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Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

Boldogabb életet 
lilván teremteni 

a SzociálifemoKrata Párt 
A Szociáldemokrata Parihoz tar-

tozni történelmi hivatás. A szocia-
lizmus boldogabb, emberi életet kí-
ván teremteni minden ember szá-
mára Szebb, nemesebb, fennköltebb 
feladat alig adódhat, mint részt-
venni annak a társadalmi rendnek 
helyreállításában, amely minden dol-
gozót megkímél a kizsákmányolás 
veszedelmétől, biztosítja számára 
munkája teljem ellenértéket és mó-
dot ad, hogy életét a kuliurember 
színvonalára emelje. 

A Szociáldemokrata Párt boldog-
sághoz, megelégedettséghez kívánja 
juttatni az embereket. Nagy vona-
lakbari ezt célozza országos politi-
kája, részletekben ezt jelenti község-
politikája. Elvi álláspontja szerint 
minden közösséget, tehát falu», kis 
és nagyvárost egyaránt megillet a 
teljes önkormányzat. Ebben adódik 
mod, hogy a nép résztvehessen a 
saját SO.S Í intézéseben. 

A szocialista községpolitika célja 
az enib'jr felől, születésétől haláláig 
gondoskodni. Ezérí kíván otthono-
kat emelni a terhes anyáknak, hogy 
nagy és fankölt élethivatásukra 
egészséges, kényelmes és gondtalan 
körülmények között készülődhesse-
nek. A csccseinővédelem teljességét 
kívánjuk, hogy egészséges nemze-
dékek fejlődjenek. Óvni és védeni 
kívánjuk a kisdedeket, ezért tervez-
zük a mindenhova kiterjedő napközi 
otthon és óvodahálózatot. A? isko-
lák tízezreit kívánjuk megépíteni, 
amelyekben tandíjmentesen, ingyen 
könyvekkel és tanszerekkel módot 
kívánunk adni mindenki gyermeké-
nek a tanulásra, művelődésre. A 
műveltség ugyanis nem maradhat 
meg a vagyonos emberek kiváltsá-
gának. Kötelességünk gondoskodni 
arról, hogy tanulhasson, akinek erre 
hajlamossaga van. Ezért nemcsak 
az általános iskolában, hanem kö-
zép- és főiskolá .ban, egyetemekben 
teljesen ingyenessé tesszük az okta-
tást, a tanszemélyzet számára pedig 
olyan fizetéseket kívánunk megálla-
pítani, hogy gondtalanná váljon, to-
vább művelhesse magát és mester-
ségéi szeretve szeretettel fordulhas-
son azokhoz, akik tőle várják a 
tudást. 

Gyermekek és felnőttek számára 
intézményesen biztosítani kívánjuk 
az üdülést és pihenést. Az egész 
éven át munkában görnyedő test-
nek szüksége van pihenésre. De 
módot akarunk adni, hogy a ter-
mészet szépségeit, a napfény, friss 
levegő, zöldelő parkok, ligetek és 
erdők ózonját a dolgozók is élvez-
hessék. Ez a mindenévi üdülés nem-
csak megpihenést, hanem megerő-
södést is jelent. A pihent szervezet 
ellenállóbb lesz a betegségeknel 
szemben és szükségtelenné teszi a 
kórházak százait. De gondoskodni 
kívánunk kellő számú jól felszerelt, 
képzett orvosi karral rendelkező 

Szakasits Árpád beszéde 
az amerikai jegyzékről 

Szakasits Árpád elvtárs miniszter-
elnökhelyettes Salgótarjánban beszé-
det mondott, amelyben foglalkozott 
az amerikai-szovjet jegyzékváltással. 
Egy esztendő óta fiaial demokráciánk 
az egymást követő válságtik lázában 
ég — mondotta. — Ahelyett, hogy 
a felszabadulás után felszámoltuk 
volna a' háborús bűnösöket a forra-
dalom szelleménen, rábíztuk a füg-
getlen bíróságra az Ítélkezést és 
hagytuk, hogy befurakodjanak a de-
mokratikus pártokba. Nem a gyűlö-
let lángját gyujtottuk fel, hanem az 
ország felépítéséért dolgoztunk, me-
lyet a náci dú'ás pusztított el. Az 
Összeesküvők befés'zkeiték magukat a 
Kisgazda Pártba, Paras ószövetségbe 
az egyik kisgazdapárti minisztérium-
ba s arra törekedlek, hogy vissza-
vegyék a paraszttól a földet és el-
vegyék a munkástól a szabadságot. 

A Kisgazda Pártnak az lett volna 
a kötelessége, hogy leszámoljon az 
összeesküvőkkel és biztosítsa a párt 
demokratikus törzsének éíetét. Nem 
pzt tette, ha valami intézkedést ke-
resztülvitf, fanyar ábrázattal és nem 
meggyőződésből cselekedte, hanem 
kényszeredetten, úgyhogy a kívül-
állók azt látták, hogy a Kisgazda 
Párt inkább szeretné keblére ölelni 
az összeesküvőket. 

így történt ez Kovács Béía eseté-
ben is, akit végül a szovjet hatósá-
gok az általuk végzett nyomozás 
adatai alapján tartóztatlak . !e. A 
pártközi konferenciák ekkor indultak 
meg s úgy látszott, hogy eredmé-
nyesek lesznek, a Ki gazJa Párt 
azonban nem hajlandó politikai biz-
tosítékokat nyújtani, amelyek a koa-
líció megszilárdulását tennék lehető-

vé. Arra törekedtünk, hogy a békés 
megegyezést létrehozzuk, mikor hírül 
vettük, hogy az Egyesült Államok 
kormánya jegyzéket nyújtott át Mosz-
kvában és Budapesten, amelyben ki-
fogásolt bizonyos dolgokat. Ezzel 
kapcsolatban rámutatott az Egyesült 
Á'ilan;ok tájékozatlanságára és az 
ebből er dő téves megállapításokra. 

Az amerikai jegyzékben foglalt 
ama vádra vonatkozólag, hogy mi a 
Kisgazda Párt elleni általános táma-
dásra haszná'tuk fel az összeeskü-
vést, hangsúlyoznom kell, hogy mi 
nem akarunk felfordulást, diktatúrát, 
sem egy, sem két párt diktatúráját 
nem akarjuk — mondotta Szakosíts 
Árpád. 

Mi alkotmányos eszközökkel akar-
juk megszerezni és mecf is fogjuk 
szerezni a többséget, mi ki akarjuk 
irtani az országból az erőszaknak 
utolsó nyomát is. Az atneiikai jegy-
zék arra volt jó, hogy Magyarorszá-
gon a jobboldali erőket feibátorítsa. 
Ezek a jobboldali remények teljesen 
jogosulatlanok. Elindulhatott ugyan 
egy jegyzék az USA részéről a Szö-
vetséges Ellenőrző Bizottsághoz, de 
semmiféle támogatás nem indulhat 
meg a magyar ellenforradalmi erők 
feltámasztása érdekében. Elsősorban 
nem — és erről majd gondoskodunk 

az angol munkáspárt által kor-
mányzott N agy británn iában. 

Ezuián a pártközi tárgyalásokról 
szólt és kijelentette, hogyha nem ve-
zetnek eredményre, akkor a népnek 
keli döntenie és meggyőződése, hogy 
ebből a választási küzdelemből a 
Szociáldemokrata Párt hatalmas meg-
erősödéssel kerül ki. 

Tizenhét dunántúli 
összeesküvőt tartóztattak le 

Megindult ;i vidéki összeskúvőfe felszámolása 

A belügyminisztérium közli: Az 
államvédelmi szervek a köztársaság 
védelméről szóló 1946. évi 7 tc.-be 
ütköző tevékenység miatt őrizetbe 
vették Ballya László szombathelyi 
postatakarékpénztári igazgatót, Döb-
rössy Lajos szombathelyi református 
lelkészt, dr Tóth János szombathelyi 
városi műszaki tanácsost, Qaál 
László szombathelyi városi főmér-
nököt, Fekete Ferenc parasztszövet-
ségi titkárt Mátészalka, Eőry Sán-
dor OKH kirendeltségi vezetőt, 
Kiss Ágost magántisztviselő/, Kovács 

Sándor t. főhadnagyot, Kecskés 
Sándor állattenyésztési főellenőr!, dr 
Németh Gyula orvost, dr Szathmáry 
Sándor ügyvédet, Tóth Ferenc épí-
tési vállalkozót, Tőke István gép-
kocsifuvarozót, dr Német László 
püspöki titkár, dr Oioszy Farkas 
Győző tanügyi titkárt és Szabó Imre 
Ferenc szociális felügyelőt, az utób-
biak székesfehérvári lakosok. Mind-
egyikre súlyos terhelő adatok áll 
nak fenn. valamennyien a Magyar 
Közösségnek tagjai és a szervezke-
désben részesek. 

Weesenmayert és 
Winckeimant a napokban 
Budapestre hozzák 

Weesemayer Kurt, Hitler magyar-
országi megbízottja és Winckelman 
Ottó SS tábornok a legnagyobb 
magyar háborús bűnösök közé tar-
toznak. A magyar hatóságok kikér-
ték a két főbünöst, s néhány napon 
belül Budapestre érkeznek, ahol a 
magyar népbiróság fog Ítélkezni 
fölöttük. 

Eredményes razzia 
Szegváron 

A szentesi rendőrség gazdasági 
csoportja az elmúlt napokban ered-
ményes razziát tariott Szegváron, 
amelyir.k soián különösen a hen-
teseknél számos visszaélést leplez-
tek le. A nyomozás még folyik 

A razzia során őrizetbe vették 
Gémes Jánoá szegvári lakost, aki 
nagyobbmennyiségü gabonát rejte-
getett lakásán. A terményt elkoboz-
ták, Gémest pedig őrizetbe, majd 
előzetes letartóztatásba helyezték és 
a napokb?n adják át az uzsorabi-
rcságnak. 

Súlyos szerencsét-
lenséget okoztak 

a megvadult lovak 
A hétfői vásáron a Villanytelep és 

a Zsoldos telep közötti kövcsuton 
súlyos szerencsétlenség történt. Egy 
kocsi haladt a vásár felé, a lovak 
hirtelen megvadultak és több em-
ber hirtelen a kocsi alá került. Berki 
Lajosné korcsmáros Rákóczi F. u. 
177 sz. alatti lakos koponyarepe-
dést szenvedést!, ugyanígy járt Biró 
József 10 éves tanuló is. A harma-
dik sebesül Áfra Sándor kereskedő, 
aki homlokán és arcán szenvedett 
sérüléseket. Berki Lajosné és Biró 
József állapota súlyos. A kórház-
ban ápolják őket. 

Menekültek 
elhelyezése 

A Magyar Áttelepítési Kormány-
biztosság a Csehszlovákiából mene-
kültek érdekében a katonai elszállá-
soláshoz hasonló elhelyezésre kérte 
a vármegye alispánját. Az áttelepü-
lés megindulásával ugyanis elő fog 
fordulni, hogy az áttelepülőket tény-
leges elhelyezésükig ideiglenesen 
el kell szállásolni. Ugyaflez vonat-
kozik a vármegye területén már 
tartózkodó menekültekre is. 

egészségügyi intézményekről, hogy 
a betegek megtalálják az ápolás le-
hetőségeit. Nem feledkezünk meg az 
öregekről. Olyan szeretetotthonokat 
kívánunk létesíteni, hogy az öregség 
minden dolgezó számára gondtalan, 

nyugodt életet jelentsen. 
Ezek községpolitikai elgondolása-

ink az élet megszépítésével kapcso-
latban. Ennek megvalósításáért küz-
deni kell minden jószándékú em-
bernek. Ahhoz, hogy valósággá vál-

jék a ma talán ábrándnak tetsző 
sok elgondolás, hatalmas Szociál-
demokrata Pártra van szükség 
Győzz k meg hát minden dolgozót: 
a maga és gyermekei érdekében 
haladéktalanul álljon közénk. N. j . 



Márc. 16-án a Szociáldemokrata Párt n a g y g y ű l é s e 
fél 11-kor a színházteremben. Előadó: dr . Faragó G y ö r g y kincstári jogügyi igazgató. 

R szabadliceum 
munkaterve 

1. A mindennapi élet 
fizikája 20 óra 

2. A gép és az ember 10 „ 
3. Csongrád vármegye 

tájföldrajza 15 „ 
4 Gazdasági földrajz 

a Dunatáj 15 „ 
5. A mindennapok számtana, kis-

ipar. kiskeresk. számvitel 22 „ 
6. Az egészséges ember 10 „ 
7. A beteg ember 10 w 
8. Test és lélek 12 „ 
9. Polgári jogok 

és kötelességek 12 w 
10. A társadalom formák 

és a közgazdaság 10 w 
11. A szövetkezet 10 w 
12. Reformkortól napjainkig 

történelmünk 20 „ 
13. A mi iróink 12 „ 
14. A magyar muzsika 6 „ 
15. A legkiválóbb magyar 

festők *v 6 „ 
16. Önképiőkör 12 „ 

Vetítettképes előadások, könytár, 
tárlat, hangverseny,. színházak, ki-
rándulások, stb. 

Tandíj nincs. Beiratkozás: máic-
14-ig személyesen vagy írásban d 
e. 8—2 óráig, Vármegyeháza 36 sz. 
Szabadművelődési Felügyelői Hiva-
talban. 

Csongrád vármegye 
Szabadművelődési Tar<ácca. 

A tagtoborzó híradója 
A budapesti VII. kerületi pártszervezet látogatása 

István. 
Pálffy 2. Nemzeti dal. Szavalja: 

György. 
3. Kuruc dalok. Előadja a Kamara-

kórus. 
4. Ünnepi beszéd. Elmondja: 

jaksa János. 
y Orosz táncok. Előadja: Görög 

Mara és Besztercey Pál. 
6. Műdalok. Énekli: H. Déri Ma-

rika, kíséri a színházi zenekar Barlha 
Miklós vezetésévél. 

S Z Ü N E T 
7. Petőfi-és Ady-versek. Előadja: 

Bujdosó Rózsa. 
8. Magyar táncok. Táncolja: Keleti 

Aranka és Karácsonyi Miklós. 
9. Részlet Madách „Az ember 

tragédiája" drámai költeményéből. 
Rendezi: Négyesi Mátyás. 

10. Reggelig tartó tánc Gábor Pista 
és zenekarának közreműködésével. 

A reggelig tartó táncra is érvényes 
jegyeket már árusítja a színházi 
pénztár. 

„Ki aminek nem mestere, 
gyilkosa a» annak" 

H e a d j a z o n g o r á j á t , 

hangszerel t kontár k á z b e 
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Söpter _ 
új jáép í t i . 
Szentes, Farkas Antal -u. 42 

Márciusi 6 án Szentesre látogat 
a budapesti VII. kerületi Szociálde-
mokrata Párt vezetősége es előadói 
testülete. Pártunkban minden egyéb-
nek megvan a budapesti testvérszer-
vezete. Csongrád megyét a Víí. 
pártszervezet fogadta testvérül. A 
nagy toborzási kampányba most a 
budapesti elvtársak jönnek segítsé-

günkre és a jövő vasárnap Szente-
sen és az egész megyében előadá-
sokat és népgyűléseket fognak tar-
tani. A budapesti üzemek dolgozói 
és a vidéki proletariátus között így 
fog kifejlődni az igaz barátság, ami 
a vidék és a főyáros ellentétének 
eltüntetésére irányul. 

A fehér asztalnál 

A Szociáldemokrata Pártnak elő-
ször lesz alkalma az idén a magyar 
szabrdság nagy ünnepét március 15-
ét, ami egyersmind a dolgozók sza-
badságharcának is ünnepi dátuma, 
a fehér asztal mellen megünnepe'ui. 
Az ellenforradalom sötét évtizedei 
alatt nem adatott meg az a ¡ehe-
tőség, hogy a proletárok, akiknek 
ősei véreztek 48-ban ünnepelhesse-
nek. A tavalyi esztendőben ? l in-
fláció és az. élelmezési nyomorúság 
nem engedhette meg, hogy egyszer 

már a szocialisták is a fdiér asztal 
mellé üljenek, Most, ha nagyon 
nehéz is a helyzet, szerény keretek 
közöM mégis megünnepeljük már-
cius 15-ét, amikor is a pártszék-
házban társasvacsorát rendezünk. 
Papp Lajos elvtárs fáradhatatlan 
szervező szorgalmával késdli elő 
ezt a bensőséges ünnepet, amelynek 
sikerét a budapesti elvtársak 
fogják emelni és nem kis mértékben 
Szabó Pál elvtársunk jó pörköltje. 

A március 15-1 
ünnepség műsora 

1. Ünnepi nyitány. Játsza: Szen-
tes város zenekara, vezényel: Briher 

A szentesi Iparos Dalárda 
és a hódmezővásárhelyi iparos Dalárda 

együttes hangversenye március 16-án 

A nagy világ 
Megkezdődtek a moszkvai tanácskozások 

Hétfőn délután 3 órakor kezdődtek 
meg a moszkvai Aviatikai Kiubépü-
letében a négy külügyminiszter ta-
nácskozásai. Ézen az ülésen c^ak 
-ügyrendi kérdések szerepellek. A 
Moszkvába érkezett Marshaíl ameri-
kai kjll ügy miniszter megérkezésekor 
kijelentette, ho<*y a legnagyobb je-
lentőségű feladat elvégzéséhez látnak 
hozzá. Bízik abban, hogy olyan 
egyessé^re jutnak, amely előreviszi 
a béke ügyét. Bidault francia kül-
ügyminiszter hasonló szellemben nyi-
latkozott a moszkvai pályaudvaron. 
Az angol külügyminiszter, Bevin 66 
születésnapját ünnepelte Moszkvá-
ban. 

A Reuter-iroda jelentése szerint a 
tanácskozások előterében gazdasági 

kérdések fognak szerepelni. A bri 
küldöttség mindent el fog köveini 
olyan megegyezés elérésűre, amely 
mellett a minimumra csökken Német-
ország támadó háborús potenciája. 
Az értekezlet előtt egyetlen tag sem 
hajlandó jóslásokba bocsátkozni. A 
napirendet az eredetileg tervezett 
módon tárg\a'ják, Ausztrii ügyét 
utolsónak veszik elő. A brit állás-
pont szerint legalább 50 évre szük-
ség van a szövetséges eljárásra a 
német támadás eileni biztonság 
szempontjából. Ez három lépésben 
történhetik: a már megkötött angoj-
francia szövetség, ango!-s;ovjet szö-
vetségi szerződésnek ötven eszten-
dőre való kiterjesztése és négyha-
talmi egyezmény ¡étesítése. 

Az a tomerő kérdése 

A Biztonsági Tanács az atomerő-
ellenőrzés ügyében kiküldött bizott-
ság jelentését visszautalta a bizott-
sághoz azzal, hogy az Egyesült 
Nemzeteknek szeptemberben össze-

ülö közgyűlése elé újabb jelentést 
terjesszen. Ehhez a határozathoz a 
szovjet delegátus is hozzájárult azzal 
a kikötéssel, hogy i jelentésbe fei 
kell venni a szovjet javaslatokat is 

A francia szocialista párt a gazdasági helyzetről 

A francia szocialista párt főtitkára 
beszédet mondott, amelyben a fran-
cia belpolitikai helyzetet súlyosabb-
nak mondta, mint amilyen az két 
hónappal ezelőtt volt. Az árcsökken-

tést rendeleteket a közönség nem 
nagy bizakodással fogadja, jóllehet 
azok sikere a demokratikus térvé-
nyek és alkotások megerősödését 
jelentenék Franciaországban. 

Görögország 

Taylor demokratapárti amerikai 
szenátor kérdést intézett az amerikai 
külügyminiszter-helyetteshez, a Gö-
rögországnak nyújtandó k ö l c s ö n 
ügyében. A szenátor értesülése sze-
rint ugyanis a Oörögországba ki-

küldött tanulmányozók azt a javas-
latot fogják előterjeszteni, hogy a 
görög király mondjon le és adj-v át 
h ;yét egy széleskörű demokratikus 
kormánynak. 

t^ze menyei Tivadar, a Kisgazda-
párt helyi sajtóorgánumának és 

és a szentesi alvilág vezéralakjá-
nak dicstelen történetéről a Szen-
tesi Újság meglehetős hiv szellem-
ben számol be lapjának hasábjain, 
csak egyet felejtett el megemlíteni, 
hogy a lebukott „újságíró* még 
előző nap is talán ugyanabban 
a szerkesztőségben rótta a sorokat, 
amely személytelénül és mintegy 
teljes érdekmentesen írja, hogy a 
rendőrségi riporter tulajdonképpen 
alvilági kém és gengszter volt. 
Mégis frivol egy kissé, hogy egyet-
len sorban sem igyekszik leszögezni 
egy politikai napilop, amely felelős 
minden soráért és a sorok Írójáért, 
hogy ebben a ránézve kényelmetlen 
ügyben mi <iz álláspontja. Nemcsak 
a magyar, de talán a világ zsur-
nanisztikájának történetében is egye-
dülálló az az eset, amely a Szen-
tesi Ujsog szerkesztőjével megtör-
tént. A felelősséget nem lehet el-
hárítani azoktól, s így attól a párt-
tól sem, amely uz újságot kiadja, 
amely az újságnak szellemi és po-
litikai irányítását végzi. Az újság 
közvéleményt tájékoztató és nevelő 
szerepe elvitathatatlan. Vájjon ho-
gyan tájékoztatta és milyen irány-
ban nevelte az az ujsug a szentesi 
közvéleményt, amelynek szerkesztői 
szobájában egy gengszter ült. A 
Kisgazdapárt / észéről oly sokszor 
hallatszik a vád a magyar politi-
kai élet baloldala felé, hogy nem 
elég körültekintő és nem elég szi-
gorú mérlegen méri meg azokat az 
embereket, akiknek szerepet juttat, 
íme kiderül, hogy ezek a vádak 
arról a portáról indultak ki, ahol 
a legtöbb takargatnivaló volt, s a 
nemtudás nem lehef mentség. Ha 
ők követelik a szigorú vizsgálatot 
az előélet terén, hát tegyék meg 
önmaguknál elsősorban. Szégyene 
Szentesnek, c nz eset szégyene 
azoknak, akiknek egyetlen elitélő 
szavuk sincs abban a lapban, ahol 
Szemenyei Tivadar a „betörőripor-
ter" irt. 

Csiná l j anak va lami t 
a TORONYÓRÁKKAL 

Tegnap délelőtt búcsújárás volt 
szerkesztőségünkben. Hivatalnokok, 
munkások, kereskedők jöttök be és 
panaszolták, hogy a református nagy-
templom toronyórája félórával jár 
előbb, mint a katolikus templom 
órája. Igy azután teljes zűrzavar áll 
elő a hivatali és a kereskedelmi 
életben is. Kérjük az illetékeseket, 
sürgősen javíttassák ki az órákat, 
ha máskép nem ine^y, közadako-

zásból. • 

Tudatom tisatelt meg 
rendelőimmel, hogy egy 
évi szüneteltetés után 
ismét 

mesKezdtem a munkát 
F ü h r e r 
könyvkötő 
Simonyi Ernő-utca 31. 

Hirdessen lapunkban t 



Munkás! Paraszt! Értelmiség! 
M á r c i u s 16-án Te is szociáldemokrata leszel 
I I 1 H E f i 

Ma március 12. Rom. kat. 1. Gergely, 
protestáns Gergely. 

Vízállásjelentés: Tisza 11-én 555. Kurca 
38*. 

H ő m é r s é k l e t i — 1 í o k 
időjárásjeienlés! Egy-két helyen erős 

éjjeh lágy, a hőmérséklet lassan emel-
kedik. 

gyeíetes gyógyszertárak i Március 8— 
14-ig lile és Szentessy. 

Szinház : Ma : M >soly országa. 
(Nemes Rózsa felléptével). 

SzabadEág Mozgó: Ma nincs 
előadás. 

Felemelt fejjel járhatsz, 
mert a becsület és a 
tisztesség utján haladsz, 
ha szociáldemokrata 

vagy! 

~ A győri vállalatok negyed-
millió ion ,r értékű adományokat 
ajánlottak fel a v üegyetem újjá-
építésére. 

— A beiviz 214.000 hold földet 
öír- .rí el eddig. 

— A re/gáiic árát a fogyasztók 
resztre kg ként 3.60 forintban álla-
pították meg, ehhíz az árhoz kg-
ként még hozzájön 90 fillér mező-
gazdasági hozzájárulási díj is. így 
tehát a rézgáüc ára kg ként 4 50 
forint. 

- - Kiskirályság közsJg azzal a 
kéréssel fordult az alispánhoz, hogy 
a jövő évi útépítési program kere-
tében a Nagyn.ágocs-szarvasí útnak 
Nagymagocs és Szentes Gádoros 
k.vesu közötti útszakaszát kövez-
tessék, illetve építsék ki. 

A penicilin árának szabá-
lyozása.. A népjóléti miniszter kör-
rendelettel intézkedett a penicilin 
készítmények gyógyszertári eladási 
ára tárgyában. A penicilin készít-
mények gyógyszertári ára a 30 
százalékkal megnövelt gyógyszer 
nagykereskedői ár. 

A HONSz elnöksége a va-
gyonőri vállalathoz hadirokkant éj-
jel» őröket vesz fel. Jelentkezés Jó-
zsef Attila u. 9 sz. alatt, ahol a fel-
te'elek is megtudhatók. Elnökség. 

Sebők János hozzátartozói-
nak hadifogoly levele van kiadóhi-
vatalunkban, kérjük jelentkezzenek 
érte. 

— Meghívó. A Szentesi Iparos 
Nőegylet f. hó 23-án déluán 3 
érakor határozatképtelenség esetén 
5 órakor tartja évi rendes közgyü-
íenét, melyre minden tagot szere-
tetei meghívunk. Elnökség. 

— Felkérjük igen tisztelt előfí-
icióinket, hogy elmaradt előfizetési 
óljaikat f. hó 15 ig rendezni szíves-
kedjenek, mert 15-e után az előfize-
téssel hátralékban levőknek nem áll 
módunkban a lapot tovább hitelezni. 
Kiadóhivatal. -

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Szemenyeiék 
a szegedi ügyészségen 

A leleplezett háromtagú betörő-
banda: Szemenyei Tivadar, Tamási 
Pál és Molnár Farkas Lajos rend-
őrségi kiíiallgaíása hétfőn befeje-
ződött. 

A „díszes" társaságot tegnap 
reggel megbilincselve, erős rendőri 

fedezettel kiésérték át Szegedre, 
ahol többrendbeli betöréses lopás 
és hullarablási kísérlet miatt emel 
vádat ellenük az ügyészség. 

Az ítélet előreláthatólag súlyos 
lesz. 

E l f o g t a k két g a r á z d á l k o d ó t 
Rendőrségünk egymás után fogja 

le a szentesi alvilág hírhedt alak-
jai', de ugyanakkor nem csökkenő 
eréllyel folytatja a harcot a kiska-
liberű gonosztevők ellen is. jelenleg 
a meglehetősen elszaporodott ga-
rázdálkodások felszámolása áll elő-
térben, amelynek érdekében a rend-
őrség állandó éjszakai razziákat ve-
zetett be. 

A hétfő éjszakái razzia során 
ujabb két garázdálkodót sikerült el-
fog! i Fehér József-és Sebők Antal 
nevű szentesi cigányok személyében, 
akik csaknem az egész Vecseri-ut-
cát „megszabadították* az esőleve-
zető csatornáktól, bádoglemezektől 
stb. A két garázdálkodó fölött a 
járásbiróság fog ítélkezni. 

B A R A T S A G - M O Z G Ó 
M á r c i u s 1 2 — 1 3 . Két film egy műsorban. 2 n a p i g ! 

Harcra születtem 
Kanadai véreb 

Kalandos ős tökéletes cowboly-film. Lány a banditák ellen, 
/.merikcii történet. Diadalmas harcok. Izgalmas filmóriás. Híradó. 

Bezárultak 
a háziipari tanfolyamok 

A tél folyamán lezajlott háziipari 
tanfolyamok záróünnepségét és ki-
állítását tegnap tartották a város-
háza termében. Az ünnepségen a 
népjóléti minisztérium részéről dr. 
Katvázi János és dr. Soór Ferenc 
miniszteri tanácsosok, a szegedi 
háziipari főfelügyelőség részéről 
Kálmán János, valamint a szegedi 
ipari felügyelőség részéről Kiss 
László jelentek meg. Képviseltette 
magát a várós és a megye veze-
tősége is. 

Elsőnek Sárszegi József szociális 
felügyelő üdvözölte a megjelent 
miniszteri kiküldötteket és a ven-
dégeket, beszámolt a háziipari tan-
folyamok munkájáról, hangoztatván 
a háziipar fontosságát és jelentő-
ségét. 

A város részéről dr. Solti László 
beszélt. 

Szeretném, ha ez lenne az 
első eredményes lépés 

mondotta többek között, — 
amely a mukaanélküliség le-
küzdésével népünket kive-
zetné a nyomorúságból a 
nyomorúságból a jobb élet 

felé vezető útra. 
Majd Ibolya János közjóléti fel-
ügyelő emlékezett meg néhány szó-

val a háziipar jelentőségéről, hang-
súlyozván a szentesi háziipar jó-
hirét és a jövőben betöltendő nagy 
szerepét. 

Az elhangzóit beszédek után a 
szokatlanul nagyszámú közönség 
megtekintette a kiállítás igazán di-
cséretreméltó tárgyait. 

Iparos hírek 
Az Iparos Dalárda elnöksége fel-

hívja az össziparosság és Szentes 
váror közönségének figyelmét a már-
cius 16-án, vasárnap este 8 órakor 
az Ipartestület nagytermében rende-
zendő nagyszabású „jótékonycélu" 
hangversenyre, amelyet a hódmező-
vásárhelyi Iparos dalárdával rendez. 
A műsor igen szép és igen gazdag 
mely plakáton megtudható. Jegyekről 
kivánatos előre gondoskodni, mert 
csak korlátozott számban áll ren-
delkezésre. 

Ü s z ő b o r j ú t elcserélnék 
fiatal német vagy racka 
h a s a s J u h o k é r t , Ujj Sándor 
Lázár Vilmos utca 17. Hékédi telep. 

Hadifoglyok 
A moszkvai rádió utján az alábbi 

hadifoglyok üzenik, hogy egészsé-
gesek és köszöntik hozzátartozóikat: 

Pataki Imre (368/11) Szentes, 
Molnár Elemér (368/11) Szentes, 
László László Kunszentmárton, Gyán-
ti János Csongrád és Kollár Gusz-
táv Kunszentmárton. 

A községi 
pénzkezelés 

Dr Kunszeri Béla alispán tárgya-
lást folytatott a posta vezetőségével 
a községi penzkezelés kérdését ille-
tően. A pénzkezelést csekk utján 
fogják eszközölni, miáltal a körül-
ményes eljárásoknak elejét veszik és 
könnyebbé teszik a pén7forgalmaí, 
másrészt a csekk utján kezelt pénz 
visszakerül a gazdasági életbe. 

A Szociáldemokrata Párt 
népgyűlései 
március 16-án 

Márciás 16-án, délelőtt fél 11 órai 
kezdettel a Szociáldemokrata Párt az 
alábbi helyeken tart nyilvános nép-
gyűléseket : 

Szentesi körzet: Mindszent, De-
rekegyháza, Nagymágocs, Arpádha-
lom, Fábiánsebestyén, Kiskirályság 
és Magyartés. 

Csongrádi körzet: Csanytelek, 
Tömörkény. 

Hódmezővásárhelyi körzet : 
Mártély. 

Szegedi körzet : Kiskundorozs-
ma, Kistelek, Pusztaszer, Sándorfal-
va, Sövényháza, Tápé és Algyő. 

Anyakönyvi hírek 
Születés: Laki Julianna, Mikulai 

Sándor, Török József Imre, Talmácsi 
Zsuzsanna, Elefánti Árpád Ferenc, 
Török Mária, Kadocsa György Péter, 
Kálmán Ágnes Zsuzsanna, Cseh 
Márta Erzsébet, Dancsó Márta Er-
zsébet, Macselka Benedek, Csomány 
István, Juhász Éva Ilona, Szabu Imre, 
Gila György, Váradi Magdolna Ka-
talin, Lóczy Imre, Komjáthi Lajos 
Sándor. 

Házasság: Sipos István—Maczkó 
Katalin, ifj. Ökrö« Lajoá*— Rédei Jolán 

Halálozás: Támadás Jánosné Ti-
haeyi Mária 64 éves, özv. Váradi 
Imréné Vass Eszter 81 évei, özv. 
Széli Lajosné Nyíri Lídia 63 éves, 
Dóczi Sándor 81 éves, Földvári N. 
Sándor 37 éves, özv. Bubor János-
né Cseri Rozáíia 91 éves, Kozák 
Veronika Eszter 9 hónapos, özv, 
Vecseri Dávidné Lakos Julianna 84 
éves. 

Lutz zománcok, festékek, 
l a k k o k elismert legjobb minőség 

L U T I E D E É S T Á R S A 
UKKÉS FESTÉKGYÁR RT BUOAPEU 
* IIVLÖMMV-UA 
1 OLUMiir* UVOÍ0. <4*W M0A4«C*1«» U 

Március 15. a nemzet ünnepel 
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— A március 15-i díszelőadás 
rendezősége kéri a hivatalok és pár-
tok tagjait, hogy jegyigényléseiket 
t. hó 13-án délig a színházi pénz-
tárnál bejelenteni azokat kiváltani 
is szíveskedjenek, mivel a nagy ér-
deklődésre való tekintettel a szin-
kázi pénztárnak nem áll módjában 
tovább fenntartani. 

Gróf TELEKI PÁL-utca 

} szdmu ház eladó 
Értekezni TÓTH VENDELNEL 
Mátyás király ut 4. 248 

— Felhívás. Felhívom azon építő-
munkásokat, akik jogos tagok, a 
munkanélküliek névsorába fel lettek 
véve, a gyorssegélyt még ezideig át 
nem vették, jelenjenek meg. Ugyan-
i a k felhívom azon építőmunkásokat, 
akik 1946. évben 32 hetet kifizettek 
és azok, akik a 43 hetet kifizették, 
saját érdekükben nyilvántartás végett 
legkésőbb f. hó 13-ig jelentkezzenek 
a Szikszervezeti Titkárságon. Veze-
tőség. 

Kényszereladás 
Dézsa, lefolyó kagyló, virágálvá-
nyok, székláb, ebédlőszekrény 
(modern), hosszú asztal, egyéb 

ingóságok 

sürgősen e l a d ó k . 
Érdeklődés Kossuth u. 13/a. sz. 

8 - 9 és 12—2 órák közölt. 

S P O R T 
f. oszt. eredmények: 

Cs. Barátság—Kiskunhalas 10:0 
KTK—Jánoshalma 4:4 
Szentesi MÁV—SzMTE 5:1 
Kecskeméti MÁV-KRVSE 1:1 
Mindszent—Cs. Tisza 2:1 
fllajsa—Kunszentmártoni TE 0:0 
Kisteleki TE—Szabadszállás 3:2 

A bajnokság állása: 

1. KTK 
2. C* Barátig 
3. SzMTE 
4. KRVSE 
5. KiTF. 
6. Jánoshalma 
7. KuTE 

14 11 
14 11 
11 9 
14 
14 
14 
14 

8. Kiakunmajsa 14 
9. Sr. MÁV 

10. Cs. Tisza 
11. Mindszent 
12. KMÁV 
13. Kiskunhalas 
14. Srabadsrállás 14 1 -

- 54 15 25 
1 106:10 24 
5 44:26 18 

28 20 16 
34:26 16 
3224 15 
8:38 13 

20:30 13 
27 24 12 
12:26 12 
17:39 11 
26 39 10 
80:36 8 
10:85 4 

3 
5 
5 
5 
9 
8 
8 
6 
7 
9 

11 

Mikor ad külföld 
magyar híreket 

A Szentesi Lap rádiót hallgató ol-
vasóival közöljük a külföldi rádió-
állomások magyar híradásainak idő-
pontját. A zárójelben lévő számok 
a hullámhosszak számát jelenti, ame-
lyeken a felsorolt állomásokat fogni 
lehet. 

Be lgrád : 130 , 17 30 (31, 36), 
Bukares t : 7.30, 16, 18 (1875), 
London: 7.45, 14.15,20 30 (25 , 31, 
41, 367, 387, 1796), Moszkva: 
16.30, 19.15 (19, 20, 25, 28, 31, 
13.5, 315, 300) New-York: 19,30, 

-21.45 (31, 49) P á r t s : 21.15 (5, 321). 

Belpolitikai helyzetkép 
A tegnapi pártközi tárgyalások 

kedvező légkörben indultak. A Kis-
gazda Párt értesülésünk szerint el-
határozta, hogy több képviselőt a 
pártból való távozásra szólít fel, 
ezek a leghangosabb jobboldali kép-

viselők lesznek. Többen önként fog-
ják követni őket. A mostani tanács-
kozások tehát sorsdöntő jelentősé-
gűek. Betöltésre kerül a kultusz-
tárca, a Parasztpált cserébe a hon-
védelmi tárcát kapja meg. 

Ax iparos dalárda 
hangversenye 

Az Iparos Dalárda elnöksége ez-
úton is tisztelettel hívja Szentes va-
ros közönségét f. év március 16 án 
vasárnap este fél 8 órakor az Ipar-
testület nagytermében tartandó nagy-
szabású „hangversenyére". Az est 
kiemelkedő műsorszámai a követ-
kezők : Nagy László elnöki megnyi-
tója után lép a közönség elé a 
Szentesi Iparos Dalárda 60 tagú 
énekkara és elsőnek előadja: Beet-
hoven: Himnusz az éjhez , Lavotta. 
Hoppé: „A reményhez...", utána kö-
vetkezik a hódmezővásárhelyi Da-
lárda egyik sz61ó énekese. Wagner: 
„Tanhauser: Zarándokok kara" c. 
operából előad a hódmezővásárhelyi 
Iparos Dalárda 80 tagú énekkara. 
A műsor keretében a Szentesi Da-
lárda mégegvszer lép szőnyegre és 
Zoltai: Emelem poharam, majd Lá-
nyi: Népdalegyvelcgefcet ad elő, 
Tó;h Gusztáv karnagy v e z e t i : aiaít 
— A vásárhelyi Dalárda pedig há-
romszor lép színpadra és Bognár 
Rezső karnagy vezetése alatt a kö-
vetkező darabokat sdja elő. Kodály: 
Fölszállott a páva..., Osszain: Besc-

f/uvuwnrArLnA^i ' i v i 

hvidt c. müdalt, de ezenkívül több 
dalt hoznak tarsolyukban. Szentesi 
dalosok kOzül magyar nótákat éne-
kel Söptei Géza, — Bucsi Tibor 
Erkel: Bánk Bán c. operáből Hazám 
hazám, temindenem c. dalt adja elő. 
Magánszólóval szerepel még Tóth 
Gusztáv karnagyunk is. — Nagy 
András dalosunk Schubert: Siand-
chcn c. dalát adja elő. Az érieksza-
mokat Di rzsi Kovács Jenő kiséri 
zongorán. — A vásárhelyiek áthoz-
zák ismét dalos pacsirtájukat T. 
Jankó Katalint, aki magyar nótákat 
énekel cigány kiséret mellett. — 
Ezeken kivíil szólótánc, páros tánc 
és eg<ébb szórakoznivalókkal" ked-
veskedünk kedvers közönségünknek. 
A konferálá t a Dalnoki-Kovács 
testvérek váialiák, akiket a sport 
közönség is jól ismer, mert neve-
zettek a HMTE kitűnő játékosai 
egyben, — Műsor után reggelig 
tánc. Jegyek 5 forintos ?rban kap-
hatók, de jó iesz idejében besze-
rezni, mert a jegyek 6 0 % - a elővé-
telben elkelt. 

Nagy felhajtás és magas árak 
jellemezték az állatvásárt 

A 10-én megtartott állatvásárra 
rányomta bélyegét a tavasz előtti 
takarmányhiány. A gazdák valóság-
gal szabadulni igyekeztek állataiktól 
és minden elfogadható árért adták 
jószágaikat. így azutan meglepően 
alacsony árak alakultak ki. A vágó-
marha kilónként 2 70-ért, egy jótejü 
fias tehén 1 8 0 0 - 2000 forintért, a 
választási malac 18—25 forintig 

keltek. Elképesztő magasak voltak 
a lóárak : Egy ¿ves csikóért 2500 
forintot is elkérlek, mig egy mura-
közi ára 5000—5500-ig mozgott. 

Az állatvásárra felhajtottak 410 
szarvasmarhát, elkelt 171, 270 iovat 
és csikót, elkelt 119 34 juhot és 
bárányt, elkelt 11, 618 sertést, el-
kelt 273, az állatoknak kb. 35 szá-
zaléka cserélt gazdát, 

Baromfipestis 
és járványos elveté-
lés elleni védekezés 

Az állati betegségek elleni gyógy-
módok állandóan fejlődnek. Most 
két érdekes eredményről a ihatunk 
hírt. A baromfipestis elleni oltó-
anyag előállításira vonatkozó kisér-
ktek a legjobb úton haladnak. Ed-
egymilliónál több baromfit oltottak 
be kísérleti anyaggal. Az eredmé-
nyek biztatóak. Remélhetőleg sikerül 
olyan oltóanyagot előállítani, amely % 
tartós védelmet ad a baromfiaknak 
és megvédi őket a legveszedelme-
sebb betegségük — a baromfipestis 
ellen. 

A járványos elvetélés megelőzé-
sére évtizedes kutatómunka ered-
ményeként új oltóanyag kerül for-
galomba. Bár ez az oltóanyag egy-
előre csak a szarvasmarhák elveté-
lésének meggállásara alkalmas, még-
is nagyjelentőségű meggyérült állat-

állományunk szaporítása szempont-
jából. 

Az állatolló anyagok árát február 
20 ig visszamenő hatállyal 20°/o-ka! 
csökkentették. Ez a7ért volt lehet-
séges, mert oltóanyag telepeink ter-
melése lassanként eléri a békeévek 
termelése lassanként eléri a béke-
évek termelési színvonalát. 

A baromfipestis megakadályozá-
sára előállított szérum literje eddig 
185 forintba került, a most megál-
lapított új ára 149-forint iesz. 

Háromszáz forintot 
adott a V A O S z 
a hadisegélyeseknek 

A VAOSz jótékoncélu báljának 
tiszta jövedelmét tegnap délelőtt adta 
át Solti Imre elvtárs elnök a hadi-
segélyezett asszonyok megbizottai-
nak. A bá! az előjelek ellenére el-
érte célját, mert ha kis összeggel 
is, de mégis segítségére tudott sietni 
a rászorulóknak. 

Párthirek 
Folyó hó 12-én, szerdán este fél 

7 órakor Kunfi Gárda értekezlet. 
Folyó hó 14-én, pénteken este 6 

órakor a párthelyiségben (Petőfi-u. 
14.) pártest. Előadó: dr. Mijó János 

Üzemi pártnapok: 
F hó 12-én du. 5 órakor Viita-

mosmü. Előadó: Papp Lajos. 
F. hó 13-án MÁV ü. p. este 6 

órakor. Előadó: Vámos Imre. 
F. hó 13-án, csütörtökön du 2 

órakor Ármentesiiő Társulat. 
Március 15-én a Szociáldemokrata 

Párt tagjai a pártszékháznál (Petit 
utca 14.) gyülekeznek. 

SzIM hírek 
A Szociáldemokrata Ifjúsági Mos-

galom folyó hó 12-én szerdán 
7 órakor tartja évi rendes tis.z!ú<í:& 
ülését. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkáii jelentés. 
3. Pénzíári jelentt'i. 
4. Választás. 
5. Ese.ieges inditvánok 

és kérdések. 
A SzIM tagok pontos megie i 

Rését kéri az Elnökség. 

Színház 
A Hámori társulat két nagysikerű 

operettet a Mosoly Or>2ága é.- a 
Sybil előadására megnyerte N • 
Rózsát a budapesti V.dirn Sz -
itáz primadonnáját. A fővárosi rnS-
vésznő háromnapos vendégszerep-
lésével a színházi idény sikerét fog-
ja emelni. Ma a Mo oly Országa 
Csütörtökön pedig a Sybil kerül 
szinre. 

Hirdetmény 

Közhírré teszem, hogy a 100.1 IC -
1947 KM. sz. rendelet aldpj^n í. 
évi ntárcius 15 tői kezdve az ostva 
gyártása és forgalombahozalala t> 
los. \ raktáron lévő készletek ki-
árusítása is csak ezen időpontig van 
megengedve. 

Tájékozásul közlöm, hogy mind-
azon ostyakésziimények, melyek nem 
tartalmaznak 30 százaléknál t.jbb 
buza, rozs, vagy árpalisztet, a tea-
delet 7 § -a 2 bekezdése szerint rr -
nősülnek s igy az ilyen készítmé-
nyek előállitnsa és forgalombáhors-
tala továbbra is szabad. 
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Akinek pontba Budapestre va'* 
szarvasmarhája van, azonnal jelei? -
kezzen a Kenyeres vendéglőbe. 

3 darab hathónapos, beoltoü, ió 
süldő ebdó. Keresztes u. 10 sráró. 

Gyönyörű tartóshu!;ámot, ha'-
festést, s?iiiezést, szőkítést Zsembá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 23. 

Eladó Vesselényi-utca 78 számú 
ház és egy hálózati rádió. 24 

Magános asszony bejárón: k e 
menne. Rákóczi F.-u. 14. 

Mély és sport gyermekkocsik kap-
hatók. (Wellisch- gépraktár) 

Főszerkesztő. Sima László. 
Felelős szerkesztő: ázőke Ferenc 

Felelős kiadó Nagy Mthólf. 
Nyomta a «Barátság* nyomda kti. 

Felelő« nyomdavezető Csernus. I.. I«'f« 

Becsületes, emberi életért küzd a S 7 f i r Í á l r l P H i n l ( r a t ; i P á r t 




