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Ujabb amerikai-szoujet jegyzékuáltás 
az összeesküvés ügyében 

A Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
amerikai tagja március 17-én újabb 
jegyzéket juttatott el Szviridov altá-
bornagyhoz, a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság helyettes elnökéhez. Ebben 
a jegyzékben igazolja a március 
3-i keletű szovjet válaszjegyzék át-
vételét, amelyben a Szovjetunió a 
magyarországi politikai fejlemények-
kel kapcsolatos véleményét leszö-
gezte. Az újabb amerikai jegyzék 
kifejti, hogy a szovjet válaszjegyzék 
több vonatkozásban nem érinti az 
USA kormánya által a magyaror-
szági politikai helyzettel kapcsolat-
ban felhozott kifogásokat. A jegyzék 
szerint az államellenes összeesküvés 
kivizsgálását kizárólag a Kommu-
nista Párt vezetése alatt álló rend-
őri szervek végzik. A Kisgazda Párt 
megkísérelte az ügyben a parla-
ment által egy vizsgáló bizottság 
kiküldését, amely törekvést azonban 
a Kommunista Párt vezetése allatt 
álló kisebbségi pártok elutasítottak. 
Az amerikai kormány álláspontja 
szerint egy jogászelnök vezetése 
alatt álló bíróság, amely jelenleg 
az összeesküvésben az összeeskü-
vésben a vádlottak ügyét tárgyalja 
nem tekinthető alkotmányosnak, mi-
vel a bíróság összetétele olyan, 
hogy abban a kisebbségi pártoknak 
három tagja van, a többséget kép-
viselő Kisgazda Pártnak pedig csu-
pán egy. 

Ko"ács Bélának a szovjet ható-
ságok által történt letartóztatása 
az amerikai jegyzék szerint nem te-
kinthető a megszálló erők biztosí-
tási intézkedésnek, mert mindaddig 
míg a Kommunista Pártnak Kovács 
Béla mentelmi joga felfüggesztésére 
és kiadására irányuló törekvései 
kudarcot nem vallottak, semmi 
adat sem volt Kovács Béla ellen, 
letartóztatását tehát az amerikai 
álláspont szerint nem lehet bizton-
ságot cél?ó intézkedésnek tekinteni 

Az amerikai kormány nem ért 
egyet a szovjet állásponttal azért, 
mivel egy kisebbségi csoport az al-
kotmányos út megkerülésével igyek-
szik a halaimat Magyarországon 
megszerezni és ez a magyar demo 
krácia fennállását veszélyezteti sze-
rinte. Épp< n ezért a jaltai egyez-
mény alapján szükség van a kérdés 
együttes kivizsgálására. Erre az a 
tény, hogy a szovjet és az amerikai 
kormány véleménye eltér jogot ad. 
Az ilyen kivizsgálás nem sértené a 
magyar bíróság törvényes jogait. 

Erre a jegyzékre Szviridov altá-
bornagy válaszolt március 18 án. 
A válaszlevél kezdő sorai nyugtatják 
március 17-i amerikai jegyzék át-
vételét. Szviridov kifejti, hogy az 
amerikai jegyzék nem tartalmaz 
semmi olyan újabb elvi kérdést, 
amelyre nem adott Vi Ina választ 
abban a jegyzékben amelyet a Szö-
vetséges Ellenőrző Bizottság ameri-
kai tagjához március 8-án juttatott 

el. Az összeesküvés kiviszgálásánál 
a rendőrség és az ügyészség a tör-
vényes szabályokat betartja. Az ösz-
szeesküvők bírósági tárgyalása nyo-
mán teljesen világos, hogy a szo-
kásos eljárástól eltérően egy külön 
leges parlamenti vizsgáló bizotiság-
nak a kiküldése nem az ügy foko-
zottabb felderítésének célját, hanem 
azt szolgálta volna, hogy a Független 
Kisgazda Pártnak az összeesküvés-

ben részes nemzetgyűlési képviselői 
a felelőségtől mentesüljenek. A nép-
bíróság összetételét kifogásoló ame-
rikai megjegyzésre Szviridov válasz-
jegyzékében azt kOzli, hogy ez a 
bíróság a nemzetgyűlés által elfo-
gadott a köztársaság védelméről 
szóló törvény alapján és annak be-
tartásával működik. Minden más bí-
róság működése tehát alkotmány-
ellenes lenne. 

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

A szovjet álláspont a Kovács 
Béla letartóztatását illető amerikai 
véleménnyel szemben érthetetlenül 
áll azért, mivel a legutóbbi jegy-
zékben már volt alkalma kifejteni, 
hogy ez a lépés a szovjet megszálló 
csapatok biztonsága érdekében tör-
tént, tehát a megszállók teljes jogá-
val. Éppen ezért pusztán felvilágo-
sítás céljából közli, hogy Kovács 
Béla teljesen beismerte bűnösségét 
mind a szovjet elleni csapatok te-
vékenységében, mind az összeeskü-
vésben való részességben. Mindezek 
alapján a Szovjetuniónak nincs mód-
jában álláspontját megváltoztatni az 
együttes kivizsgálás ügyeten — feje-
ződik be Szviridov altábornagy által 
aláirt válaszjegyzék. 

Százezer úi tag 
a Szociáldemokrata Pártban 

A márciusi tagtoborzó elérte 
csúcspontját. Az országos választá-
sok idején 1200 pártszervezet mű-
ködött az országban. Ma azokkal a 
pártszervezetekkei ecyülf, amelyeket 
a tagtoborzó során állítottak fel, 
összesen 3300 szociáldemokrata 
pártszervezet műkfdik. A pár'gyűlé-
sekel, amelyeket a t gtoborzó során 
tartottunk, felhasználtuk közvéle-
ménykutatásra is, az e edmény meg-

lepő volt Olyan községekben, ahol 
a választáskor 5—10 szavazatot 
kaptunk, ma 100—150 szavazatot ír, 
kapnánk. E hónap folyamán eddig 
kb. 100 ezer új tag lépett be a 
pártba. Győrött és Pápán a taglét-
szám 50 százalékkal emelkedett. 
Budapest környékén 25 ezer új tag 
van. Ezek után az eredmények után 
a tagtoborzó fokozott lendülettel 
folyik. 

Öntudatos tisztuiselőtársadalom megteremtése, 
a szakszervezeti élet tervszerű kiépítése 

D UAOSz országos onliétja előtt 
Batka Imre elvtárs beszámolója 

A Városi, Vármegyei és Községi 
alkalmazottak Szövetsége országos 
anketef rendezett Budapesten, ahol 
58 város nagyszámú kiküldötte kép-
viseltette magát. 

Az értekezleten a VAOSz 
szentesi csoportját Batka 

Imre elvtárs képviselte, 
aki az'alábbiakban számolt be a 
nagyjelentőségű ankétról: 

Az ankét középpontjában az író-
asztalok robotosainak égető problé-
mái állottak. A mult rendszerben 
szervezetlenül álló kistisztviselő tö-
meg az uralkodó rétegek kényszer-
hatásának volt ki:éve, így ma a 
demokráciában e társadalomnak 
számtalan ránkhagyott rákfenéjével 
találkozunk. Szervezetlenül állnak, 
jogaik kiharcolásával messze háttér-
ben maradva az ipari, vagy a föld-
munkás szervezetektől. Ezért hatá-
rozta el a VAOSz központ, hogy a 
szakszervezeti élet megteremtésére 
helységenként 

szemináriumokat rendez. 
A szeminárium tananyapa lesz hi-
vatva arra, hogy a közalkalmazotta-
kat belenevelje és beállítsa a szak-
szervezeti vérkeringésbe. 

Sajnálattal kell megállapítanunk, 
hogy a közalkalmazottak 40 % a 
nem vesz részt és idegenkedik a 

szakszervezeti élettől. Érthető tehát, 
hogy a 60 % nem nézi jó szem-
mel, hogy a kivivolt eredményeket 
és sikereket erre érdemtelen elemek 
élvezzék. Maga a szakszervezet is 

ugy tud eredményeket elér-
ni, ha egy osztályöntudatá-
ban megerősödött értelmisé-
gi tömeg sorakozik fel háta-

megett. 
Ezért rendezi meg a VAOSz köz-
pont Szentesen is a szemináriumot, 
amely vezetésem alatt 15 előadás 
kereteben kívánja a szakszervezeti 
gondolatot a kistisztviselő társadalom 
felé sugározni. 

A szemináriumi előadások 15 e 
után indulnak meg, ismertetik a 
szakszervezeti élet születését, kiala-
kulását, magyar és nemzetközi vo-
natkozásban, az üzemi bizottságok 
feladatait, a társadalmi és közgaz-
dasági fejlődés szociális jellegű 
mozzanatait, az értéktöbblet elmé-
letet stb. Az előadásokat magam 
fogom tartf.ni központunktól kapott 
általános irányelvek figyelembevé-
telével. Az előadásokról minden 
hallgató bizonyítványt kap, és a 
legjobb eredményt elértek 

résztvehetnek a VAOSz bu-
dapesti főiskolai szeminá-

riumán. 

Célunk tehát a szakszervezet 
fejlesztése, erősitése, a száz 
százalékos VAOSz tagság 
kiépítése és a vidéki szer-
vezetek fővárosi nívóra eme-
lése. Egys?óval öntudatos 

értelmiség kialakítása. 
Még valamit — mondotta bucsu-

zóul Batka elvtárs —, köztudomásu, 
hogy a szentesi VAOSz berkeiben 
két vezetőség működik, a központ-
ban tudomásomra hozták, hogy a 
tények figyelembevételével a központ 
is az 

ujonan megválasztott veze-
tőséget ismerte el törvényes-

nek, 
és igy az akadékoskodásnak sem-
mi helye nincs — fejezte be beszá-
molóját Batka Imre elvtárs. 

A tisztviselők fizetésrendezése, a 
szegödményesek státusa, a község 
vezető tisztviselőinek méltányos díj-
jazása, az elavult szolgálati szabály-
zat demokratikus szellemben való 
átültetése, a nyugdíjas kistisztviselők 
helyzete, a közalkalmazottak beteg-
ségbiztosítása a státus egységesí-
tése évtizedes óhaja e fáradalom-
nak és mind sürgős megoldásra 
váró feladat, amelynek megoldását 
azonban csak 

öntudatában megerősödött, 
szilárd szakszervezeti egy-
ségre alapozott tisztviselői 
társadalom valósithatja meg. 

F . 

Szociáldemokrata 
parasztkongresszus 

Budapesten • 
A Szociáldemokrata Párthoz tar-

tozó földmunkások és és kisbirtoko-
sok március 29-én, 30 án és 31-én 
háromnapos parasztkongresszust ren-
deznek Budapesten az új városháza 
közgyűlési termében. A Szociálde-
mokrata Párt szentesi szervezete a 
kongresszuson szintén képviselteti 
magát. 
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HezőíDZdnsús 
A cukorgyár ad 

cukorrépavetőmagot 
A hivatalos lapban megjelent kor-

mányrendelet értelmében a cukor-
gyárak kötelesek 1947. évben mind-
azokkal a gazdákkal termelési szer-
ződést kötni, akik cukorrépa terme-
léshez szükséges kellően megmunkált 
szántófölddel rendelkeznek. Vetőma-
got a cukorgyár bocsájt a termelő 
rendelkezésére. 

Felhívjuk tehát azokat a gazdákat, 
akik cukorrépát termelni szándékoz-
nak, ilyen kérelmeikkel forduljanak 
a legközelebb fekvő -cukorgyárhoz. 

Az idei termésű cukorrépa átvételi 
ára 100 kg-ként 3 kg. csomagolatlan 
kristálycukor. A mellékjárandóságo-
kat az érdekképviseleti megállapodás 
szabályozza majd. 

Az üzemanyagellátás 
biztosítása 

A földmüvelésügyi minisztérium 
felhívja a traktorfenntartók figyelmét 
arra, hogy a tavaszi szántási mun-
kálatok időben való elvégzése érde-
kében mezőgazdasági üzemanyag-
jegyekről és ennek alapján üzem-
anyagról kellő időben gondoskodja-
nak. Az üzemanyag-jegyeket a gaz-
dasági felügyelőségeknél kell igé-
nyelni, az üzemanyagot pedig bizo-
mányosoknál lehet megvenni. 

Naposcsibe: 1*80 Ft. 
Az államilag ellenőrzött baromfi-

telepeken és mintaközségekben a 
Baromfi és Kisállattenyésztők Orszá-
gos Egyesülete részére a szükséges 
tojásmennyiséget felvásárolták. 

A keltető központoknak az a célja, 
hogy a gazdaközönséget megbízható 
jóminöségú naposcsibékkel láthassák 
el. Ezeknél a központoknál napos-
csibék vásárolhatók 1 8 0 forintos 
áron. 

A legújabb tizes száma: 

n 167-067492 
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SzlH hírek 
A SzlM fiatalság nevében azzal 

a kéréssel fordulok az ifjúság őszinte 
barátaihoz és szüleihez, hogy ameny-
nyiben családi könyvtárukban akad 
egy-egy nélkülözhető; vagy talán 
selejtezésre váró könyvük, ajándé-
kozzák oda a megalapításra váró 
könyvtárunknak, hogy a komoly 
tudásra vágyódó SzlM-ifjuság érté-
kes könyvekből és ne ponyvafüze-
tekből legyen kénytelen tudásszom-
ját kielégíteni. Fogadják ezért sze-
retettel az aláirt és lepecsételt meg-
ajánlást Ívvel jelentkező ifjainkdt és 
segítsenek bennünket a műveltség 
megszerzésére irányuló nemes törek-
véseinkben. Elnök. 

Felkérem a SzlM tagjait, hoey 
21-én, pénteken a Barátság moziban 
megtartándó pártesten, amelyen Erdei 
István nemzetgyűlési képviselőnk fog 
előadni, lehetőség szerint teljes 
számban jelenjenek meg. Elnök, 

Bán Antal a kisiparról 
és a magántulajdonról 

Az iparügyi költvégvetés vitájában 
a szabadságpárti' képviselők heves 
támadást intéztek Bán Antal és az 
iparügyi minisztérium politikája el-
len. Azt vitatták, hogy azok az in-
tézkedések, amellyel a demokrácia a 
nagytőkések uralkodó helyzetét a 
szénbányák államosításával, a nagy-
üzemek állami ellenőrzésével csök-
kentette, tulajdonképen a nép kárára 
van. Bán Antal elvtárs nagyhatású 
beszédben utasította vissza a sza-
badságpártiak vádjait. Elsősorban is 
koalícióban vagyunk, s amikor én 
mint miniszter intézkedem — mon-
dotta Bán Antal —, akkor nem va-
gyok kisebbség, hanem a többségi 
kormány minisztere. Szegeden a kis-
iparosokat azzal rémisztgették, ami-

kor ott jártam, hogy a susztereket 
„kolhozba" akarjuk kényszeríteni és 
köztulajdonba akarjuk venni a susz-
ter-dikicset. Mi köztulajdonba vettük 
a szenet, a villamosenergiát, az erő-
műtelepeket, és egyebet is köztulaj-
donba óhajtunk venni, ami a monopol-
kapitalizmus egy bizonyos fejlődési 
fokát elérte és ami a jövőben a bé-
két veszélyezteti. Ezért voltunk mi 
1920 óta a földreform szószólói és 
ezért adtuk most a magyar paraszt-
nak magántulajdonba a földet és te-
lekkönyveztük az ő nevére, hogy a 
demokráciát védelmezze. Mi megta 
nultuk és tudjuk, mi a fasizmus és 
mindenkivel egyek vagyunk, aki el-
itéli a fasizmust és félelemmentes 
életet akar. 

Erdei István szociáldemokrata 
képviselő beszámolója 

Pénteken este a Barátság mozi-
ban a szokásos pártest keretében 
Erdei István elvtárs a csongrádme-
gyei kerület szociáldemokrata kép-
viselője tart beszámolót. A párf 
Végrehajtó Bizottsága erre az elő-
adásra a tagokon kívül az érdeklő-
dőket is szívesen látja, sőt várja, 
mivel Erdei István elvtárs ismer-
tetni fogja a párt álláspontját a 

bel- és külpolitikai kérdésekben. 
Egy másik fontos megnyilvánu-

lása lesz a Szociáldemokrata Párt-
nak az a gyűlés, amelyet a közal-
kalmazottak részére 23 án fél 11 
órakor a városháza közgyűlési ter-
mében Pászkán Ferenc elvtárs, rend-
őrvezérőrnagy a vidéki főkapitány 
helyettese fog tartani. 

Hirdessen lapunkban t 

Valamit 
a tűzoltóautóról 

Szándékos és tervszerű rosszindu-
lattal beállított cikket közöl a Szen-
tesi Újság tegnapi száma a megtar-
tott próbariadóról. A mesterségesen 
előkészített próbariadó pártokat akar 
befeketíteni, mert a tűzoltóautót egy 
alkalommal agitációs célokra igény-
bevettük. Sőt még kommentárt is 
füz hozzá laptársunk „politikai vo-
natkozású kirándulások" emlegeté-
sével. 

Mi azonnal utánajártunk a do-
lognak és rájöttünk az igazságra, 
hogy az egész mesterkedés, mely 
ellenünk irányul egyáltalán nem fedi 
a valót, egyrészt, másrészt pedig 
nem tudjuk megérteni, miért piszkál 
ártatlan, nemzetérdekét szolgáló mun-
kát olyan valaki, akinek nem kisebb 
vaj van a fején, mint egy hullarábló 
Szemenyei. 

De ha már itt tartunk, szeretnénk 
megjegyezni azt is, hogy a tűzoltó-
autó egy kényszermego'dás, mert 
azelőtt tűzoltásra igénybe egyáltalán 

nem vették. Minthogy azonban a 
város és a közellátás a súlyos ta-
karmányhiány miatt nem tud kellő 
számú tüzifogatot tartani, igy kényte-
len volt ehhez az ideiglenes megol-
dáshoz folyamodni. 

Hazugság az is, hogy az istálló-
ban csupán egy pár rendelkezésre 
álló fogat tartózkodott, mert a jegy-
zőkönyv felvevői szándékosan nem 
tekintették meg az istálló másik fe-
lét. ahol még két készenlétben álló 
lovat tartottak. Ugyanis a város 
számtalan esetben igénybeveszi ezt 
az autót, de ilyenkor mindég gon-
doskodik tüz esetére megfetelő fo-
gatokról. 

Ennyit akartunk mondani és eb-
ből világosan megérthető, hogy ki 
ellen irányul és ki irányítja ellenünk 
ezt az alattomos támadást. 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 

T e r m e l ő i r é s z é r e 

aratógép zsinegről 
(manílla pótló) gondoskodik a 

Szegvári kendergyár 
Vetőmag f. hó 27-től átvehető a 

Z S O L D O S - T E L E P E M . 

Malacok és süldők 
csontozatának erősítése 

Nagy örömet okoz a gazdának, ha 
a tulajdonában levő koca egészsé-
ges, életerős malacokat hoz a világra. 
Sokszor a malacból gyenge hízó vá-
lik. Nem beteg, nem pusztul eJ, de 
még a 80 kg-ot sem érte el és már 
úgy megcsappan az étvágya, kissé 
sániikál, mert a csontozatban van a 
hiba.. 

A mészhiány következménye: csont-
betegség. Különösen az angolkór, 
amely sántasággal és étvágytalan-
sággal jár. 

Ennek érdekében már a vemhes 
kocát is célszerűen kell ellátni és ez 
a szoptatás ideje alatt is folytatandó. 
A vemhes koca daraelesége 1 5 szá-
zalék takarmánymésszel, mint pl. 
B i o m é s z, egészítendő ki, azaz 
minden kg. darához 15 gram meszet 
kell adni. Helyénvaló ezenkívül D 
vitaminos takarmánypótszer haszná-
lata is, mint pl. a B i o d i t, amelyet* 
szintén a daraeleséghez keveiünk. 
Ebből azonban elegendő egy kg-hoz 
10 gramot adagolni. 

A vitamin takarmánypótszerből 
elég a hizlalás első hat hetében 
adagolni, a mész használata azon-
ban kívánatos mindaddig, amig a 
hízó 100—120 kg. súlyt el nem ér. 

A zenész szakszervezet 
f hó 22-én este 8 órától 
reggei 6 óráig tartó 

dgánybálat 
rendez az Ipartestületben. 
Állandó tánc. Büffé. 
Mindenkit vár a 

Rendezőség. 

Jóváhagyták 
a kórház költségvetését 

A népjóléti miniszter a szentesi 
vármegyei közkórház 1946-7 évi 
köitségvetését rendelettel jóváhagyta 
és a rendeletben felsorolt váltózta-
tások után a szükséglet 

1.421.020 
forintban állapíttatott meg a fedezetet 

892.020 
forintban és így a hiány 

520.000 forint. 
Ez^el kapcsolatban a belügymi-

nisztérium felhívja az alispánt, hogy 
a közkórház gazdálkodását 
a legszigorúban ellenőrizze 

és gondoskodjék arról, 
hogy a költségvetési hitel-
keretet a közkórház a leg-

szigorúbban betar tsa 

3'3 m i l l i ó pár c i p ő 
Az Ár- és Anyaghivatal kiállítás 

keretében mutatta be az újfajta nyári 
tipuscipőket. Tipuscipő tulajdonké-
pen nincs is, mert a hivatal által ki-
utalt anyagot az ipar teljesen egyéni 
izlés szerint dolgozta fel és a cipők 
több mint százféle kivitelben készül-
tek el. A* cipőgyártás emelkedik. Ez 
év márciusában már 200.000 pár 
cipőt gyártottak és ebben az évben 
3 3 millió pár cipőt fognak készíteni. 

Figyelem ! Itt a tavasz és a sze-
relem ! BABOVKA-SM JKÁ-va! hódít 
a női szivekben. 



Ma március 20 Rom.- kat. C». Mór, 
protestáns Hubert. 

vízállásjelentés: Tisza 19-én 464, Kurca 
326. 

Hőmérséklet i + 3 fok 
Wöjárásjelentés i Gyenge északnyugati 

szél. felbős idő. a hőmérséklet nem vál-
tozik. 

Ügyeletes gyógyszertáraki Március 15— 
21 -ig Cselkóné és Havas. 

Színház: Ma: Nótás kapitány 
(Pethes Ferenc felléptével) 

Szabadság Mozgó: Ma és pénte-
ken : Zoro-Hűru a két muzsikus. 

— Szergiusz Amália és Rédei 
Károly járásbírósági tisztviselő f. 
hó 30-án délután 4 órakor tartják 
a református nagytemplomban eskü-
vőjüket. 

— Külterületi istentisztelet. 
Folyó hó 23-án, vasárnap délután 
2 órakor Dónát 1 szám alatt refor-
mátus istentisztelet lesz. 

— Evangélikus böjti istentisz-
telet. Az evangélikus templomban 
húsvétig minden pénteken délután 
5 órakor böjti liturgikus istentisz-
telet lesz, amelyen az igét' Filepp 
Imre lelkész hirdeti. Ezekre az is-
tentiszteletekre a híveket szeretettel 
hívja a lelkészi hivatal. 

— Hegyközség felhívja tagjait, 
hogy az előjegyzett olaj permetező-
szer kiosztását megkezdte. A hitel-
ben vásárló tagok a lehető legsür-
gősebben jelentkezzenek az irodá-
ban. Elnökség 

— Szappanosztás a 70 es szá-
mú jegy márciusi B szelvényére és 
a 210-es jegy 2. szelvényére egyne-
gyed kg. mosószappan kapható, a 
kéreskeeőknél. Három nap alatt ki 
keli váltani. 

— Hirdetmény. A Kereskedelmi 
Alkalmazottak Szakszervezete f. hó 
21-én, délután 6 órakor a Szak-
szervezeti Székházban tagértekezietet 
tart. A tagok pontos és feltétlen 
megjelenését kéri a Vezetőség. 

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

— Felhívás. Felhivom azon 
épitő munkásokat, aki akár a fel-
szabadulás előtt, akár a felszabadu-
lás után iratkoztak be a Szövetség-
be, tekintet nélkül arra, hogy mennyi 
tagjáruiékkal vannak hátralékba, 
1947 március 1-én. vagy azt meg-
előzően munkanélkül voltak, f. hó 
21-ig nálam jelentkezzenek riyilván-
tartás végett. üyenes Péter titkár 

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

— Meghivó. A Szentes Vidéke 
Tejszövetkezet f. hó 27-én rendkí-
vüli közgyűlést tart, melyen a már 
előzően meghirdetett tárgysorozato-
kon kívül még póttárgysorozatként 
az alant megjelölt tárgysorozatot is 
tárgyalni fogja, kérem a tagok pon-
tos megjelenését. Póttárgysorozat: 
A forint-mérleg bemutatása és elfo-
gadása. Igazgatóság. 

A nagy világ 
Sztálin generalisszimusz kétórás 

megbeszélést folytatott Bidault francia 
külügyminiszterrel. A megbeszélésről 
hivatalos jelentést nem adtak ki, de 
általában az a felfogás, hogy a fran-
cia-szovjet szövetségi szerződés kor-
szerű módosításáról tárgyaltak. Való-
színű az is, hogy az angol-szovjet 
szövetségi szerződés módosításának 
kérdése még e héten napirendre kerül 
s Sztálin fogadni fogja Bevin brit 
külügyminisztert. 

Egyébként a négy nagy tárgyalá-
sán a jóvátételi kérdések voltak sző-

nyegen. Bevin kijelentette, hogy Né-
metország gazdasági egysége mellett 
száll síkra és nincs megelégedve az 
eddigi jóvátételi politikával. Marshall 
Bevin állásfoglalását támogatta. Ez-
után Molotov fejtette ki, hogy a há-
rom nyugati hatalom felelős a pots-
dami egyezmény kudarcáért. Nagy-
británnia tartja kezében a Ruhr-
vidéket,. Franciaország pedig a Saar-
vidéket. Molotov azt javasolja, hogy 
semmisítsék meg a németorseági 
brit és amerikai övezetek gazdasági 
egybeolvasztását. 

Trtiman javaslatai az amerikai kongresszus előtt 
Az amerikai kongresszus meg-

kezdte a Görögországnak és Török-
országnak nyújtandó segélyezési ja-
vaslat tárgyalását. Ugyanekkor az 
angol alsóházban is megkezdődött a 
vita Truman beszéde körül. Mc Neil 

államminiszter lényegeseknek és kellő 
időben történteknek minősítette a ja-
vaslatokat. Warbey munkáspárti kép-
viselő bírálta a kormány külpoliti-
káját. Austin szerint ez a segítség 
gyulladásba hozhatja a helyzetet. 

Március 20. 

BARATSAG-MOZGÓ 
1 napig I 

o r s z á g 
Az orosz filmgyártás műremeke. Ember és ember között nincs 

különbség. A legnagyobb szovjet művészek alakítása. 

Kiegészítő film: Méhek országa mradó. 

B o l d o g 

„ H o l n a p " 
vagy Tegnap? 

A tavaszi nap első sugarai lágyan 
melengették vasárnap delelőtt a Kos-
suth utcának a színházteremmel 
szemközti oldalán összegyűlt sok-
százfőnyi embertömeget. A hang-
szórón keresztül egymást váltogatva 
csendültek fel a Marseiües és az 
Internacionálé hangjai s az Össze-
sereglett szentesi dolgozók vissza-
fojtott lélekzettel várták a Szociál-
demokrata Párt agitációs nagygyű-
lésének kezdetét. Igen, csaknem va-
lamennyien azért gvültek egybe, 
ezen a verőfényes tavaszi vasárna-
pon, hogy meghallgassák gyülésünk 
szónokait. 

Ott voltak a kérgestenyerü me-
zőgazdasági és ipari munkások, aki-
ket csak vasárnap s nem is mind-
egyik vasárnap lehet látni a szen 
tesi korzón. Ott voltak a hétköznapi 
robotban elfáradt értelmiségiek, kis-
iparosok, kiskereskedők s egyéb 
dolgozó kisemberek, akik azért hall-
gatták végig az agitációs gyűlés 
előadóit, hogy a hallottakból uj erőt 
és elszántságot merítsenek és foko-
zott energiával lássanak hozzá a 
mindennapi munkához. 

De az igazsághoz hiven be kell 
számolnunk arról, hogy a gyűlés 
közvetítése alatt néhány reakciós is 
megfordult „ezen a tájon." Talán a 
kíváncsiság vezette őket, esetleg 
megszokott mindennapi „egészség-
ügyi" sétájukat végezték a szentesi 
korzón, avagy talán nem tudtak el-
lenállni a tavaszi napfény csábítá-
sának ? Nem tudjuk, de nem is ku-
tatjuk, egy kirívó esetet azonban fel 
kell jegyeznünk. íme: 

A snájdig ex-katonatiszt, aki mel-
lesleg az egyik „legvakmerőbb" 

fegyvernemnél szolgált (s mint a 
frontra önként jelentkezett tiszt, szov-
jet városok védtelen polgári negye-
deit bombázta, esetleg mint vadász-
repülő „védte a hont a keleti bar-
barizmus ellen", vagy az ördög 
tudja hogyan „hasznosította" magát 
odakünn) feleségével többizben vé-
gigsétáit feszes testtartással a kint-
rekedt hallgatóság sorai között. 
Hetyke pillantásokkal tekingetett kö-
rül s balkezében, mint egykor a 
bajonettet, vagy a csoda tudja mit, 
most harcakészen szorongatta „A 
Holnap"-ot Sulyokék napilapjának 
első példányát. Igen, „A Holnap"-
ot szorongattad, amelynek megjele-
nését te és egyivásu cimboráid már 
hetek óta vártátok s amelyet Szen-
tesre történt megérkezésének úgy-
szólván az első pillanatában szét is 
kapkodtatok. 

Büszkén, fennhéjázóan lejtettél vé-
gig a korzón és „sastekinteteddel" 
olykor simogató, szinte becéző pil-
lantásokat vetettél (nem a felesé-
gedre) a balkezedben összehajtott 
újságra, amely „fatális véletlen" 
folytán éppen ugy volt kezedben 
elhelyezve, hogy bárki elolvashatta 
a lap nevét: „A Holnap". 

S Te balga azt hitted, hogy va-
lóban a holnap írásait, a jövő ígé-
retét hordozod a kezedben s elva-
kultságodban nem vetted észre, hogy 
az Igazi holnap, a feltartózhatatla-
nul közeledö szocializmus ott rajzo-
lódik ki körülölted a gondokkal ter-
helt élet barázdáitól teleszántott mun-
kásarcokon, amely arcok a szociál-
demokrata szónokokat hallgatja, meg-
frissültek, megfiatalodtak a végső 
harc, a dolgozók felszabadításáért 
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indítandó küzdelem lázrózsáitól. 
Tudd meg Te sötétben tévelygő, 

hogy annak a lapnak, amelyet ke-
zedben fogtál tulajdonképpen sok-
kal találóbb cime volna a „Tegnap" 
igen a tegnap, a mult, amely néha 
még kisért ugyan, de amely nem 
térhet vissza és nem is fog vissza-
térni soha többé, 'amíg csak egyet-
len igazi, becsületes magyar ember 
van ebben'az országban. 

(Oy. A.) 

Iparos hírek 
Az ipt. hivatala értesiti a kőmives 

mestereket és iparosokat, hogy f. év 
márc 21-én, pénteken d. u. 4 óra-
kor az Ipartestületnél szakosztályi 
ülés lesz. Tárgysorozaton tagsági 
dijak elosztása, továbbá a március 
havi szegutalványok kiosztása sze-
repel. Mindenki megjelenése saját 
érdekében kívánatos. 

Az ipt. jegyzői hivatala értesiti a 
mestervizsgára jelentkezett hallgató-
kat, hogy az előkészítő tanfolyam 
17-én, hétfőn este 6 órakor az Ipar-
testületnél kezdetét vette. A vizsga 
napja Húsvét után lesz. 

Az ipt. jegyzői hivatal felhívja a 
cséplő és vetőmagtisztitó tanfolyamra 
jelentkezni óhajtók figyelmét, hogy 
sürgősen jelentkezzenek a hivatal-
nál, mert még néhány jelentkezőre 
szükség lenne, hogy a tanfolyamot 
megíudjuk kezdeni. E bizonyítvány 
nélkül ez évben már bércséplést 
folytatni nem lehet. Aki tehát bér-
csépléssel óhajt foglalkozni, saját 
jólfelfogott érdekében jelentkezzen 
még a mai nap folyamán. Jelentke-
zési- díj: 45 forint. 

Tudatom tisztelt meg-
rendelőimmel, hogy egy 
¿vi szüneteltetés után 
ismét 

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

Meghivó 
A városi Szeretetház vezetősége 

tiszteleltei meghívja Szentes város 
társadalmát f. hó 23-án, vasárnap 
délután fél 5 órakor a városháza 
közgyűlési termében tartandó mű-
soros délutánra. 

A mfisoros délután teljes bevéte-
lét a hadműveletek következtében 
lerongyolódott Szeretetház fehérnemű 
készletének pótlására forintja. 

Belépődíj 2 forint. Tekintettel a 
nemes célra, felülfizetéseket köszö-
nettel fogadunk. 

A Szeretetházban ápolt £ 0 telje-
sen elhagyott öreg nevében minden-
kit szeretettel várunk. 

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

F. hó Zl-én pártest a Barátsás moziban fél 7 órai kezdettel 
Előadó : ERDEI ISTVÁN C s o n g r á d m e g y e nemzetgyű lés i képv ise lő je 



Emberi életet akarsz munkádért ? Ezért küzd a Szociáldemokrata Párt 
— Meghosszabbították az őr-

lési dézsma beszolgáltatást ha-
táridejét. A közellátási miniszter 
az őrlési dézsma beszolgáltatási 
határidejét március 15-i határidőhöz 
kötötte. Ezt a határidőt most a vá-
rosi lakosság súlyos kenyérellátására 
való tekintettel, továbbá a gazdák 
érdekében április 15-ig meghosz-
szabbították. 

— Április hóra margarinosz-
tás. A zsiradékjegy „6" szeivényéfe 
20 dkg. fejadag mellett margarin-
osztás Balogh, Elekes, Farsang, 
Tóth, Törökné, Magony és Dobos 
henteseknél. Közellátási hivatal. 

Párthirek 
20-án déli 12 órakor a Hangya 

telepen pártnap. Előadó: Lendvai 
István. 

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

22-én d. u. 1 órakor az OTI 
üzemi pártnap. Előadó: Juhász 
Jánosné. 

23-án vasárnap d. e. fél 11 óra-
kor a városháza közgyűlési termé-
ben a közalkalmazottak állami és 
magánalkalmazottak nagygyűlése. 
Előadó: dr. Paszkán Ferenc rendőr 
vozérőrnagy elvtárs. 

23-án fél 11 órakor Nagykirály-
ságon Eperjes-széli népháznál nép-
gyűlés. Előadó: Téli Lajos és Far-
masi Imre elvtársak. 

20-án a Közkórháznál ünnepi 
pártest. Előadó: Papp Lajos. 

Budapest I. március 20. 
7.20 Reggeli zene, hanglemez. 

Utána naptár. 7.30 Katolikus félóra 
a Stúdióból. 8.00 A nemzetközi vi-
torlásszövetség kongresszusa. 8.15 
Egyvelegek. Hanglemezek. 9.00 Az 
első honvédkerületi zenekar játszik. 
12.15 Zenekari müvek. Hangleme 
zek. 12.45 A budai vár története: 
13.00 Keiényí György jazz-együt-
tese. 14 10 Kalmár Rezső és Ko-
máromi Andor szalonegyüttese ját-
szik. 15.00 így készül a Mozi Élet. 
16.00 Halasy Marika és Oswald 
Gyula operett kettősöket énekel. 
16.30 A Rádió gyermekujsága. 1*00 
Hirek. 17.10 Párihiradó. 17.20 A 
Vöröskereszt közleményei. 18 00 
Kassák est. 18 45 A háromdimen-
ziós film. 19 00 Közvetilés a Ma-
gyar Állami Operaházból. 19.40 
Hirek. Sporthírek. 20.30 Petőfi vi-
lága. 21.30 Vivaldi müveiből. Hang-
lemezek. 22.20 Mit hallunk holnap? 
22.30 Tánczene.;Hanglemezek. 23 00 
Kevés szó — sok lemez. 

Felhívás 
A termelési bizottság felhívja azon 

földtulajdonosokat, akik az 1947 
évre tavaszi szántási munkálatokra 
szántási hitelt akarnak biztosítani 
igénylésüket haladéktalanul jelent-
sék be, a termelési bizottság hiva-
talos helyiségében Városháza 24 es 
szobában. 

3 3 6 < Polgármester. 

J O N I J ö N I 
A régen várt 

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

G Á B O R P I S T A zenekara muzsikál 
H ú s v é t e l s ő n a p j á n az I p a r t e s t ü l e t b e n este 8-tól 4-ig. 
Mindenki ott legyen. Szeretettel várunk mindenkit. Rendezőség 

MÍ lesz 
a veteményföldekkel ? 

S P O R T 
A MÁV jelvényeket készittet. 

Az egyre nagyobb népszerűség-
nek örvendő és legtöbb szakosz-
tállyal rendelkező szentesi sport-
egyesület régi és elkallódott jelvé-
nyeinek pótlására és a klubélet ápo-
lására jelvény rendelését határozta 
el. A jelvények 5 forint lefizetése 
ellenében rendelhetők: Ocsovszki 
Jánosnál az állomáson, Liszli Ká-
roly és Böszörményi Sándor üzle 
íében. 

Többen jöttek hozzánk azzal a 
kéréssel, hogy szorgalmazzuk a ve-
teményföldek kiosztását. Az elmúlt 
évben a kispénzű embereknek igen 
jól jött az a kis veteményfőld, ame-
lyet a város osztott ki. Az idén 
szintén meg kell valósítani ezt az 
akciót. Van ugyan stabil pénzünk 
és így az önellátás szigorú keretein 
egy kicsit lazítani lehet, azonban 

ebből a pénzből azok számára, akik 
vállalnák a veteményföldek megmun-
kálását nagyon kevés jut. Az üzem-
anyag terén is jobb már a helyzet, 
s igy a város a felszántást is vál-
lalhatná. Reméljük, hogy a kisoénzű 
embereknek ez a jogos kérése meg-
hallgatásra talál és rövidesen meg-
kezdődik a veteményfőldek kiosztása. 

Fenyő-, nyár- és tölgy-

fűrészáru Kapható 
Zsoldos-telepen 

Felhívás 
Felhívom azon megbízható és 

hozzáértő szakembereket, akik ál-
lami traktorokat bérelni kívánnak 
és bérlőként tekintetbe jöhetnek az 
alant felsorolt adatok gyűjtése vé-
gett a gazdasági hivatalban (Város-
háza 28) 1947. évi március hó 31. 
napjáig jelentkezzenek. 

Politikai megbízhatóság. Traktor 
vezetésben és kezelésben milyen 
jártassága van, illetve kit alkalmazna 
a traktor vezetésénél és kezelésénél. 
Van-e földje és ha van mennyi. 
Birtokában lévő, nem az ő tulajdo-
nát képező traktort kívánja-e bérbe 
venni. Amennyiben ilyen traktor 
volna birtokába ezt ö hozta-e 
üzembe és eddig mezőgazdasági 
munkára használta-e. Amennyiben 
üzemképtelen traktort kaphatna bérbe 
kötelezettséget vállalna-e ennek üzem-
képes állapotba való hozására. Volt-e 
traktora, amelyet a háborús, vagy 
azt követő események során vesz-
tett el. Hány gyermeke van. Hajlan-
dó lenne-e a traktorral az ország 
más vidékére is elmenni munkálatok 
elvégzése végett. 
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Rákóczi Ferenc-utca 96 számú 
ház eladó. Értekezni Szóláth ingat-
lanközvetítőnél. 316 

Magános asszony bejárónak el-
menne. Rákóczi F.-u. 14. » 

Hirdetmény 
Értesítem a közönséget, hogy a 

piacokon semmi néven nevezendő 
elültetésre váró facsemetét az érvé-
nyes rendeletek értelmében árusítani 
nem szabad. A piacra vitt csemeté-
ket a hatóság elkobozza és megsem-
misítteti az árusító ellen pedig kihá-
gási eljárást indít. 
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Hirdetmény 
A városi kertészetben termelt gyü-

mölcsfácsemeték ára 3 50 forint, az 
erdei fáké 2—2 50 forint, a cserjéké 
1—1 50 forint. A csemeték árát a 
városi házipénztárba kell befizetni és 
az ott nyert nyugta alapján szolgál-
tatja ki a kertészet a megvásárolt 
csemetéket. 
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Hirdetmény 
Értesítem a tanyai lakosságot, 

hogy a Beszolgáltatási lap felmuta-
tása mellett a közigazgatási kiren-
deltségek az őstermelői igazolványt 
kiállítják, illetve megújítják. 
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10 anyabirka és 10 bárány eladó, 
cím a kiadóban. 

Jóállapotban leyő mély gyer-
mekkocsit megvételre kerések. Bocs-
kay-utca 11. 3 2 0 

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 közöit. 

Felhívás 
Felhívom a dohánytermelőket, hogy 

a dohánymag átvétele végett a vá-
rosháza 11. számú helyiségében ha-
ladéktalanul jelentkezzenek. 
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Apróhirdetések 
Nagv gumikerekű féderes stráf-

kocsi és egy lóra való szerszám 
eladó Dudás Sz. Józsefnél Soós-utca 
23 szám. 139 

Barna antilopbeíétes 39-es női 
félcipő keveset használt eladó. Cim 
a kiadóhivatalban. — 

Egy fiatal hasas kecske eladó 
Bélteki ^Gyulánál a Krausz telepen. 

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

3 darab hathónapos, beoltott, jó 
süldő eladó. Kéresztes-u. 10 szám. 

Elveszett hétfő reggel egy félpár 
férfi csizma a mágocsi országúton 
az l-es kilóméternél. Megtaláló vagy 
nyomravezető jutalomban részesül. 
Nagyörvény u. 83. 341 

Elatfó egy nagy szárnyas tükör 
és egy varrógép. Munkás férfinek 
lakást adok Mátéffi-utca 11. 347 

12 éves fiúnak való öltöny eladó. 
Kossuth-utca 13/a. — 

Munkás-utca 39 számú ház el-
adó. Értekezni ugyanott. 346 

Baromfi keltetést vállalok. So-
mogyi Béla-utca 8. 351 

Nagyörvény-utca 18 számú ház 
elköltözés miatt minden ingósággal 
eladó. 349 

Könnyű stráfkocsi és egy hasas 
üsző eladó Kolozsvár-utca 15 szám 
alatt. 

Eladó Vesselényi-utca 78 számú 
ház és egy hálózati rádió. 241 
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