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Edgecumbe vezérőrnagy, a ma-
gyarországi Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság angol képviselője március 
19-én a kővetkező levelet intézte 
Szviridov altábornagyhóz: 

Van szerencsém elismerni 1947 
március 9-én kelt levelének vételét 
a Weems tábornokhoz ugyanakkor 
intézett levelének csatolt másolatá-
val együtt a magyarországi jelenlegi 
belpolitikai helyzet tárgyában. 

A választ haladéktalanul közöltem 
kormányommal és most azt az uta-
sítást kaptam, közöljem önnel, hogy 
kormányom osztja március 7-i Ön-
höz intézett levelemben kifejtett né-
zetemet, amely szerint kívánatos 
volna a jelenlegi helyzetnek együttes 
kivizsgálása — beleértve Kovács 
Béia eseíét —, továbbá a magyar 
kormányrendszernek a nemzetgyűlés 
megválasztott többségére ujabban 
gyakorolt nyomásból eredő fenye-
gettetését. 

E levelem másolatát egyidejűleg 
megkü'döm tájékoztatásul Weems 
tákornoknak is. 

Legmélyebb nagyrabecsüléssel 
őszinte hive: 

Edgecumbe 
vezérőrnagy. 

Szviridov altábornagy március 
20-án a következő levelet intézte 
Edgecumbe vezérőrnagyhoz: 

Március 19 én kelt levelének vé-
telét igazolva, van szerencsém kö-
zölni, hogy Weems tábornokhoz 
március 8-án intézett, önnek is 
megküldött levelemben foglalt okok 
értelmében nem látok lehe'őséget 
arra, hogy megváltoztassam állás-
pontomat azzal a javaslatával szem-
ben, amely a jelenlegi magyarorszá-
gi helyzet az összeesküvés és Ko-
vács Béla ügyének együttes kivizs-
gálását kívánja. 

Kérem, fogadja legőszintébb 
nagyrabecsülésemet. Szviridov. 

Erdei István 
képviselői beszámolója 

A pénteki pártest keretében Erdei 
István a csongrádi kerület nemzet-
gyűlési képviselője tartott beszámo-
lót. Több hónapos betegsége után 
először volt alkalma a szentesi vá-
lasztók élé állni. Előadásáb'an fog-
lalkozott a békeszerződéssel s kije-
lentette, hogy bár az súlyos terhe-
ket ró a magyar nép vállaira, de ne 
gondolkozzunk a perc hatasa alatt, 
hanem tekintsünk a jövőbe. A ma-
gyar népnek önmagának kell a bé-
két megteremteni munkával és szel-
lemi felvilágosítással. Különben csak 
ujabb katasztrófának nézhetünk 
elébe. * 

Ezután ismertette a Szociáldemo-
krata Párt hároméves gazdasági ter-
vét. A koalíciós pártok gazdasági 
terveit összehangolják és augusztus 
1-én megkezdik a megvalósítást. A 
tervgazdálkodásnak az az értelme, 
hogy olyan gazdasági ágak feleme-
lését biztosítsuk, amelyek a széles 
néprétegek életnívójának fokozását 
jelentik. Gazdasági tervünk megvaló-
sítása 1948 végére jelenti az 1938-
as életnívó elérését, 1950-ben pedig 
ennek 50 J/o-al'való tulhaladását. 

Mi nem játszunk jelszavakkal a 
gazdasági élet a kétszerkettő-négy 
törvénye irányítja. Minden attól függ 
hogy mennyit tudunk termelni. Va-
rázsszerekre nem számíthatunk, csak 
magunkra. S itt vetődik fel az a 
kérdés, amit ellenségeink annyira 
szeretnek emlegetni, a magántulaj-
don kérdése. 

Mi különbséget teszünk hasz-

nálati tulajdon és töketulaj-
don között Azt akarjuk, 
hogy mindenkinek megle-
gyen a használati tulajdona 
háza, kertje, földje, lakás-
berendezése, fürdőszobája, 
sőt a r ra törekszünk, hogy 
életigényei növekedjenek. De 
ugyanakkor, a közösségé 
akarjuk tenni a nagy energia 
forrásokat, a mamuttizeme-
ket, amelyek csak egynéhány 
család tulajdonában vannak 
ma, ugyanakkor munkások 
tízezrei verítékeznek bennük 
anélkül, hogy a számukra 
legszükségesebbeket meg 

tudják keresni. 

Beszélt ezután Erdei elvtárs az 
összeesküvésről, s kiemelte, hogy 
a zagyva és ködös elméletek hirde-
tői nem akartak mást, mint népsza-
badságot megsemmisíteni. 

A Sulyok Pártról szólva kijelen-
tette, hogy a szörnyű helyzetben, 
amelyet a háború számlája jelent 
számunkra könnyfi ellenzéki szere-
pet játszani és hivatkozni arra, hogy 
még sok hiba és hiány van. . D e ne 
feledjük, hogy a demokrácia vezette 
ki ezt az országot a mélypontból is. 

Mi szocialisták azt akarjuk fejezte 
be beszámolóját Erdei István, hogy 
a szocializmus igazságai mindenki-
nek a vérében, agyában és minden 
idegszálában benne legyenek. Ez az 
a nagy munka, amelyhez márciusi 
tagtoborzónkon a haladó magyar-
ságot hívjuk. 

Március végén avatják fel 
a Szociáldemokrata Párt új tagjait 

A Szociáldemokrata Párt márciusi 
tagtoborzójának befejezésekor 3000 
szociáldemokrata pártszervezetben 
fogják az uj tagokat felavatni. A 
budapesti üzemekben eddig 10 ezer 
uj tag van, de ebben még nincs 
benne a pestkörnyéki gyárakban és 
üzemekben elért eredmény. 

A vidéki szervezés munkája még 
ennél is nagyobb eredményt hozott, 
mert van olyan község, ahol egyet-
len szavazatQt sem kaptunk a nem-
zetgyűlési választások alkalmával, 
most 2—300 tagot is szereztünk. 

A tagtoborzónak nemcsak tagszer-
zés volt a célja, hanem az is, hogy 
a háziagitáció során a mezőgazda-
sági lakosságot felvilágosítsuk pár-
tunk célkitűzéseiről. Már most meg-
állapítható, hogy vidéken kb 100 
ezer uj szociáldemokrata párttaggal 
számolhatunk. 

Ezzel a Szociáldemokrata Párt 
munkája nem zárult le. A hónap 
végén tartjuk meg parasztkongresz-
szusunkat a fővárosban, április pe-
dig a nök hónapja lesz. 

Ujabb diáktüntetés 
Szegeden 

Március 19-én zajlott le Szegeden 
az első fasiszta diáktüntetés. Ennek 
a tüntetésnek eredeti célja állítólag 
az lett volna, hogy a fakultatív val-
lás oktatás bevezetése ellen tüntes-
sen. Ezzel szemben a felvonult diá-
kok a demokráciát gyalázták, hort-
hysta és anliszemita jelszavakat han-
goztattak. A szegedi szervezett mun-
kásság erélyes fellépése vetett véget 
a megmozdulásnak. Március 20 án 
közel 1000 főnyi diákcsoport vonult 
fel újra a Klauzál térre és reakciós 

jelszavakat hangoztatott. A diákok 
inzulálták a járókelőket is, aminek 
hirére leálltak a szegedi gyárak és 
munkásaik zárt sorokban vonultak 
fel a tüntetés megakadályozására. 

Addigra azonban a rendőrség 
helyreállította a rendel. (Jtána a 
munkások a szegedi Szabadságpárt 
helyiségei elé vonultak, de itt sem 
került sor a rendőrség közbelépé-
sére. Másfél óráig tartó szünet után 
a szegedi dolgozók elfoglalták mun-
kahelyüket. 

Kőtelezővé kell tenni minden tisztviselőnek 
a VAOSz togsásot 

Tegnap déli 12 órakor tartotta 
márciusi rendes taggyűlését a VAOSz. 
Az elnöki megnyitó után Batka 
Imre elvtárs beszámolt az országos 
ankétról és annak eredményéről. A 
tisztviselők feszült érdeklődéssel hall-
gatták létkérdésükben hozott nagy-
fontosságú határozatokat, amelyek 
az ankéton szerepeltek. A tisztviselő 
társadalomnak ma számos nehézsé-
gekkel kell megküzdenie, 

köztük a legnehezebbel a 
a létkérdéssel is. 

Azonban harcunk csak akkor lehet 
eredményes és szakszervezeti életük 
csak akkor lehet erős és egységes, 
ha valamennyien tömörülnek a szak-
szervezet zászlaja alá. Mert nem 
tűrhetű az, hogy a 60 % - o s VAOSz 
tagság szervezkedik, fáradozik és 
küzd a jogokért, ugyanakkor a 40 °/o 
karbafett kézzel várja az elért ered-
ményeket. 

Batka Imre elvtárs ismertette, 
hogy ezen a téren rövidesen gyö-
keres váltostatást vezetnek be egye-
lőre még kérő szóval, de később 
azonban 

kőtelezővé fogják tenni a 
szakszervezeti tagságot . 

Mindannyian tudjuk, hogy jelen-
leg a szakszervezet berkein belül 

két vezetőség működik. A mult évi 
még le nem mondott, és az ujonan 
megválasztott vezetőség. Ennélfogva 
ez a fonák helyzet a központban 
számos félreértésre ad alkalmat. 
Batka Imre elvtársunk szóbahozta 
ezt a furcsa helyzetet a központnál 
is, ahol azt a választ kapta, hogy 
rövidesen Szentesre érkezik a VAOSz 
Országos főtitkára és megszünteti 
ezt a heívzetet annál fogva is, mert 
maga az országos vezetőség 

az ujonan megválasztott tisz-
tikart ismerte el törvényes-

nek. 

Szociáldemokrata 
képviselők 

a kisiparosságért 
Dombai János szociáldemokrata 

képviselő a nemzetgyűlésben köve-
telte a kisiparosság súlyos helyzetén 
való sürgős segítést. Kifogásolta a 
forgalmiadó rendszerét és a szét-
ágazó könyvvezetést, amiben a kis-
iparos nem tud eligazodni. Követelte 
a 60 éven felüli kisiparosok adójá-
nak elengedését. 
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A Szociáldemokrata Párt 
parasztkongresszusa 

Országos jelentőségű és fontos-
ságú kongresszusra hivja össze már-
cius 29, 30, 31-re a Szociáldemo-
krata Párt a magyar parasztságot. 
Az összehívás időpontja minden 
szólamnál meggyőzőbb bizonyítéka 
annak, hogy a Szociáldemokrata 
Párt a legkövetkezetesebb és leg-
régibb harcoló egysége Magyaror-
szág dolgozó parasztságának, mert 
most van 50 éve annak, hogy ha-
zánkban az első parasztkongresszust 
egybehívták — ugyancsak a szo-
ciáldemokraták. 

A szociáldemokrata parasztság 
felévszázados küzdelme érlelte nieg 
a demokratikus földreformot és vivla 
ki azokat a szabadságjogokat, ame-
lyekkel ma már a földmunkásság 
is zavartalanul élhet. 

Nagy feladatok várnak a szocíáde-
mokrata parasztság kongresszusára. 
Társadalmunk a földműves munká-
jából él, elsősorban tehát a inező-
gazgaság kérdéseit kell rendeznie a 
magyar demokráciának, a Szociál-
demokrata Párt előkészítette az uj 
agrárprogram-tervezetét, a pártkon-
gresszus elfogadta. A parasztkon-

gresszusra vár a gyakorlati megva-
lósítás elindítása. Meg kell vitatni 
az uj és régi kisbirtokosok és a 
mezőgazdasági munkások kérdéseit. 
A mezőgazdaság termelvényeinek 
értékesítése, a hitclkérdés, az adó-
politika, a mezőgazdasági szakok-
tatás, a földműves nép védelme és 
életszínvonalának emelése mind 
napirendre kerülnek, hogy együttes 
eröveJ oldják meg őket. Ki keil 
szélesítenünk pártunk agrárpolitikai 
szervezetét, hogy a pártvezetőségé-
nek módjában* legyen a felmerülő 
kérdésekről közvetlenül tájékozódni 
és intézkedéseit megfelelően meg-
tenni. Ugyanezt a munkát kell el-
végeznünk a községpoliiika vona-
lán is. 

Sokszázezer szociáldemokrata kis-
birtokos és mezőgazdasági munkás 
erősítette szavazatával a legutóbbi 
választásokon pártunkat. Márciusi 
tagtoborzónk újabb százezres töme-
geket hozott sorainkba. A paraszt-
kongresszus ennek a tagtoborzásnak 
betetőzése lesz. Egyben pedig irányt 
mulat majd a magyar parasztság 
.sorskérdéseinek megoldásához. 

T e r m e l ő i r é s z é r e 

aratógép zsinegről 
( m a n í í l a p ó t l ó ) gondoskodik a 

Szegvári kendergyár 
Vetőmag f. hó 27-től átvehető a 
Z S O L D O S - T E L E P E N . 

Jegyzetek 
Napirendre került a fakultatív hit-

oktatás bevezetése s a reakció elér-
kezettnek látja az időt ahhoz, hogy 
újból „kirukkoljon a nagy ágyúval" 
s vallásellenesnek kiáltsa ki a ma-
gyar baloldalt. Az „erkölcs és a 
kultúra44 védelmében tiltakoznak a 
kötelező vallásoktatás eltörlésének 
terve ellen. A mi álláspontunk ebben 
a kérdésben is világos és nem szo-
rul magyarázatra: a teljes vallássza-
badság hívei vagyunk, ami nélkül 
el sem .képzelhető igazi demokrácia. 
A fakultatív hitoktatás bevezetése is 
egy jelentős lépés annak a célnak 
elérésére, hogy a vélemény és lelki-
ismeret szabadsága, vagyis az alap-
vető demokratikus szabadságjogok 
Magyarországon is megvalósuljanak. 
A hangsúly azon van, hogy minden 
ember meggyőződését tiszteletben 
tartsuk a vallással kapcsolatos kér-
désekben is. — A magyar reakció 
bevett szokása, hogy a neki nem 
tetsző intézkedések ellen nyugati 
példákra hivatkozik s így kíván az 
egyébként minden alapot nélkülöző 
ellenérveinek talajt biztosítani. Nos, 
ebben a kérdésben már itt kudarcot 
vall, s minden igyekezete ellenére 
sem képes „keleti barbarizmusnak 
kikiáltani a fakultatív hitokiatást, 
mert ezt már régen s mindenütt be-
vezették a nyugati demokráciákban. 
Azt viszont minden épeszű emb:r 
tudja és látja, hogy ez nem ment 
sem az erkölcs, sem pedig a kultúra 
rovására. 

A legális magyar reakció — Su-
lyokék, akik ugyaa »a koalíció tör-
vényes ellenzéke44 megtisztelő címét 
viseli —, parlamenti felszólalásaik-
ban önmaguk rántják le a leplet 
eddig takargatott, jól-rosszul álcá-
zott céllaikról. Bennünket nem té-
vesztettek meg a némileg demokra-
tikus mezbe öltöztetett jelszavak és 
elsőnek hirdettük, hogy a Szabadság 
Párt megalakulása voltaképen a re-
akció zászlóbontása, az ellenforra-
dalom utolsó próbálkozása. Akift va-
lami újat vártak Sulyokéktól, azok 
már meggyőződhettek arról, hogy 
hangjuk a régi, a 25 esztendős mult 
hangja, amelyet nem most, de már 
jónéhány évvel ezelőtt megtanult 
gyűlölni minden becsületes magyar. 
Sok demokratikusan gondolKodó kis-
emberben felvetődik ezek után a 
kérdés, vájjon miért engedték meg 
azt, hogy a reakció legális szerve-
zetben tevékenykedhessék a demo-
krácia ellen? Erre a kérdésre több-
féleképen lehetne válaszolni, s köztük 
a leghelytállóbb válasz az,, hogy a 
demokrácia már sokkal mélyebb gyö-
keret vert a magyar tömegek lelkében, 
sem mint hogy annak Sulyokék csak 
egyetlen percre is méltó ellenfelei 
lehetnének. A legális szervezkedés 
arra is jó, hogy felszínre hozza a 
sötétben bujkáló elemeket, nyilt ki-
állásra birja a kétkulacsosokat és 
megmutassa nekünk azokat a — 
mondjuk — természeti csodákat, 
akiknek még ma is a jobboldalon 
van a szívük. (Qy. A.) 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

Kezősazdasás 
Egészséges csibenevelés 

A baromfivész pusztításai legna-
gyobb százalékban a fertőzött ba-
romfiólakra és a kifutók nagyfokú 
fertőzöttségére vezethetők vissza. Az 
új nevelési idény küszöbén tehát az 
ólakat alaposan fertőtlenítsük, a nö-
vendék csibék számára pedig új ki-
futókat nyissunk meg, s a kopasz 
udvarok és kiélt szé.üs kertek talaját 
szántsuk, vagy ássuk fel és gyepe-
sítsük ha lehet, ami elősegíti majd 
csibéink növekedését. Kopasz udva-
rokon eredményesen baromfit nem 
tarthatunk. Az ilyen helyen tartott 
barorrfi rosszul tollasodik, bélférges 
lesz és általában oly rosszul fejlőd-
nek, hogy tartásuk ráfizetéssel jár. 
Az öreg tenyészállományt ne tdrtsuk 
egy kifutóban növendék baromfiállo-
mányunkkal, sőt ne is egy födél alatt 
ólazzuk őket. A csibék nevelésére 
legalkalmasabb a tanyarendszer* ahol 
nagy területeket járhatnak be és így 
elegendő zöldlegelő áll rendelkezésre 
és a növekedéshez annyira szükséges 

rovarok úlján (áilati eredetű fehérje) 
is biztosítható számukra. Ha csak 
korlátolt terület felett iendelkezünk, 
legjobb a baromfikifutót három részre 

Í osztjuk és a vaUólegeítetést alkal 
mázzuk, ho^y csak 3 évenként ke-
rüljön sor azonos terület kihaszná-
lására. Kétségtelenül a legnagyobb 
szolgálatot a gyepesített gyümölcsö-
sök és a báz végében levő lucerná-
sok és lóherések teszik. 

Méhszállítások 
fuvardíj-mérséklése 

A méhek vasúton való szállítására 
a MÁV 45--55 százalék, darabáru-
ként feladott élőinéhekre még e/eknél 
is nagyobb kedvezményt adott. 

Bár a kedvezmény jelentékeny, 
fontosabbnak látszik teherautó-ked-
vezmény biztosítása, mert a méhek 
szállítására a teherautó a legmegfe-
lelőbb. 

Teherautóparkuuk lényegesen felül-
múlja a békeállományt, úgy hogy 
nem lenne akadálya a méhfuvarozás 

I teherau^kon való lebonyolításának. 
A földmüvelésügyi minisztérium mé-
hészeti osztálya éppen ezért tárgya-
lásokat kezdett, különleges méhészeti 

Adókivetés 
Az adófelszólamlási bizottságok 

a napokban kezdik meg munkáju-
kat. Az adózás terhét ma mindenki 
érzi. Háború után vagyunk, s fize-
tési kötelezettségeink nagyok. Ehhez 
járul még az is, hogy az ország 
elpusztult és nincs aki helyettünk 
felépítse. Az állami terhek tehát 
feltétlenül megmagyarázhatók. A 
hiba csak ott lehet, hogy a terhek 
elosztása nem igazságos. Sokan 
jöttek hozzánk és panaszolták, hogy 
az adókivető bizottság olyan terhe-
ket rótt vállaira, amelyeket megfi-
zetni nem tud. Nem kétséges, hogy 
az adókivető bizottság tagjaiban, 
akik mindannyian dolgozó kisem-
berek, megvolt a jószándék az igaz-
ságos adókivetésre. Sajnos azon-
ban, hogy kiknek a befolyására és 
kiknek az irányítására, nem tud-
hatjuk, mégis súlyos hibák történ-
tek. Különösen a kiskereskedelem 
és a kisipar jogosult panaszokra. 
Azt a kisembert, aki a mai pénz-
telenségben és nagy szegénységben 
alig tudja magát és családját fenn-
tartani, nem észszerű olyan nagy 
adóval megróni, amelyet megfizetni 
képtelen. Ez nemcsak az ő tönkre-
tételét jelentheti, hanem súlyos kárt 
okoz magának az államnak is, mert 
mig egy észszerű adókivetés esetén 
a teherbíróképesség arányában tör-
tént adómegállapitásnál az adózó 
megjizeti a kirótt adót, addig a 
túlzott adózásnál egyszerűen nem 
fizet. Egyetlen becsületes ember 
sincs az országban ma, aki ne 
értené meg a helyzetet és ne akar-
ná kivenni a részét az áldozatok-
ból. De az áldozatokat elsősorban 
azoknak * a nyakába kell varrni, 
akik a mai súlyos helyzetet elő-
idézték, s itt a nagytőkére, a nagy-
kereskedelemre és a háború alatt 
meggazdagodott konjunktura-lova-
gokra gondolunk. Ezek nevetnek 
magukban, mert ismét az a hely-
zet látszik kialakulni, hogy a kis-
ember húzza az igát, ők pedig dő-
zsölnek. Az adófelszólamlási bizott-
ságoknak tehát nagy és körülte-
kintő munkát kell végezniök és 
hisszük, hogy munkájukkal a de-
mokrácia ügyét fogják szolgálni. 

teherau*ódíjszabás érdekében. A ván-
dorlás ilymódon való rendezése elő-
segíti majd a méhállomány háborús 
veszteségeinek gyorsabb Ütemű pót-
lását is. 

Baromfipestis elleni 
oltóanyag • 

Az álláti oltóanyagtermelés minisz-
teri biztosától vett értesülésünk sze-
rini komoly tudományos kísérletek 
folynak több hazai oltóanyagfcrmelő 
intézetben az irányban, hogy a ba-
romfipestis ellen hatékony oltóanya-
got tudjanak előállítani. 

Eddig 1 millión felüli baromfit ol-
tottak be kísérleti anyaggal. Az ered-
mények biztatóak. — Remélhetőleg 
az oltási eljárás tökéletesítésével si-
kerül olyan oltóanyagot előállítani, 
amely tartós immunitást fog adni a 
baromfiaknak és megvédi őket a leg-
veszedelmesebb betegségük — a 
baromfipestis — ellen. 

Szociáldemokrata parasztkongresszus 
március 29-30-31-én Budapesten az Ú jvá rosháza közgyűlési t e r m é b e n . 



A k o r r u p c i ó és a p a n a m a ellen k ü z d a SZ0CíáIdCÍTIOkfSt̂  Páfl 

Ma március 23. Rom. kai. F«kele v.. 
protestáns Ottó. 

Vízállásjelentés: Tisza 22-én 608. Kurca 
336. 

Hőmérséklet, i + 5 lok 
Időjárásjelentés i Mérsékelt délnyugati, 

nyugati szél, felhős idő, helyenként eső-
A hőmérséklet tovább emelkedik. 

Ügyeletes gyógyszertárak i Március 22— 
28-ig Kerek?« és Torday. 

Szinház: Ma délután és este: 1 
millió dollár. Hétfőn : Marica grófnő 
(ketten egy jeggyel). 

Szabadság Mozgó: Vasárnaptól 
keddig: Madách. 

— Felhívjuk a kereskedők, 
ipárosok és minden kedves 
hirdetőnk figyelmét% hogy 
Húsvétra hirdetés akciót esi-
nálunk. A hirdetések dijából 
nagy kedvezményt adunk. 

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

— A közellátási hivatal érte-
siti a lakosságod, hogy a visszama-
radt margarin jegy nélkül megve-
hető a henteseknél. 

— Meghivó. Kiskereskedők Áru-
beszerző és Eiosztó Szövetkezete a 
7-ik évi rendes közgyűléséi a mai 
napon vasárnap 10 órakor tartja 
Jövendő utca 3 szám alatt a meg-
hirdetett napirenddel. Felkérjük tag-
jainkat a pontos megjelenésre. Az 
igazgatóság. 

— Gazdag tartalommal jelent 
meg a Siess, Adj, Segíts második 
száma, Molnár Erik népjóléti mi-
niszter vezércikkét izgalmas ripor-
tok, közérdekű cikkek, szines köz-
lemények es bőséges vidéki lap-
szemle követi a lapban. Az újság 
uj építészeti melléklete a korszerű 
falusi épitkez&hez ad hasznos út-
baigazításokat. A Siess, Adj, Segits 
ezentúl minden hónap elsején tueg 
jelenik. ,Ára 20 fillér. 

— Felhívás. A FÉKOSz I. sz. 
helyiségében a (Kiséri volt 48 as) 
kör f. hé 23-án du, 4 órakor tag-
gyűlést tart. Kérjük a szaktársakat, 
hogy pontosan jelenjenek meg. 

Vezetőség. 
— Felhívás. A Háztartási alkal-

mazottak szakszervezete felhívja tag-
jait, hogy f. hó 27-én, csütörtökön 
du. 5 órakor értekezletet tart, ahol 
fontos beszámoló lesz és a szak-
szervezet tlsztujitását is megtartja. 
Ennek érdekében kéri a tagokat, 
hogy minél nagyobb számmal je-
lenjenek meg. Vezetőség. 

— A HONSz szentesi csoportja 
f. hó 30 án du. 3 órakor évi rendes 
közgyűlést tart, melyre minden ha-
dirokkantat, hadiözvegyet és hadi-
árvát szeretettel meghivunk. El-
nökség. 

' — Felhívás. Felhívom a Faipari 
munkásokat, hogy f. hó 30-án de. 
10 órakor, központi előadóval fon-
tos tárgyban tagértekezletet tartunk. 
Melyre kötelező és pontos* megjele-
nést kér a Vezetőség. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

J O N I J Ö N ! 
A régen várt 

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

G Á B O R P I S T A zgiekara 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 

Iparos hírek 
Értesítjük a cipész és csizmadia 

iparosokat, hogy a március havi 
bőr utalványok megérkeztek. Elosz-
tás hétfőn d. u. 6 órakor kezdődik 
az Ipartestületnél. 

Értesítjük az érdekelteket, hogy a 
vas és szeg- utalványok megérkeztek 
Átvehetők hétfőtől kezdve a hivata-
los órák alatt a jegyzői hivatalban. 

Az Iparos Dalárda elnöksége fel-
hívja az érdekeitek figyelmét arra, 
hogy a Dalárda létszámát ki óhajta 
bővíteni, mivel a közeljövőben Hang-
verseny körútra és dalos versenyre 
megy s i e akar nevezni. Kérjük mind-
azokat, akik belépni óhajtanak és a 
dalárda tagjai akarnak lenni, jelent-
kezzenek a keddi és pénteki pró-
bákon az Ipartestületnél este 7 
órakor. Jelentkezést elfogadunk a 
társadalom minden rétegéből. Tehát 
nem iparos tagok is beléphetnek a 
Dalárdába. 

Mestervizsga előkészítő tanfolyam 
hétfőn este 6 órakor folytatólag 
megfartatik. 

Értesítjük a cséplő és vetőmag-
tisztító tanfolyam hallgatóit, hogy a 
tanfolyam engedélyezése iránti ké-
relmet elküldöttük, mivel a jelent-
kezettek létszáma elérte a kivánt 
számot. A tanfolyam kezdetéről a 
napisajtóban tájékoztatjuk a hall-
gatóságot 

Felhívjuk az előljárósági tagok 
figyelmét, hogy a közgyűlés megvá-
lasztása értelmében március 24-én 
hétfőn d. u. 3 órakor az első ren-
des ülésre az Ipartestületnél meg-
jelenni szíveskedjenek. 

— A Szentesi Köz- és Magán-
alkalmazottak Temetkezési Bizto-
sító Esyesü'ete ma du. fél 3 órakor 
tartja tisztújító közgyűlését az Ipar-
testület székházában a megjelent 
tagok számára való tekintet nélkül. 
Kéri a vezetőség a tagokat a pon-
tos megjelenésre. 

Párthirek 
23-án vasárnap d. e. fél 11 óra-

kor a városháza közgyűlési termé-
ben a közalkalmazottak állami és 
magánalkalmazottak nagygyűlése. 
Előadó: dr. Pászkán Ferenc rendőr 
vozérőrnagy elvtárs. 

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

Tavaszi és nyári cipőt, 
gyorstalpalást, újat és 
fejelést kedvező áron 

készítek. 

Sinóros Sz. Sándor 
c i p é s z m e s t e r 

Nagyhegy 390. Kövesút szélén. 

— Fodrászmesterek. Hétfőn du. 
március 24-én fél 5 órakor az Ipar-
testületnél szappan kiosztás. Pontos 
megjelenést kér a Vezetőség. 

— Városi szimfóníkus zenekar 
és kamarakórus hangversenye ápri-
lis hó 1-én 8 órai kezdettel a v. 
Kaszinó nagytermében. Belépőjegy 
3 forint. 

— A magyar Pedagógusok 
szabad szakszervezetének helyi cso-
portja hétfőn, március 24-én de. 9 
órakor tartja közgyűlését a giinná 
zium rajztermében. Utána világné-
zeti előadás, Előadó Tóth László 
igazgató, címe: a pedagógus vi-
szonya a parasztsághoz és mun-
kássághoz. Vezetőség. 

— Gépjárművezetők figyelmé-
b e ! A megalakulóban lévő Gépjár-
művezetők Szakszervezete felhívja 
az összes vezetők figyelmét, tekintet 
nélkül, akik már tagjaivá lettek a 
szakszervezetnek, hogy f. hó 23-án, 
vasárnap délután fél • 3 órakor a 
Vas- és Fémmunkások Szakszerve-
zeténél (szakszervezeti székház) sa-
ját érdekükben megjelenni szíves-
kedjenek. Az alakuló közgyűlésen 
központi kiküldött fog résztvenni. 

L BARÁTSÁG-MOZGÓ 
M á r c i u s 2 2 - 2 4 . Uj amerikai világfilm! 3 n a p i g I 

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. H í r a d ó . 

Budapest (.március 22. 
7: Reggeli zene. 8: Hirek. Műsor-

ismertetés. 8.20: Walton. Részletek 
az V. Henrik c. film zenéjéből. 8.30: 
Szalay Lajos játszik a zeneművészeti 
Főiskola orgonáján. 9: Katolikus 
félóra a Stúdióból. 9.30: Magyar 
görög-keleti félóra a Stúdióból. 10: 
Evangélikus istentisztelet a Deák-
téri templomból. 11: A Székesfővá-
rosi Zenekar hanversenye a Zene-
művészeti Főiskola nagyterméből. 
Közben hírek—anyák 5 perce. 13: 
Félelmetes szerelmesek. 13.30: Ta-
bányi Mihály Pinochio jazz-együttese 
játszik. 14 10: Művészhanglemezek. 
15: Az elbeszélés magyar mesterei. 
15.20: Kerpely Jenő gordokázik. 
15.45: Haras2ti Sándor vasárnapi 
krónikája. 16: A legszebb Petőfi 
dalok, a legjobb Petőfi adomákkal. 
17.10: Magyar^ Parnasszus. 18: Em-
lékezés Vecsey Ferencre, születésé-
nek 54. évfordulóján. 18.10: Török 
Sándor vasárnapi beszélgetése. Tóth 
Eszterrel. 18.30: Bemutató előadás 
a Stúdióban: „A Párizsi rádiószín-
ház műsorából." 20.20: „Szerelem.« 
21: A rádió hangja. 21.10: Könnyű 
dalamok. Hanglemezek. 21.30: Rádió-
ankét. 22.25: Mit hallunk holnap? 
22.35: Magyar művészek tánczenéje. 
23: Hanglemezek. 

Hétfő március 24. 
7.30: Reggeli tánc. 8: Háztartási 

tanácsadó. 8.15: Heti zenés kalen-
dárium. 9: A rendörzenekar játszik. 
12.15: Delli Rózsi énekel, Dékány 
Béla hegedül. 13: Bánkúti Árpád 
két elbeszélése. 13.20: Balázs-Béla 
együttese játszik. 14.10: Fejezetek a 
Magyar Nőmozgalom múltjából. 
14.20: Balkán Intézet Budapesten. 
14.30: Jákí Tóth Pál szalonzenekara. 
16: Czíffra György zongorázik, Víg 
György szakszofónozik. 16.45: Hajdú 
Henrik versei. 17.10: Párthiradó. 
17.20: A Vöröskereszt közleményei. 
18: Magyar gyermekek a svájci he-
gyek között. 18.15: Gregor Klára 
angol szerzők műveit adja elő a 
Zeneművészeti Főiskola orgonáján. 
18.35: Glozunov: Gangversenyke-
ringő. 18.45: Ujgazdák negyedórája. 
19: Sárdy János énekel, Roósz Emil 
szalonegyüttese játszik. 19.45: A 
francia földmunkáskongresszus 20.20 
Magyar muzsika. 21.20: Hangos 
Hiradó, 21.40: Orosz nyelvoktatás 
22.30: Arta Florescu, a bukaresti 
Opera tagja énekel. 22.50: Külföldön 
élő magyarokhoz. 22.55: Hadifogoly 
Hiradó rádióközleménye. 23: Hang-
lemezek. 0.30: Hirek eszperantó 
nyelven. • 

— Felhívás. A hatvani cukor-
gyár felhívja termelőit, hogy a répa-
magért mielőbb jelentkezzenek a ki-
rendeltség helyiségében (róm. kat. 
iskola). Aki cukorrépát termelni 
óhajt, még szerződhet. Akiknek mult 
évi leszállított répa után melasz já-
randóságuk van, szombaton és va-
sárnap átvehetik a vasútállomáson. 
Edényt hozzanak magukkal. 354 

— 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 meghivunk. Elnökség. 

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 

l í l A f l t a r t a közalkalmazottak részére 
l y i l i e S I a városháza közgyűlési termében. 

rendőrvezérőrnagy, helyettes vidéki főkapitány. 



4 SZENTESI LAP 1947. márc. 290. 

A tűzoltó riadó 
kérdése 

"A szentesi városházán március 
18 napján történi próbariadóval kap-
csolatban a törvényes rendelkezé-
sek áttekintése után megállapítom, 
hogy a tüzrendészeti felügyelőnek 
joga van negyedévenként egyszer 
saját hatáskörében, a közigazgatási 
hatóság külön értesítése nélkül 
próbariadót rendezni. így Páfiy Fe-
renc tüzrendészeti felügyelőnek nem 
kellett a polgármestert előzetesen 
értesítenie. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy a tüzrendészeti fel-
ügyelőt meg nem felelő jelentéssel 
a próbariadó alkalmával nem ve-
zették félre, mert a félrevezetés va-
lóban megtörtént, a jegyzőkönyvben 
foglalt adatok nem felelnek meg a 
valóságnak és ebből az következik, 
hogy a tüzrendészeti felügyelő ur 
nem szerzett meggyőződést arról, 
hogy a neki bemondott adatok meg-
felelnek-e a valóságnak. 

Szentes, 1947 március 22. 
¿ima László 

tanácsnok. 
* 

A fenti nyilatkozathoz még azt is 
hozzátehetjük, hogy a próbariadó 
elrendelése maga is tendenciózus 
volt, mert arra indítékot kétségtele-
nül egy újságcikk adott. 

Kártolészalag 
gyári áron 

Első Magyar Kártolószalaggyár Rt-
Pestszentlőrinc, Apponyi Albert u. 30. 

S P O R T . 
A mai bajnoki forduló 

Itthon: SzMÁV-Klstelek 
Félegyházán: KTK-SzMTE 

A mai harmadik tavaszi forduló-
ban az SzMTE-nek jutott a nehe-
zebb, de nem egészen megoldha-
tatlan feladat. Otthonában sikerrel 
felvenni a harcot a még vezető, de 
még tavaszi formahanyatlásról tanú-
ságot tevő KTK ellen. A KTK-nak 
égetően kellenek a pontok, ha meg-
akarja tartani, amúgy is nehezen 
tartható első helyét, míg az SzMTE 
nyugodtan „veszteni" való nélkül 
játszhat és így egy pont megszer-
zését nem tartjuk kizártnak. 

Itthon a tavaszi szezonban meg-
lepően jól induló vasutasok állanak 
ki fél 4 órakor a KiTE csapata 
ellen. A labdarúgásban nincs előre 
lefutott mérkőzés, igy ezt is csak 
ugy nyerheti meg a MÁV, ha pilla-
natig sem becsüli le ellenfelét. Két-
ségtelenül jobbnak látszik a MÁV, 
de ezzel még a kistelekiek nincse-
nek legyőzve. Öszi eredmény 2:1 
volt a MÁV javára. 

Az SzMÁV összeállítása : Zsoldos 
—Váradi, Koós—Faragó, Orgovány. 
Busái (Soós)—Dóczi, Juhász, Faze-
kas, Szabó, Szalay. Tartalék Bfzi. 
A játékosok 3 órakor jelenjenek 
meg. Vezetőség. 

Előtte fél 2 órakor az SzMTE-
Mindszent II. o. bajnoki mérkőzés. 
Oszi eredmény 5:2 Mindszent javára. 

Nem közömbös az elkövetkezendő 
mérkőzések kimenetele, mert a leg-
újabb verziók szerint az első helye-
zett NB. 11. osztályba, a második és 
harmadik helyezett pedig a NB. III 
osztályába kerül. 

Kedden délután 3 órai kezdettel 
Sientes diákválogatottja mérkőzik 
Hódmezővásárhely diákválogatottiá-
val sportköre javára. 1 

Mezőgazdaság 
a m a g á n a l k a l m a z o t t a k 

f ize tését 
A magánalkalmazottak IX. és X. 

fizetési kategóriáinál, tehát a legala-
csonyabb fizetéseknél 15 százalékkal, 
a többi kategóriáknál 10 százalékkal 
emelték a fizetéseket. Igy a magán-
alkalmazottak fizetésrendezése pro-
gresszív módon történt. 

Köszönetnyilvánítás 
Meghatottan mondunk kö-

l szönetet mindazoknak, akik 
1 felejthetetlen édesanyánk és 

nagyanyánk 

dr. Boros Pálná 
sz. Salmutter Irén 

teme'ésén mégjelentek, rava-
talára koszorút és virágot 
helyeztek. Ezúton mondunk 
hálás köszönetet mindazok-
nak is, akik részvétnyilváni-
tásukkal osztoztak fájdal-
munkban. 

A gyászoló család. 

Harminckét 
háborús bűnös kikérése 

Az igazságügyminisztérium börtön-
ügyi osztálya 32 háborús bűnös ki-
adatását kérte a Szövetséges Ellen-
őrző Bizottságtól. Közöttük van 
Héjjas Iván, Milo ay István, Szernák 
Jenő és Szeleczky Zita. 

Hirdetmény 
Felhívom az állattartókat, hogy 

értékesítésre szánt állataikat a köz-
ellátási hivatal beszolgáltatás! osztá-
lyán első esetben március hó 31. 
napjáig, később pedig folyamatosan 
jelentsék be. 
375 Polgármester 

Húsvétra: 
Olasz szekfű, cserepes íehér 
virágok előjegyezhetők, virég-
kosarak. cserepes virágok, 
menyasszonyi és alkalmi 
csokrok, élő és művirágko-
szoruk termelői érőn, Ízléses 
kivitelben kaphatók a 

Cyklámen 
v i r á g s z a l o n b a n 
Kossuth-u. 8. Telefon : 97 

— Kitűnő, olcsó húsvéti cu-
korkát, csokoládét Rágyánszky 
cukorkaiizletéböl vásároljunk I 

1383 
— Meghívó. A Szentes Vidéke 

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

R 323 - 083913 
„Keresd a tízest" 

mai száma 

Hirdetmény 
Ismételten felhívom a közönség 

figyelmét az ebzárlati rendelkezések 
legszigorúbb betartására. 

Az ebzárlatot Szentes megyei vá-
ros kül és belterületén 1947. évi 
május hó 26. napjáig hosszabbítot-
tam meg. 

Felhívom ezért Szentes város kö-
zönségét, hogy kutyáikat, amennyi-
ben zárt udvaruk nincs, ugy állan-
dóan kötve tartsák, vagy szájkosár-
ral lássák el. Ellenkező esetben az 
ebtulajdonos állategészségügyi ki-
hágás miatt szigorúan meg lesz 
büntetve. Zárt udvarnak csak az te-
kintendő, amely kulccsal van be-
zárva és ahová a tulajdonos enge-
délye és tudta nélkül bemenni nem 
lehet. 355 Polgármester 

Hirdetmény 
Az 1884 évi XVII. t.-c. 27. §-a 

értelmében, mint iparhatóság köz-
hírré teszem, hogy Haraszti Sándor 
szentesi lakos Szentesen, Farkas 
Mihály-u. 5 szám alatti ház udva-
rán tűzifa, szén, koksz, kovácsszén, 
épületfa, mész és cement árusitó 
telepet akar felállítani. 

Akik a telep ellen bármi okból 
kifogást akarnak tenni, kifogásukat 
kötelesek a fent idéze t törvénysza-
kasz értelmében szóval, vagy írás-
ban 1947. évi április hó 15. nap-
ján d. e. 11 órakor a helyszínre ki-
küldött tárgyaláson előadni, külön-
ben az üzlettelepet — hacsak köz-
tekintetnek nem szolgálnak akadá-
jul — engedélyezni kell. 

A telepnek pontos rajzát, leírását, 
és szabatos magyarázatát az erde-
keltek a városhaza 45. számú hiva-
talos helviségében a tárgyalás nap-
jáig megtekinthetik. 
357 Polgármester 

Hirdetmény. 
Az 1884. évi XVII. t. c. 27. §-a 

értelmében, mint iparhatóság köz-
hírré teszem, hogy Bóbán Imre 
szen'esi lakos Szentesen Rákóczi 
Ferenc-u. 103 sz. ala't baromfi 
vágótelepet akar felállítani. 

Akik a telep ellen bármi okból 
kifogást akarnak tenni, kifogásukat 
kötelesek a fent idézett törvénzsza-
kasz értelmében szóval, vagy írás-
ban 1947. évi április hó 16. napján 
d. e. 41 órakor a helyszínre kitű-
zött tárgyaláson előadni, különben 
az üzlettelepet — hacsak köztekin-
tetnek nem szolgálnak akadájul — 
engedélyezni kell. 

A telepnek pontos rajzát, leírását 
és szabatos magyarázatát az érde-
keltek a városháza 45. számú hiva-
talos helyiségében a tárgyalás nap-
jáig megtekinthetik. 
356 Polgármester 

Fenyő-

fl 
nyál 

írészái 
r- és tölgy-

ru kapható 
Z s o l d o s - t e l e p e n 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a méhetető 

cukor-utalványok a polgármesteri 
hivatalhoz megérkeztek. Felhívom 
azon méhészeket, akik méhetetés 
céljára cukrot igényeltek, hogy an-
nak átvétele végeit 1947. évi április 
hó 1. napjáig a városháza 46 számú 
szobájában jelenjenek meg. 
353 Polgármester 

Tudatom tisntelt meg-
rendelőimmel, hogy egy 
évi saiineteltetés után 
ismét 

m e M t e m a munkát 
F ü h r e r 
könyvkötő 
Siinonyi Ernő-utca 31. 

Apróhirdetések 
Nagy gumikerekű féderes stráf-

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

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

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

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

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

Eladó: .ház, kályhák, fürdőkád, 
bútorok, házi felszerelések, Pintér-u. 
1 szám alatt. 368 

Ingyen kerékpár megőrzés az 
ENERGIÁNÁL a róm. kat. nagy-
templommal szemben. 

Egy mély gyermekkocsi eladó 
Mentő utca 22. 

Egy jómunkás hölgyfodrász se-
gédet alkalmazok, cim a kiadóban, 

Jó cserepes ház, flz, villany 
bent van Pacsirta u. 4 sz. eladó. 

Szakszerű és olcsó; kerékpár-
zsirbarakás az ENERGPÁNÁL a róm. 
kat. nagytemplommal szemben. 

Húsvéti takarításhoz por, olaj-
festék, háztartási cikkek, pipere áruk 
kaphatók Izsák festéküzletben. 

Szakképzett géplakatos társat 
keresek Szentes Dózsa Gy. u. 86. 

300 literes boros hordó és gyé-
kény van eladó Wesselényi utca 
44 sz. alatt. 

Bútorozott szoba kiadó Farkas-
zug 1. 

Üzlethelyiség kiadó Szürszabó 
utca 3 sz. alatt, Érdeklődni lehet 
Erdei cipésznél Bartha János u. 18. 

Egy alighasznált suba eladó Far-
kas-zug 3/a. 

Villanyszerelés jól és olcsón az 
ENERGIÁNÁL a róm. kat. nagy-
templommal szemben. 

Nád, épületfák, kutágasok és ko-
csi eladó Rozginyi u. 24. 

A strand-dűllőben két kishold 
föld eladó. Értekezni Hajdú József 
Rákóczi Ferenc-utca 99 szám alatt, 

Temetö-utca 15. számú ház el-
adó. Érdeklődni Bálint ingatlan iro-
da, vagy Lőwy rővidárú és pipere 
üzlet. Ugyanott húsvéti cikkek már 
legolcsóbban beszerezhetők. 382 

Gyermekszerető bejárónőt ház-
tartási munkára felveszek. Értekezni 
lehet Soós-utca 6. 369 
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