipari üzemről van szó, de 
kereken nyolcszázezer forint a sző-
vetkezetügy központi intézésére ta-
lán mégiscsak kevés, már pedig az 
állami költségvetés tárgyalásánál 
ennyi jutott a kereskedelem és sző-
vetkezetügyi tárca keretében a szö-
vetkezeti és szövetkezet-politikai cé-
lok előmozdítására. 

Alig niult el hét, hogy felelős 
politikusok ne hangsúlyoznák elvi 
és gyakorlati érvekkel alátámasztva 
a szövetkezetek fontosságát és ne 
kötnék le magukat a szövetkezeti 
mozgalom hathatós támogatása 
mellett. De mások a szavak, má* 
az írás és más a tett Nem a sza-
vakban, írott, vagy kimondott sza-
vakban — nyilvánul meg, hogy 
milyen fontosnak tartja valaki a 
szövetkezetek gazdasági, sőt poli-
tikai szerepét az áj Magyarorszá-
gon, hanem a pontosan felmérhető 
konkrét számokban. És ha a szá-
mokat nésziik, azt kell látnunk. 
hogy a szövetkezetek még ma is 
mostoha gyermekei gazdasági, tár-
sadalmi és politikai életünknek. 

.4 felszabadulás óta eltelt idő 
alatt a parasztság és a munkásság 
csodálatra méltó munkát végzett. 
Nem a szövetkezeteken, parasztok 
és munkások szövetkezetein múlott, 
hogy a rájuk váró feladatoknak mm 
voltak képesek eleget tenni. A kö-
vetkező három évben elsősorban a 
földművesszövetkezetek feladata lesz 
a mezőgazdasági termelés fokozása 
és korszerűsítése. A szervezett és 
tervszerű árúelosztásnak és ezen a 
ponton válik elsőrendűvé a fo-
gyasztási szövetkezetek szerepe. 
Ha azt akarjuk, hogy "a mun-
káspártok három éves tervében le-
fekteti célok megvalósuljanak, hogy 
az életszínvonal valóban elérje és 
túlhaladja a háború előtti állapo-
tot, akkor végre hozzá kell segíteni 
a szövetkezeteket, - amelyek eddig 
úgyszólván saját szerény eszköze-
ikkel álltak, az újjáépítés szolgá-
latában — hogy feladataikat telje-
síteni tudják. 

Munkásból igazgató 
Neh -ziparunk fejlesztésének egyik 

fontos áUo r.ása a győri vagongyári 
és a MAVAG telepek közös igaz-
gatás alá vonása. Ezt az intézke-
dést a Vagor.gyüi ki ünő működése 
is i .dokoita. A Nehézipari Köz-
pont mindent elkövet az ipartekpek 
kapacilasának fokozása érdekében. 
Hogy ezt elősegítse, a munkásság 
köréből kiemeli a legtehetségesebb 
szakembereket és vezető pozícióba 
helyezi őket. Értesülésünk szerint a 
Vagongyárban központosított győri 
neiiézipartelepek egyik igazgatójává 
a közeljövőben Horváth Sándor 
etv ársat, a Vagon^yár légi kitűnő 
szakmunkását nevezik ki. 

3 n a p i g | 

Pepita kabát Színház 
A legmulatságosabb magyar vígjáték Latahár v u * 
alakítása. C>upa humor muz i a , , • " W * ™ * 
Főszereplők - Latabár KálmTn v ' ^ ~ n e v í , , , e l 0 - M j c ^ a t a b á , Kálmán, Vaszari Piri. R ó z s l s f b 

A Városi színház pénteken Egy 
Kőrb- éjszaka cl» ü háromfelvonásog 
operettet adja elő ketten egy jegy-
gyei. Szombaton, vasárnap délután 
és este Dan<ó Pista kerül színre 
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Hőmérséklet . — 6 fok 
klőjárásjelentés: Mérsékelt szél. A hő-

mérséklet nem változik lényegesen. 

Ügyeletes gyógyszertárok > Február 2 2 — 
j6-ig Kerekes és Tordai. 

— Az Élelmezési Munkások 
Szakszervezete március hó 1-én, 
délután 6 órakor a Szakszervezeti 
Székházban központi előadó részt-
vételével tisztujjitó közgyűlét tart. 
Kérjük az élelmezési iparban mű-
ködő üzemi bizottságokat, hogy 
március 1-én, délután 5 órakor tar-
tandó előértekezle'en feltétlen meg-
jelenni szíveskedjenek. 

— Megvontak a nyugdíjat Beth-
ten istvántói, Lukács Bélától, Da-
rányi Kálmánnétól ésjBenes Zoltántól. 
Lakatos Géza volt miniszter nyug-
díjának elbírálását a honvédelmi 
.minisztérium hatáskörébe utalták. 

— A legújabb hideghullám 4 
tokos hideget és százkilometer se-
bességű szélrohamot hozott. A jég-
2ajlásbm is súlyos zavarokat idé-
zett elő, fokozta az árvízveszedelmet 
sőt egyes községeket már el is ön-
tött az árvíz. 

— Értesítés az ovodák meg-
nyitásáról. Az ovod.ii fejügyelöbi-
zottság nevében értesítem az érde-
kelt szülőket hogy a város mind a 
három ovodájában március 3 án, 
fcétfön reggel 8 órakor megkezdődik 
a gyermekek rendszeres ovodai fog-
lalkoztatása. Kérem a szülőket, hogy 
ÓZ ovodakba beíratott gyermekeiKet 
a foglalkoztatás idejére mindenkor «ontosan elküldeni szíveskedjenek. 

irányi Lajos feltfgvelőbizotisági 
flnök. 

— Vaklárma. A hídg időben 
elterjedt a hir, hogy farkasok buk-
kantak fel a Tisza körül. A vadá-
¿?ok nagy készültséggel indultak a 
ritka vadra, azonban puskacső elé 
e^y sem került, s a jólértesültek 
azt mondják, hogy vaklárma volt 
az egész. 

Megvan Szakái Mihály kabátja. 
A rendőrség bravúros nyomozás 
«fán tegnap délelőtt 11 órakor tet-
tenérte Szakái Mihály ny. • nyom-
dász ellopott kabátjának tettesét. 
* zöldkockás belsejü télikabát a 
Szentesi Lap kiadóhivatalának hely-
ségéből hosszú és tekervényes utat 
tett meg. 

A Szociáldemokrata Párt 
népgyűlései március 2-án 

A Szociáldemokrata Párt a tobor-
zási akció keretében március 2-án 
d. e. fel 11 órai kezdettel az alabbi 
helyeken és előadókkal tart nyilvá-
nos népyyűléseket: 
M ndszent Nervetti Károly 
Szegvár Rablóczky Árpád dr 
Derekegyháza Benke Imre 
Nagymógocs Vcrös Mihály 
Kiskirályság Boros Kálmán dr. 
F.-sebestyén L ndvay István 
Magyartes Mijó János dr. 
Csany telek Solti László dr. 
Tömörkény Jenei J^nos dr. 
Pusztaszer Papp L^jos 
Sövényháza Kókai Litván 

Csongrád megye népéhez! 
Munkások! Polgárok! 

Vasárnap délelőtt fél 11 órakor Szentesen és Csongrád megye 
minden községében megszólalnak a Szociáldemokrata Párt előadói, majd 
a rádió hullámain keresztül Szakasits Árpád jelenti be a Szociáldemo-
krata Párt tagtoborzójának kezdetét. Egész március hónapban a megye 
minden községében, városában, minden tanyában és minden lakóházban 
megjelennek a szociáldemokraták és felhívják mindazokat, akik a hala-
dús utján egy valóban demokratikus, emberi élet megteremtéséért velünk 
együtt akarnak harcolni és dolgozni: jöjjenek közénk! 

A ux, béke lezárt egy sötét korszakot, de az uj élet kibontakozásá-
ban ujool és ujbol f elmei ülnek olyan tünetek, amelyek azt mutatják, 
hogy ennek a népnek vigyáznia kell. Sokfelé látjuk, hogy az erkölcs-
telenség es a becstelenség kezd lábrakopni. Ebben a viharban a Szo-
ciáldemokrata Párt felé mint az ország legrégibb makulátlan multu 
partja fele szegeződik mindenki tekintete. Véget akarunk vetni az örö-
kös válságoknak. A lelkek nyugalmát nekünk kell megteremteni és a 
gazdasági életet a vámszedőktől nekünk kéli 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 hive a demokrá-
ciának, akt valóban akarja a tisztesség és a becsület uralmát meg-
valósító életet ebben az országban. 

A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT 
szentesi szervezete. 

SZENTESI LAP 1947. febr. 28. J 

Kiskereskedők 
figyelmébe 

Tiszteljük a palt hőseit, 
üldözzük a pult betyárjai t " 
Fontos rendelet. Az egyes kö-

tött pamutáruk egységes fogyasztói 
árátnk megállapításáról szóló 104 000 
1947 Ip. M. sz. rendeletnek a Ma-
gyar Közlöny 42. számában (1947 
II. 20) módosi ása jelent meg, amely 
kimo ;dja, hogy a fogyasztói árakat 
a kereskedők raktárán lévő kész-
letre csupán március,, hó 1-én kell 
érvényesíteni. A rendelet ugy értel-
mezendő, hogy semmiféle cimen 
nem szabad pamuth ¿risnyát és zok-
nit drágábban árusítani, mint a 
rendeletben előirt árak, még akkor 
sem, ha különleges minőségű, a 
100 006/1947. Ip. M. sz rendelet-
ben fel nem sorolt áruról van 
is szó. 

Az uj baromfi rendelet ki-
mondja, hogy az a baromfi, amit 
nem a beszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésére ajanlanak fel, a 8800/' 
1946. M. E sz. rendele bcn meg-
szabott korlátok között az eladó és 
a vevő szabid megegyezésével meg-
állapított áron hozható forgalomba. 
Ez azonban ugy értendő, hogy az 
áraknak ebben az esetben is a 
megszabott termelői árak felelt és 
a megállapilott legmagasabb fo-
gyasztói árak alatt kell maradnia. 

Fűszer- és vegyeskereskedők 
együttes kereseti és jövedelemadó-
kulcsának leszállítása, 5890/1946. 
M. E. sz. rendeletre utalással. 
(Kamarai Hírek 1947 II. 15. száma.) 

A convoy-textilellátás meg-
szüntetése. A szegedi kamara je-
lentette az illetékes kormányhatósági 
tényezőknek azokat a visszásságokat, 
amelyek a convoy-rendszer folytán 
keletkeztek. Ugyanebben a tárgyban 
a kamara most ujabb felterjesztéssel 
fordult a kereskedelemügyi miniszter-
hez, rámutatva arra, hogy a con-
voy-rendszer eredeti célját nem 
érte el, ezzel szemben súlyos és 

indokolt panaszokra adott okot a 
kereskedelem részéről. 

Leszállítják a só árát. A Qaz-
dasági Főtanács szerdai ülésén ugy 
határozott, hogy miután elegendő 
só áll rendelkezésre, a sójegyet 
megszünteti és a só árát jelentősen 
leszállítja. Egy kilogram só ára a 
jövőben 2.40 forint helyett 1.84 
forint lesz. 

Feloszlik a Gazdasági Főtanács 
textílfőbizottsága. Minthogy a 
textiltermelés kielégítően folyik, a 
Gazdasági Főtanács elhatározta, 
a tex'iifőbizottság feloszlatását. 

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

Rendőrsági hírek 
A szentesi rendőrség gazdasági 

csoportja tettenérte Hamari Ernő 
budapesti lakost, aki 101 kiló sulyu 
kettéhasított sertést és 130 kiló 
lisztet akart engedély nélkül Buda-
pestre szállítani. Az árut a rendőr-
ség lefoglalta, Hamari ellen ptdig 
megindította az eljárást. 

Ugyancsak a gazdasági rendőrség 
elfogott egy csongrádi illetőségű 
személyt, aki a szentesi tanyák kö-
zött bort cserélt terményért és en-
nek során mintegy 3 mázsa kuko 
ricát sikerült összeszednie. Az el-
járás megindult. 

í f h t f t * * 
NINCS A HÁZNÁL 

Ország - Világ 
Papent nyolc évi kényszermun-

kár Ítélték. 

Erdei Ferenc a Nemzeti Paraszt-
párt új főtitkárra. 

Szegeden száz-ágyas turistaszállót 
állítanak fel. 

Letartóztatták dr. Molnár László 
budapesti népbirósági tanácselnököt. 

A makói Ipartestület országos ak-
ciót indit az iparosok nyugdíjellá-
tása érdekében. 

Kassák Lajos 60 éves. 

Budapest I. február 28. 

7 30: Reggeli zene. 8: A kanyaró 
elleni küzdelem. 8 15: Könnyű mu-
zsika. 9: A Postászenekai játszik. 
12.15: Magyar nóták. 13.15: Az 
orosz nemzet nevelője. 13.30: Zene-
kari művek. 14 10: A Házi-együttes 
játszik. 15: Pincék h< lyén. 16: Jazz-
együttes. 16.45: Felebarátaim. 17.10: 
Szakszervezeti tanácsadó. 17.20: 
Szakszervezeti hiradó. 17 25: A Vö-
röskereszt közleményei. 17 45: Sport-
közlemények. 18: Vt-res Péter elő-
adasa. 18.20: Mar jav Erzsébet énekel. 
18 40: Dolgozók Rádiószlnháza. Ku-
tató Sámuel. 20 20: A Rádiózenekar 
hangversenye. 21 40: Angol nyelv-
oktatás. 22 30: Magyar nóták. 23: 
BBC-Iemezek. 

Hirdessen lapunkban! 

Febr. 28-án« pénteken 
este hat pár tes t a Petöíi-utcai pártszékházban 

órai k e z d ettel 
Beszámolunk a bel- és külpolitikai helyzetről. 
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Felhívás 
A Székesfőváros, bánya- és ipar-

vidékek dolgozói kenyérellátásának 
biztosítása céljából folyó évi február 
hó 15-én országszerte megindult a 
terménybeszolgáltatás elszámoltatása. 

A koalícióban egyesült pártok ne-
vében felhívjuk vidéki szervezetein-
ket, hogy működési területükön a 
terménybeszolgáltatás teljesítését mi-
nél hatékonyában támogassák és a 
kiküldött bizottságok, valamint el-
számoltatási biztosok munkáját köz-
vetlen támogatásukkal tegyék minél 
eredményesebbé. 

Az ország dolgozóinak kenyérre 
van szükségei Ezt pedig csak a 
beszolgáltatás!' rendeletek maradék-
talan végrehajtása által biztosithat-
juk. A kenyeret biztosító munkából 
a koalíciós pártok vidéki szerveze-
teinek a helyi érdekeket és szem- j 
pontokat mellőzve, tevékenyen kell 
kivenni a részüket. 

Mindazok a pártszervezetek ame-
lyek a vonatkozó rendeletek végre-
hajtását megakadályozzák, vagy ma-
gatartásukkal az eljárást késleltetik 
vagy annak eredményességét kedve-
zőtlenül befolyásolják, a koalíció 
érdekét veszélyeztetik és az ország 
közösségének érdekei ellen súlyosan 
vétenek A koalícióban egyesült pár-

A Szociáldemokrata Párt 
gazdasági terue 

Századunk eddig eltelt évtizedei 
megmutatták, hogy a termelés irá-
nyítása nem bízható sem az egyes 
termelőegyedek szeszélyére, sem a 
különböző termelőosztályok önzésére. 
A liberális termelés válságokat, mun 
kanélküliséget, ezek nyomában ki-
robbanó elégületlenséget, szociális 
földcsuszamlást, diktatúrát, háborút 
és ezek nyomában fellépő szörnyű 
nyomort idézett elő. Ha mindezektől 
a világot meg akarjuk kímélni, gaz-

i dálkodásunkat tervszerűvé kell ten-
' nünk. A tervszerűsítésnek többféle 

célja is lehet. A kapitalizmus elgon-
dolásában a gazdálkodás célja a 
profit, a szocialista gazdálkodásban 
a tervszerű gazdálkodás célja az 
ember, tehát a gazdasági erők össz-
hangbaho/atala és fejlesztése, hogy 
maximális legyen az életszínvonal, a 
jövedelem igazságosabb megoszlása 
mellett. 

A Szociáldemokrata Párt legjobb 
erőit latbavetve, tervet dolgozott ki 
Magyarország gazdasági életére vo-
natkozóan. A tervnek két része van. 
Az elsfl rész a háború okozta pu*7-

j titások helyreállítását célzó három-
tok az ilyen magatartás legkimélet- ! éves felépítési program, amelynek 
megtorlásáról minden esetben gon- ! végrehajtása után az ország túljut 
doskodni fognak. 

Nagy Ferenc s. k. 
miniszterelnök 

Független Kisgazda Párt. 
Szakasits Árpád 

miniszterelnökhelyettes 
a Szociáldemokrata Párt főtitkára. ; 

Rákosi Mátyás 
miniszterelnökhelyettes 

a Magyar Kommunista Párt főtitkára. ; 
Veres Péter 

a Nemzeti Parasztpárt orsz elnöke 
nemzetgyűlési képviselő. 

Vásári hirdetmény 
Közhiré teszem, hogy a Magyar 

Kereskedelem és Közlekedésügyi 
minis/ter ur által engedélyezett ki-
zárólagos országos állatvásár 1947. 
évi március 10. napján lesz meg-
tartva. 

Az állatvásár reggel 7 órakor 
kezdődik. 

Vészmentes helyről mindenfajta 
állat felhajtható azonban csak sza-
bályszerű járldtlevéllel ellátottan bo-
csájtatnak b>\ Az állatok forgalmá-
nak szabályozása tárgyában érvény-
ben lévő rendelkezések betartandók. 

Felhívom az állatok tulajdonosait, 
hogy a marhalevelet és a helypénzt 
a vásári kapunál elkészítve tartsák, 
hogv így a marhalevelek felülvizs-
gálása akadálytalanul és a forgalom 
fennakadása nélkül lebonyolítsák. 
Ugy a ló mint a marhavásártérre 
való bebocsátás a vágóhídfelőli 
kapun történik. 

A marhavásártérre csak a Ve^se-
lényi-utcán át a lóvásártérre csak 
az aradi (-irátysági) országútról le-
térve a méntelep és a járványkórház 
között elverető uton lehet helybéli-
eknek és vidékieknek egyarán köz-
lekedni. 

A kereskedők kötelesek ipariga-
zolványaikat magukkal hozni. 

Vajda Imre s. k. 
polgármester. 

Hirdessen lapunkban! 

az 1933. évi gazdasági szinten. De 
I nemcsak túljut rajta, hanem olysn 
i változások alapjait rakja le, amelyek 
' azu'án lehetővé teszik, hogy a terv 

második szakaszában előirányzott 
nagy gazdisági fejlődés vonalai ké-
szen álljanak. 

A terv második szakasza hosszabb 
időtartamot ölel fel. Ebben már a 
cél s gazdasági életnek olyan rend-
szerbe fogása, átállítsa és kifejlesz-
tése, amely a dolgozó nép számára 
kb. 15 év alatt az eddigi életszint 
többszörösét kívánja biztosítani, 

j Az a történelmi felelőség, amelyre 
I a Szociáldemokrata Pártot múltja és 
j hagyományai kötelezik, nyújtott ösz-
t tönzést a párt gazdasági tervének 

kidolgozására. 
A 15 éves, nagyobb távlatú terv-

nek három alapgondo'aía van. 
1. A mezőgazdaság átállítása, 

amelynek révén Magyarország kert-
ors'ág lesz, amivel együtt jár az 
agrárlakosság életszinljének emelése. 
A parasztsors nemcsak elviselhetővé 
de kívánatossá is válik és a paraszt 
a közlekedés és technika kifejlesz-
tése révén részese lesz a városi 
kulturának. 2. Az ipari termelés 
legnagyobb mértékű kifejlesztése. 
Ezt két körülmény is biztosítja. Az 
egyik, hogy újabb munkáskezek tö-
megét állítjuk az ipar szolgálatába 
a más* pedig az, hogy az ipari 
munkáshadsereg teljesítményét a 
munkamódszerek megváltoztatásával 
új munkagépek beállltásázal, a ter-
melés teljes racionizalásával az egyén 
kizsákmányolása nélkül annak több 
szőrösére fokozzuk. 3. Nemzetközi 
együttműködés a felfokozott terme-
lésből kikerülő árú felhasználásával 
A magyar termelőerők kifejlesztése 
megfelelő külföldi fogyasztást és 
ugyanakkor megfelelő külföldről va-
ló import-lehetőségeket biztosít. A 
Dunamedence szempontjából Ma-
gyarországnak és Magyarország 
szempontjából a Dunamedence álla 
mainak döntő jehntősége van. A 
15 éves gazdasági terv sikerének 
teltétele a Dunamed.-nce különböző 
állami gazdasági tervének össze-

hangolása, ez országok gazdasági 
életének ecyrnásfelé való fordulása. 

A nagyszabású 15 éves terv ki-
dolgozása a legapróbb részletekig 
kidolgozás alatt áll, de a feltételét 
jelentő három éves tervet a Szo-
ciáldemokrata Párt már kidolgozta. 
E terv vezérgondolata, hogy a meg-
lévő adottságokkal kulcsiparunkat 
az elkövetkező három év alatt ugy 
fejlesszük, hogy az egyfelől a köny-
nyöipar gyors növelésére biztosítson 
alapot, másfelöl a mezőgazdaság 
átállításához nélkülözhetetlen ipari 
termékeket kellő mennyiségben tudja 
rendelkezésre bocsátani. Ugyanakkor 
teljesíteni keli erre a három évre 
eső jóvátételi szállításokat is, ame-
lyek megtermelése ellenérték nél-
küli exportot jelent, tehát a magyar 
gazdasági égetnek egyáltalán nem 
jelentéktelen megterhelését. 

A számvetések kiindulópontja 
mindenütt M?gyarrrs?ág nemzeti 
jövedelme és az abból elérhető meg-
takarítások nyomán keletkező be-
ruházás. A terv végrehajiására azon 
ban nem minden téren fu ja saját 
erőnkből. Olyan importra is szük-
ség lesz, amellyel szemben e há-
rom é"en belül nem tndunk majd 
áruexportot állitani. Gondolnunk 
kell tehát az import-lehetőség má-
sik formájára, a kölcsönre is — ez 
lehet közvetlen árukölcsön. Két-
ségtelen, hogy a világpiacon köl-
csönigényeink iránt érdeklődés mu-
tatkozik majd. 

Mind e kérdések tengelyébe a 
dolgozók életsziptjének emelését ál-
lította a Szociáldemokrata Párt. 
Megszabta a hároméves lerv gerin-
cét alkotó iparfejlesztés irányait. Az 
állam tulajdonában, vagy kezelésé-
ben lévő iparágak beruházásait az 
állam fedezi, a magánipari beruhá-
zási tőkét e magánipar bocsátja túl-
nyomóan rendelkezésre. Ahol szük-
ség van rá, az állam áll a magán-
gazdaság szolgálatára. Kizárjak a 
terv szempontjából téves beruházá-
sok lehetőségéi és kötelezik az ipar-
ágakat a s/ükséges racionalizálási 
rendszabályt k vegrehaj ására. Fej-
leszteni kell az adópolitikai, h o g y a 
beruházási terv végrehajtásának le-
hetőségeit megteremtsék. 

A hároméves ierven belül gon-
doskodás történik a termelt javak 
f gyasztasának lehetővé tételével a 
dolgn2ó magyar nép életszi- tje eme-
léséről. A dolgozó társadalom vér-
zett és elvérzett a háborúban, az 
infláció alatt i:s viseli a stabilizáció 
minden terhét. A központi cél szol-
gálata mellett is, tehát nemcsak fo-
gyasztóvá kell tenni a népet, ha-
nem lakástermeléssel, kórház?al, is-
kolával, szociális Hálással és min-
denekelőtt magasabb munkabérrel 
emelni a dolyozók életszínvonalát. 

Tudatom tisztelt meg-
rendelőimmel, hogy egv 
évi szüneteltetés után 
ismét 

rneMfem o munkát 

F ü h r e r 
könyvkötö 
Si t onyi Ernő-utca 31 

„Kiaminek nem mestere, 
gyilkosa an annak" 

Ne adja zongoráját, 

hangszereit kontár kézbe 

Rom. vagy r o n c s zongoráját é-8 
hangszereit 

Söpter mes(er 
Ú j j á é p í t i . 
Szentes, Farkas Antal-u. 42 

S P O R T 
Indul a bajnokság 

Március 2 án megindulnak or-
szágszene a bajnoki labdarugó mér-
kőzések. A spoit fontosságát ma már 
nem keil magyarázni senkinek. Sza-
kasits Árpád miniszterelnökhelyettes, 
a Szociáldemokrata Párt főtitkára 
számtalanszor tanújelét adta annak, 
hogy a sport mennyire szívügye. El-
rendelte, hogy mindenütt, ahul csak 
sportegyesületek vannak, azok támo-
gatásban részesüljenek. Ha egyelőre 
anyagilag csak gyéren is, de erköl-
csileg feltétlenül kötelessége minden-
kinek támogatni a sporiot. Budapes-
ten és vidéken a legismertebb sport-
emberek tagjai 2 Szociáldemokrata 
Pártnak. P^ritagjaink: dr. Ries István 
igazságügy-miniszter, a labdarugó 
szövetség elnöke; dr Mező Ferenc, 
a szellemi olirnpiász világbajnoka, a 
VKM testnevelési ügyosztályának a 
vezetője stb. Minden sportágbon ott 
látjuk az élen a szociáldemokrata 
sportembereket. A Szociáldemokrata 
Párt célja: Minden városban köz-
ségijén sporttelepeket létesíteni és a 
sportolókat ellátni felszerelésekkel. 
Ezt azonbm csak úgy érhetjük el, 
ha mindenki zászlónk alá sorakozik 
és belép pártunkba. Beszélj ismerő-
seiddel, hogy a sportot támogassák, 
lépjenek be a Barátság Sport Egye-
sülelekbe. Ha nincs még ilyen a 
községben vagvr városban, akkor 
alakítsd meg. Útmutatást minden 
pártszervezet készséggel megad. 

Március a sportok hónapja. Kez-
dődik a labdarugó idény és a zárt 
helyiségekből az ifjúság kitódul a 
szabadba. Március az agitáció hó-
napja. Ha még nem vagy párttag, 
lépj be a Szociáldemokrata Pártba 

Futballisták! Toldi Géza, az eu-
rópai hírű futballista, Deák, a gól-
király; Schiosser Imre, a 75 szörös 
magyar válogatott, szociáldemokrata 
Lépj be Te is a Szociáldemokrata 
Pártba! 

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

Jóállapotban levő mély gyermek-
kocsi elddó. Keresztes-utca 10. 

Drótperemes 28 as kerékpár-
abroncs eladó. Értekezni lehet 
a Barátság nyomdában. 

Varrógépek tökéletes javítása, ke-
rékpárok zsírbaraká-a s.b. Wolford 
Sánd r műszerésznél. 

Kádfürdő mindennap. 
Gyorstalpalást, j »vitást kifogás-

talanul késeit Sípos József cipész-
mester, Kiss Bálint-utca 7. (Ref. 
templom utcája.) 

F ö s / . e r k e s / t ö • S i m a L á s z l ó . 
Feleló» s / e r k e s z l ő : S z ó k é F e r e n c . 

Felelón k i a d ó : N a g y M i h á l y . 
Nyomta a » B a r á t s á g * n y o m d a k f t . 

Pek' /ss 'ívom C s e r n u s L . I m r e 

» « » y Szociáldemokrata Pártban 




