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Kétezer szociáldemokrata gyűlés 
az országban 

Március 15-én és 16-án tetőpont-
ját érte el a Szociáldemokrata Part 
tagtoborzója. Az ország kétezer he-
lyiségében tartottak gyűlést a szo-
ciáldemokrata szónokok. Ezer buda-
pesti szocialista áldozta fel kétna-
pos pihenőjét, hogy az országban 
elindulva hirdessen, felvilágosítson és 
megmozgassa a nemiörődöm embe-

reket. Sok olyan községbe is elju-
tottak, ahol még nem volt Szociálde-
mokrata Pártszervezet, s nagy lel-
kesedéssel alakitották meg ezeket. A 
tagtoborzó sikere átütő. Különösen 
azokon a vidékeken ért el a párt 
jelentős eredményeket, ahol a la-
kosság gerincét a mezőgazdasági 
foglalkozású népesség adja. 

A nagy világ 
Trumannak, az Egyesült Államok 

elnökének a mult hőten elmondott 
beszéde egyre nagyobb sajtóvissz-
hangot támaszt. Eddig a szovjet ál-
láspont ismeretlen volt, míg rnost a 
moszkvai rádió külpolitikai kom-
mentátora kijelentette, hogy a szovjet 
nép egyhangú megállapítsa szerint 
Truman elnök beszéde nyílt támadás 
a demokrácia ellen. Fz a beszéd, 
amint ÜÍ ameiikai npok cikkeibői a 
moszkvai rádió megállapítja, hom-
lokegyenest ellenkezője annak az 
amerikai külpolitikának, melyet Roo-
sevelt einök irányított. Truman lé-
pésének legfőbb célja — írja a Prav-
d a — a görögországi reakciós kor-
mányzat erősítése. Ez a beszéd — 

fejeződik be a Pravda vezércikke — 
nem szolgálja a béke és a biztonság 
ügyét. 

A brit kormány tagjai Truman 
beszédét kedden vitatják meg s Att-
lee miniszterelnök az alsóházban 
fogja ismertetni a brit kormány ál-
láspontját. Valószínű, hogy felteszik 
majd a kérdést: Bevin külügyminisz-
ternek volt-e tudomása Truma' el-
nök beszédének tartalmáról. 

Az amerikai rádió azt a kijelen-
tést tette, hogy Magyarországot az 
Egyesült Nemzetek tagjaival egyen-
jogú államnak tekintik. Ezért köny-
nyítették meg a kereskedelmi for-
galmat Magyarország és az USA 
között. 

A belügyminisztérium 
űjhóí átvizsgálja 

Cserebökény ügyét 
Valószínűleg a s z a v a z á s m e g i s m é t l é s é r e ís sor kerül 

Megjeleni)* héttő Mvéteiéveí 
minden nap a reggeli órákban. 

És Szentesen... 
A pártközi megegyezés és a kor-

mányrekonslrukció után, valamint a 
Kisgazdapárt belső megtisztulása 
után, talán remény van arra, hogy 
az ország demokratikus erői szoro-
sabbra fűzhetik kapcsolatukat. Az 
országépités munkájában és a de-
mokrácia intézményeinek megszilár-
dításában ez fehétlenül szükséges. 
Balga dolog volna azonban azt hinni, 
hogy a pártok vezetőinek és a po-
litikai élet budapesti színpadának 
főszereplői önmagukban, vagy he-
lyesebben egymás között meg tud-
ják oldani a belpolitikai "álság kér-
déseit és egyedül meg tudjak te-
remteni az alapot a békés munkára. 

A demokrácia a dolgozó társada-
lom aktív részvételét jelenti a köz-
életben. Pártunk főtitkára Szakasits 
Árpád mondotta Szegeden, hogy 
csak akkor beszélhetünk jó demo-
kráciáról, ha a nép jól él. A poli-
tikai herce-hurcák után, tehát az 
évidig elpazarolt energiát a magyar 
nép gazdasági életének rendezésére, 
gazdasági helyzetének biztonságo-
sabbá tételére é* *z álíalánns élet-
nívó sürgői emelésére kell fordítani. 

A fővároson túl a vidék minden 
frontján likvidálni kell a koalíciós 
pártok közötti ellentéteket. Termé-
szetesen vidéki viszonylatán ez 
még nehezebb, mint a fővárosban. 
A Kisgazd párt legtöbb városban 
és községben anélkül jött létre, 
hogy régi, kipróbált demokraták a 
párt rendelkezésére állottak volna. 
Megalakult ez a párl leg öbbször 
pusztán azért, mivel szembenállást 
jelentett a maixista pártokkal. 
Szükségképpen történt azután a 
demokráciában helyüket vesztett, 
megélhetésükben csorbított, sőt eset-
leg büntetőeljárással sújtott egyének 
nek, ezek családjának és baráti 
körének a párt felé való áramlása. 
Minthogy pedig nem voltol yan ve-
zető, aki a párt munkajában a de-
mokratikus irányvonalat meg tudta 
volna Őrizni, bekövetkezett a jobbra, 
sőt sok esetben a szélsőjobbra to-
lódás. 

Ha tehát azt akarjuk, hogy a négy 
párt között vidéken is szorosabbra 
fűződjék a kapcsolat, feltétlenül meg 
kell valósítania a Kisgazdapart vi-
déki szervezeteinek is a belső tisz-
togatás munkáját. Köztudomásu, 
hogy Szentesen, de a szomszédos 
Hódmezővásárhelyen is, már régen 
bekövetkezel az, ami'ől országos 
viszonylatban az elmúlt hetekben 
sokan tartottak : a koalíció felbom-
lott. 

A Kisgazdapárt nem vesz részt a 
demokratikus bizottságok munkájá-
ban. Nem küldi el képviselőit a 
törvényhatósági és a városi köz-
gyűlésre, a Termelési Bizottságból 
és a Nemzeti Bizottságból is visz-
szahivta tagjait. Akkor történt ez, 
midőn a baloldali pártok egyes ex-
ponáltán jobboldali vezető személyi-
ségeknek a Kisgazdapárt éléről való 
eltávolítását követelték. A korlátolt 
vezetőség, amely a pártot irányitotta, 
ekkor arra az álláspontra helyezke-
dett, ahelyett, hogy a demokrácia 

A tegnapi szamunkban jeleztük, 
hogy népes küldöttség ment fel a 
belügyminisztériumba, hogy tiltakozó 
jegyzéket nyújtson át Cserebökény 
ügyében. A községal.pítás elleni 
jegyzéket valamennyi husz éven fe-
lüli cserebökényi lakos aláírta 48 
tanya kivételével, ezek a tanyák az 
Öcsöd-veresegyházi részhez tartoz-

őszinte szeretetétől áthaíva a meg-
oldás lehetőségét kereste volna, 
hogy hitet tett ellenforradalmi szel-
lemű és a rnult ábrándvilágában 
élő emberei mellett. 

A strucc módjára cselekedett, mi-
dőn háromsoros határozattal fölbon-
totta a maga részéről a koalíciót és 
visszahívta tagjait a közélet poszt-
jairól. Már ekkor felvethették volna 
a kérdést a Kisgazdapárt valóban 
demokratikus tömegei, amelyek 
azért adták erre a pártra szavazatu-
kat, hogy érdekeiket védje, hogy a 
népszabadság demokratikus jogainak 
képviselője legyen, hát miért vapv-
tok? Vájjon azért-e, hogy néhán> 
ember a párthelyiségben szidja a 
mai rendszeri és néhány 1944-ben 

nak és a szarvasi önkormányzat alá 
esnek. 

A küldöttség Reisinger 
belügyminiszteri államtitkár 
előtt egyöntetűen tiltakozott 
a belügyminiszteri rendelet 
ellen és ennek visszavonását 

kérte. 
Reisinger államtitkár eleinte tulhala-

vándorbalyut vett ember a B-listától 
megmeneküljön ? Vagy azért, hogy 
harcoljatok értünk és vegyetek részt 
az országépitő munkában? 

Ezek a meggondolások kétségte-
lenné teszik, hogy nem a helyes 
uton járt a szentesi Kisgazdapárt. 
Hiszen egyik párt részéről sem hal-
lottuk dagályosabb frázisokban em-
legetni a magyar nép érdekvédelmét, 
mint éppen erről a részről. Ennek 
a népnek az érdekeit pedig valóban 
védelmezni kell, s ugy, hogy leron-
gyolt és leszegényedett állapotából 
mihamarabb kivergődhessen. Ehhez 
együttes erőre van szükség, összefo-
gásra, de nem a demokrácia gyen-
gítésére és meghamisítására, hanem 
annak megerősítésére. 

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

dottnak tartotta a küldöttség kívánsá-
gait, a végén azonban az érveknek 
sokaságával sikerült meggyőzni és 
belátta, hogy Cserebökényből köz-
séget alapítani csaknem 'ehetetlea, 
Ezért Cserebökény községalapítási 
ügyének referensei újból át fogják 
vizsgálni az ügyet és adott hely-
zetben 

a belügyminisztérium az al-
ispánt utasítani fog ja új sza-

vazás megtartására. 
A belügyminisztériumból a kül-

döttség a miniszterelnökségre ment 
át. Itt is kifejtette álláspontját, hol 
Ígéretet kapott, hogy a miniszterel-
nökség azonnal átír a belügybe az 
ügy sürgős kivizsgálására. A bizott-
ságtól értesültünk, hogy Cserebö-
kény ügyében a napokban interpel-
lációk fognak elhangzani — amint 
látjuk tehát 

Cserebökény ügye immár or-
szágos problémá/á nőtt. 

A bizottság arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy ha a belügymi-
nisztérium elutasító választ adna, 
úgy ismét föl fognak menni egy 
még népesebb küldöttséggel és nem 
nyugszanak meg addigiamig a bel-
ügyminisztérium ezt a városellenes 
rendeletet vissza nem vonja. 

Hétfőn mesíntfulnnli 
a MÁl/AÜT Járatok 

A budapesti vasutforgalmí igaz-
gató telefonon érintkezésbe lépett 
dr. Kunszeri alispánnal és Vajda 
Imre polgármesterrel. Közölte, hogy 
a tervbevett járatok jövő hét hétfőjén 
meg fognak indulni és kérte a vá-
ros vezetőségét, hogy az autóbuszok-
nak biztosított elhelyezésről gon-
doskodjék. 

Elfogtak 
egy feketéző vasutast 

A szentesi rendőrség tegnap elő-
állította Sági János Rákóczi-utcai 
lakos MÁV kalnuzt, aki saját beval-
lása szerint kétlzben is szállított 
engedély nélkül, összesen mintegy 
56 kg. lisztet, Szolnoké. Az eljárás 
megindult. 

Itt vagyunk a gazdasígi év leg-
kritikusabb szakában, amikor az 
amúgy is kevés készletek kifogyó-
ban vannak. A munkanélküliség 
súlyos terhe egyre nagyobb mérték-
ben nehezedik a legelesettebb töme-
gek vállaira. Itt vagyunk tarsolyunk-
ban az elveszített háború súlyos 
számlájával. Senki sem fog helyet-
tünk ezekkel a nehézségekkel meg-
birkózni, senki sem fogja a magyar 
dolgozó nép helyett az országot fel-
építeni. Vájjon a Kisgazda Pártban 
Szentesen nem tartják bűnnek és 
elháríthatatlan felelősségnek a további 
ingadozást demokrácia és ellenforra-
dalom között, vájjon nincs-e itt az 
ideje az őszinte munkának és e 
munka feltételei megteremtésének? 



Félelemmentes éleire vágyói? LÉPJ BE 0 SZOCÍÚLTF EMOKTSTA PÁRTBA! 

FONTOS RENDELETEK 
I l l e t é k m e n t e s 

a m a r h a l e v é l b e a d v á n y 
A pénzügyminiszter 100.118/1947. 

sz. rendelete szerint (Magyar Köz-
löny február 27 i száma) a marha-
levél kiállítása iránt a községi elöl-
járósághoz vagy a marhalevél keze-
löhöz intézett kérelem illetékmentes. 

A b u r g o n y a s z á l i i t á s u j a b b 
s z a b á l y o z á s a 

A közellátásügyi miniszler 100.220/ 
1947. számú rendelete értelmében 
(Magyar Közlöny III. 2. sz.) burgo 
nyát az ország egész területén egyik 
községböl a másikba csak szállítási 
igazolvánnyal lehet szállítani. A szál-
lítási igazolványt a terményforgalmi 
miniszteri biztos állítja ki. A kiállítás 
díja a burgonyamennyiség minden 
kilogrammja után 1 fillér. Nem a 
miniszteri biztos, hanem a községi 
elöljáróság állít ki szállítási igazol-
ványt, abban az esetben, ha a gaz-
dálkodó saját terméséből szállít lakó-
helyére annyit, amennyi háztartási 
szükségletére kell. 

Nem keli szállítási igazolvány a 
30 km-t meg nem haladó távol-
ságra fogatolt jármüvei történő szál-
lításhoz. 

A j ö v e d e l e m t ö b b l e t a d ó 
A kormány 250.000 1947. számú 

rendelete értelmében (Magyar Köz-
löny február 25 i szám) jövedelem-
többletadót tartozik fizetni az, aki-
nek havonta 1000 forintot meghaladó 
tisztajövedelme van az alábbi va-
gyonból : mező- és erdőgazdasági 
ingatlan, házbirtok, együttes kereseti 
és jöyedelemadó alá tartozó hasz-
nothajtó foglalkozás. 

A k u k o r i c a á r a m á r c i u s b a n 
A közellátásügyi miniszter már-

ciusra a következőképen állapította 
meg a kukorica árát: március l-e 
és 15-e között (17 százalék víztarta-
lommal) csövesen 26 65 forint, mor-
zsolva 33 85 forint. Március 16. és 
3I-ike között a kukorica csövesen 
26 80, morzsolva 34 05 forint méter-
mázsánként. 

A d u g h a g y m a szál l í tása 
A közellátásügyi miniszter a dug-

hagyma szállítását engedélyhez kö-
tötte. A szállítási engedélyeket ki-
csinyben a közellátási hivatalok és 
nagyban pedig a közellátási felügye-
lőségek engedélyezik. A dughagymát 
2 kg-ig engedély nélkül lehet szál-
lítani. 

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

ingóságok 

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

8 - 9 és 1 2 - 2 órák között. 

Miért léptem be 
a Szociáldemokrata Pártba 

A Szociáldemokrata Part tagtobor-
zója páratün sikerrel folyik az egész 
országban. A kivivőit eredmény egy-
általán nem meglepő, mert tisztán 
láttuk, hogy azok a kívülálló töme-
gek, amelyek figyelemmel kísérték 
pártunknak a magyar demokrácia 
poiilikai és gazdasági megszilárdítá-
sáért folytatott harcát, előbb-utóbb 
csatlakozni fognak hozzánk, ahhoz a 
párthoz, amely a legkövetkezeteseb-
ben küzd minden dolgozó kisember 
érdekéért s nem kisebb feladatot 
tűzött ki maga elé, mint azt. hogy 

végre rend, nyugalom, féle-
lemmentes élet és jólét le-
gyen ebben az agyonsanyar-

gatott országban. 
Azok a becsületes, tisztamultú és 

tisztaszándékú kisemberek, akik még 
nem választottak pártot, vagy akik 
rossz pártot választotíak és Kiábrán-
dultak a köztudatba dobott különféle 
hazug, csábító és soha meg nem 
valósított jelszavakból, akik ládöb-
bentek arra, hogy a tiszta demokrá-
ciát ma több oldalról veszélyeztetik, 
azok most hozzánk csatlakoznak, be-
lépnek a megyar demokrácia legré-
gibb és legtisztább pártjába, hogy 
képessé tegyék a Szociáldemokrata 
Pártot a hata'om átvételére, nagy és 
magasztos feladatainak megvalósítá-
sára. 

A szentesi toborzó 
A Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete is nagy lendülettel „indí-
totta meg az agitációs munkát. Őszin-
tén szólva, ez nem volt nagy feladat, 
mert 

a legtöbb helyen már nyitott 
kapukat döngettünk. 

Talán csak a múltból visszamaradt 
tétlenség és annak megszokása, hogy 
az eseményeket kívülről szemléljük, 
riasztott vissza egyeseket a szerve-
zettség gondolatától. Az agitáció 
azonban felnyitotta a szemeket, el-
seperte a már sokszor szinte öntu-
datlan gátlásokat és a kívül álló, de 
az igazi demokrácia után vágyódó 
tömegeket behozta az igazi, Cszinte 
demokráciáért küzdő Szociáldemo-
krata Pártba. 

Mit mond 
az új párttag 

Érdemes feljegyezni: mi birta arra 
az új tagokat, hogy hozzánk csatla-
kozzanak? Mert, hogy sem az erő-
szak, ököljog, terror, sem pedig ha-
zug jelszavak felreppentése nem 
működött közre, arra garancia tiszta 
multunk s az a megdönthetetlen tény, 
hogy 

a Szociáldemokrata Párt 
egyetlen egy esetben sem 
élt az erőszak fegyverével, 
amely pillanatnyilag előnyös 
lehet ugyan, de hosszútávon 
feltétlenül s már eleve halál-

ra van ítélve. 
Az epyik új tag, egy szentesi dol-

gozó, a következőket mondja: Nem 
vagyok mai ember, elpusztítottam 

már kenyerem javát. Pártokat Mttam 
jönni és menni, ígérni és nem cse-
lekedni. Láttam, hogy a Szociálde-
mokrata Párt dacol az idők vihará-
val, fennmaradt és hirdette a maga 
célkitűzéseit a szamára legviszontag-
ságosabb korszakban is. Őszintén 
megmondom, hogy messze állottam 
politikai felfogásomban, de csodálat-
tal adóztam erőfeszítéseinek. 

A felszabadulás után azt kellett 
látnom, hogy a Szociáldemokrata 
Párt nem használta ki azt a helyzeti 
előnyt, amely abból fakadt, hogy 
éppen egyedül ő küzdött az elnyo-
matás évtizedeiben mindazért, ami a 
felszabaduias után bekövetkezett. Jött 
a földreform, az államosítás, meg-
indult a nagy ipari vállalatok köz-
tulajdonba vétele s 

a Szociáldemokrata Párt so-
hasem hivatkozott arra, hogy 
a demokratizálódás útján 
megtett első lépések tulaj-
donképen az ő, hosszú és 
keserves évtizedeken keresz-
tül egyedül folytatott harcá-

nak eredményei. 
Közben szinte gomba módjára 

alakultak meg a demokratikus és az 
úgynevezett „demokratikus" pártok. 
Egyesek a reakció, az ellenforrada-
lom melegagyává váltak, másokat 
viszont a szélsőjobboldali nyilasok, 
anarchiára, zűrzavarra spekuláló fel-
forgató elemek töltöltek fel. S ezek 
kezdték hirdetni — bár kissé későn 
— a demokratikus szabadságjogokat, 
maguknak vindikálták az úi élet felé 
tett első lépések kezdeményező jo-
git, maguknak tulajdonították s 
pártagitóciós célokra használták fel 
a kivívott eredményeket, s a Szociál-
demokrata Párt által felszított tűzben 
sütögették saját pecsenyéjüket: ho-
zsannúztak az első lepések felett. 

S közben a Szociáldemokrata Párt 
mindenütt, a magyar politikai és 
gazdasági élet egész vonalán 

a második lépést hirdette. 
Azért léptem be a Szociáldemo-

krata Pártba — mondja befejezőben 
új párttagunk —, mert rájöttem arra, 
hogy ez a párt, sok más párttal el-
lentétben, nem csak hirdeti a féle-
lemmentes életet, a politikai és gaz-
dasági demokráciát, a békét, jólétet, 
rendet, hanem tiszta eszközeivel, 
egyre hatalmasabbá váló becsületes 
és tisztamultú tömegeivel valóban az 
igazi demokrácia n.egvalósítására tö-
rekszik. 

Ez a nyilatkozat önmagáért be-
szél. (Gy. A.) 

Lutz z o m á n c o k , festékek, 
l a k k o k elismert legjobb minőség 

LUTZ E D E É S TÁPfSA 
IAKKÉS FESTÉKGYÁR RT BUŰAPEST 

I/V.Ő0NAGY-V 4. TlUfo« a r a W-Oia. V400SI IRCOA «es-iat 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 

Jótékony cél? 
Szerkesztőségünkbe többen jöttek 

be azzal a hírrel, hogy a Szentesi 
Újság dicstelen emlékű Szemenyei 
Tivadarjának kiszabadítása érde-
kében egyesek nagy szorgalommal 
fáradoznak. Ezek az emberek ne-
meslelküségükben odáig mennek, 
hogy jótékony célt emlegetnek és 
társadalmi gyűjtést rendeznek a 
„kriptariporter" érdekében. Vájjon 
nevezhető-e másnak, mint gazem-
berségnek az a törekvés, amely be-
török és alvilági alakok szerecsen-
mosdatására akar kicsikarni pénzt 
egyes megtévesztett, vagy nem tá-
jékoztatott emberektől, s elvonja ez-
zel esetleg a hadifoglyoktól? 

! Hej hittétek! 
Négyen cgysorban a vasárnap 

délután koratavaszi napsütésben. 
A kitömött vállak, s a középosz-
tályt majmoló úrhatnámság típusai. 
Ezelőtt „vizesnyolcas" volt a nevük 
s ez a jelző kifejezésre juttatta, 
hogy az osztályt amelyhez tartoz-
nak, cserbenhagyják és olyan sze-
kér után futnak, amely nem veszi 
fel őket, de amelyre feljutni nem 
is dicsőség. Az értelem és az élet 
céljai távol állnak tőlük. Semmi 
sem fontos számukra cwk a vasalt 
nadrág a szegett szélű kalap, a 
divatos sláger és a korzó. így jöt-
tek velünk szembe, s annak a vi-
lágnak, amely őket megtévesztette 
maró szatíráját képező színdarab-
nak, az Uj Isten Thébában cimű 
darabnak egyik a mult világát és 
szörnyűségét legélesebben támadó 
versikéje első sorát harsogták 
mintegy kihívóan és gyűlölködően 
Hej hititm én! Szomorú sajnálko-
zás lett úrrá rajtunk, hej hittetek 
és hajszál hijján ez a hit a ti fe-
jeteket is elvitte, de mindenesetre 
elvitte az országot és az ország 
népének sok százezrét. S ha to-
vábbra is ennek az üres jelszónak 
a hatása alatt maradtok s nem ke-
resitek az értelmet és gondolkodást 
amit az a darab, amelyből e sort 
vettétek igényel, akkor legközelebb 
a hej hittetek egy másik változat-
ban fog átcsapni s így fog szólni: 
hej végetek! 

Statárium elé kerül 
egy szentesi 

fegyverrejtegető 
Kovács István szentesi B-listás 

honvédalhadnagy lakásán a rend-
őrség házkutatást tartott és elrejtett 
levente puskát talált 4 éles töltény-
nyél. Azzal védekezett, hogy sok-
oldalú elfoglaltsága miatt eddig nem 
tudta beszolgáltatni. A minisztérium 
a volt tiszt ügyét statáriális biróság 
elé utalta és a tárgyalást a mai 
napra tűzte ki a szegedi törvény-
szék. Egyidejűleg elrendelték Kovács 
előzetes letartóztatását. 

SzlH hírek 
Szerdán 19-én, 7 órakor SzIM-

pártest. A megjelenés kötelező. 

a S z o c ? á w i L l S S á I n a i n U l í l Á c » t a r t a közalkalmazottak részére 
E.őadö i f p ! ? 1 ! P 6 r t 9 y U , ® S t a városháza közgyűlési termében, 
bloado dr. P á s z k á n F e r e n c rendőrvezérőrnagy, helyettes vidéki főkapitány. 



Emberi életet akarsz munkádért ? Ezért küzd a Szociáldemokrata Párt 
H 1 K E K 

Ma március 19. Rom. Uat. József, 
protestáns József, 

Vízállásjelentés: Tisza 18-án 432, Kurca 
342. 

Hőmérséklet i + 4 fok 
Időjárásjelentés t Mérsékelt szél, egyes 

hetyeken eső. A hőmérséklet emelkedik. 
Ügyeletes gyógyszertárak i Március 15— 

21-ig Cselkóné és Havas. 
Színház: Ma és csütörtökön: Nó-

tás kapitány (Pethes Ferenc fellép-
tével). 

Szabadság Mozgó: Ma nincs elő-
adás. 

Napsugár 
Végre! Annyiszor becsapott már 

az idő bennünket az idén. Három-
szor ragyogott föl néhány órára a 
tavaszt igérő napsugár, s mindany-
nyiszor hosszú napokra, sőt hetekre 
tünt el ismét, kogy helyét újra a 
hidegnek adju át. Kedden végre újra 
kisütött a nap s ha az időjárás tu-
dósainak igazuk van, mostmár va-
lóban a tavaszt jelenti. Hosszú volt 
a tél. hosszít a hideg, s a kevés 
tűzre való, a rongyos ruha bizony 
próbára tette az élet szegényeit, a 
föld proletárjait, mindazokat, akik-
nek a szenvedés oly sokszor osz-
tályrészük. A hideggel együtt ha 
nem is mult el a sok baj, ami a 
magyar nép életét ma ncheziii, még-
is a tavaszi napsugárral együtt 
megszületett a remény is arra, hogy 
megindulhassunk a fölemelkedés út-
ján. Épül az ország, építik a dol-
gozók, s vívják karcukat azért, hogy 
a munka eredménye is az övéké 
legyen. Sok, nagyon sok reménységgel 
tekintünk a meleg idő felé, hisszük 
hogy a nyár az idén meg fogja 
hozni a jótermést, s ezzel talán a 
jólétet is. (yb) 

— Hadigondozottak iparrevi-
ziója. A Hadigondozottak Szövet-
ségének kérésére a Kereskedelmi és 
Iparkamara utasitotta az iparrevizió-
val foglalkozó előadóit, hogy hadi-
gondozottaktól csak a poliíikai meg-
bízhatóságot és az adók fizetését 
igazoló okmányokat kérjék, tőlük 
felesleges okmányok csatolását ne 
kívánják meg, mert egy miniszteri 
rende'et amugyis intézkedik, hogy a 
hadigondozottaktól jogosítványukat 
csak politikai megbízhatatlanság, 
vagy súlyosabb adónemfizetés ese-
tén lehet megvonni. 

— Textiláru felszabadítás. A 
Gazdasági Főtanács textilbizottsága 
elhatározta, hogy a textilpiacon mu-
tatkozó kinálat további erősödésére 
való tekintettel, felszabadítja a fla-
nel!, teniszflanell árukat a jegy és 
kvótáiis elosztás elöl. 

— Felszámol a Gazdasági Fő-
taaács textilbizottsága. Amint je-
lentettük a Gazdasági Főtanács tex-
tilbizottsága felszámolását rendelték 
ei. Jelenleg azok az átadási mun-
kálatok folynak, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy a kereskedelmi 
és iparkamarák a különböző kötött-
ségek végrehajtását zavartalanul le-
bonyolíthassák. A következő havi 
textilsorozatjegyeket már a kamarák 
fogják szétküldeni a kereskedőknek. 

t 
Fájdalommal jelentjük, hogy drága jó Anyukánk és Nagy-

anyánk, aki a háború és üldöztetés viharaiban élete kockáztatásá-
val mentette meg szeretteit, 

özv. tír. Boros Pálné 
Salmutter Irén 

életének 58. évében, hosszú és megadással viselt szenvedés után, 
március hó 17 én nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. 

Drága halottunkat március 19-én, szerdán délután 4 órakor 
temetjük a Kálvária-temető kápolnájából. 

Lelkiüdvéért 1947. március 20-án reggel fél 8 órakor en-
gesztelő szentmise lesz a Szent Anna plébániatemplomban. 

Gyermekei: dr. Boros Kálmán és neje Steyer Emma, Őrfi 
Jánosp.é Boros Anna és életének bearanyozói: őrfi Veronika és 
Boros Palika unokái. 

Minden külön értesítés helyett. 
Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 

Megyeri Jánosné sokcsaládos asszony 
kapta meg a „Szentesi Lap" 

50 forintos nyereményét 
műves felesége, akinek nagy család-
ja és ezzel járó nagy szegénysége 
van. így jó helyre került az 50 fo-
rintos jutalom, s amellett, hogy a 
Szentesi Lap olvasóinak ez a ver-
seny izgalmas és szórakoztató idő-
töltés volt, még jó célt is szolgált 
akaratlanul is. Egyébként a verseny 
még tovább tart, s csütörtöki szá-
munkban közöljük annak az újabb 
tízesnek a számát, amelyet a város 
egyik legforgalmasabb üzletében fo-
gunk elkölteni. 

Hétfőn délután ragyogóarcú asz-
szony jelent meg a Szentesi Lap 
kiadóhivatalában. Kezében egy 10 
forintos bankjegyet szorongatott. 
Megnéztük a bankjegy s z á m á t : 
076489. Igen ez az a bankjegy, me-
lyet szombat délután Orosz Károly 
Kossuth téri divatáru üzletében köl-
töttünk el a Szentesi Lap „Keresd a 
tizest" versenye keretében. 

A boldog megtalálót Megyeri Já-
nosénak hívják, a volt Huszár-lak-
tanya rnelle.t lakik. Szegény föld-

RÁD IÓ 
Budapest !. március 19. 

7 30: Reggeli zene. 8: Az öltöz-
ködésről. 8 15: A szovjet követség 
ajándéklemezei. 9: Csorba Rudolf 
jazz-együttese. 12.15: Haják András 
gordonkázik, Ányos Irén énekel. 
13: Bágyi János, a bözidi csoda-
pásztor. 13 20: Dömi József ormán-
sági dalokat énekel, kisér ifj. Bódy 
Zoltán cigányzenekara. 14.10: Az 
idegenforgalom a kultura szolgála-
tában. 14 25: Dombai Gyula szalon-
zenekara. 16: Kerekes János dalait 
Neményi Lili énekli. 1630: A 
FÉKOSz munkája. 16.50: Hangle-
mez. 17: Hírek. 17.10: A vöröske-
reszt közleményei. 18: Garay György 
hegedül. 18 35: „Angalit meg a re-
meték." 19.40: A Rokokók I-áliája. 
20.20: A rádiózenekar játszik. 21.25: 
Időszerű kérdések. 21.40: Orosz 
nyelvoktatás. 22.30: Constantin Sil-
vesteri román szerzők müveit zon-
gorázza. 22.45: Külügyi negyedóra. 
23: Müvészhanglemezek. 

Hirdessen lapunkban! 

— A fővárosban a Duna áradása 
hétfőn tovább tartott. A Római-part, 
Óbuda és Lágymányos árterülete viz 
alatt van. Lakóterületet azonban még 
igy sem veszélyeztetett viz. Való-
színű, hogy kedden már apadás kö-
vetkezik. 

— Nem azonos. Molnár Jánosné 
Sáfrány Mihály-utca 41. szám alatti 
lakos Hangya üzemvezető felesége 
annak megállapítását kéri, hogy nem 
azonos azzal a Molnár Jánosné 72 
éves szentesi asszonnyal, akit a rend-
őrség besurranó tolvajlás miatt le-
tartóztatott. 

Megjelent az új iparostanuló 
rendelet tervezet. 

Az iparügyi miniszter véleményezés 
és hozzászólás céljából megküldötte 
az iparostanulókról szóló rendelet 
tervezetét. Az Iparügyi kormányzat 
a törvénytervezettel kapcsolatban 
82 §-ban foglalja össze a korábban 
érvényben volt tanonctörvény mó-
dosítását. A törvénytervezet minde-
nek előtt kiterjed a tanszerződés 
megkötésére, szabályozza az iparos-
tanulók tartásának jogát, a tanszer-
ződés feltételeit, a tanidő tartalmát, 
a munkáltató és az iparostanuló 
kötelességeit, a tanviszony meg-
szüntetését és felbontását, a tanvi-
szony befejezését, a segédlevél el-
nyerését, a képesítéshez nem kötött 
iparostanoncok helyzetét, az iparos-
tan«ló és kereskedő tanuló ottho-
nokra vonatkozó szabályokat, az 
iparostanuló iskolai látogatását, va-
lamint azokat a büntető rendelke-
zéseket, amelyeket a tervezetben 
foglaltak áthágóival szemben alkal-
mazni kell. 

Az Ipartestületek Országos Köz-
pontja különös súlyt helyez arra, 
hogy az egész magyar iparos társa-
dalomnak módja és alkalma legyen 
a rendelettervezettel foglalkozva hoz-
zászólni, ezért március 21 re orszá-
gos értekezletet hív össze az IPOK. 

Töltelék hentesárú készí-
téséhez 

a 100240/1947. K. M. sz. rendelet 
értelmében legfeljebb 15 % fehérárút 
szabad felhasználni. 

A kollektív szerződés hatá-
lya alá 

tartozó munkavállalók természetbeni 
lakása tárgyában kiadott 10230/ 
1946. M. E. sz. rendeletben foglalt 
az a rendelkezés, amely szerint a 
munkavállalók részére természetben 
nyújtott lakás bérértéke cimén levont 
összeg a munkavállaló havi fizeté-
sének, illetve havi munkabérének 
5 %-nál nem lehet kevesebb, ha a 
lakás egy szobás és 10 nál nem 
lehet kevesebb, ha a lakás 2 szo-
bás, vagy kettőnél több szobából 
áll, — ezt a rendelkezést a 2700/ 
1947 M. E. sz. rendelet hatályon 
kívül helyezi. 

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

F. hó Zl-én pórtest a Barátság moziban fél 7 órai kezdettel 
Előadó : ERDEI ISTVÁN Csongrád megye nemzetgyűlési képviselője 
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— Megjelent az „Agrártudo-
mányi Szemle". A mezőgazdaság 
újjáépítése terén ujabb jelentős si-
kert könyvelhetünk el. Végre tel-
jessé vált az agrár szaksajtó hármas 
fokozata. A népszerű ismertetés fel-
adatát az Uj Magyar Föld, a mező-
gazdaság korszerű átállításához 
szükséges ismereteket pedig a „Ma-
gyar Mezőgazdaság" közli, az agrár 
tudósok közötti kapcsolatok a nem-
zetközi mezőgazdasági eredmények 
kiértékelésének feladatát és a hazai 
eredményeknek a külfölddel való 
ismertetését viszont a most megin-
dított „Agrártudományi Szemle" látja 
el. A szemle kéthavonkint közel 
100 oldal terjedelemben jelenik meg 
és az agrártudományok természettu-
dományi (talajtaian, növénytermesz-
tés, növényvédelem, stb.) és agrár-
politikai vonalát egyaránt képviseli. 
Az első számban ez utóbbi tárgy-
körből Csíki László cikkét a mező-
gazdasági szakoktatás fejlesztéséről, 
továbbá Takács Imrének a mező-
gazdasági betegségi biztosítás prob-
lémáiról és több más szerzőnek az 
orosz mezőgazdaság rendszeréről, 
valamint Magyarország kenyérga-
bona szükségletéről szóló cikket ol-
vashatjuk. A folyóirat szerkesztője 
dr. Sárányi János egyetemi profesz-
szor, a szerkesztő bizottságban a 
magyar agrártudomány legkiválóbb 
képviselői foglalnak helyet. A folyó-
irat előfizetési dija egy évre 72 fo-
rint. A szerkesztőség címe : Buda 
pest, VIII., Eszterházi-uíca 3. 

J O N I 
A r é g e n v á r t 

J Ö N ! 

építőipari muntaások bálja 
Büffé. — Jóhangulat. — Sorsolás — mert 

G Á B O R P I S T A zenekara muzsikál 
Husvót első napján az Ipartestületben este 8 tói 4-ig. 
Mindenki ott legyen. Szeretettel várunk mindenkit. Rendezőség 

Ízléses és magasszinvonalu folyóira-
tot a Magyar Mezőgazdasági Műve-
lődési Társaság adja ki. 

— Gépjárművezetők! F. hó 19-
éa, szerdán d. u. 6 órakor a vas-
és fémmunkások szakszervezeti he-
lyiségében saját érdekükben a szak-
csoport megalakítása végett feltétle-
ífll jelenjenek m f g , mert csak tag-
sági könyvvel ellátott gépkocsivezető j 
vezetheti a jövőben már kocsiját 
rendőri szempontból. 

— Kovács Rezső vásárhelyi í 
gimnáziumi tanár az iparos dalárda j 
hangversenyének Dálnoki-Kovács j 
kettősének tagja elveszítette bőr i 
irattárcáját a vasútállomástól a Kos- j 
suth utcán az Ipartestületig. 100 
forint volt benne. Megtalálója a 
pénz» megtarthatja, az iratokat és a 
tárcát kérjük lapunk kiadóhivatalá- j 
ban leadni. 

— Mentőautó telefonhlvó szá-
ma 23. 

Párthfrek 
A Szociáldemokrata Párt 23-án, 

vasárnap délelőtt 11 órakor a nagy-
királyság-eperjesi halárrészen levő 
népháznál alakuló gyűlést tart, Sze-
retettel hívunk és várunk minden 
dolgozót. 

19-én d. H. fél 7 órakor a Kunfi 
Gárda tagjai tartanak értekezletet. 

20-án déli 12 órakor a Hangya 
telepen pártrap. Előadó: Lendvai 
István. 

21-én este fél 7 órakor pártest a 
Barátság moziban. Előadó: Erdei 
taván elvtárs, nemzetgyűlési kép-
viselő. 

22-én d. u. 1 órakor az OTI 
üzemi pártnap. Előadó : Vámos Imre. 

23-án vasárnap d. e. fél 11 óra-
kor a városháza közgyűlési termé-
ben a közalkalmazottak állami és 
magánalkalmazottak narvevfilése 
Előadó: dr. Paszkán Ferenc8rendőr 
voxérórnagy elvtár«. 

23-án fél 11 órakor Nagykirály-
népháinál nop-

« d L T é l i L a í ° s ^ Far-•ws i Imre elvlársak. 

S P O R T 
A sziv diadala. Félegyhdzán is győ-
zött a MÁV. Szentesi MÁV-KRVSE 

2 : 1 < 1 : 0 ) 
Vezette : Horváth F. 

KTK pálya 500 néző. 

Az SzMÁV: Zsoldos — Váradi, 
Koós, — Faragó, Orgovány I., Soós, 
— Dóczi, Juhász, Fazekas Szabó D , 
Szalai összeállításban állott ki s vé-
gig kezében tartva az irányítást Ju-
hásznak a II, félidő 41 percében 25 
méterről Nagy Miskának lőtt felső-
sarkos bombagóllal megnyerte ézt a 
nagyon nehéz mérkőzést. Az I. fél-
időben a MÁV kapujához szegezi 
ellenfelét, de Fazekas 13 percben 
lőtt gólján kívül eredményt elérni 
nem tud a nem éppen tiszta eszkö-
zökkel védekező helyi csapat ellen. 
A II. félidő elején mindjárt kiegyenlít 
a KRVSE nagy védelmi hibából. A 

Az ! MAV 15 percig erősen visszaesik, s 
a nagyszámú s^urkolósereg már ve-
reségül tart, amikor a veterán Szabó 
— mint hős a viharban — küzd, 
korhol és lelkesít, sámíló lábbal, zi-
háló tüdővel és a MÁV fokozatosan 
feljön — most látszik meg a heti 
kétkapus edzérek hatása — az utolsó 
negyedórában földrehozott okos já-
tékkal ismét szuveién módon uralja 
a mezőnyt és Juhász Cumi a fentirt 
góljával a győzelmet is megszerzi. 

A MÁV a bajnoki rajt két első 
nehéz mérkőzését 100 százalékos tel-
jesítménnyel abszolválta. Kevesen 
tudják, hogy az őszi szezonban oly 
gyengén szerepelt csapatot Szabó D. 
önzetlen edzői munkája és az uj in-
téző Dobó József páratlan agilnása 
kovácsolta tökéletes egy-éggé. Ha 
ezen az uton halad a MÁV koionia, 

\ uKy nagyon sok kellemes meglepetés 
j éri még a csapatot, s annak lelkes 
• táborát. 
» A Félegyházán győztes csapatból 
I nagyon nehéz lenne valakit is ki-
I emelnünk. A félév óta mérkőzést 

nem játszott és Busái hiánya miatt 
játékot vállaló Orgovány János lan-
kadatlan szivmunkája ugyanolyan ér-
ték volt, mint a 17 éves Juhász erő-
től duzzadó játéka, vagy a hátvéd-
játék minden szépségét és okosságát 
bemutató Koós önfeláldozó munkája. 
Tökéletes egység volt a MÁV-ban, 
egy a mindenkiért, mindenki egyért, 
a siker nem maradhatott el. 

A többi eredmények a következők 
voltak: Cs. Bar— Cs. Tisza: 10:0, 
KKVSE—Kiskunmajsa 4:1,S/MTE— 
KITE 5 : 1, KUTE-KMÁV 0:1, Já-
noshalma—Mindszent 1:1 (III) Sza-
badszállás—KTK 0:1 (ül) 

BIRKÓZÁS 
F. hó 30-án vasárnap délelőtt 11 

órai kezdettel ugyancsak a Kaszinó 
nagytermében lesz megtaríva az 1947. 
évi délkerülesi senior I.—II. oszt. 
Délmagyarország egyéni szabadfo-
gású és görög római birkozóverseny 
az előirt 8 súlycsoportban. Meghívást 
kapott a délkerület rsszes birkózó 
szakosztálya. Előrelálhatólag 10—11 
város legjobb birkózói küzdenek majd 
egymással a Délmagyarország 1947. 
évi bajnoki címért és értékes érme-
kért. Ezen a versen ven a Magyar 
Birkózó Szövetség Déli Kerületének 
vezetői is megjelennek, Gaál Sándor 
elnök és Farkas István szöv. előadó, 
az országosan ismert európa-, illetve 
többszörös magyar súlyemelő bajnok. 
Erre a nagy jelentőségű versenyre 
mindenkit szerelettel hív és vár a 
Sz ntesi MÁV Sportegylet Birk^ó 
Szakosztálya, mini a verseny rende-
zője. 

Nincsen pár tszervezet 
a párt k ö z p o n t i k ö z l ö n y e a 

PÁRTSZERVEZET 

nélkül 
Minden szervezet kivétel nélkül 

köteles a leküldött példányokat át-
venni, terjeszteni és pontosan clszá 
molni. 

A párt funkcionáriusai a funkció-
val egyttt a PÁRTSZERVEZET-et 
is kötelesek átvenni. Elsősorban ter 
mészetesen a vezetőségi tagok. Ezt 
visszautasítani nrm lehet. 

Ahol még eddig nem kapták meg, 
feltétlenül meg kell rendelni. Meg-
rendeléseket kérünk a Központi Tit-
kárságra, a PÁRTSZERVEZET szer 
kesztősége címére küldene!' k. A leg-
kisebb példányszám 10 darab, éppen 
azért, mert minden funkcionáriusnak 
meg kell venni. 

Ugyanakkor ismételten felszólítjuk 
az elvtársakat, hogy cikkekkel is lás-
sák e! a PÁRTSZERVEZET-et. 

A PÁRTSZERVEZET egyelőre ha-
vonta jelenik me«.r 12 oldal terjede-
lemben. Ára : 20* fillér. 

— Felhívás. Felhívom azon 
épitő munkásokat, aki akár a fel 
szabiduiá^ előtt, akár a felszabadu-
lás utár. iratkoztak be a Szövetség 
be, tekintet nélkül arra, hogy menm í 
tagjárulékkal vannak hátralékba, 
1947 március 1-én, vagy azt rreg-
előzően munkanclküi voltak, f. hó 
21-ig nálam jelentkezzenek nyilván-
tartás végett. Gvenes Péter titkár 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
N á r d u s 1 9 - 2 0 . 2 n a p i g ! 

Boldog ország 
Az orosz filmgyártás műremeke. Ember és ember között nincs 

különbre A legnagyobb szovjet művészek alakítása. 

Kiegészítő film: M é h e k O f S Z á g a H í r a d ó . 

Anyakönyvi hírek 
Születés: Magony Katalin Éva 

Lakatos Mária, Almásí Erzsébet, 
Fekete N. István, Vámos Zsuzsanna, 
Putnoki Veronika, Kőrősi László, 
Deák Mária, Jenei Zoltán Tibor.. 
Kovács Julianna, Szeder KataUn 
Margit, Mircsov János. 

Házasság: Takács Sándor—Bö-
szörményi Lidia, Kocsis Péter Mi-
hály—Lénárt Terézia, Szőke Sándor 
Tarnóczi Mária, Rúzs Molnár László 
Kánvási Tóth Etelka. 

Halálozás: Szálkái Ferenc 75, özv 
Kecse N. Józsefné Kürti Szabó Ma-
ria 86, özv. Gvenes Istvánné Tamás 
Erzsébet 70, Vass Sándorné Öze 
Rozália 48, Dunai Mária Eszter 1, 
özv. Szegi Istvánné Ambruzs Má^s 
55, Molnár Lajos 35 éves, Csík Ele-
mér 3 hónapos, Bellér János 74, 
Náthé Pálné Kiss Erzsébet 35, özv. 
Hegedűs Tóth Imréné Cseh Mária 
72 éves. 

Felhívás 
A varm. szabadművelődési fel-

ügyelő kéri az összes ifjúsági szer-
vezeteket, egyesületeket, iskolákat 
(ált. iskola tanulóit is); hogy a 43-
as ifjúsági előkészítő bizottság ü'é-
séte 2 tagot küldjenek ki. 

A Szabadművelődési Tanács az if-
júság lendületét is be akarja illesz-
teni az országosan folyó nagy fei-
adatba. E hatalmas méreiű munka 
természetesen csak ;ervszerűen foly-
hat s ezért szükséges, hogy minden 
ifjú>ági szervezel, csoport, egyesület 
egy nagy munkaközösségben vegyen 
részt. Áz elzárkózásnak., a gyűlölkö-
désnek az ideje lejárt, országot kel! 
építenünk s ebből a munkából min-
denkinek erkölcsi kötelessége, hogy 
kivegye a maga részét. 

Tárgysorozal: 
1. Bevezetés. Zoltai István szmí 

felügyelő. 
2. Célok, szervezésed. K vácsMag-

dolna orsz. 48-as ifj. biz kiküldötte 
3. Hozzászólások, javaslatok. 
4. A vezetőség megválasztása. 
5. Bezáró. A következő gyűlés 

időpontjának meghatározása 
Vm. S?abadmüv. Felügyei* 

Tudatom tisztelt meg-
rendelőimmel, hogy egy 
éri szüneteltetés után 
ismét 

meMsai o muiiKsi 

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

Barna antilopbe'étes 39-es nő 
félcipő keveset használt eladó. Cim 
a kiadóhivatalban. 

Egy fiatal hasas kecske eladó 
B<Hteki Gyulánál a Krausz telepe» 

Elveszett hétfő reggel egy félpár 
férfi csizma a mágocsi országúton 
az l-es kilóméternej. Megtaláló vag> 
nyomravezető jutalomban részesü! 
Nagyörvény u. 83. 341 

Figyelem 1 Itt a tavasz és a sze-
relem I BABOVKA SAPKÁ-val hódít 
a női szivekben. 

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

3 darab hathónapos, beoltott, jó 
süldő el̂ .dó. Keresztes-u. 10 szám 

Főszerkesztő • Sima László. 
Felelős s/erkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a .Barátság ' nyomda kft. 

Felelői nyomdavezető: Ceeraas L Imre 




