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Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

Takács Ferenc elvtárs közbenjárására: 

Ma megkezdődnek a kubikos-
munkák a megyében 

A földmívelésügyi minisztérium 
tegnap lapunk szerkesztőségével a 
következőket közölte: A- Gazdasági 
Főtanács a mezőgazdasági mun-
kásság és kubikosság munkanélküli-
ségének enyhítésére hárommillió fo-
rint felhasználását engedélyezte. 
Csongrád vármegye ebből az ösz-

szegből nagyon jelentős juttatásban 
részesül. A munkákat azonnal meg 
kell kezdeni. Takács Ferenc elvtárs 
földmívelésügyi államtitkárnál ebben 
az ügyben megbeszélés volt és az 
államtitkár szerdán este telefonon 
már értesítette az Ármentesítő Tár-
sulatot és utasítást adott arra, hogy 

a munkát készítsék elő. Hétfőn az 
egész megyében meg kell kezdeni 
a munkálatokat. 

Ugy tudjuk, hogy ebben az ügy-
ben a földmívelésügyi minisztéri-
umból egy szakember fog leérkezni 
Szentesre, hogy a munkák megin-
dítását személyesen ellenőrizze. 

Húszezer tonna $ M a , 
intézkedés a kuülKos muRkonélkQHség ellen 
A Oazdasági Főtanács keddi ülé-

sén 20 ezer tonna gabona meg-
vásárlását határozta el. 3 millió fo-
rintot szavazott meg öntözés és csa-
tornamüvek munkáira, amelyeknek 
azonnali megkezdésével csökkent-

hetik a kubikusok munkanélkülisé-
gét. Egymillió dollárt szavaztak 
meg gyapotbehozatalra. Elhatározták 
végül, hogy a 47 augusztusában 
kezdődő gazdasági év költségveté-
sének előkészítését megkezdik. 

A nagy világ 
A külügyminiszteri konferencia hí-

rei között a legérdekesebb az, ami 
ugyan megerősítést nem nyert, hogy 
Marshall amerikai külügyminisztert 
szerdán Sztálin titkos kihallgatáson 
fogadta. Ugyancsak a szerdai nap 
hirei közzé tartozik az, ho^y öevin 
nyilvánosságra hozta az angol kor-
mánynak annak idején Yaltába kül-
dött táviratát, amelyben kifogásolta 

az orosz jóvátételi követelésnek Né-
metországgal szemben 20 milliárdban 
való megállapítását. 

A konferencia első hetének össze-
foglaló képe után a világsajtó meg-
állapítja, hogy az értekezlet konstruk-
tív szakaszába lépett. Az alaptalan 
vádaskodások likvidálása után a jó-
akaratú együttműködés hangulata 
jellemzi a tanácskozásokat. 

Görögország és Törökország 
Vandenbeig szenátor a szenátus 

külügyi bizottságának elnöke előter-
jesztette a Oörögország és Török-
ország megsegítéséről szóló javaslatát. 
A javaslat szövege azonos a képvi-

selőház előterjesztett javaslatával. 
Egyébként a görögországi amerikai 
követ New-Yorkba érkezett és ugyan-
ide várják az ankarai követet is. 

A francia kormányválság 
Franciaországban a belpolitikai 

helyzet az indokinai kérdés parla-
menti vilája során válságokra fordult. 
Bidault külügyminiszterért már el-
küldték a repülőgépet Moszkvába. A 
válság oka az, hogy a Kommunista 
Párt, amely résztvesz ugyan a koa-

líciós kormányzásban, az indokinai 
kérdésben kijelentette a tegnapi vizs-
gálóbizottsági ülés után, hogy a 
wietn?mi háborúhoz szükséges hitelt 
nem hajlandó megszavazni. Ez a 
Ramadier-kormány bukását jelentheti. 

Bán Antal 
a kisiparosok védelmezője 

Az iparügyi tárca kölségvetési vi-
tájában csütörtökön került sor Bán 
Antal elvtárs válaszbeszédére. A be-
széd gerincét a kisipaii kérdések 
taglalása képezte. A közüzemek lé-
tesítésénél — mondotta a miniszter 

az az irányadó szempontunk, 
hogy ezek ne a kisipar és 

a kézmű ipar terhére tör-
ténjenek. 

Ilyen egyetlen esetben sem történt 
ott, ahol a föladatait eilátó magán-
gazdaság létezik. 

A kontárkérdést szabályozó ren-
delettervezet készülőben van. Fo-

kozni fogjuk a kisipar anyagellátá-
tását. 

Senki sem gondol arra, hogy 
a kisipar önállóságát meg 

akarjuk szüntetni. 
A munkás fizetések tekintetében 

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

" f " 

a helyzet az, hogy Belgium után 
Európában a legjobb helyet foglal-
juk el, noha ezt minden segítség 
nélkül értük el. 50 %-os bérnivó-
ért dolgozik a munkásság, de ezt 
az áldozatot csak akkor vállalhatja, 
ha az országot a saját részére építi. 
Az üzemi bizottságok a gazdasági 
élet legfontosabb szervei. A tanonc-
törvényben meg akarjuk valósítani 
a pályaválasztás szabadságot és a 
képességvizsgálatot. Célunk a jólét 
fokozása a többtermelésen keresztül. 

A kisiparos nyugodtan alud-
hat, senki sem akar hozzá-
nyúlni a magántulajdoná-
hoz, mi nem óhajtunk sem-
miféle kalados vállalkozás-
ba bocsájtkozni, amely a 

nép érdekeit sértené. 
Magyarországból haladó országot 
akarunk csinálni, és iparpolitikánk-
nak is, az államosításnak is az az 
értelme, hogy Magyarország legyen 
a parasztok, a munkások és a ha-
ladó értelmiségiek fejlődő országa. 

Szentes-Orosháza között 
hétfőn megindul az autóbuszjárat 

Hétfőn a Vasutforgalmi R. T. 
megindítja az autóbuszjáratot 
Szentes- Orosháza viszonylatban. 

Dr. Kunszeri Béla alispán kö-
zölte velünk, hogy az autóbuszok 
már megérkeztek. Megtörtént az 
útvonal műszaki bejárása is, úgy-
hogy a járatok hétfői megindulása 
bizonyosnak vehető. 

A délután folyamán megérkezett 
Szentesre a Vasutforgalmi Rt. ha-
talmas autóbusza, amelyen alkal-
munk volt az alispánnal és a pol-
gármesterrel együtt körutat tenni a 
városban. Hataímas, modern, fran-
cia gyártmányú autóbuszban 32 

ülő és 5 áiióhely van. A vállalat 
vezetője őr. Hódi János tanácsos 
közölte velünk, hogy az alispánnal 
együtt nagy nehézségek árán sike-
rült biztositai a járatot Szentes 
számára. A további járatok bekap-
csolása attól függ, hogy a közönség 
milyen mértékben fogja támogatni 
az autóbusz-üzemet. 

Itt közöljük a menetrendet, amely-
hez annyit fűzhetünk hozzá, hogy 
az autóbuszok minden kényelmi 
igényt kielégítenek, abszolút üzem-
biztosak, levegősek és világosak. 

Szentesről indul 5.20, Orosházára 
érkezik 7 órakor. 

Belpolitikai helyzetkép 
A kormány rekonstrukció után az 

államtitkári kérdések megoldására 
került sor. Elsősorban is elkészítik 
az államtitkári katasztert, s utánna 

szó lehet arról, hogy a túlságosan 
nagy államtitkári létszámot csök-
kentik. 

Adakozzunk a hadifoglyok 
hazahozatalára 

A Siess, Adj, Segits mozgalom 
nsgy erőfeszítéseket tesz, hogy a 
hadifoglyok hazaszállításához szük-
séges pénzt társadalmi gyűjtés for-
májában teremtse elő. Eddig a kö-
zönség meglehetősen közönyösen 
viselkedett a gyűjtéssel szemben. 
Most azonban, hogy világossá vált, 
hogy a hadifoglyok hazaszállítására 
kell a pénz, fokozott érdeklődés ta-

pasztalható. Szegváron Marton Ist-
vánné egy hadifogoly hitvese másfél 
nap alatt 226 forintot gyűjtött össze. 
A SAS mozgalom most a hadifog-
lyok hozzátartozóit kérte fel a gyűj-
tésre, reméljük, hogy mindenki, aki 
szívén viseli a hadifoglyok hazaté-
rését, tehetségéhez mérten adakozik 
erre az elvitathatatlanul nemes célra. 



Független szabad országban akarsz élni ? Lé$y szociáldemokrata! 
Megindul a vizsgálat 

a „próbariadó" ügyében 
Nyilatkoznak a város vezetői 

Lapunk*tegnapi számában vála-
szoltunk arra a szándékos és terv-
szerű rosszindulattal beáílitott cikkre, 
amelyet a Szentesi Újság közölt az 
úgynevezett „próbariadóval" kapcso 
latban. Laptársunk tegnap ujabb 
„fejleményekről" számolt be, amely 
szerint „illetéktelen személyek nap, 
mint nap igénybeveszik a tűzren-
dészet fogatait, sőt ujabban már a 
rendészet tulajdonát képező gépko-
csit is. A szentesi tűzoltók most a 
magyar Tűzoltók Országos Szabad 
Szakszervezetéhez fordultak, hogy 
vessen véget ezeknek a sétakocsi-
zásoknak". 

A Szentesi Újság cikkében szán-
dékos ferdítések és valótlanságok 
szerepelnek, ezzel minden kétséget 
kizáróan bebizonyitják, hogy segéd-
kezet nyújtanak a város veíetősége 
ellen inditott gálád támadáshoz. 

Hogy Szentes társadalma végre 
tisztán lásson ebben a szándékosan 
felnagyított, kíszinezett és tudatosan 
elferdített ügyben, lapunk munka-
társa a tegnapi nap folyamán nyilat-
kozatot kért a város vezetőségétől. 
Elsőnek Vajda Imre polgármestert 
kerestük fel, aki az alábbiakat mon-
dotta : 

Amennyiben kirándulásnak ne-
vezhető az, hogy az autót, illetve 
egyes városi fogatokat több, kellő-
en megindokolt esetben a közellá-
tási hivatal, vagy az esetenként 
Szentesre érkezett minisztériumi bi-
zottságok rendelkezésére bocsájtot-
tuk, ugy azt keíl mondanunk, hogy 
ilyen „sétakocsizások" valóban tör-
téntek az úgynevezett „tüzoltó-au-
tón", illetve a fogatokon. Az autót 
erre a célra azért kellett az utóbbi 
időben odaadni, mert a rendkívül 
súlyos takarmányhiány miatt a lo-
vak igen rossz állapotban vannak. 

A való igazságnak megfelelően ki 
kell jelentenem —, folytatta a pol-
gármester —, hogy az autó az én 
rendelkezésemre ment ki Csongrádra, 
Mindszentre, Cserebökénybe, viszont 
március 18-án a („próbariadó" nap-
ján) nem az én intézkedésemre tör-
tént az igénybevétel. Hangsúlyoz-
nom kell azonban, hogy ezen a 
napon elkerülhetetlen szükségszerű-
ség volt az autónak a városi állat-
orvos rendelkezésére bocsájtáFa. Te-
hát nem az egyik táncmester, s az 
egyik lap munkatársa volt turako-
csikázáson (mint a Szentesi Újság 
írja), hanem a városi állatorvost és 
a rendészeti hivatal vezetőjét vitte 
ki az autón a királysági lóvizsgá-
latra. Akik ezekben a személyekben 
táncmestert, vagy újságírót iattak, 
azoknak azt üzenem, hogy vegye-
nek szemüveget. 

Hogy az autó igénybevétele sza-
bályszerű volt-e, vagy nem, annak 
kivizsgálása ránk tartozik, mert az 
autó nem a tűzoltóké. Ránk tarto-
zik és nem dr Páhi felügyelő úrra, 
még kevésbé a tűzoltókra. Az alis-
pannak kötelessége a felelősségre-
vonás, de nem küldhet a nyakunkra 
olyan személyt, aki addig ment 
rosszindulatuságában, hogy* hamis 
jegyzőkönyvet vett fel az esemé-
nyekről. Az autó mindenkon igény-
tevétele esetére az volt az intézke-
dés, hogy négy darab szerszám alá 
vont lovat kell készenlétben ?artani, 

s ha tüz ütne ki, a lovakat azon-
nal a tűzrendészet rendelkezésére 
kell bocsájtani. így volt ez március 
18-án is, amikor — minden aljas 
híresztelés ellenére — négy darab 
felszerszámozott ló volt az istál-
lóban. 

Nincs tudomásom arról, hogy 
egyes tűzoltók ebben az ügyben fel-
terjesztéssel éltek volna szakszerve-
zetük központjához, de ha ez meg-
történt, ugy ezek az illetők nem tar-
tották be a szolgálati utat és fe-
gyelmi eljárást indítunk ellenük. A 
vizsgálatot ebben az irányban is 
megindítottuk, mert akármennyire 
önálló is a tűzoltótestület, ott azon-
ban mégsem tartunk, hogy a város 
vezetősége alárendeltje legyen en-
nek a szervnek. 

A fentiekből kiviláglik, hogy csak 
a rosszakarat beszélhet sétakocsiká-
zásról. A legmélyebben el kell ítél-
nem a Szentesi Újság cikkírójának 
eljárását, aki minden nap megfor-
dul nálam, s ebben a lényeges 
kérdésben még sem kérte ki az én 
véleményemet 

Mindezektől függetlenül' Ígéretet 
teszek arra, — fejezte be nyilatko-
zatát Vajda Imre polgármester, hogy 
mihelyt a város az igaerőt illetően 
kedvezőbb helyzetbe jut, egyetlen 
egy esetben sem fogok kiadni olyan 
rendelkezsél, hogy „az autóról dob-
ják le a tankot" még akkor sem, 
ha ez esetleg tetszenék egyes sze-
mélyeknek, akik ebben a tűzben 
szeretnék sütögetni saját pecsenyé-
jüket. 

Dr Solti László, városi főjegyző 
az ügygyei kapcsolatban a követ-
kezőket mondotta : 

Minthogy a jegyzőkönyv felvéte-
lekor valótlan adatokat vallottak be 
a város vezetősége a legszigorúbb 
vizsgálatot fogja megindítani. Akikre 
a vizsgálat folyamán rábizonyul, 
hogy hivatali esküjük ellen vétettek 
és tudva valótlan adatokat vettek 
jegyzőkönyvbe a legszigorúbb fe-
gyelmi vétséggel fognak lakolni. 
Felelőség terheli a próbariadót el-
rendelő tüzrendészeti felügyelőt is, 
akinek a vizsgálat lefolytatása alkal-
mával tüzetesen szét kellett volna 
néznie és meg kellett volna győ-
ződnie az áhítottakról. A cél tehát 
ezek után nyilvánvaló volt, hogy 
egy mesterségesen felvett jegyző-
könyvvel a város vezetőségét is be-
feketítsék. 

Teljesen valótlan az az állítás, 
hogy táncmestert, vagy lapszerkesz-
tőt szállított ez az autó, mert az 
állatorvost vitte ki a rendészeti osz-
tály vezetőjével a Nagykírályságon 
és Eperjesen megtartott lóvizsgá-
latra. 

Valótlan az az állítás ís, hogy 
ezek az utak a tűzoltóság üzema-
nyagának terhére történtek, mert ez 
az autó a város tulajdonát képezi 
és az üzemanyagot a háztarlási alap 
autóra szánt összegéből fedezzük. 
Vizsgaképes állapotban is a háztar-
tási alapból folyósított 900 forintból 
sikerült az autót állítani. 

Véleményem szerint — mondotta 
befejezőben dr. Solti László — nem 
került volna fáradságba és el lehe-
tett volna hárítani ezt az igen sú 

lyos .fegyelmi felelősséget hátrahagyó 
tüzrendészeti vizsgálatot, ha az illető 
lap munkatársa először a város ve-
zetőségéhez fordul és kér tájékozta-
tást és nem pedig sötétben bujkáló 
informátorok szavai után támad fe-
lelőtlenül. 

Sima László tanácsnok a következő 
nyilatkozatot tette: 

— 17-én délben jelentkezett ná-
lam dr. Dombai JeuŐ, a rendészeti 
hivatal vezetője és Ká! nán Pál vá-
rosgazda s közölték, hogy a jószág-
vizsgálatok megkezdődnek a határ-
ban és az elsőnap Királyságon van 
vizsgálat. A városgazda arra tekin-
tettel, hogy a város lovai rossz kon-
dícióba vannak, arra kért, rendeljem 
ej, hogy ezt a 20 km. utat a bizott-
ság ne lófogatial, hanem a Jeep au-
tón tehes-e meg. Magrmhoz hivattam 
a tűzoltóság vezetőjét és közöltem 
vele, hogy másnap az autó ki fog 
menni Királyságra és nehogy lűzi-
készültség ne legyen, elrendeltem, 
hogy két pár ló állandóan bent le-
gyen az istálóban, előírás szerint 
felszerszámozva. Hogy a legjobb 
erőben levő városi lovak álljanak 
rendelkezésre, a tűzikészültség egyik 
pár lova leit a város első fogatához 
tartozó két mén, a másik pedig a 
városi kertészet két lova. Hogy pe-
dig azalatt a rövid idő alatt, amíg 
értem kell jönni a városi fogatnak, 
hogy a hivatalba behozzon, a fő-
mérnök úrral megállapodjam arra, 
hogy a város utászfogata addig nem 
áll munkába, amíg en^em a város 
első fogata be nem hozott a város-
házára. Ugyanez a megállapodás 
szólt délután két órára is, amikor 
ebédelni mentem haza. Ez azt jelenti, 
hogy egyetlen perci * sem állt a vá-
rosháza két pár felszerszámozott 
tüziló nélkül. 

— Rettentő meglepetés ért 18-án 
délelőtt, amikor a városgazda jelen-
tette, hogy Páhy Ferenc vármegyei 
tüzrendészeti felügyelő „próbariadót* 
akart „rendezni" és megállapította, 
hogy ez a próbariadó „nem sikerült", 
inert az istállókban csak egy pár ló 
volt. Értesülésem szerint ez a riadó 
nem a szokásos módon lett végre-
hajtva, arról a városi kocsisok egy-
általán nem tudtak, pedig riadó ese-
tén ezeket kell azonnal értesíteni, 
hogy fogjanak be. Ehelyett állítólag 
valamelyik tűzoltó beleseikedeit a 
városi istálló egyik felibe és jelen-
tette, hogy ott egy pár ló van. Ne-
vezetesen úgy áll a dolog, hogy a 
nem állandóan a belső istállóban 
tartott kertészeti lovakat az idegen 
lovak részére fenntartott istállórész-
ben helyezték, amit minden józan-
ész ü ember megírt. 

Az ügyről kíl önben a polgármes-
ternek jelentést tettem és kértem a 
vizsgálat megindítását és a való té-
nyeknek a megállapítását, amit kü-
lönben még 18-án délelőtt teljesen 
neutrális felek amúgy is megállapí-
tottak. Kétségtelen dolog, hogy az 
egész próbariadó és minden, ami 
vele összefüggésben van rosszhisze-
műen és a város vezetőségének disz-
kreditálja érdekében történt. Ezt 
kénytelen vagyok megállapítani, mert 
minden, ami ebben a dologban tör-
tént, ezt mutatja. Egyébként is, tu-
domásom szerint próbariadót csak 
kiképzés folyamán lehet elrendelni. 
De ettől függetlenül, kifogásolom a 
vármegyei tüzrendészeti felügyelőnek 
az eljárását, hogy a város polgár 
mesterének tudta nélkül a városhá-
zán eljár, ténykedik, jegyzőkönyvet 
vesz fei anélkül, hogy maga is meg-
győződött volna a valóságról. Súlyos 
vádat emel a város vezetősége ellen. 
Ha m?ga a belügyminiszter akarna 

A koalíció 
felbomlásáért szentesi viszonylatban 
egyedül azokat terheli a felelősség, 
akik egy demokratikus pártot ellen-
forradalmi célokra akartak és akar-
nak felhasználni. A szentesi Kis-
gazdapárt jelenlegi vezetősége el-
felejti, hogy a koaliciő országos 
viszonylatában valami történt, még 
pedig az, amit a Szociáldemokrata 
Párt 35. kongresszusán elhatároz-
tak : új alapokra helyezték a koa-
líciót. A Kisgazdapárt országos 
vezetősége belátta, hogy a jobbra-
tolódás helyett egy félfordulatot 
kcliett balra tennie. Az összeeskü-
vők kizárása után távozniok kellett 
a pártból az összeesküvők szimpa-
tizásainak, a nagytőke és az ellen-
forradalom céljait szolgáló egy ideig 
kisgazda mezbe öltözött áldemokra-
táknak Csak ennek megtörténte 
után jöhetett létre a megegyezés, 
így Szentesen is csak a demokrácia 
koalíciója állitható helyre. Nem 
vagyunk hajlandók koalícióban 
lenni olyanokkal, akik homlokegye-
nest a demokráciával ellentétes cé-
lokért dolgoznak. Amikor a Balol-
dali Blokk emlékezetes fölhívását a 
helyi Kisgazdapárthoz intézte, már 
olyan kihívóan a demokráciaellenes 
célok szolgálatában állott a Kis-
gazdapárt helyi vezetősége, hogy a 
helyzetet tovább tűrni nem lehetett. 
Ekkor pattant ki az összeesküvés 
és az agarak letörése ennek volt 
betudható. Szentesen azonban nem 
sokat akarnak tanulni abból, ami 
a fővárosban történt. Amint leszö-
geztük szerdai vezércikkünkben, na-
gyon bűnös és felelőtlen dolog nem 
a megegyezés útját keresni, hanem 
a megsértödöttet játszani a Kis-
gazdapárt részéről. Nézzenek in-
kább szét a saját poriájukon és 
mondjak meg őszintén, álljanak ki 
Szentes dolgozó társadalma előtt 
és vessék fel a kérdést: nem volt-e 
igazunk, amikor a partizánvadász 
Gerendi László eltávolítását köve-
teltük, mert megállapítottuk, hogy 
nem a demokrácia ügyét szolgálja. 
Itt van most a Szemenyei ügy. A 
kisgazda tömegek joggal vonhatják 
felelősségre azt a pártvezetőséget, 
amely a közvéleményt irányító sajtó 
munkásai közé egy Szemenyei Ti-
vadart ültetett. Nincs meg a fele-
lősségérzet és nincs meg az őszinte 
akarás a Kisgazdapárt élén állók-
ban, hogy valóban építőmunkát 
folytassanak a demokrácia és ezzel, 
de csak ezzel, a magyar nép érde-
kében. 

vi .vgaiatot t iriani a városházán, az 
is a polgármesternél jelenik meg 
legelőször, mert ezt nem tisztán az 
udvariasság követeli meg, de maga 
a közigazgatás forma szerűsége is. 

— Az ügyhöz nekem egycb sza-
vam nincs, — fejezte be nyilatko-
zatát Sima László. 

Az ügyet a magunk részéről is 
lezártnak tekintjük azzal, hogy a vá-
ros vezetősége nyugodt lelkiismeret-
tel tekint a fejlemények elé s köny-
nyen lehetséges, hogy a vizsgálat 
eredmény : a most m*g vádlóként 
szereplő személyeket fo^ja elmarasz-
talni. 

Lutz z o m á n c o k , f e s t é k e k , 
l a k k o k elismert legjobb minőség 

h l 
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f* _ "«"V. OftNAtiY U 4 OUfW ««8 WQ* UQOH ««.«• 



Emberi életet akarsz munkádért ? Ezért küzd a Szociáldemokrata Párt 
Nem lehet folyósítani a szántási hitelt, 
mert nincs az GKH-nak megbízottja 

A szántási hitelakció keretében 
Szentes 7500 forintot kapott abból 
a célból, hogy ezt az összeget az 
uj földtulajdonosok és a háborúban 
kárt szenvedett kisbirtokosok közöit 
osszák széjjel. A hiteiigényléseket 
egy bizottság birálja felül, amely a 
Termelési Bizottságból, az UFOSz-
ból, a gazdasági elöljárókból és az 
OKH illetőleg az Országos Föld-
hitelintézet helyi megbízottjából te-
vődik össze. 

A szántási munkálatok a jó idő 
beköszöntésével sokhelyen már meg-
kezdődtek. Hozzánk számos panasz 
futott be szántási hitelt igénylők ré-
széről, nogy a kis pénzt, amelyre 
feltétlenül szükségük van, még min-
dig nem kapták meg. Ebben az 
ügyben kérdést intéztünk Miskolczi 
Imre elvtárshoz, a Termelési Bizott-
ság szociáldemokrata tagjához, aki 
a következőket közölte velünk: A 
Szentesnek kiutalt 7500 forintot nem 
lehet folyósítani az igénylőknek egy-
szerűen azért, mivel az OKH-nak 
Szentesen nincsen megbízottja. így 
a bizottság, amely az igényléseket 
felülbírálni hivatott, nem <ud meg-

alakulni és különben is a pénz fo-
lyósítására az OKH megbízottja jo-
gosult kizárólag. A Termelési Bi-
zottság már érintkezésbe lépett az 
OKH központjával, ahol azonban az 
ügyet egyelőre elintézni nem tud-
ják. így súlyos károsodás éri a 
szentesi ujgazdákat és kisbirtokoso-
sokat, sőt a földek nem munkálásá-
nak veszélye is fennforog. Cson-
grádon most állították fel az OKH 
bankját, s az az érdekes eset for-
dult elő, hogy a szántási hitelt kérő 
ujgazdáktól garanciát követeltek, s 
csak ugy voltak hajlandók a pénzt 
kiadni, ha kezest tudnak állítani. 
Erősen az a látszata a dolognak, 
hogy bizonyos körök mindenképpen 
meg akarják akadályozni az amúgy 
is szük korlátok közé szabott hitel-
akció sikerét, — mondotta Mis-
kolczi Imre. 

Lehetetlennek tartjuk, hogy nem 
zctgazdaságí szempontból ilyen fon-
tos ügyben egy bürökratíkus ne-
hézség miatt ilyen súlyos helyzet 
álljon elő. A Gazdasági Felügyelő-
ség meg kell, hogy találja a módot 
a hitelnek sürgős folyósítására. 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
M á r c i u s 2 2 - 2 4 . U j amerikai világfilm 1 3 n a p i g ! 

T á r s b é r l e t 
Sokat bosszankodik otthon ? Egyszer nevessen szívből, hogy mi-
lyen az amerikai Társbérlet. — Egyedül lakik ? Akkor jöjjön el a 
Barátság moziba és ismerje meg, hogy mi a Társbérlet. K i r a d ó . 

f I I K Mj K 
Ma március 21 Rom. ka?. Benedek, 

protestáns Benedek. 
Vízállásjelentés: Tisza 20 án 420, Kurca 

3.34). 
Hőmérséklet i -f- 3 lok 
•dőjárásjelenlés • Mérsékelt szél, derült 

idő. a hőmérséklet emelkedik. 
Ügyeletes gyógyszertárak • Március 15— 

21-.g Cselkóné és Havas. 
Szinház: Bál a Savoyban. (Ketten 

egy jeggyel). 
Szabadság Mozgó: Zoro-Huru a 

két muzsikus. 

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

Evangélikus böjti istentisz-
telet. Az evangélikus templomban 
húsvétig minden pénteken délután 
5 órakor böjti liturgikus isteníisz-
teleí lesz, ?melyen az igét Filepp 
Imre lelkész hirdeti. Ezekre az is-
tentiszteletekre a híveket szeretettel 
hivja a lelkészi hivatal. 

— Meghívó. A Szentesi Iparos 
Nőegylet f. hó 23 án délután 3 
órakor határozatképtelenség esetén 
5 órakor tartja évi rendes közgyű-
lését, melyr • minuui tagot szere-
tetei meghívunk. Elnökség. 

— Meghi/Ó. A Szentes Vidéke 
Tejszövetkezet f. hő 27 én rendkí-
vüli közgyűlést tart, melyen a már 
előzően meghirdetett tárgysorozato-
kon kívül Ínég pót tárgysorozatként 
az alant megjelölt tárgysorozatot is 
tárgyalni fogja, kérem a tagok pon-
tos megjelenését. PóHárgysorozat: 
A forint mérleg bemutatása és elfo-
gadása. Igazgatóság. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

— Szerdán volt Szegeden a fegy-
vjrrejtegefésse! vádolt Kovács Ist-
ván szentesi l3kos statáriális tár-
gyalása. A birőság nem látott olyan 
büntettet fennforogni, amely miatt 
statáriumnak helye van és ezórt 
az ügyet rendes bírósághoz tette át. 

A l e g ú j a b b f i x e s s z é m a : j 

fl 167-067492 
K e r e s d m i n d e n ü t t l 

Párthirek 
21-én este fél 7 órakor pártesí a 

Barátság moziban. Előadó: Erdei 
István elvtár-, nemzetgyűlési kép-
viselő. 

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

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

23-án fél 11 órakor Nagykirály-
ságon Eperjes-széli népháznál nép-
gyűlés. E!Ő3dó: Téli Lajos és Far-
masi Imre elvtársak. 

Hirdessen ¡ apunkban! 

Kezó'sazdasás 
Tojáskiválasztás 

és keltetés 
A keltetőtojis helyes kiválasztásá-

nak a baromfitenyésztés keretében 
éppen olyan a jelentősége, mint a 
növénytermesztésnél a vetőmag ki-
választásának. Itt is csak azt mond-
haijuk: ki mint vet, úgy aratl Szár-
nyasaink teljesítőképességét pedig 
magunk fokozhatjuk a legbiztosabb 
eredménnyé olymódon, hogy mindig 
a legjobb egyedekből nevelünk utó-
dokat. 

A keltetőtojás kiválasztása érdeké-
ben tehát ismernünk kell minden 
állatunkat. A keltetésre kiválasztott 
tojásokra nézve meg kell jegyeznünk, 
hogy azoknak az ültetés vagy gép-
berakás időpontjéb n nem szabad 
kéthetesnél idősebbeknek lenniük. Ez 
azonbm már a legszélső határ, 
ezeken belül is különbséget kell ten-
nünk 1 és 2 tojóéves tyúkok tojásai 
között. Egyéves tyúkok tojásai közül 
keltetesre legjobbak a 4—6 naposak, 
véléves tyúkoknál pedig a 10 napos 
tojások. Idősebb tojásoknál már lé-
nyegesen gvengül a csíra életereje. 
A tojások feltétlenül tiszták, a fajtát 

jellemző színűek és lehetőleg 60—65 
gr. súlyúak legyenek. A gyűjtés ideje 
alatt a tojásokat a hossztengelyre 
fektetve, szellős, hűvös helyen tartva 
minden nap meg kel! forgatni, ne-
hogy a sárgája az egyforma fekvés-
ben megereszkedjék és a tojás hé-
jához húzódjék. 

A keltetőtojásokat csak teljesen 
megbízható tenyészettől vásároljuk és 
a tojások tényleg kiváló, egészséges 
állatoktól származzanak és 9—10 
naposnál idősebbek ne legyenek. 
Nagyobb távolságra való szállításnál 
ügyelni kell a csomagolásra, hogy a 
tojás minél gyengébb rázkódtatásnak 
legyen kitéve. Megérkezés után leg-
alább két napig pihentessük a tojá-
sokat és csak azután lakjuk őket a 
gépbe. 

Kedvezményes 
műtrágya 

a szőlősgazdáknak 
A földművelésügyi miniszter a 

szőlősgazdák részére 50 vagon pétisó 
és 50 vagon szuperfoszfát műtrágyát 
bocsát rendelkezésre. A pétisó ára 
100 kg-ként 60 forint, a szuperfoszfát 
ára 35 forint kg-ként. 

A miniszter a műtrágyák szétosz-
tásával a Magyar Szőlősgazdák és 
Gyümölcstermelők Országos Egye-

sületét (Budapest, V., Báthory-u. 22) 
bízta meg, amely a szőlősgazdák ré-
szére e műtrágya vásárlására jogo-
sító utalványokat kiosztja. 

Járványos 
elvetélés elleni oltóanyag 

Az állattartó gazdaközönseg ér-
deklődésére tarthat számot azon ér-
tesülésünk, hogy hosszú évtizedes 
kutatómunka eredményeként az egyik 
oltóanyagtermelő intézetünk a járvá-
nyos elvetélés (abortus Bang) elleni 
védőoltóanyagot hoz forgalomba. Kü-
lönösen nagy jelentősége van ezen 
oltóanyak alkalmazásának most, mi-
kor a meggyérült állatállományunk 
szaporítása úgy állattenyésztési, mint 
pedig nemzetgazdasági szempontból 
különösen fontos jelentőséggel bir. 

Ez az ollóanyag egvelőre csak a 
szarvasmarhák elvetélésének meg-
gátlására alkalmas, míg a sertések 
hasonló betegségének leküzdése még 
további tanulmányokat és kísérleteket 
tesz szükségessé. 

Igáslovakra cserélik át 
az ujgazdáknál levő 

telivéreket 
Miután az egyik budapesti napi-

lap ferde beállításban foglalkozott 
ezzel a kérdéssel, a földmívelésügyi 
minisztérium megállapítja az Orszá-
gos Földbirtokrendező Tanács utján, 
hogy a telivér levak megmentése 
érdekében oly irányban járt el, hogy 
csereló ellenében az eredeti tulaj-
donosánál hagyják meg, vagy a 
birtok teljes megváltása, illetve el-
kobzása esetén az állami gazda-
ságnak adják át mindazokat a teli-
véreket, amelyek a földreform során 
kisparasztok kezére jutottak. 

A telivér lovak ugyanis mezőgaz-
dasági munkák végzésére csak kor-
látozottan alkalmasak, ezért az új-
gazdákra nézve egyáltalán nem sé-
relmes, hogy a verseny és telivér 
lovaikat mezőgazdasagi munkák vég-
zésére alkalmas igás lovakkal cse-
cserélték, illetve cserélik ki. 

Tudatom tisztelt meg-
rendelőimmel, hogy egy 
évi szüneteltetés utdn 
ismét 

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

Rendőrségi hírek 
A szentesi gazdasági rendőrség 

tegnap előállította Bajusz József 
szentesi Simonyi Ernö-u. 19 szám 
alatti lakost, aki engedély nélkül 
akart Budapestre szállítani 10 kg. 
sertéshúst és 23 kg. szalonnát. Az 
árut elkobozták, Bajusz József ellen 
megindult az eljárás. 

F. hs 21-én pártest a Barátsás moziban fél 1 órai kezdettel 
Előadó : ERDEI ISTVÁN C s o n g r á d m e g y e nemze tgyű lés i képv ise lő je 
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ft zenész szakszervezet 
f. hó 22-én este 8 órától 
reggel 6 óráig tartó 

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

R e n d e z ő s é g . 

Megalakult Szentesen is 
a 48-as Ifjiisttl 

BízottsáS 
A vármegyeházi szabadmüvelési-

felügyelőség irányításával tegnap este 
megalakult szentesen az Országos 
48-as Hiúsági Bizottság helyi szer-
vezete. Ott voltak a társadalmi, sport, 
és diákszervezetek képviselői és 
egyhangú lelkesedéssel tették ma-
gukévá az előadók áltat nagy vo-
nalakban ismertetett feladatokot. 
Zoltay szm. felügyelő ismerleiíe az 
összejövetel célját. Minden magyar 
munkálkodó kezére szükség van az 
újjászépítés illetve az újjáépítés, el-
végzéseben. Szükség van — úgy-
mond - különböző ifjúsági egye-
sületekre, mint pl. a S?IM, vagy a 
FISz, vagy a MaDISz szerveire, 
szükséges az egész magyar ifjúság 
egybekovácsolása még pedig az 
1848-as eszme: a szabadság, egyen-
lőség, testvériség igazi mnnkálása 
alapján. 

Ezután Kovács Magda központi 
kiküldött ismeftette a lényeges ten-
nivalókat. Részt vesz az ifjúság a 
Duna-Tisza csatorna építésében. 
Minden faluban és városban dol-
gozik, hogy a magyarság jól érezze 
magát becsületesen elvégzett mun-
kája után. A 48 as ifjúsági bizottság 
legfőbb feladata az ifjúság szociális 
problémája. A nagy szegénység sok 
ambíciót kiöl a fiatal lelkekből és 
ezen fog segíteni a bizottság, mert 
sem szabad elveszni egyetlen ma-
gyar tehetségnek sem. Meg kell 
szervezni minden helyen a 48-as 
ifjúsági bizottságokat. A sportot fo-
kozatosan tömegsporttá kell fejlesz-
teni, mert csak ép testben van ép 
lélek, márpedig a magyar ifjúság 
lelkének tisztának kell lenni, és 
minden munkáját a becsület kell, 
hogy fémjelezze. 1948. évben Buda-
pesten a külföldi ifjúság résztvé-
telével megünnepeljük a lelkek már-
cius idusát és remélhetőleg ez az 
ifjúság igazi ünnepe lesz. 

Ezután megválasztották a bizottság 
vezetőit. Elnöknek egyhangúlag 
Vajda Imre polgármestert kérik fel. 
Az adminisztratív ügyeket titkári 
minőségben a SzIM, a FISz és a 
MaDISz megbízottjai, p é n z t á r o s 
MNDS?, ellenőr a róm. kath. és 
ref. leányegyesületektől, jegyző a 
kereskedelmi iskolától, kulturális 
előadó: szabadművelődési felügyelő, 
szociális előadó: a SzIT, váro*szé 
pítészet: a leánycserkészet, sport: 
SzMTE és SzMÁV, mezőgazdaság 
FÉKOS7, az újjáépítést az iparos-
tanulók irányítják. 

ZoUai felügyelő zárószavaival ért 
véget a Szentes életében nagy je-
lentőségű értekezlet és mi sok si-
kert kéTünk munkájukra. (Ve.) 

Bírósági hirek 
Tegnap több árdrágító fölött mon-

dott ítéletet az uzsorabíróság. Mint-
hogy az árdrágító visszaéléseket 
még az elmúlt év folyamán és a 
forint bevezetése után követték e 
és ügyüket a rendőrség csak most 
tette át a járásbíróságra ezért a bí-
róság velük szemben nem alkal-
mazta a gyors megtorlás elvét es 
legtöbbjüket pénzbüntetéssel suly-
t0,ta- , ^ 

Elsőnek egy pesti tojáskereskedő 
társaság került a bíróság elé. Bán 
Gábor, Pozsár Ferenc és Bischof 
frigyesné az elmúlt év folyamán a 
piacon a tojás darabját 35 fillérért 
vásárolták a megállapított 22 filléres 
ár helyett s ezért őket a bíróság 
fejenként 300 forint pénzbüntetéssel 
sújtotta. , . i 

Virágos Lajosné Munkácsi-utcai 
lakos a pulyka kilóját adta a maxi-
mált áron felül, s ezért a bíróság 5 
napi fogházbüntetéssel sújtotta. 

Pozsár Lászlóné csongrádi lakos 
a zöldséget árdrágílolta. 40 filléres 
kilónkénti ár helyett 4 forintot kért. 
A bíróság 80 forint pénzbüntetésre 
ítélte. 

Buzi Nagy Ferencné a csirke ki-
lóját a maximált áron felül kinálía 
és adta el. A bíróság 60 forint 
pénzbüntetésre ítélte. 

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. 

SziM hírek 
A SzIM 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 SzIM-ifjuság érté-
kes könyvekből és ne ponyvaíüze-
tekből legyen kénytelen tudásszom-
ját kielégíteni. Fogadják ezért sze-
retettel az aláírt és lepecsételt meg-
ajánlási ívvel jelentkező ifjainkat és 
segítsenek bennünket a műveltség 
megszerzésére irányuló nemes törck 
véseinkben. Elnök. 

Felkérem a SzIM tagjait, hogy 
21 én, pénteken a Barátság mc?iban 
megtartandó pártesten, amelyen Erdei 
István nemzetgyűlési képviselőnk fog 
előadni, lehetőség szerint teljes 
számban jelenjenek meg. Elnök. 

A mai pártest előtt 
a pártkongresszusról 
felvett filmet vetítjük 
Szakasits Árpád elv-

társ beszédével. 

S P O R T 
A vasárnapi ba jnoki forduló 
A tavaszi szezon harmadik fordu-

lóiához érünk vasárnap, s ennek 
kiemelkedő eseményének ígérkezik 
a KTK-SzMTE találkozó, de nem 
egészen lefutottnak látszik előre a 
Cs Barátság-Jánoshalma mérkőzés 
sem, dacára annak, hogy a mérkő-
zés Csongrádon lesz. 

A KTK nagyon gyengélkedni 
látszik. Első mérkőzésén alig tudott 
egyenlíteni honi pályán 4:3-ra vezető 
és erőteljes futballt játszó János-
halma ellen, most vasárnap pedig 
1:0 arányban tudott csak győzni 
Szabadszálláson. Nem egészen esély-
telenek tehát a szentesi fiuk, még a 
KTK otthonában seni, csak szivet 
keli vinni a játékba, s ha Szabónak 
jó lövő napja lesz, ugy „pontosan" 
vagy akár pontokkal terhet haza az 
SzMTE. 

A két tavaszi mérkőzését félelme-
tes 20.0 gólaránnyal abszolváló Cs. 
Barátság otthonában fogadja az 
oroszlánkörmeit egyre jobban muto-
gató Jánoshalmát. Szőrös kis mér-
kőzést igér e> a találkozó is. Lehet, 
hc^y sírna ötöt kap a vendégcsapat, 
de kis elbizakodottság, s a labda-
rúgás dicsőséges örök szeszélye 
meglepetést ho/hat a nagyszerű fek-
vésű csongrádi pályán. A meglepe-
téshez szükséges keüékkel a János-
halma el van látva. 

Itthon fél 4 órakor a tavaszi sze-
zonban jól rajtoló, s egyre jobban 
formába lendülő MÁV látja újból 
vendégül a már múlt vasárnap is 
itt volt KiTE csapatát. A MÁV-nak 
feltétlen meg kell nyerni a mérkő-
zést, ha helyezést akar elérni a ta-
vasz folyamán a bajnoki táblázat 
előkelőbb részén. Nir.cs előre lefu-
tott és megnyert mérkőzés, igy csak 
teljes erőbedobással érhető cl a si-
ker ezt nagyon figyelmébe ajánljuk 
a MAV fiuknak. 

A fo rdu ló többi mérkőzése: Mind-
szent-Szabadszállás, Kiskunmajsa-
Cs Tisza, KMÁVKKVSE és a 
KRVSE-KuTE. A pályaválasztók 
biztos győzelmét igéri. 

Kézilabda 
Húsvét mindkét napján Budapes-

ten játszanak Szentes kézilabdázói 
a Dreher-Kisújszállási MTE-VMKSE 
ellen. Remélhetőleg a Horváth szak-
avatott irányításával győzelemmel 
térnek haza fiaink. 

Május hónapban, később közlendő 
időpontban Szentesen játszik a len-

i gyei kézilabvtaválogatott. 

J O N I 
A régen várt 

J Ö N ! 

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

G Á B O R P I S T A zenekara muzsikál 
Húsvét etsó n a p j á n az Ipartestületben este 8 iól 4-ig. 
Mindenki ott legyen. Szeretettel várunk mindenkit. Rendezőség 

Szinház 
Nótás kapitány 

Táblás ház tapsolta végig a Há-
mory-társulat tegnap esti előadását 
Farkas Imre háromfelvonásos ope-
rettje méltán vívta ki a szentesi kö-
zönség elismerését. 

Amikor már városunkban tartóz-
kodó társulatunknak nemcsak a játé-
káról és szereposztásáról, hanem a 
jelenetek művészben harmonikus ösz-
szefüggéséről és egy-egy szereplő 
élményszerű játékáról beszélhetünk, 
amelyet méltán aláhúz az operettek 
játékszerüségét emelő jó rendezés 
és zene, akkor megállapíthatjuk, 
hogy nívós társulattal állunk szem-
ben. A címszerepet alakító nótás 
kapitány szerepében Angyal Sándor 
most az egyszer egyéniségéhez mél 'ó 
szerepet kapotí és játszott, mindnyá-
junk megelégedésére. Jó volna, ha a 
szereposztásnál az igazgatóság f i-
gyelembe venné Angyal Sándor szí-
nészi adottságait mert akkor minden 
bizonnyal nem írhatnánk rossz kri-
tikát róla. Déri Marika pompásan 
alakította a szerelmes osztrák grófnőt 
és énekszámaival, melyek jól s imul-
tak az operett zenéjéhez, elismerést 
vívott ki. A paraszt közhuszár szele-
pében Pethes Ferencről csak annyit 
mondhatunk, hogy kiforrott főváróti 
szinésiteheíség és jól megjátszott 
paraszífigurája é l m é n y volt szá-
munkra. 

Beszterczey Pál alakításán meglát-
szott, hogy nem hozzá szabták a 
szerepet. — Mégis jó volt. — A 
kisebb szerepekben Keleti Aranka. 
Görög Mara, Garamszegi Dezső, 
Kostyál Gyula és Árosi Gyula nyui-
tottak kiválót. 

RÁDIÓ 
Budapest ( . m á r c i u s 21. 

7 20: Reggeli zene — hangleme-
zek. 8: A magyar konzervipar j ö -
vője. 8.15: Szórakoztató zene. 9. 
Az Egyesült Izzó gyár Művelődés: 
Körének Tungsram zenekara. 12.13 
Zaiánffy Aladár játszik a Zenemű-
vészeti Főiskola orgonáján. 12 50: 
Marokkói levél. 13.03: A Vagabond's 
jazz együttes já szik. 13.45: Munka 
uíán. Rádióriport. 14.10: H'jnt Er-
zsi énekel, Roósz Emil szalonegyüt-
tese játszik. 14.45—15-ig: A buda-
pesti tavaszi vásár. 16: Gyermekba-
rátok műsora. 16.15: Kresz Géza 
hegedül, Drewett Nóra zongcrá?ik. 
17.10: Szakszervezeti ;anácsadC. 
17.20: Szakszervezeti hiradó. 17 25. 
A Vöröskereszt közleményei. 17.45 
Sportközlcmények. 18: Az Országos 
Szabadművelődési Tanács műso-
rából : A helyes magyar t ö r t é n e l m i 
öntudat. 18.15: Az "isaszegi M u n -
kásdalkör énekel. 18.45: Előadás a 
stúdióban. „Északi varázsló." Emlé-
kezés Ibsen Henrikre. 20.20: A rá-
diózenekar játsz;k. Vezényel Komor 
Vilmos. Közreműködik : Pák?. Jolán 
és Ország Tivadar. 21.40: Angol 
nyelvtanfolyam. 22 30: Napy 1/abeiJa 
magyar nótákat énekel. Perlis Paii 
cigányzenekara muzsikál. 23: Bach 
h-moll szvit. 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

Főszerkesztői Sima Láfczló. 

Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta & , B a r á t s á g ' nyomda k f t 

Felelős nyomdavezető: Csernug L. I á r a 

F. hó 23-án, fél 11 órakor 
a Szociáldemokrata Párt 
Előadó: dr. P á s z k á n F e r e n c 

tart a közalkalmazottak részére 
g y u i e s i a városháza közgyűlési termében. 

rendőrvezérőrnagy, helyettes vidéki főkapitány. 




