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Megjelenik hétfő kivételévei
minden nap a reggeli órákban.

Marosán György, a Szociáldemokrata Párt főtitkárhelyettese

A magyar demokrácia erői egy
esztendő óta válságról válságba küzdőtték át magukat, ennek ellenére
hatalmas munkát végeztek, amit c.«ész
Európa elismer. Ha azonban megvizsgáljuk az rgy esztendőt kísérő
válság okaií, meg kell állapítanunk,
hogy az ország íalpraállítána újjáépítése terén sokkal nagyobb eredményeket is elérhettünk volna, ha
ennek a munkának megvannak a
politikai biztosítékai. Míg a demokrácia egyik kezével rakta a téglát,
a másikkal védekeznie kellett a meghúzódó romboló erőkkel szemben.
A sok válság után nyugodtan állíthatjuk, ho^y a magyar demokrácia
máris elvesztett egy évet s ez számos terü'eten szinte behozhatatlan
hátrányt jelent. Elveszítettünk egy
esztendőt, mert nem követtünk el
mindent, hogy a jelentkező ellenforradalmi erőket már felbukkanásukkor
felszámoljuk és türtük olyan politikai
törekvések érvényesülését, melyekről
minden iózaneszű ember el^re lá'.fa,
Hová akarják sodorni az országot.
Önigazolásra még e súlyos helyzet
közép te sincs szükségünk. Figyelmeztetéseink egész sorát idézhetnénk,
amelyekkel esetről esetre felhívtuk az
ország, a kormány és a többségi párt
figyelmét a veszedelemre. A Gvulai
és Fillér-ügytől kezdve Kovács Béláig nagy az út és ezt az utal politikai lelkiismeretlenségen át a hazaárulás tinyei kövezik ki. E veszélyes
politikai törekvések már fellépésükkor magukon v selték a haladás ellenségének helyzetét, de nemcsak a
haladás eszméivel álltak szemben,
hanem a magyar nép érdekeivel és
a demokratikus köztársasági államformával is. Alig s z ü l e i meg a
köztársaság, már jelentkeztek az öszszeesküvők, akik a demokráca jó
akarata folytán átmentették életüket
és kapcsolataik kiépítésével megdönteni készültek azokat a gazdasági
eredményeket is. amelyeket a magyar
dolgozók verítékükkel harcoitak ki.
A demokrácia nagylelkűségét
és
tisztességét használták fel becstelen
terveik keresztülvitelére, mint ezt
visszatekintve, ma minden tisztességes ember kénytelen megállapítani.
Jogfolytonosságról beszéltek és a
magyar f*j védelméről, holott ez a
világ legnagyobb csalása az összeesküvők ajkán. A magyar nép 25
esztendőn át megtanulta, hová vezetnek a Szálasit kitermelő Horthyrendszer módszerei. Az összeesküvők
a fehér és zöld terror jogfolytonosságát keres'ék.
Az a tény, hogy a magyar demokrácia más népek véráldozatából
bontakozott ki, sokakat — akiknek
tisztességében egyébként okunk van
kételkedni — gyengébbé tett az országban. Ezeket az embereket az elmúlt korszak keserű tapasztalatai és
tanúságai sem tették határozottabbá
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és keményebbé. Ma már azonban
nekik is fel kell ismerniük: elég volt
az eddigi öngyilkos demokráciák
keserű példájából és a világot háborúba döntött fasizmus „eredményeiből*.
A demokrácia a demokratáké és a
demokrácia ellenségeire kérlelhetetlen szigorral kell lecsapni. Hol lartanánk ma gazdasági és politikai
téren, a társadalmi élet átalakulása
terén, ha kisebbek lettek volna
szenvedéseinkhez képest tapasztalataink és harcosan leptünk volna a
demokrácia védelmére ? Hol tartanánk, ha nem kellett volna birkóznunk ennyi gáncsosliodással és rosszakarattal, hol tartanánk, ha erélyesen
lépünk közbe és in'ir csirájában elfojtjuk a veszedelmes törekvéseket.
Többet építhettek s alkotthaffak volna
munkásaink, parasztjaink és értelmiségeink, ha nem éreMék volna: munkájuk eredménye idegen kezekbe jut,
mis nekik egy tányér levesen kívül
alig került, egyesek kéf esztendő alatt
vagyonokat naráCRoltak öfsze. A feketepiac hiénái mellett mindig ott
voltak a politikai kalandorok, akik

ledöfni készülték az újjáépülő országot.
Mindez a politikai bizonytalanság
légkörében alakulhatott csak ki így
politikai biztosíték nélkül a megállapodások be nem tartásával, vagy kijátszásával, azzal a kétértelműséggel
és kétarcúsággal történhetett, ami
sokak magatartását és politikáját jellemzi. Most, amikor talár, lezárul a
legsúlyosabb válság korszaka, önkritikával kell levonnunk a tanulságokat, jussunk el megfelelő következtetésig. Függesszük tekintetünket
az elmúlt esztendő vaiamennyi kérdésére és lássuk be: —- hogy ismét
nekiindulhassunk a munkának —
határozottabb harcot, keményebb kezel kell mutatni és biztonságosabb
légkört kell teremteni.
Politikai biztonságot követe! magái a k az ország dolgozó népe, hogy
építő munkáját tovább is jól végezhesse, biztosítékot arra, hogy amíg
dolgo/nak, az ellenforradalmi erők,
ame'yek idővel, nyugdíjjal és pénzzel
rendelkeznek, nem döfik le munkaközben, nem semmisítek meg munkája eredményét. Az üzemek dolgo
zóinak, a földek napszámosainak,
irodák robotosain^k el kell jutniok
oda, hogy a munka eredménye tisztességesebben osztassék el, nem a
tőke és egyesek hatalmának növelésére. Haladéktalanul politikai bizalmat kell teremteni a demokratikus

Mm Sándor Klltaiisatóscual folytatták
az összeesKlivésl per tárgyalját

Az ötös tanács pénteken folytatta
az ősszeesküvési per tárgyalását.
Szentmiklóssy védelme
kérésének
helytadva elrendelték elmeállapotának megvizsgálását. Erre törvényszéki szrkértő orvosokat rendellek
ki. Majd Andrá Sándor vezérőrnagy állt a bíróság elé. Kijelentette,
hogy nem érzi magát bűnösnek.
Elmondotta pályafutásának ismertetése során, hogy ezredesi rangban
vett réS/t a Vörös Hadsereg elleni
harcokban. A demokratikus kormány
léptette elő vezérőrnaggyá.
1943
évben lett a Magyar Közösség tag-

ja. A múlt év tavaszán beszélték
meg Dónáttal, hogy meg kell kezdeni a katonai szervezkedést, ü j
párt alakítására is gondoltak, de ké
sőbb a jelenlegi pátiokba való beszivárgást tartották helyesnek. A katonai vonalon nem tudták egy darabig eldönteni, hogy földalatti honvédelmi minisztériumot, vagy fővezérséget állítsanak fel. Majd a hadparancsról beszélt, amelynek egyes
pontjait nem tartott helyesnek. Számítottak arra, hogy a puccs után
az egyes honvéd kerületek parancsnokai melléjük állanak.

Megszakadtak
magyar-cseh tárgyalások
A Magyar Távirati Iroda szerint
a magyar-cseh kormány közölt megkezdődő tárgyalások péntek délután
megszakadtak. A tárgyalások megszakadásának az az oka, hogy a
csehczlovák delegáció a szlovákiai
magyaroknak
Csehországba való
kényszer telepítését és az ezzel öszszefüggö vagyonjogi ügyeket olyan
kérdésnek minősítette, amely kifejezetten csehszlovák telügy, tehát a
tárgyalások anyagába
egyáltalán
nem vonható be.
A tárgyalások akkor szakadtak
meg, midőn Clemcntis külügyi államtitkár és Gyöngyösi János megbeszélése során világossá vált, hogy

a csehszlovák álláspont a szlovákiai magyarokra vonatkozó kívánságok elöl a Iegmerevebben elzárkózik.
A magyar kormányküldöttség hazautazott Prágából.

Ujabb két fatolvaj
A rendőrség pénteken éjjel tettenérte Budai Péter és Lehota Lajosné
Huszár utca 32 szám alatti lakosokat, akik a ligetbe: akácfát akartak
kivágni, A két fatolvaj ügyében megindult az eljárás.

erők között s ez a bizalom nein rajtunk múlik, hanem a többségi párton, amelynek végre tisztáznia kell
ideológiáját és belső életét. Senki ne
nézzen sanda szemmel a Szociáldemokrata Párt felé, amely egy jobb,
békésebb és szebb világ megteremtéséért küzd. Vegyék tudomásul, ebben az országban büntetlenül nem
lehet kísérletet íennni a régi jog- fosztás visszaállítására. A munkásságnak és parasztságnak bíznia kell
a demokratikus értelmiség erejében
és tiszta szándékában.
Elérkezett a tervszerű munka ideje,
s a tervszerűségben a demokratikus
erőke! fokozottabban kell bekapcsolni, mert mint Európában, hazánkban
is ezek szabják meg az újjáépítés
fejlődésének útját. A dolgozó nép a
válság felszámolásának közepette cselekvésre vár a vezető pártoktól és
politikusoktól. Kemény és gyors cselekvésre vár, mert a tavasz a nagyobbütemű munka megindulását
jelenti és e munkától függ, hogy a
következő esztendő után hogyan fejlődik a mezőgazdaság, az ipar és a
kereskedelem. A szocialista munkás,
a paraszt és az értelmiség e gondolatok jegyében vizsgálta a válságot,
nézi a válság megoldására irányuló
törekvéseket és várja az eredményeket. hogy további hatalmas munkájába belefoghasson.

Helyén marad

Nyéki Ferenc
tanfelügyelő

A helyi sajtó közölte, hogy Nyéki
Ferencet a közoktatási minisztérium,
helyesebben Nagy Miklós kisgazdapárti államtitkár rendelkezésével állásából elmozdilotta. Amint a Szegedi Népszava írja, a rendelkezés
mögött reakciós ptóbálkozás húzódik meg. A Szociáldemokrata Pár!
közbelépésére azonban Nyéki Ferenc továbbra is megmarad álláfában.
Megemlíti' a szegedi lap, hogy Nyéki
ügyének előadója a kultuszminisztériumban Sándor Benő miniszteri
osztálytanácsos volt, aki e pillanatban a
budapesti
népügyészség
foglya.

Feketézőt fogott
a rendőrség
Pénteken este a vashidtól előállították Géczi István budapesti lakost, aki 18 db élősertést akart
autón Budapestre szállítani. A rendőrség az autóban 30 kg zsirt, 30
kg szalonnát, 30 kg kolbászt és
240 kg lisztet talált elrejtve, amelyekre Géczinek nem volt szállítási
engedélye.
A rendőrség az árut őrizetbevette
és átadta a közellátási felügyelőségnek, Géczi ellen megindult az eljárás.
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A Szociáldemokrata
Párt városházi frakciójának nyilatkozata
A Magyar Alföld mai számában
(—ai) aláírással, köztudomás szerint
Samarjai Tibor kezéből, névtelenül
ugyan, de mindenki által érthető
módon gyalázatos támadás jelent
meg Sima László elvtárs, városi tanácsnok ellen. A szociáldemokrata
városi alkalmazottak csoportja ezt a
minősíthetetlenül durva, tárgyilag is
aljas támadást a maga részéről megbotránkozva utasítja vissza és megállapítja, hogy Sima László nem
szorul védelemre abban a tekintetben, hogy fontos és nagyfelelősségü
állásában mennyire szociális érzékkel végzi fáradhatatlan munkával
a maga kötelességét. A frakció a
támadás alkalmából tiszteletéről, bizalmáról és szeretetéről biztosítja
Sima Lászlót és arra kéri, hogy ez
az otromba támadás ne kedvetlenitse el, folytassa tovább is ugy,
mint eddig közérdekű, a kisemberek
érdekeit mindenkor szemelőtt tartó
működését a város javára.
A Szociáldemokrata Párt
városházi csoportja,

Március 15 és 16-án hangszórós
propagandakocsik járják
be az
országot. Ugyanakkor megkezdődik
a kongresszusi és a tagtoborzó filmek vetítése a Szociáldemokrata
Párt filmszínházaiban. A párt kongresszusi kiállításának vidéki kör-

A belügyminiszter'rendeJctet adott
ki, amelyben a művészeti tanács
javaslata alapján minden magyar
film készítéséhez 150 ezer forint segélyt utalnak ki. A gyártónak igazolni kell, hogy az ezen felüli öszszeg rendelkezésére
áll. A filmet
elkészülése után bírálóbizottság tekinti meg. Ha a film kitűnő az államsegélyt nem kell visszafizetni, a
kevésbbé jólsikerült filmeknél azonban méltányos fizetési feltételekkel
az államsegély visszafizetendő.

Harmadik tizes
szám: A059 023409
Tegnap délután elhelyeztük a harmadik tízforintos bankjegyet. Ennek
száma: A059 023409. A megtaláló
20, esetleg 50 forint jutalmat kap.
Második tízesünk
megtalálójának
nevét lapunk keddi számában közöljük. Amint megírtuk az első tizes
boldog meglelője Hódmezővásárhelyről jelentkezett. Kisérjük figyelemmel lapunkat, mert a nyomozás
megkönnyítése érdekében a helyet,
ahol elhelyeztük a bankjegyet még
a megtalálási határidő előtt közöljük.

Zöldség és főzelékfélék árának
felszabadítása

biztos kendersermesztésnek
Április elején vetjük, augusztus a betakarításának ideje,
munkafolytonosságot biztosít. Vetőmagot és különféle
készárukat adunk. Szerződéses kendertermő terület
beszolgáltatási mentességben részesül.

SZEGVARI KEMDERGYÁR
Z S O L D O S - T E L E P I iroda

A közellátásügyi
minisztérium
szabaddá teszi a burgonya és zöldségáru forgalmát és árát. A burgonyaszállitáshoz a jövőben is szállítási engedélyre • lesz szükség és
ilyet csak az kaphat, aki a burgonya
25 százalékát dézsmaként hivatalos
áron beszolgáltatja.
Az elmúlt napokban a földmüvelésügyi minisztérium, az Országos
Földbirtokrendező Tanács, valamint
a Földhivatal szociáldemokrata tagjai megválasztották a két földmüvelésügyi hivatal szociáldemokratáinak
vezetőit.
E három hivatal szociáldemokrata
tisztviselőinek elnöke Takács Ferenc
elvtárs, földmüvelésügyi államtitkár
lett, aki megválasztása után hangoztatta, hogy az uj vezetőségnek egyik
legfontosabb programpontja, a földmüvelésügyi minisztérium hatáskörébe tartozó összes mezőgazdasági
hivatalok szociáldemokrata alkalmazottainak egységes csoportba való
tömörítése.

miniszter 50.928—
körrendeletével a
zöldség és főzelékfélék árát a méltányos hasznot meg nem haladó
nyereség felszámítása esetén szabadon engedélyezi.
t

A közellátási

8zámu

Gróf TELEKI PÁL-utca

3 számú ház eladd

ciáldemokrata Párt állal felvett politikai garanciák ügye. Pénteken a
Szociáldemokrata Párt
vezetősége
megtárgyalta az aktuális kérdéseket.
Ülést tartott a Kominnnista Párt
politikai bizottsága is. Balogh István államtitkár betegsége miatt a
Független Kisgazdapárt Végrehajtó
Bizottsága az államtitkár lakásán
Ülésezett, s itt tisztázzák a párttagok
igazolásának és a tisztujitásnak módozatait.
A Baloldali Blokk
szombaton
ülést tar*.

Csap2dékdús késői tavaszodás záloga a

Megindul
a magyar filmek
gyártása

ferLW4.VENDELN2E4L8

3 órabor

útja is megkezdődött. Az első állomás Győr. Valószínű, rövid időn
belül Szentesre is eljut. 16-án nagy
népgyűlést tartunk, melynek előadója
egyik vezető szociáldemokrata politikus lesz.

Belpolitikai helyzetkép
A szaktanács küldöttsége látogatást tett amint már közöltük a Kis«gazdapárt parasztképviseíőinél. A
tárgyalások egyébként
megmerevedtek különösen a Magyar Nemzet: A többi koalíciós pártok a sor
cimű cikkéből tűnik ki az álláspontok távolodása. A baloldali pártok
kiemelik lapjuk hasábjain, hogy a
Független
Kisgazdapárt
kezében
van a válság megoldása. Csak kedden fogják a tárgyalásokat folytatni,
hogy időközben a Kisgazdapártnak
módja legyen saját álláspontját tisztázni. A legfontosabb kérdés a Szo-

Ma este záróra

Magyar Csárdában
A Szociáldemokrata Párt

népgyűlései
március 16-án
Márciás 16-án, délelőtt fél 11 órai
kezdettel a Szociáldemokrata Párt az
alábbi helyeken tart nyilvános népgyűléseket :
Szentesi körzet: Mindszent, Derekegyháza, Nagymágocs, Árpádhalom, Pábiánsebestyén, Kiskirályság
és Magyartés.
Csongrádi körzet: Csanytelek,
Tömörkény.
Hódmezővásárhelyi körzet:
Mártély.
Szegedi körzei: Kiskundorozsma, Kistelek, Pusztaszer, Sándorfalva, Sövényháza, Tápé és Algyő.

Iparos hírek
Az Ipt. jegyzői hivatala értesiti a
mestervizsga előkészitő tanfolyamra
jelentkezett hallgatókat, hogy a tanfolyam kezdete egy héttel" később
| lesz. így nem március 10 én, haj nem 17-én hétfőn este 6 órakor
j lesz megnyitó.

S Az Ipí. jegyzői hivatala nyomaté| kosán felhívja a cséplő és vető; magtisztító tanfolyamon résztvenni
í óhajtók figyelmét, hogy március
\ 12-ig jelentkezzenek, hogy hajlandók-e megszerezni
iparigazolváA földművelésügyi minisztérium j nyuklioz szükséges bizonyitványt,
felhívja az ujgazdák figyelmét arra, | vagy nem. U. i. ez évben bércséphogy javításba küldött és a javítás- léssel csak az foglalkozhat, akinek
ból visszaérkező mezőgazdasági gé- erre szóló iparigazolványa meg
pek kedvezményes díjtétellel szál- lesz. Jelentkezhet minden 18. életlíthatók. A szállításhoz az illetékes évét betöltött magyar állampolgár.
gazdasági felügyelőségtől kell iga- Jelentkezéskor minden hallgató 45
zolást kérni és a kedvezményes díj- forintot fizet be a vizsgadíj, tanfotétel igénylését a fuvarlevéllel be lyam és egyéb költségek cimén. Ez
kell jelenteni.
évben több ilyen tanfolyamot nem
tartunk.
A közellátásügyi minisztérium tájékoztatója az érdekelt termelőket
hogy az új termési év folyamán
mindazoknak,
akik kereskedelmi,
vagy ipari növények termelésére
Folyó hó 10-én, este fél 7 órakor
kötnek szerződést, azután a terület Végrehajtóbizottsági ülés lesz. Tagok
után, amelyen a szerződéses terme- pontos megjelenését kéri az* Elnöklést folytatják, semilyen beszolgál- ség.
tatási kötelezettségük nem lesz.
Folyó hó 12-én, szerdán este fél
7 órakor Kunfi Gárda értekezlet.
Hirdetmény
Folyó hó 14-én, pénteken este 6
Az építőipari munkások szakszerórakor a párthelyiségben (Petőfi-u.
vezete f. hó 9-én, délelőtt 10 órakor a szakszervezeti
székházban 14.) pártest. Előadó: dr. Mijó János.

Párthfrek

tagértekezletet iart. A tagok pontos
megjelenését kéri a
Vezetőség.

Fenyő-, nyár- és tölgy-

fűrészáru kapható
Zsoldos-telepen

Üzemi pártnapok:
F. hó 11-én, kedden este 6 órakor Maqyar Államrendőrség. Előadó:
dr. Solti László.
F. hó 12-én du. 5 órakor Villamosmü. Előadó: Papp Lajos.
F. hó 13-án MAV ti. p. este 6
órakor. Előadó: Vámos Imre.
F. hó 13-án, csütörtökön du. 2
órakor Ármentesitö Társulat.

i•

Hirdetmény

Értesítem a közönséget, hogy a
| S városi kertészet Tul a kurcai Üvegházában primula, cinerária és ciklámen korlátlan mennyiségben előnyös árban kapható.
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H I R J K K

,yw»s\v.w

A

Va
mércius
9. Rom. kat. Oculi.
piclestáns Rebeka
Viaé Hátjelen lés: Tisza 8 án 534, Kurca
Hőmérséklet. - f
•dőjárásjelentés:
g a t szél, több felé
zás. A hőmérséklet

H A N G Y A

;

keltető megkezdi működését j

2 tok
Mérsékelt északnyufutó eső. vagy havasüllyed.

t gyeletes pyógysyer tárak • Mércius 8 —
?4-ig lile é9 Szentessy.

Csongrád és Szeged tiszai kikötőt
kap.

TELEFONSZÁM: 9 1 .

S P O R T

=

r

'

Az amerikai árukölcsön keretében
újabb 3087 darab teherkocsi érkezett
a fővárosba.

SzIM hírek
A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom folyó hó 12-én szerdán este
7 órakor tartja évi rendes tisztújító
ülését.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés.
3. Pénztári jelentés.
4. Választás.
5. Esetleges indíívánok
és kérdések.
A SzIM tagok pontos megjelenését kéri az Elnökség.

Csodarepülő

S

A szociáldemokrata Hajdú Ernöné
a kocsmák számának csökkentését
követelte a nemzetgyűlésben.

Bérkeltetésre tojást elfogadunk I

BARÁTSÁG-MOZGÓ

S

Ország - Világ
Székesfehérvár felé a nagy olvadás következtében árhullám közeledik.

Ma délután 2 órai kezdettel az
Erzsébetkerti sporttelepen találkozik
a két együttes: a SzMÁVSE és a
— Felkérjük igen tisztelt előfi- SzMTE csapata. A derbi mindig
zetőinket, hogy elmaradt előfizetési túlfűtött volt és izgalmakban bővelmindkét
díjaikat f. hó 15-ig rendezni szíves- kedett. Reméljük, hogy
kedjenek, mert 15-e után az előfize- csapat megérti, a mostani rangadón
téssel hátralékban levőknek nem áll nim ellenséget, hinem megbecsülő
módunkban a lapot.tovább hitelezni. ellenfelet kell egymásban látni. Mi
sportszerű becsületes küzdelmet váKiadóhivatal.
runk. Tegnapi számunkban tolmá— Az izraelita hitközség elölcsoltuk sok ezer szurkoló kérését
járósága értesíti a hitközség tagjait,
Kiss Szabó János állasbahelyezése
hogy ma délután fél 6 órakor dr.
érdekében a közületek vezetőihez.
Soltész Elek pesti rabbi az iskolá- j
Örömmel tudatjuk,
hogy Szabó,
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű köban előadás* tart. Kérjük a hitköz- j
zönséget. hogy társasviszonyunk megbízva Szentes demokratikusan gonsé^ tagjainak teíjes számú megjele- I
szűnésével
ismét módunkban van terdolkozó vezetőiben teljes szívvelnését.
melői áron kedves vevőinket kiszolgálni
lélekkel játszani fog a piros-kék
Cserepes virágok, kosa— Méhészek figyelmébe. Az szinek győzelméért. Princ sajnos
rak, olasz szekfű, menyigényelt lemez megérkezett.. Szét- sérült, így az SzMTE felállítása a
asszonyi
és
alkalmi
osztása vasárnap 10 órakor. Átveen- heíyínen fog kialakulni egy 13-as
csokrok, élő és művirág
dő 3 napon belül. Délután választ- keretből. Bármelyik csapat győzhet.
koszorúk Ízléses kivitelben készülnek.
manyi ülés.
Minden attól függ, hogy a játékosok
Szíves pártfogást kérünk
— Meghívó. A Szentesi Iparos milyen odaadással küzdenek színeiNőegylet f. lió 23-án déluán 3 kért, levetették-e magukról az önzést
S z a t h m á r y Testvérek
órakor határozatképtelenség esetén és a „nagymellényt." Ez különösen
5 órakor tartja évi rendes közgyü- áll az SzMTE egyes játékosaira,
Kertészet
Cyklamen virágszalon
léhét. meiyre minden tagot szere- akik közül voltak akik a múltban
Telefon: 97.
Teleki-u. 56.
tettel meghívunk. Elnökség.
összetévesztették a futballpályát a
— Hegyközség felhívja kiséri sétatérrel! A csapatok összeállítása:
Hirdetmény.
Szentesi MÁV: Zsoldos, Várady,
berki és alsóréti tagjait, hogy f. hó
Közhírré teszem, hogy a város
10 és 11-én délutáu 4 órai kezdet- Koós, Faragó, Busái, Soós, Dóczi,
Dénes, tulajdonát képező aprólegelők 1947.
te) fjyüinölcsfaápolási előadást tart Juhász, Fazekas, Szabó
évi március hó 14, napján de. 10
Szalai.
a kiséri református iskolában.
SzMTE: Mészáros, Orgovány S., órakor a városháza 28. sz. hivata— Nőiszabók az árszabályukat
los helyiségében tartandó nyilvános
vegyék át Boc*kai-u. 28 alatt annál Demeter Lajos, Gujdár, Káinián, szóbeli árverésen 1947. évi március
is :nkább mivel a rendelkezés sze- (Nagy I.) Dorogi, (Demeter János) hó 16 napjától 1948. évi március
rint a műhelyekben kell kifüggeszteni. Mikecz, Tóth, (Nagy), Szabó János, hó 15 napjáig terjedő időre azon— Háziipari tanfolyamok ünne- Princz (Tóth), Kovács.
Játékvezető Szegedről.
V. I. nali készpénzfizetés mellett haszonpélyes zárókiállítása március 10-én
bérbe adatnak.
délután 4 órakor lesz a vátosháza
Haszonbérbe adatik: 1) a hékédi
DLASz
játékvezető
testülete
Szenkézgyülési tei inében.
tesen labdarugó játékvezetői tanfo- baromfilegelő, 2) a nagyvölgyi la— Női gumicsizmák, flanel és lyamot rendez. Felhfvjuk az érdek- pos, 3) a vámházgát, 4) az Árpádtextilárúk, alumínium edények, Cik- lődőket, hogy kedden délután 6 utca környéke, 5) a bürkösgát, 6)
taeipők, Mauthner magvak kaphatók. órakor a Vasutasotthon helyiségé- az alsó csürhejárásból a szélmalom
Szabad talpbűr eladás hatósági áron ben megbeszélésére jelenjenek meg. környéke, 7) a felsőcsürhejárás.
Az árverési feltételek a városháza
a hözönség részére is. Szentesi Áitotónos Fogyasztási Beszerző Ter- * Egy bőr-kocsiülés eladó Nagy- 28. számú hivatalos helyiségében
megtudhatók.
melő és Értékesítő Szövefkezet Szen- örvény-utca 21 szám alatt.
tes, I. Bartha János-utca 5. Üzlet281
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Cserépkályhák
átrakását
és
vasrészeseknek vásárlási visszatérítés,
kályhák samottuzását szakszerűen
jegyezzünk üzletrészt.
készíti Szűcs András, Deák F.-u. 56. Hirdessen lapunkban!
— Vasárnap délután 3 órakor
oaiátságos sakkversenyt rendez a
Szociáldemokrata Párt és a Földmunkások Szakszervezete a Földmunkás Szakszervezet helyiségében.
)ó*ékosok pontos megjelenését kéri
Március 9 - 1 0 .
2 napig I
a Vezetőség.
— A felsőpárti ref. ált. iskola
Diákkaptára vasárnak délután 3 órai
kezdettel a Deák F.-u. 51 sz. alatti
iskolában műsorral egybekötött jótékony célú teadélutánt rendez 1 Ft-os
Vígjátékok vígjátéka. Hihetetlen bravúrok, esetlen kalandok és zebeléptidíjjal, melyre a szülőket és az
nés mókák egy újszerű és pompás világfilmben. Főszereplők:
érdeklődőket ezúton is hívja a DiákRellys, Georges, Qrey.
Kiegészítő: Tokaji szüret.
kaptár vezetősége.

S
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Előjegyzéseket n < ) p O S C S Í t ) G r e felveszünk

Színház: Vasárnap Marica grófnő,
hétfőn Obsitos.
Szabadság Mozgó műsora: Vasárnaptól keddig: Waterloo Bridge.
A Magyar-Szovjet Művelődési Társaság f. hó 11-én, kedden
bemutatja képekben a nagy Szovjetunió mezőgazdaságának fejlettségét.
A mezőgazdasági képkiállítás f. hó
11-től, keddtől naponta d. e. 8-tól
délután 4-ig díjta'-nul megtekinthető
a társaság székhazában, Hotváth Mihálv-u. 10 sz. rlatt.

SZENTESI LAP 1947. márc. 9.

Budapest I. március 9.
7: Reggeli zene. 8: Hirek. 8.20:
Spirituálék. 8.30: Kapi Králik Jenő
orgonál. 9: Római katolikus vallásos
félóra. 10: Réformátus ister tisztelet.
11: A regény születése. 11.20: Goldmark: zongoraötös. 12.15: Anyák 5
| perce. 12.20: A Bazilika énekkara.
| 13: Istenek tanakodnak. 13.30: Kali már
Tibor
emlék-hangversenye.
! 14. lo: Művészlemezek. 15: Az eli beszélés magyar mesterei. 15.20:
i Görög dalok és áriák. 15.45: Gál
1 György vasárnapi krónikája.
16.00:
j Bölcsőtől a sírig. 17.10: Magyar
I Parnasszus. 18: Egyveleg. 18.10:
Török Sándor vasárnapi beszélgetése Gáspár Gusztáv római katolikus
! lelkésszel és Berkeczi Albert refor• mátus lelkipásztorral a félremagya; rázott keresztről. 18.40: Énekes ze| nés részletek. 20.20: Székely Júlia
i zongorázik. 21 00: A rádió hangja.
! 21.10: Strausz János keringöi. 21.30:
; Vasárnapi rádióankét. 22c Hirek.
i Sporthírek. 22.35: Hanglemezek. 23:
| A modern muzsika kedvelőinek.
Hétfő március 10.
• 7.30: Reggeli zene. Hanglemezek,
j 8: Háziartási tanácsadó. 8.15: Heti
zenés kalendárium. 9: A rendőrze! nekar játszik.
12.15: Horváth Jenő
j jazz-együttese játszik. 13: A romani tikus Észtország. 13.15: Molnár Ág! nes hegedül. 14.10: Régi iskola, áj
i iskola. 14.25: Sovinszky László szalonzenekara játszik. 16: Hajdú Péter
harmonikázik, li.40: Egy éjjel a
sivatagi oázisban. 17.10: Párthiradó.
17.20: A Vöröskereszt közleményei.
18: Gomez: 11. Guarany: nyitány.
1810: A Szabad Föld Téli Estje
Pilisen. 18.45: UFOSz az újgazdákért. 19: „Várlak egy holdfényes éjtszakán." Sienkár Dezső dalai. 19.30;
19.30: Szeretnék néha visszajönni
még! 20.20: Magyar Muzsika. 21,40.
Orosz nyelvoktatás. 22.30: I. rész:
Billy Mayerl' saját müveit szólaltatja meg. — II. rész: Arthur Yuiig
és swingtettje játszik. 22.50: Külföldön lévő magyarokhoz. 22.55:
A Hadifogoly Híradó közleményei.
23: Mivészlemezek. 0.30: Hirek
eszperantó nyelven.

Lutz

zománcok,

festékek,

l a k k o k elismert legjobb minőség

LUTZ C O S É S T Á R S A
írVÖ
. RN A6T-U. 4.
nK'O* tT*A «10« yiOOH MOQA «« *%.

LAKK ÉS FESTÉKGYÁR RT BU0APE9T

Fizessen elö
a Szentesi Lapra

Szociáldemokrata Párt

4

SZENTESI LAP 1947. márc. 9.

Szinház

A szentesi Iparos Dalárda
és a hódmezővásárhelyi Iparos Dalárda

együttes hanguersenye március 16-án

Mágnás Miska, Marica grófnő, Mosolyországa, Sybill.

Hirdetmény

A hét végét és a jövő heti műsort is a régi nagysikerű és mindenkinek fülébemuzsikáló operetteknek szenteli a társulat. Azt irják
a fővárosi lapok, hogy a szinház
válságban van, s ennek egyik főokát a helytelen müsorpolitikában
keresik a szinkritikusok. Jöjjenek a
a fővárosi színházak vezetői a vidékre s tanuljanak. Kevés ma a jó
darab, s kevés főként az olyan,
amely a közönség érdeklődésére
tarthat számot. Forduljanak
hát
vissza a múltba, éspedig abba a
múltba, amikor még az igazi tehetség és az igazi mfivészét volt az
egyedüli jogosítvány a sikerre, nem
pedig a kurzus meglovaglása és a
sekélyes eszméknek művészi álarcba
való öltöztetése. A Mágnás Miska,
a Marica Grófnő és a Sybil nemcsak az öregebbek emlékében fe- ;
lejthcte:ien, de a józanabb gondol- !
kodásu fiatalság is más légkörben j
és más világban érzi magát, ha j
ezeknek a nagyoperetteknek örök- j
szép melódiái fülébe csengenek, f
Ezért üdvözöljük örömmel a szin- »
ház műsorán ezeket a darabokat, j
Garanciát látunk a társulatban arra, j
hogy a nagymultu operetteket méltó j
előadásban fogja szinrehozní s a
szentesi közönség pedig telt házak- i
kai honorálja majd ezt a munkát, jp
dr. v. gy. !.

Folyó hó 5-én tartott Közellátási
Bizottsági ülés határozatából kifofolyólag felkérem mindazokat a termelőket, iparosokat és bármilyen
más foglalkozásúakat, akik háztartási és gazdasági szükségletüket
meghaladó mennyiségű búzával, árpával vagy kukoricával rendelkeznek, hogy feles készleteiket kijelölt
gyüjtőkereskcdőnek megvételre adják át.
Az ellátatlanok kenyérgabona szükséglete csak egészen rövid időre van
biztosítva. Érezze át minden termelő
és másfoglalkozásu ellátott, akiknek
kenyere uj termésig biztosiiva van,
sőt feles készlettel is rendelkeznek,
az ellátatlanok súlyos helyzetéi, akiknek rövid idő múlva a napi 15 dkg
kenyér sem lesz biztosítható. Más
városokban és községekben, ahol
az ellátáei zavar már korábban fellépett, az illető városok és községek lakosai fele készleteiket önként
felajánlották, iskota példáját adva
együttérzésüknek és egymáson való
segíteni akarásáknak.
Bizom abban, hogy a város Iakossai is hasonlóan, minden egyéb
érdeket fé!re;éve, feles készleteik
beszolgáltatásával bizonyítékát ?dják együttérzésüknek és segíteni
akarásuknak.
286
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Kényszereladás
Dézsa, lefolyó kagyló, virágálványok, székláb,
ebédl^szekrény
(modern), hosszú asztal, egyéb
ingóságok

sürgősen e l a d ó k .
Érdeklődés Kossuth u. 13/a. sz.
8 - 9 és 12—2 órák közöt.

Meghívó

i
i
!
j
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i
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Hirdetmény

A megyei földhivatal értesíti a
szentesi uj földhözjutialotiakat, hogy
a Csúcs Károly Belsőecser 68 sz.
tanyájához tartozó földeket f. évi
március 11-én, a számnélküli ingatlanához tartozó földeket pedig f.
évi március 12 én, végül a Graff
Emiiné kajáni ingatlanából kioszlott földeket március 13 án fogja a
mérnök kimérni. Ennélfogva az érdekelt földhözjutíatottak a fenti napokon birtokbahelyezésük végeit saját érdekükben feltétlenül jelenjenek
meg a helyszínen,
303
Földhivat?!.

Magyar Tűzoltók Szabad SzakHirdetmény
szervezete Szentesi csoportja 1947.
Közhírré teszem, hogy >a jóvátéévi március 16 án 10 órakor tartja telre és a Vörös Hadsereg ellátására
közgyűlését a szentesi Tűzoltólakta- beszolgáltatott, de még kifizet, tlen
nyában a következő tárgysorozattal: jószágok ellenértékébe kiadásra ke1. Évi jelentés és. zárszámadás rülő buzakötvények kiosztása ezenelőterjesztése.
túl csak hétfőm csütörtökön és szom2. Felmentvény megadása feletii baton történik a közellátási hivatal
határozat.
beszolgáltaíási osztályán.
3. Intéző bizottság és tisztikar
Ezúton is felhivom a beszolgáltamegválasztása.
tást teljesítőket, hogy buzakötvé
4. Esetleges indítványok.
nyeik átvétele végett, a fenti napoMegjcgvzés: Indítványokat a helyi kon minél előbb jelentkezzenek.
csoport vezelőségéhez a közgyfilést . 285
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8 nappal megelőzőleg kell benyújtani
Felhívás
Mészáros János
A m. dohányjövedék kiküldötte
elnök h.
a dohánytermesztés időszerű kérdéseiről f. évi március hó 10-én d. e.
Felhívás
11 órakor a Parasztszövetség taA termelési bizottság felhívja azon nácstermében tájékoztató szakelőadást tart.
földtulajdonosokat akik az 1946
Felhívom
a
dohánytermelőket,
évben kaptak földet és az UFOSzon keresztül az 1947. évre vetőma- hogy ezen értekezleten saját érdegot igényeltek inázsánkénii 10 fo- kükben jelenjenek meg, mivel a
rint befizetésre az 1947. évi március részükre kijáró ingyenes vágott dohó 11. napján délelőtt 8 órától déli hány kiosztás és egyébb kérdések
1 óráig a termelési bizottság hiva- is megbeszélésre kerülnek.
talos helyiségében Városháza 24-es
Polgármester.
szobában pontosan jelenjenek ínég 1
300
Felhívás
Polgármester.
Felhívom a körzet- és utcabizalNmgy ebédlőasztal, íróasztalért
miakat, hogy folyó hó 10 én hétfőn
elcserélhető. Clm a kiadóhivatalban
délelőtt 10 órakor a városháza taí J K M k Wcrtheim-szekrény, nácstermében fontos megbeszélésre
feltétlen jelenjenek meg.
Bocskai - u. M.
° ,C8Ón
Polgármester.

Hirdetmény.
Az egész ország területén elterjedt és lótenyésztésünket fenyegető
tenyészbénaság elleni küzdelem érdekében felhivom a város valamennyi
lótulajdonosának figyelmét arra, hogy
kancájukat csak köztenyésztésre engedélyezett és csak olyan ménnel
fedeztessék, melynek tulajdonosa a
havi állatorvosi vizsgálat megtörténtét és ménje egészséges voltát az
állami állatorvos bizonyítványával
igazolni tudja.

283

Polgármester

Tudatom tisztelt megrendelőimmel, hogy egy
éri saüncteltetcs
után
ismét

Hirdetmény
A magyar közellátásügyi minisztérium 9Ó4.465—'947 IX. 2 szátru
rendelete alapján közhírré teszerr,
hogy a textil nagy és kiskereskedők
kötelesek beváltani a beszolgáltv
tási kötelességüknek eleget tett gazdák részére kiadóit I. és II. sor lássál ellátott, textilutalványokat a
szabad áruk terhére.
284
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Hirdetmény
Felhivom az összes fuvarosokat
és bérkocsisokat, hogy 1947 évi
március 9-én délután 5 órakor a
48-as kör helyiségében fontos üdvben értekezlet les?, kérem az érdekelteket, hogy saját
érdekükben
minél nagyobb számban jelenjenek
meg.
VezetŐsé>

Apróhirdetések

mesRezM a munkát

Nagy gumikerekű féderes slrárkocsi és egy lóra való szcrszá.r
eiadó Dudás Sz. Józsefnél Soós-uLv.
23 szám.
139
Gyönyörű
tartóshullámot, liajfcstést, színezést, szőkítést Zsembánál csináltasson. Teleki Pál-u. 25.
könyvkötő
Eladó Kátai-utca 12 számú híz
Siinonyi Emő-ulca 31.
melyben 2 üzlethelyiség és 4 eg>
szobás lakás van, minden elfogadHirdetmény
ható ¿Írért eladó.
263
Szavatolt gyökérmag, berlini fé;1947. évben a tavaszi haszonállaivizsgálat a következő napokon les?. hosszu, bolgárkertészetek részre a kalmas kg ként 12 forint. Árp.íd L.
1. 1947. március 18-án d. c. 8 óra
52 szám.
276
Eperjesszéli népháznál.
Eladó Vesselényi-utca 78 ¿.zámú
1947. március 18-án d. u. 1 óra
ház és egy hálózati rádió.
24
Nagy királysági népháznál.
Nagyhegyen 400 kv;:d át gyü2. 1947. március 19-én d. e. 8 óra
Belsőecseren a Debreceni földön mölcsös lakással együtt eladó, érte kezni lehet Vesselényi-u'ca 48. 242
lévő kovácsműhelynél
Magános asszony bejárónak e 1947. március 19-én d. u. 2 óra
menne. Rákóczi F.-u 14.
Ve kei háti Mátéffy malomnál.
3. 1947. március 21-én d. e. 8 óra
Jóáilapotban levő mély gyermekZalotai népháznál.
kocsi eludó. Keresztes-utca 10.
1947 március 21-én d. u. 1 óia
Egy darab »anz motor 3 lóerős
Felsőc^oidajátási népháznál.
és egy 2 száz kilós mázsa eladó
4. 1947 március 22 én d. e. 8 óra
Kishát-utca 13
30S
Nagytőkéi népháznál.
Egy keveset használt ru'ia eladó
1947 március 22-én d. u. 1 óra
Farkas zug 3/a.
300
Nagytőkéi Vcrga csárdánál.
Nádat minden mennyiségben ve5. 1947 március 24 én d. u. 2 óra
Németh fslvá.
I. és Ii. kerület a vásártéren a Má- szek, ajánlatokat
Rozgcnyi-uíca 15 szám alá kérem
tyás szálló elölt.
6. 1947. március 26-án d. e. 8 óra
301
Kistőkei népháznál.
Stráfkocsi könnyű, jókarban lev r
7. 1947. március 27 én d. u. 2 óra eladó Stammer-u. 5.
29-1
III. és IV. kerület, a vásártéren a
Zrínyi-utca 14. számú ház elad<s
Mátyás szálló előtt.
Forgalmas utcavonalon ievö fűszer8. 1947. március 28 án d. c. 8 óra üzlet átadó. Érdeklődni Zrinyi utca
Lapistói utászháznál.
14. szám.
292
1947. március 28-áu d. u. 1 óra
Angóra ^ubancoí és gyapjút veAlsócsordajárási csőszháznál.
9. 1947. március 29-én d. e 8 óra szek csak hétfőn. Mátyás király-u
11, D jzs3-köz felől.
288
Külsődónáii népháznál.
Szappanfőzőszer,
mosópor-,
1947. március 29 én d. u. 2 óra
cpőkrém-, padlóp szta-, d,-naturáltD. oldalt Mitcsi malomnál.
10. 1947. március 31 én d. u. 2 óra szer-, kenőszappan-, padlóolaj kapPótszemle a vásár-éren a Mátyás ható Izsák fesiékü, Jetben.
28 T
szálló előtt 5 óráig.
Nagygörgős-utca 23 számú há?
Figyelmeztetem a a lótarló gaz
eladó. Értekezni ugyanott.
289
daközönséget, hogy vizsgálatokra
Bádogos munkát (javításokat is)
összes birtokukban lévő lovaikat vállalok. Bencsik bádogos Kálvin-té(csikót, öszvért, szamarat) kötelesek (Felsőpárti óvodával által.)
290
felvezetni és kivánalra azok marha4—5 mázsa teher bíró kézikocs
leveleit bemutatni.
eladó Bercsényi-utca 146.
297
Azon lótulajdonosok ellen, akik
Stclázsi, rézüst, ponyva, eke
lovaikat (csikót, öszvért, szamarat)
nem vezetik elő, kihágási eljárást mázsa, asztal, éjjeliszekrény eladó
296
indttok és szigorúan meg lesznek Sáfrán Mihály utca 24
Esernyő behúzást és javítást válbüntetve, azonkívül vizsgálat saját
lalok Deák Ferenc-utca 137. szán'
költségükre lesz elrendelve.
282
Polgármester
299
Eladók kályhák, búíorok, csizmák 42 es, Fürdőkád, tükiök Pintéc
Kisasztal, hosszú kötél, man
utca 1 szám.
298
dolin, cscrkészkalap eladó Szekffi-u. 5.
_
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