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ParasztKonsresszusunK
feladótól
Március 29-én gyűlnek össze a
szociáldemokrata mezőgazdasági dolgozók kiküldöttei. A kongressus feladata, hogy az agrárpolitika legégetőbb liérdéseiben foglaljon állást.
Egyebei, mellett a mezőgazdasági
akcióprogram, a tervgazdálkodás, a
szövetkezetek ügye, a községpolitika,
a falu kulturális kérdései szerepelnek
a tanácskozások napirendjén.
Ellenségeink azj akarják elhíresztelni,Hiogy csak a városi munkások
pá.tja vagyunk. A cél világos: megbontani a munkásság osztályegységét.
Holott nyilvánvaló, hogy a dolgozók
érdeke azonos és- éppen 'azért a Szociáldemokrata Párt mindig, minden
dolgozó érdekét egyaránt szem előtt
tartotta.
A múltban éppen ezeken a vidékeken, ahogy a régi kormányzat nevezíe, a Tiszántúl „veszélyes, tengelyén", igen komoty méreteket öltöít
az agrárszocialista mozgalom, az
uralkodó osztály hatalmi szervezetei
értekék a módját annak, .hogy ezt a
mozgalmat leterrorizálják és elszigeteljék. A Szociáldemokrata Párt ia
nult a multak hibájából, amikor a
mozgalom céljai között még a 'ermelő szövetkezelck létesítése állt.
Meg kellett vizsgálni, mi okozla a
központi hatalmak összeon lása idején, hogy a parasztság jelentékeny
része osztályérdekei ellenére közömbösen viselkedett a dolgozók ügye
iráni. Ennek a vizsgálatnak az eredrr.ényeképen küldte ki Í934-Í pártkongresszus agrárpolitikai bizottságát,
hogy dolgozzon ki egy olyán szociáldemokrata agrárprogramot, amely
mindenben a szocializmus alapelvein
épül fel, de helyesen alkalmazza
eze' et az alape'veket a mezőgazdaságban, lekín ettel van a speciális
magyar viszonyokra-- hiszen ebben
az időben már M:gyarors.ág volLa
feud lis nagybirtok utolsó európai
mentsvára r— és tekintetbe veszi a
magyar mezőgazdasági munkásság
igényeit is. Ennek alapján készült-e!
az 1934. évi agrárprogram, amely
szakkörökben a legteljesebb elismerést, az ellenforradalom berkeiben
kétségbeesett riadalmat, a parasztság
köreiben p&iig őszinte lelkesedést
váltott ki.
A csendőr, P szolgabíró és a ter
ror minden válfaja ismét akcióba lépett, hogy a Szociáldemokrata Pártot
elnémítsa a faluban. Ez az agrárprogram azóta megvalósult. A földreform jelentős mértékben ezen az
agrárprogramon épült fel. Csakhogy
a földreform végrehajtása idején,
nagyrészt csak maga a puszta föld
volt meg, sokszor ez is borzalmas
állapotban, aknamezőkkel, gránáttölcsérekkel és szétlőtt tankokkal tele.
De a mezőgazdasági épületek, magtárak, tárházajf, szálítók, feldolgozó
üzemek, a mezőgazdasági grpfelszerelés és állatállomány nagyrésze elpusztult, ami megvolt, ahhoz nem
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A Szociáldemokrata Párt a közalkalmazottak
érdeleinek is legszilárdabb védelmeznie

A Szociáldemokrata Párt vasárnap nagygyűlést tartott Szentesen a
közalkalmazottak részére. A gyűlés
színhelyét, a városháza közgyűlési
termét zsúfolásig megtörölték városunk értelmiségi dolgozói. Dr Pászkán Ferenc Aiendőrvczérőrn^gy helyett, aki betegsége miatt nem tudóit lejönni Szentesre, Ráthonyi és
Molnár rendőrőrn3gy elv!ár?ak ismertették a Szociáldemokrata Párt
álláspontját az értelmiséggel kapcsolatban.
Rálhonyi elvlárs beszéde elején
ismertelte azt a hatalmas újjáépítő
munkát,
amelyet a kétesztendős
magyar demokrácia mutathat fel.
Rámutatott arra a csodálatraméltó
munkateljesítményre, ame yet a magyar dolgozók összesége produkált
leírhatatlanul
nehéz " körülményed
között. A munkásság a munka lázától ellelve dolgozott, mert tudta,
hogy önmagának építi az országot.
Kétségtelen — folytatta —, hogy
a legsúlyosabb terheket a közalkalmazottak viselték s még ma'is.ők
az ország legelesettebb rétege.
De vállalták és vállalják az
áldozatokat, mert
tudják,
hogy az ország talpraállitásához nemcsak a munkásság, vagy a parasztság, hanem az ő munkájuk is elengedhetetlenül szükséges.
Szegény, országnak
szegény a
tisztviselője. D^ ne gondolja senki,
hogy a magyar demokrácia megfeledkezik az értelmiségi dolgozókról.
Az augusztus elsején meginduló 3 éves tervnek mindjárt az elején gondoskodás
történik róluk s vagy fizetésemeléssel vagy pedig az
árak letörésével fogunk segíteni súlyos helyzetükön.
Ráthonyi elvtárs ezután" pártunk
3 óves gazdasági tervét ismertette.
Célunk annak eférése, hogy a kollektív termelést kollektív fogyasztás
kövesse. A kapitalizmus csak a kollektív termelést valósította mfeg, de
a javak elosztása terén a legvadabb
anarchia uralkodott. Mig a világ
egyes részein már gabonával fűtötték a mozdonyokat, tengerbe szórták a kávét, addig a bérmunkásság
csak a legminimálisabb szükséglejuuuuimvinn w

teit tudta kielégíteni. Elérkeztünk a
kapitalizmus teljes válságához
s ma már minden dolgozó
látja, hogy a kivezető ut
csak a szocializmus lehet.
A közalkalmazott is a munkásosztályhoz tartozik, mert munkájából él és bérért dolgozik. Vegyen
hát tészt az alkotómunkában, álljon
őrt a poszton, ahová a demokrácia
áliitotta. De tegyen meg mirdent
politikai térenJs boldogabb jövőjének mielőbbi elérésére: szervézkedjék, erősítse a Szociáldemokrata
Párt hatalmas táborát,
harcoljon a szocialista társadalmi rendért, amelyben
a közalkalmazottak számára
is biztosítva lesz az emberibb élet.
A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Molnár István elvtárs a
sze/vej£s
kérdéseiről szólott. A
múltban csak az ipari munkásság
szervezkedett s politikai, valamint
gazdasági
szervezetein
keresztül
nyomást gyakorolt a nagytőkére,
megvédtek saját érdekeit s aránylagos jólétet tudott kiverekedni a
maga számára a szervezetlen d o l gozókkal
s z e m b e Q. A
közalkalmazottak is csak akkor érhetik el a boldogabb jövőt, ha erősitik
szakszervezetüket,
kiépítik
pártszervezeteiket, fölsorakoznak a
szocialista dolgozók mellé, A fölvilágosító munkát ki kell terjeszteni
s minden értein iségi dolgozót rá
kell ébreszteni az osztályöntudatra.
A Szociáldemokrata
Párt"
nem igér előnyöket a belépőknek, de öntudatos tagjait
minden körülmények között
megvédelmezi s egyre hatalmasabbá váló táborával
következetesen
tör
céljai
megvalósítása felé.
A magyar reakció legtöbbször
két vádat dob a köztudatba a Szociáldemokrata Párt ellen: a nemzetköziség és a vallásellenesség vádját. Az elsővel kapcsolatban csak
annyit m o n d j u n k , hogy először a
nagytőke
építette ki nemzetközi
szervezeteit s a munkásság csak
annak ellensúlyozására tömörült Internacionáléba. Mi — jelentette ki
Molnár elvtárs — mindenkor büsz-

kén vállaljuk a nemzetköziség vádját, mert a jogokat nemcsak a magyar, hanem egyben a világ öszszes dolgozói számára is -követeljük.
Most, amikor íelvetődött a fakultatív hitoktatás bevezetésének gondolata, a reakció a vallásellenesség
vádjával igyekszik a magyar nép
egyre nagyobb tömegeinek felénk
áramló bizalmát megtörni. Ebben a
kérdésben is már tQJbbször és félreérthetetlenül leszögeztük álláspontunkat :
A Szociáldemokrata P á r t az
igazi demokrácia maradéktalan megvalósítását kívánja,
amelybe beletartozik a teljes lelkiismereti szabadság
joga is.
Ezen a téren sem lehet diktálni,
nem uralkodhatik tovább a kényszer, ezért követeljük a fakultatív
hitoktatás bevezetéfét.
Egyébként
pedig meg kell mondanunk azt,
hogy
a Szociáldemokrata Párt vezetői között számtalan, igazán vallásos ember v»n, s
pártunk sok lelkészt tart
nyilván tagjai sorában.
Az ne tévesszen meg senkit, hogy
olykor összeütközésbe kerülünk az
egyházzal, de mindig csak olyankor, amikor az egyhez beavatkozik
a politikába. Nem egy esetben hallunk az egyh4z részéről földreform
ellenes megnyilatkozásokat s természetes, hogy ilyen esetekben felemeljük a szavunkat, mert a demokrácia alapját, a földreformot megvédjük minden támadással szemben.
Az értékes előadás után Molnár
elvtárs panasznapot tartott. A hallgatóság egymás után tárfa föl a
súlyos problémákat, gondokat, kérésekel, javaslatokat, amelyek egyrészére Molnár elvtárs nyomban
megadta a választ, másrészüket pedig följegyezte, hogy azokat a központi pártvezetöség elé terjessze.
A szentesi közalkalmazottak azzal
a jóleső érzéssel távoztak a gyűlésről, hogy van egy párt, amely
az ő érdekeikért is küzd, s hogy a
Szociáldemokrata Párt mellé felsorakozva ők is kivívhatják maguknak az emberhez méltó életet.
(Oy. A.)

hogy milyen értelmes terveket készítünk az ország mezőgazdaságának
talpraállítására és hogy milyen erővel
és milyen öntudattal látunk neki eme
tervek megvalósításának.
A Szociáldemokrata Párt hároméves tervében megfelelő gondoskodás
történt a mezőgazdaság újjáépítéséről is. A gazdasági élet egységes
egész, amelyet nem lehet úgy meggyógyítani, ha csak egyes Kiszakított részekkel foglalkozunk. Minden

területen egyformán el kell végezni
a munkát a mezőgazdaság területén
is, de magától értetődik, hogy ez a
munka csak akkor lehet eredményes,
ha a parasztság széles tömegei belátják, hogy önmaguknak dolgoznak
ezen munka elvégzésével. Ez a feladat hárul a szociáldemokrata parasztkongresszusra. Sok évtized tapasztalatain nyugszik az a mélységes
meggyőződésünk, hogy feladatainkat
tökéletesen fogjuk megoldani.

'i v r n -

volt takarmány, iiletve igaerö. Az
állatállomány pusztulása jelentette az
igavonó *rők és a trágya nagymértékű hiányát is.
Bár az ország felszabadulása óta
eltelt két estiendő alatt sokat javult
a helyzet, bizonyos, hogy még ma
is és mé* hosszú ideig viselnünk
kell a magyarországi nácizmus következményeit. Hogy ez a hosszú
idő pontosan mennyi lesz, az jelentékeny mértékben rajtunk múlik, azon,

A k o r r u p c i ó és a p a n a m a - e l l e n k ü z d

n 323 - 083913
„ K e r e s d a tixest'
mai száma

A baromfibetegségek
elleni küzdelem
A földmüvelésügyi miniszter leiratával értesíti a törvényhatóságok vezető tisztviselőit, hogy az ország
egész területén uralkodó és a gazdatársadalomnak mérhetetlen károkat
okozó baromfi betegségek, különösen
a baromfipestis mielőbbi elfojtásához
fűződő rendkívüli nemzetgazdasági
és közélelmezési érdekre tekinteitel
dr. Csontos József egészségügyi főtanácsost miniszteri biztosi minőségben a betegségek elleni védekezés
irányításával az egész ország területére megbízza.

n városi faiskola
létesítése
A belterjes gazdálkodás hiterjesztése érdekében a város vezetősége
elhatározta, hogy egy faiskolát létesít. A kérdésben érdekelt FOK a
napokban hafároz a város által kért
faiskola megteremtéséhez szükséges
30 e>er forint kiutalásáról. Nagyjelentőségű volna ez, mert nemcsak a
belterjes gazdálkodást tennék intenzivebbé, városunk környékén, hanem
amint tervbe is vették az :!t termelt
gyümölcsfacsemetéket féláron osztanák ki az érdekelt új földtulajdonosok közölt.
A tervvel kapcsolatban a városnál
élénk vita tárgyát képezi a faiskola
helyének megválasztása, ugyanis az
állomás melletti lóvásártér lett a
célra kiszemelve, — oda azonban a
kisvasút rendező bizottsága a kisvasút állomásának megépítését tervezte.

SzIM hírek

A SzIM új otthonába (Petőfi-utca
14 sz.) költözött. Gyűléseinket ezentúl itt tartjuk.
Szerdán, március 26-án d. u 4
órakor a mult heti pártesten feliratkozott lányok jelenjenek meg az otthon feldíszítésére.
Ugyancsak szerdán este 7 órakor
pártest. Az irodalmi előadássorozat
keretében Zrínyi Miklósról ad elő
Lendvay István.

Kényszereladás
Dézsa, lefolyó kagyló, virágálványok, székláb,
ebédlőszekrény
(modern), hosszú asztal, egyéb
ingóságok >

sürgősen e l a d ó k .
Érdeklődés Kossuth u. l3/a. sz.
8 - 9 és 1 2 - 2 órák között.
— Hirdetmény. 14/13 1947 sz
m * ? i u s 19-én a repülőiéi
pincéjében 72 méter 60 mm dróthazait találtak Igazolt tulajdonosa
a rendőrkapitányságon átveheti

a

Szociáldemokrata Párt

A nagy világ
Ujabb tárgyalások
A csehszlovák távirati iro^a hivatalosan közölte, hogy a I. xosságcsere ügyben a tárgyalófelek közötti
ellentéteket sikerült elhárítani. Ezért
már hétfőn útnak indulnak Prágába
a magyar küldöttség tagjai, hogy

A moszkvai
A moszkvai tanácskozások során
a francia álláspont kivételévei egybehangzó az a vélemény, hogy Németország gazdasági egyesítését meg
keli valósítani. Az amerikai szakértők 3 jelentést terjesttettek a külügyminiszterek elé. Az első szerint

Csehszlovákiával
ott az egyezmény szövegét elkészítsék. Gyöngyösi János külügyminiszter előreláthatólag néhány napon
belül utazik Prágába, hogy az
egyezményt aláírja.

konferencia
a németországi megszálló csapatok
létszámcsökkentését kell előkészíteni
a második jelentés Németország
demokratizálására vonatkozik,' a harmadik pedig jóvátételi problémákkal
foglalkozik.

Görögország és Törökország
Washingtonban
nyilvánosságra
hozták azt a titkos indoklást, amely
Truman a görög török segélyezési
törvényjavaslat előterjesztésére készített. A titkos okmány adatai szerint a jelenleg Görögországban állomásozó brit csapatok létszáma alig
6 ezer, ami mulatja, hogy ez a
hadsereg nem tekinthető harckép:s
alakulatnak. Foglalkozik az okmány
azzal a viszonnyal is, amely G^rög-

J O N!

ors?ág és északi szomszédai között
fennáll.
A szovjet sajtó arról ír, hogy
Amerikában a válaszók körében nagy
nyugtalanságot idérett elő Truinan
kongresszusi beszéde. Egyik szovjet
lap hangot ad annak, hogy az USA
ezzel ar törvényjavaslattal tulajdonképen megkerüli 3z Egyesült Nemzetek szervezetét.

A régen várt

JÖN!

építőipari munkások bálja
Büffé. — Jóhangulat. — Sorsolás — mert
GÁBOR
F M S T A zenekara muzsikál

Húsvét első n a p j á n az I p a r t e s t ü l e t b e n este 8 tói 4-ig.
Mindenki ott legyen. Szeretettel várunk mindenkit.

Rendezőség

Felfüggesztették J a n z o n V i l m o s
tankerületi f ő i g a z g a t ó t
A szegedi diáktüntetéssel kapcsolatban az ügyek kivizsgálására küldött kultuszminiszteri
vizsgálóbizottság fegyelmi vizsgálatot rendelt
eljanzon Vilmos tankerületi főigazgató ellen, akit ideiglenesen- állásától felfüggesztettek. A Népszavának
adott nyilatkozatában Janzon Nyé-

ki Feranc tanfelügyelő rendelkezési
állományba helyezését azzal indokolta meg, hogy Nyéki politikumot
vitt be a tanfelügyelőség munkájába.
Egyébként a diáktüntetéssel kapcsolatban szigorú vizsgálatot indított a
rendőrség.

Szerdán dönt az újjáépítési
minisztérium a kisvasúinak
nyújtandó kölcsönről
A város és a megpe vezetősége
a mult héten folytatott tárgyalásokat
a kisvasút ügyében az újjáépítési
minisztériumban. A tárgyalásokon

Veress Péter ujjáépllésügyi miniszter
és Lakatos államtitkár vettek részt.
Az újjáépítési miniszter olyanirányú nyilatkozatot tett, hogy a

Fenyő-, nyár- és tölgy-

fűrészáru kapható
Zsoldos-telepen

P.rdemes
megemlíteni,
hogy
a
Kisgazdapárt lapja a Szentesi
Újság felUinő szedéssel közli egyik
szentesi trafikos felhívását
Sulyok
Dezső A Holnap cimti lapjának előfizetésére.
Mi az kolléga
urak,
Önök nem értesültek
arról,
hogy
Sulyokék még tatán jobban
ócsárolják a kisgazdákat.
Vagy csak
a kéz Ézsaué, a hang
Jákobé
Önöknél?
terv ismételt kiértékelése után fognak dönteni a nyújtandó kölcsönről.
Minihogy a tárgyalások kedvező
mederben folytak, minden jel arra
mutat, hogy a városnak sikerülni
fog a kisvasút építéséhez hozzákezdeni a kölcsön kiutalásával.

Kártolószalag
gyári áron

Első Magyar Kártolószalaggyár RtPestszentlőrinc. Apponyi Albert u 30.

Belpolitikai
helyzetkép
Az % új miniszterek a külföldön
tartózkodó Nyárády pénzügyminisz'ter kivételével elfoglalták hivatalukat.
Oriutay kultuszminiszter a vallásoktatás kérdésében -vasárnap tanácskozott az egyházak vezetőivel. A
gazdasági kérdésben előrehaladást
jelent, hogy a Kisgazdapárt is elkészítette a maga gazdasági tervét.
Vasárnap a Kisgazdapárt Szegeden
tartott gyűléseket, amelyek felszólalói köiött volt Gvör.gyösi János
külügy, Dinnyés Lajos honvédelmi
miniszter, Kővágó József polgármester. Ezeken a gyűléseken élesen
szembeszállt a Kisgazdapárt Sulyok
Dezső szabadságpártjának megnyilvánulásával.
A fakultatív hitoktatás kérdésében
Balogh István nyilatkozott Kőbányán
ahol hangsúlyosa, hogy ha KrisJus
és a VrtUás az országban valaha is
támadásnak volna kiiéve, akkor
maga a Kisgazd:p.ut kelne védelmére, s nem gyermekekre bízná a
harcot, hanem a felnőttekre.

Szociáldemokrata
parasztkongmsziis

Pártunk március 29-én, 3frán és
31-én Budapesten az újvárosháza
gyfiléstermében parasztkongresszust
rendez. Erre 4 kongresszusra eljönnek az ország minden megyéjének
szociáldemokrata földműves küldöttei.
A kongresszusnak kettős jelentősége
van. Ebben az évben volt 50 éve,
hogy pártunk az első gyűlésre hivta
össze az ország földműves népét.
Most ötven év után az a feladat,
hogy a fiatal földmunkás elvtársak
találkozzanak a mozgalom régi harcosaival, akik évtizedeken keresztül
küzdöttek a földműves nép jogaiért.
E találkozón ifjabb földmunkás elvtársaink oktatást és irányítást kapnak az öregebbektől. A parasztkongresszus legfontosabb
tennivalója
Magyarország agrárpolitikai helyzetének megvitatása. £ kongresszus
azt bizonyítja majd, hogy pártunk
' gyformán befogadója és támogatója
a parasztságnak és az ipari dolgozóknak.

SZOCiÚldOIDOKFOtll Pült

A külföld csak bennünk bízik!
^
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Ma március 25. Rom. kat. Gyo. BA.
protestáns Gyo. BA.
Vízállásjelentés: Tisza 24-én 500. Kurca
349.
Hőmérséklet. -f- 6 íok
Időjórásjelentés« Mérsékelt szél, derült
idő, A hőmérséklet tovább emelkedik.
Ügyeletes gyógyszertárak • Március 22—
28-ig Kerekes és Torday. •

Színház: Ma és szerdán : Házasság hármasban.
Szabadság Mozgó: Madách.
— Lapunk legközelebbi száma
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe miatt csütörtökön reggel a
rendes időben jelenik meg.

— Felhívjuk a kereskedők,
iparosok és minden
kedves
hirdetőnk
figyelmét,
hogy
Húsvétra hirdetés akciót csinálunk. A hirdetések
dijából
nagy kedvezményt
adunk.
— Nem hamis a tízfílléres.
Lapunk egyik számában hirt adtunk
arról, hogy behozlak kiadóhivatalunkba egy tízfillérest, amelyet a
rendőrséghez továbbítottunk, mivel
ugy véltük, hogy az hamisított.
Most kaptuk a rendőrkapitányságtól
az értesítést, hogy a pénzverdében
lefolytatott vizsgálat megállapította:
a 10 filléres jó, csupán a sav által
megrongált.
— Felhívás. A Háztartási alkalmazottak szakszervezete felhívja ¡agjait, hogy f. hó 27 én, csütörtökön
du. 5 órakor értekezletet tart, ahol
fontos beszámoló lesz és a szakszervezet tísztujitását is megtartja.
En lek érdekében kéri a tagokat,
hopy minél nagyobb számmal jelenjenek meg.
Vezetőség.
— A HONSz szentesi esopor ja
f. hó 30 án du. 3 órakor évi rendes
közgyűlést tart, melyre minden hadirokkantat, hadiözvegyet és hadiárvát szeretettel
meghivunk. Elnökség.

Bokor és babarózsák

*

különtéle színekben szegélybuxusok. oltott orgonák beszerezhetők

Kutas

kertésznél

Tóth József-u. 14,

— Felhivás. Felhívom a faipari
munkásokat, hogy f. hó 30-án de.
10 órakor, központi előadóval fontos tárgvban tagértekezletet tartunk,
melyre kötelező és pontos megjelenést kér a Vezetőség.
#
— Mentőautó teleforihivó száma 23.
— Kitűnő, olcsó húsvéti cukorkát, csokoládét Rágyánszky
cukorkaüzletéből vásároljunk!
1383
— Városi szimfóníkus zenekar
és kamarakórus hangversenye április hó 1-én 8 órai kezdettel a v.
Kaszinó nagytermében. Belépőjegy
3 forint.
Gyönyörű
tartóshullámot, hajfestést, színezést, szőkítést Zsembánál csináltasson. Teleki Pál-u. 25.

.

Selmeczi István elvtárs lett
a pedagógusok szentesi szakszervezetének elnöke

A pedagógusok szentesi szakszervezete tegnap délelőtt tartotta tisztújító közgyűlését a gimnáziumban.
Az ülésen megjelent Simon István
a pedagógusok kerületi titkára és felszólalásában megelégedésének adott
kifejezést
a helyi -szakszervezet
működése fölött.
Ezután került sor a tisztújításra.

Az elnökjelöltek közül Selmeczi István 87, Rácz Lajos 13, Nagyajtósi
István 12 és Kedves András 2 szavazatot kapott. így lehengerlő többséggel Selmeczi elvtárs lett az új
elnök. Alelnökké Tóth László elvtársat, titkárrá Balogh Gyula elvtársat, jegyzővé pedig Pongrác Irént
választották meg.

A Idstőkeí lakosság küldöttségileg
kérte a kirendeltség visszavonását
Tegnap délelőtt a kistőkei kirendeltség körzetébe tartozó lakosság
küldöttségileg kereste fel a polgármestert és a kirendeltségnek a városba való visszahelyezését kérte. A
kirendeltség ugyanis
a
jelenlegi
helyzet kedvezőtlen fekvésénél fogva
és a nehéz közlekedési viszonyok
miatt esős időben szinte megközelíthetetlen. A tanyai
lakosságnak
pedig sokszor kényelmesebb is a
városba bejárni a kövesúton ügyei

elintézésére.
Valamennyi tanya aláírásával ellátott kérelmüket átnyújtották a polgármesternek, aki ezt elfogadta és
helyt is adott a kérésnek.
A küldöttség Kistőke lakossága
nevében biztosította a polgármestert,
hogy továbbra is hűek maradnak a
városhoz, annak ellenére, hogy egyegy „községrendező* a kirendeltség
megszüntetésével szedetné, ha Magyartéshez csatlakoznának.

¡.BARÁTSÁG-MOZGÓ
Március 2 5 - 2 7 .

Örök szépségű magyar filmi

Móricz Zsigmond regényének

Kerek
Főszereplők: Jávor Pál,
Lili és Mihályi Ernő.

Ferkó

Csortos

A polgármester
nyilatkozata
Kaptuk az alábbi levelet:
Szentesi Lap tekintetes Szerkesztőségének,
Szentes
Kérem a T. S?erkesztőséget az
alábbi nyilatkozat leközlésére az
1947. március 25-i lapban.

Nyilatkozat
„Az alisplnnak^kötelességeja felelősségrevonás, de nem • kü'dhet a
nyakunkra olyan személyt, aki addig
ment ross;induIatu^ágában,
hogy
hamis jegyzőkönyvet vett fel az
eseményekről.
Feníi megállapítást az ügyben
történt vizsgálatom alapján az alábbiak szerint helyesbítem : Az alispán
ur kiküldötte rosszindulatú információt kapptt, minek következtében
a valóságnak nem megfelelően vette
fel a jegyzőkönyvet" 3
Szentes, 1947. március 24.
Vajda Imre
polgármester
Nagy gumikerekű féderes stráfkocsi és egy lóra való szerszám
eladó Dadás Sz. Józsefnél Soós-utca
23 szám.
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3 napig I

filmváltozata

Gyula, Egri Mária, Berki
HIRADÓ

Pályázat
Kiskereskedők Kiviteli és Behozatali Szövetkezete Budapest V. gróf
Teleki Pál-utca 21 pályázatot hirdet
3—5 gépelt oldal terjedelmű pályamunkára. amely gyakorlati szempontból foglalkozik azzal a kérdéssel
miképpen valósítható meg a kiskereskedői szövetkezetek és a kisipari
termelő, szövetkezetek egymást kiegészítő együttműködése, különös
figyelemmel ezen rétegek tőkeszegénységére.
I. díj 200 forint, II. díj 100 forint,
III. díj 50 forint, továbbá 10 darab
különféle kisebb tárgy kerül kiosztásra.
Pályázati
határidő: 1947.
május 1.
Zsűri tagjai: dr. Hegedűs Magda,
Quittner Pál, Kun Pál.
Pályamunkák jeligés levélben küldendők a szövetkezet cimére.

S A K K

Sakkozóink jövő vasárnap Délmagyarország sakkbajnoksága keretében Kecskemét csapatával mérkőznek. Előkészítő verseny lesz ma du.
5 órai kezdettel a Petőfiben, kedden
du. 5 órai kezdettel a Ref. Körben.

•

A Szociáldemokrata Párt
vasárnapi taggyűlései
A Szociáldemokrata Párt f. hó 30-án, vasárnap délelőtt fél 11 órai
kezdettel az alábbi helyeken tart
gyűléseket:
Fábiánsebestyén, előadó: dr. Boros
Kálmán.
Magyartés, előadó: dr. Rablóczky
Árpád.
Mindszent, dr. Solti László.
Derekegyház, Nervetti Károly.
Nagymágocs, dr. Jeney János.
Árpád halom, Papp Lajos,
Szentes, előadó Budapestről.
Csongrád, előadó Budapestről.
Szegvár, előadó Budapestről.

Párthirek
Március hó 26-án, szerdán este
7 órakor „Társadalomtudományi iskolai hallgatók értekezlete" a pártszervezet székházában Petőfi-u. 14.
Március hó 27-én, csütörtökön d.
u. 4 órakor Zsoldos telep. Előadó:
dr. Mijó János.
Március hó 27-én, csütörtökön
este 6 órakor rendőrségi üzemi
pártszervezeti tisztújító (Petőfí-u. 14)
Előadó: Papp Lajos.
Március hó 27-én, csütörtökön
este 7 órakor orvosi csoport estje.
(Petőfi-u. 14.)
Március hó % 29-én, d. u. 1 órakor
OTI üzemi pártnap. Előadó: Juhász
Jánosné.
• %
F. hó 28-án este fél 7 órakor a
Barátság moziban pártest. Előadó:
Lendvay István.

Hirdetmény
Az ígazságügyminiszter ur által
5176—1947. I. M. E. szám alatt
kiadott rendelet értelmében felhívom
azokat a volt igazságügyi alkalmazottakat és nyugdijasokat, akiknek
Erdély területén háztartási, vagy
személyes ingósága rmradt vissza,
hogy azokat két példányban kiállított kimutatásba foglalva — az
ígazságügyminiszter úrhoz leendő
továbbítás végett nálam (Járásbíróság, Erzsébet-tér 1. sz. I. em. 5.
ajtó) mielőbb, de legkésőbb folyó
évi május hó 15-ig saját érdekükben
jelentsék be. A bejelentés részletes
tartalma és ezzel kapcsolatos egyéb
tudnivalók tekintetében naponta hivatalos órák alatt fenti helyen értesítés kérhető.
Az adatokra az állami tisztviselők
külföldön maradt ingóságainak viszszaszállításával kapcsolatos kérdések
előkészítése és rendezése érdekében
van szükség.
Járásbfrósági elnök
Egy mély gyermekkocsi
Mentő utca 22.

eladó

300 literes boros hordó és gyékény van eladó Wesselényi utca
44 sz. alatt.
A strand-düllóben két kishold
föld eladó. Értekezni Hajdú Józsel
RákóCzi Ferenc-utca 99 szám alatt.

Szociáldemokrata parasztkongresszus
március 29-30-31-én Budapesten az Újvárosháza közgyűlési termében.
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SPORT
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Nem volt kielégítő a MÁV játéka
Szentesi

MÁV-Kisteleki

T E 6:1

Vezette: Nagy Mihály
SzMTE

pálya 800 néző

Ideális labdarugó időben szépszámú közönség volt kiváncsi a
rajtot olyan jól elkapó MÁV itthoni
mérkőzésére. Az eredmény számszerűleg kielégítő, de a mutaíott
Íáték egyts szakaszai kívánnivalót
lagynak maga után, különösen az
összjáték* terén. Mentségére szolgál
a MÁV-nak az, hogy a vendégcsapat nagyon kíméletlen játékkal igyekezett ellensúlyozni a nagy technikai
fölényt, s bizony a végén már látszott, hogy fiaink féltik a bokájukat.
A győztes csapatból a középcsatár
Fazekas fénykorára emlékeztetően
játszott, mint a villám cikkázott és
3 góllal terhelte meg a kistelekiek
hálóját, utána Szabó Dénes, Juhász,
Szalai és Dóci a sorrend, utóbM
egyre jobban fejlődik. A fedezetsor
gyengélkedett, Busái különösen az
I. félidőben sokat bizonytalankodott.
A közvetlen védelem kevés dolgát
jól végezte.
Előmérközésen az SzMTE-Mindszent II. o. bajnoki mérkőzést a
helyi csapat 4:2 (3:0) arányban
nyerte me* a csongrádi Gulyás
Játékvezetése mellett. (B)

A bajnokság állása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

16
KTK
Cs Barátság 16
16
SzMTE
16
KRVSE
16
Sz MÁV
Jánoshalma 16
16
KiTE
16
KMAV
16
Mindszent
16
Cs. Tisza
16
KuTE
Kiskunmaisa 16
Kiskunhalas 16
Szabadszállás 16

-

58 16 29
1 119:11 28
6 50:30 20
4 30:23 17
7 35 26 16
6 36:28 IC
7 37.37 16
7 28:39 14
6 19:40 14
9 16:55 14
6 9:40 14
8 22:36 13
10 34:38 10
14 12.78 4

13
13
10
5
7

6

7
5
4
7
4
5
-3
2

Felhívjuk az SzMTE összes játékosait, hogy ma délután 4 órára
edzésre feltétlen jelenjenek meg. (Ve)
/

Húsvétra:

Olasz szekfű, cserepes fehéi
virógbk előjegyezhetők, virágkosarak, cserepes virágok,
menyasszonyi
és
alkalmi
csokrok, élő és művire, koszorúk termelői áron, izlb^es
kivitelben kaphatók a

Cyklámen

virágszalonban
Kossuta- u. 8.

Telefon : 97

Hirdetmény.
A 100.180/1947. K. M. sz rendelet alapján közhírré teszem, hogy a
lefolytatott helyszini elszámoltatás
alkalmával az elszámo'tató bizoitjág
döntése ellen a döntés közlésétől
számított 3 nap alatt az elszámoltatott a polgármesternél (virosi beszolgáltatási osztály) élőszóval, Vogy
írásban felszólalhat.

~~
i
A polgármester határozata eilen a
Kiskunfélegyházi T K - S z M T E 3:1 határozat közlésétől számított 15
n3p alatt a közellátási felügyelőségVezette: Adányi (Szeged)
hez címzett, de a polgármesteri hiKTK : Bereczki - Soitész, Fejes I. vatalba benyújtott
fellebbezésnek
— Hevér, Csenki, Herédi — Diny- van- helye, mig a felügyelőség hanyéB, Fejes 11., Szabó* 1., Szabó II., tározata ellen az érdekelt 15 nap
Fehér.
#
alatt a közellátásügyi miniszterhez
SzMTE: Mészáros
Orgovány, címzett, de a polgármesteri hivatalba
Demeter L. — Gulydár, Nagy, De- benyújtott felülvizsgálati kérelemgiel
meter J. — Kovács, Szabó, Szeme- élhet.
rédi, Tóth, Mihály.
A felszólalásnak a fellebbezésnek
A fenti csapatok Kiskunfélegyhá- és felülvizsgálati kérelemnek az el|
számoltatási
eljárás
lefolytatására,
zán mintegy 700 főnyi közönség
előtt vivták idegességtől tú.fö ött han- ! illetőleg az elkobzásra és a bírság
gulatban harcukat a pontokért. A fenti j kiszabására halasztó hatálya nincsen.
arányban megérdemelten győzött a
A jogorvoslati eljárás befejezése
KTK, mert csatársora s a közvetlen után a jogellenesen elkobzott tervédelem' ötletesen és szívósan tudott ményt a területileg illetékes közellá
dolgozni az utolsó pillanatig. A tási felügyelőség a gazdálkodó ké
drukkerek és játékosok véleménye
relmének megfelelően vagy díjmenszerint az SzMTE nem játszott alátesen visszautalja, vagy a gazdálrendelt szerepet s jobb erőnléttel az
kodó 1947/48 évi terménybeszoleredmény fordított lehetne. Végiggáltatási kötelezeUségébe való beizgulva a mérkőzést újra meg kell
számítása* iránt intézkedik A gazállapitanunk, hogy
sportszerűtlen
dálkodó a hőszolgáltatási hátralék
élettel és edzésnélkül álomkórosan
miatt megállapított bírság ellen a
mozgó csatárokkal és fedezetekkel
jó eredményt nem lehet elérni s ha meghagyás kézbesitéséiől számított
Nagy Imre és Mészáros ragyogó 15 nap alatt a közellátási felügyejátékkal nem állnak helyt, most lőséghez címzett és a polgármesteri
még rosszabb számarányról kellene hivatalnak benyújtott fellebbezéssel
beszámolnunk. Ideje lenne
erős élhet. A fellebbezésnek csak azon
kézzel rendet teremteni az SzMTE az alanon van helye, hogy a 300.7/50
játékosok között. A gólok fgy estek: 1947. K. M. sz. körrendelet 20-25.
I. félidő 15 percben Szabó 1. elfut pontjában foglalt kedvezményeket a
s 1:0 a KTK javára. Az SzMTE hatóság a bírság kiszabásánál nem
rohamoz s pár nagy helyzet "kiha- alkalmazta, illetőleg tévesen"" alkalhogy a bírság
gyása után Mihály egyenlít a 35. ' mazta, továbbá,
percben. Az első félidő eseménye alapjául szolgáló hátralék megállamég: Mészáros gyönyörűen kivédett pítása tévesen történt
egy 1 l-est. A II. félidő 30 másodA közellátási felügyelőség határopercében S<abó I. 2:l-re, majd zata ellen a? érdikelt a polgármesGulyás a 3S. percben 3:l-el beál
teri hivatalnál benyújtott és a közlitja a végeredményt.
ellátásügyi miniszterhez cimzett fe
lülvizsgalatí kérelemmel élhet. A
Jók voltak KTK-ból: Fejes I
Dinnyés, Szabó I., az SzMTE bői kellő időben előterjesztett fellebbezésnek és a felülvizsgálati kérelemNagy Imre (a mezőny legjobbja)
Mészáros és a II. félidőben Deme- rt<* a birság behajtására halasztó
hatálya van.
ter L. (vecseri)
A bajnoki forduló eredményei •
Csongrádi Barátság-Jánoshalma 3:1*
Per»nar4Hi

Ti»** l/í.l....

Mindszent S z a b a d s z á l l á s
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Polgármester
i

Főszerkesztő* Sima László.
Felelős szerkesztő: S z ó k é Ferenc.
Felelőakiadó: Nagy Mihály.
Nyomta a . B a r á t s á g ' nyomda lett.
' Felelőt nyomdavezető: Csernus L, Imre

A selyemguM
m Mütási ára

Budapest (.március 25.

7: Reggeli zene. 8.20 Amerika
A Magyar kormány a selyemgubó dalaiból. 8.30: Kopeczky Alajos oridei beváltási árát .a következőkép gonán játszik. 9: Görögkatolikus istentisztelet. 9.30: Hanglemezek. 10:%
állapította meg:
Katolikus szentmise. 11: A regény
I. oszt. gubó kg-ja 8 forint.
születése. 11.20 A Holéczy-együttes
II. ^
„
^
4 forint.
játszik. 12.15: Palestrina-karművek.
III. w
1 forint.
12.45: Gluck lovag. Elbeszélés. 13.15:
Ezt az árat a magyar kormány a Jazzegyüttes játszik. 14.10: Ünnepi
selyemtermelők érdekeinek
figye- hanglemezek. 15: Az országúton.
lembevételével állapította meg. Ez15 25. Molnár Anna hárfázik. 15:45?
zel a múlttól eltérően mindenki ré- Ünnepi krónika. 16: A dalok nem
szére kifizető foglalkozássá emelték halnak meg. 17.10; Seherezádé meséi. 18: A Há'zi együttes jálszik.
a selyemgubótermeíést.
18.30: Előadás a Stúdióban. BunEgy termelő vagv egy család
bury. 20.20: Mai magyar zeneszer2—6 doboznyi selyemhernyó felne
velését is" vállalhatja és gondos ápo- zők. 21: Hangos hiradó. 21.30: Rálás mellett, rövid egy hónapos te- dióinkét. 22.25: Mit hallunk holnap?
nyésztési idő után 50—200 !<g gu- 22.35) Magyar nóták. 23: Hangbót termelhet. A fenti ár mellett lemezek. 350—1500 forint bevételt biztosíthat
Március 26.
magánaV
7.30: Reggeli zene. 8: Anyáknak
A nagy munkanélküliség leküzdé- gyermekekiőí. 8 15: Szórakoztató zesében fontos szerep jut a selyem- ne. 9: Cigányzene. 12.15: S^e.'lfr
termelésnek. Mindenki, mindenütt szárnyán.
13: Vadászkalandok a
foglalkozhat vele, ahol a közierüie- brazíliai őserdőben. 13.15: Sonkoly
teten vagy magánterületen megfelelő István hegeliül. 14.10: A magyar atszámú epei fa van
A termelő in- létika ötven esztendeje. 14.25: Dogyen kapja a selyemhernyót, a szük- náti Jenő harmonikázik. 16: Új teséges utmutatást és a tenyésztésnél hetségek a mikrofón eiőtt. 16.45:
szükséges - tenyésztői papírokat. A Hangos híradó. 17 10: Vötösbreszt
közterületi eperfákról ingyen szed- közlcnfények. 18: Előadás a Stúdióhető a hernyók takarmányául szol- ban. Gorkij. 18.40: Hanglemez. 19:
gáló eperfalomb is. A termelés áp- A közönség k'rde^i a rádió ve?fctcit.
rilis hó végén — május hó elején
19.20: Beethoven-est. 21: Heti szemle.
kezdődik. Örvendetes jelenség, hogy 21.25: Időszerű kérdések
21.40:
az Országos Selyemtenyésztési Fel- Orosz nyelvoktatás. 22 30: Részletek
ügyelőségnél (Budapest, VI
And- Mozart: A varázsfuvolából. 23: Hangrássy ut 4), vidéki felügyelőséged- lemezek. .
nél és a községi selyemtenyésztési
felvigyázóknál máris tömegesen jelentkeznek gubóiennelésre. Remény
van tehát arra, hogy e fontos nyersHirdetmény
anyagunk ez évi termelése jelentéAz I. számíi igazolóbizottság köz'
kenyen túlszárnyalja az elmúlt két
hiré teszi, hogy az 1947. évi márév eredményét s némileg meg fogja
cius hó 31. napján délután 2 órakor
közelíteni a békebeli termeiés^menyaz igazoló bizottság hivatalos helyi-,
nyiségét.
ségében az alant felsoroltak igazoJelentkezni iehel Szabó Bálintié- lá i ügyét fogja tárgyalni:
nál Sopron utca 86.
Vecseri Sándor it.jlmérő dohány
árús. Szilágyi János korlátlan uohányárús. Dömsödi Gábor korlátlan
Tudatom tisztelt megitalmérő. Égető Mihíly koriá'ian
rendelőimmel, hogy egy
dohanyárús. Kovács Ödön magán
évi szüneteltetés után
tisztviselő. Szűcs József bognál mesier
ismét
ifj. Piti Mihály
kereskedősegéd.
Hőger Károly
kéményseprősegéd.
ifj. Csiger .Jíiiios mészáros és hentes mester. Bencsik János bádogos
mestertfzsgázott segéd. Bende Imre
kerékgyártó mester. Demeter Imre
géplakatos mester és gépkocsivezető
dr. Fiesch György orvos. Pintér
' Aranka teljesjugú gyógyszerész. Piti
könyvkötő
Elek magántisztviselő. Tóíh Margit
Simonyi Ernő-utca 31.
baromfitenyésztési S7aktanáttelőadónő. Mészáros Antal géplakatos. Csordás Jánosné magántisztviselő.

megkezdtem o munKát
Führer

Anyakönyvi h í r e k

Születés: Fábián Ibolya Klára,
Földvári N. Bálint, Török Péter
László, Garai Ferenc .József, Józsa
Kálmán, Va^s Mária, Székely Piroska, Kauka Péter, Vigh Aranka
Mária, Koplándi István József.
Házasság : Ifj. Laka'os J ó z s e f Török Mária, Pálkövi József- Bezei
Juliánná, ifj. Sárközi Fetenc—Vajda
Emma, Bah g Mihály - P a p Miria.
H lálese!: Kiss László 52 éves,
Gajdos Ilona 26 éves, Vida SzJcs
Imr- 67 éves, Szegi Antalné Mencser Johanna 62 éves, Földvári N.
Józsefné Szilágyi Rozália 40 éves,
özv. Kispál lm,éné Tőrök- Mária 79
éves, Gulyás Gizella 11 hónapos,
Tarnóczí László 2 hónapos, Süveges
László 52 éves, özv. dr Boros Pálné
Sa'mutter Irén 57 éves, Ácsai János 42 éves, Sólyom Forencné Váczi N. Mária 76 éves, Veres Lajos
55 éves, Zsoidos Imié 63 éves,
Molnár Péter 64 éves, Szanda Sándor 23 hónapos, Nagy Imre 72 éves.

Az igazoló bizottság felhívja a
lakosság figyelmét arra, hogy k i é r j e
fokozott figyetemmel az igazoló bizottságok által meghirdetett iparosok
kereskedők» és magánatkalmazo t k
névsorát arra vonatkozólag, hogy az
igazolás alá vont egyének-között
nincsennek-e olyan szemének, akik
tagjai voltak valamely egyesületnek
vagy jobboldali pártnak vagy testületnek, ¿s magatartásukkal nem sértették e a magyar nép érdekeit vagy
nem vct'ek-e részt valami áiúrejtegetés vagy feketézésbe;?.
Az igazoló bizottság felkéri a- város lakosságát, hogy észrevételeiket
és tanúvallomásukat az igazoló bizottságnál városháza 41. szobába
haladéktalanul jelentsék be, Az Írásban történő
bejelentéseket
csak
akkor veheti figyelembe az igazoló
bizottság, ha azon a bejelentő személy neve és pontos lakcíme is
fel van tüntetve, hogy a tárgyalásra
beidézhető legyen.
Végső Sándor s. k.
ig biz. elnöke.

