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Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

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

A Szociáldemokrata Párt 
parasztkongresszusának megnyitása 

március 29-én, szombaton fél 3 óra-
kor lesz az Újvárosháza közgyűlési 
termiben. 

1. A szociáldemokrata földmun-
kásmozgalom 50 éve. Előadó : Ta 
kács József. 

2. A parasztság és a szocializmus. 
Előadó: Szeder Ferenc. 

3. Me-őgazdasági akcióprogram, 
tervgazdálkodás és szövetkezet. Elő-
adó: Takács Ferenc. 

4. Kőzáégpolitika és a falu kul-
turkérdései. Előadó: Szél g Imre. 

5. A mezőgazdasági népesség 
szervezési kérdései. Előadó: Turi 
István. 

6. Földművesbizottságok válasz-
tása és feladata. Előadó: Kállai 
Sándor. 

7. Indítványok. , 
A kongresszus vasárnap reggel 

9 órakor folytatódik az Újvárosháza 
közgyűlési termében. 

Ma városi közgyűlés 
Ma délelőtt 10 órai kezdettel vá-

rosi közgyű'és lesz. A közgyűlés 
egyik pontjaként a berki bekötő út 
kiépítésével foglalkoznak. A bekötő 
út kiépílését a kormány bevette a 
hároméves gazdasági tervbe, a vá-
rosnak a bekötő úttal kapcsolatos 
kisajátításról, valamint az útburko-
lati ar.yag szállításától kell gondos-
kodnia. Ezek a költségek mintegy 
40 ezer forintot tesznek ki, amelyet 
a város a jövő évi költségvetésbe 
szándékszik beállítani. 

A 2800 méteres berki bekötő út 
kiépítése a tanyai lakosságnak rég 
óhajtott kívánságát valósítja meg. 

A közgyűlés második pontjaként 
a kereskedelmi iskola ügye szerepel. 
A kereskedelmi középiskola szerve-
zési szabályrendeletét tárgyalja és 
hagyja jóvá a közgyűlés. Megálla-
pítja a szaktanárok léts/ámát, az 
óraadók díjazását, az igazgató tanár 
munkakörét, valamint a felügyeleti 
szervek hatáskörét. 

Belpolitikai helyzetkép 
Szakasits elvtárs beszámolója Tatabányán 

Marosán György a tagtoborzó eredményeiről 
A fakultatív vallásoktatás kérdése 

Szakasits Árpád elvlárs minísz-
terelnökhelyettes vasárnap a bel-
és külpolitika nagy kérdéseiről fon-
tos bejelentéseket telt Tatabánya 
dolgozói előtt. A kétszeri amerikai 
jegyzékváltásról szólva kijelentette: 
nem tudjuk, hogyan születtek ezek 
a jegyzékek, de valószínűleg Ame-
rikában és A n g l i á b a n nem 
tudják azt, hogy az összeesküvés a 
demokrácia ellen és a magyar köz-
társaság megszüntetésére irányult. 
A magyar nép n$m ökrilel vála-
szolt, hanem törvényes uton s a 
demokratikus népbiróság ítélkezik 
az összeesküvők felett. Nem volt 
sztrájk, nem került sor tömegtün-
tetésre. A baloldali pártok és a 
Kisgazdapárt között felmerült vitá-
kat nem az utca, hanem a pártok 
vezetői döntötték el. 

Nem tudjuk, — folytatta — mi 
kifogása lehet a világ bármely né-

pének a magyar demokrácia ellen, 
amelyben a dolgozó munkások és 
parasztok verejtékeznek az ország 
újjáépítésén. Hősies erőfeszitésünk-
nek ma nem igen van párja a vi-
lágon Az amerikai jegyzék szerint 
a baloldal diktatúrára törekszik és 
meg akarja törni a szabad válasz-
tásban a többség érvényesülését. 
Eszünk ágában sincs pártdiktatúrára 
törekedni, mert ha ezt akartuk vol-
na, elérhettük volna a felszabadulás 
után azonnal. 

Itt demokrácia van és az 
is marad. 

A demokráciát és a népet szolgál-
juk tovább békésen, de ha kell, 
készen a harcra. Ha a Kisgazda-
párt betartja a megállapodásokat ak-
kor rendben van, de ujab»> válság 
esetén uj választásnak kell jönnie. 
Mi nem félünk megkérdezni a 
népet arról, hogy mi az óhaja. 

A Szociáldemokrata Párt tagtoborzója 
Marosán György pártunk helyet-

tes főtitkára ismertette a tagtoborzó 
eddigi eredményeit Eddig mintegy 
százezer uj párttag lépett be, akik-
nek 50 °/o-a nő. Az uj tagok 40 % - a 
az üzemi dolgozók közül került ki. 
A jelentések még nem teljesek, igen 

érdekes azonban, hogy sok p3p 
kérte felvételéi a Szociáldemokrata 
Pártba. A párt tömegeinek mintegy 
60 °/o-át képezik munkások és a 
parasztok és a tagtoborzó ezt a 
proletárbázist még jobban kiszé-
lesítette. 

A kultuszminiszter a fakultatív vallásoktatásról 
Ortutay Gyula kultuszminiszter 

vasárnap a Magyar-Szovjet Művelő-
dési Társaság ülésén beszédet mon-
dott, amelyben visszautasította azt a 
rágalomhadjáratot, amely a legutób-
bi napokban indult meg a fakultativ 

hitoktatás ellen. Aki azt állítja 
— mondotta —, hogy el kívánjuk 
törölni a vallásoktatást, az tudato-
san hazudik és rágalmaz. Aki azt 
akarja, hogy gyermeke vallásórára 
járjon, annak megvan a módja rá. 

Kutas János fe$yverre]tegetés miatt 
statárlális bírósás elé került 

Szegedről jelentik: Szombaton 
délelőtt ismét több fegyverrejtegetőt 
adott át a magyar államrendőrség 
a szegedi ügyészségnek. így Ker-
tész Sándor szegedi géplakatost, 
akiiek lakásán egy forgópisztolyt, 
egy ismétlőpisztolyt és több töltényt 
találtak, György István c-ongrádi 
közellátási ellenőrt, akinél katonai 
pisztolyt találtak elrejtve. 

A harmadik fegyverrejtegető neve 
már jólismert a politikai rendőrség 
és a népügyészség krónikáiból. Ku-
tas János szentesi gépészmérnök az 
illető, aki a múltban közismert volt 
jobboldali magatartásáról és házá-
ban többször fogadta Szálasit. A 
szentesi rendőrség az internálásból 
nemrég hazatéri Kutas lakásán egy 
16-os kaliberű kétcsövű elásott va-

dászfegyveren és 48 darab élestöl-
tényen kivül két fényképet is talált. 
Az egyik képen Kutas épen üdvözli 
az autóból kiszálló „nemzetvezetőt", 
a másikon pedig hízelgő előzékeny-
séggel segíti fel Szálasinak kabát-
ját. Kihallgatásakor Kutas azzal vé 
dekezett, hogy fegyvere már régóta 
megvolt, de az internálásból való 
hazatérése után „megfeledkezett róla" 
és azt felese (bérlője) ásta el. Ku-
tast, aki ellen népbirósági eljárás is 
van folyamatban, az ügyészség le-
tartóztatásba helyezte. Dr Csapó 
Ödön szegedi államügyész telefonon 
érintkezésbe lépett az igazságügy-
minisztériummal, amely mindhárom 
fegyverrejtegetó ügyében statáriális 
eljárást rendelt el. A rögtöniféfö bí-
róság a közeli napokban összeül. 

Hadifogolyfogadó 
bizottság alakul 

Városunkba egyelőre még csak 
szórványosan érkeznek hazatérő hadi-
foglyok és így ellátásuk és elhelye-
zésük nem okozott nagyobb gondot 
a hatóságoknak. 

A békeszerződés megkötésé-
vel azonban számolni ktll 
hazatérő hadifoglyaink száz-
ezres tömegeivel is, akiknek 
igen tekintélyes része Szen-

test érintve fog áthaladni. 
Ezt szem elŐ;t tartva, a Szociális 
Felügyelőség sürgősen megalakítja a 
hadifogoly-fogadó bizottságot, mely-
nek a céíja az lenne, hogy hazatérő 
véreinknek, ha nem többel, de egy 
tányér meleg levest és egy darab 

kenyeret adhasson. 
A hadifoglyok hazatérésével kap-

csolatban — mint mindenütt — ná-
lunk is álhírek keltek szárnyra. Azt 
hangoztatják ugyanis, hogy miután a 
békeszerződést megkötötték, hadi-
foglyaink szabadon jöhetnek haza-
felé. Ez azonban nem fedi a való-
ságot, mert a üékeszerződés egyik 
pontja kimondja, hogy a békeszer-
ződés megkötése után a hadifoglyok 
hazaszállítását illető kérdéseket min-
den állammal mé£ külön szerződés 
formájában kell lefektetni. így tehát 
teljesen alaptalanok azok a hirek, 
amelyek a hadifoglyok azonnali, vagy 
sürgős hazaszállításáról beszélnek. 

Az Ármentesítő Társulatok 
államosításáról is tárgyalnak 

az orosházi ármentesítő értekezleten 
Dékány József miniszteri biztos 

az Ármentesítő Társulatok vélemé-
nyező bizottságát ma délelőttre érte-
kezletre hívta össze Orosházára. Az 
értekezleten részt vese valamennyi 
Körös-Tisza Maros belvízszabályzó 
társulatok kötelékébe tartozó társulat 
így Szentes is. A szentesi bizottság 
Vajda Imre polgármester vezetésével 

fog tárgyalni. 
A tárgyalásokon a belvízszabályo-

zás idős-erű problémáit és ezek 

között napjaink legégetőbb 
problémáját az Ármentesítő 
Társulatok államosítását is 

letárgyalják. 



A külföld csak bennünk bízik l Szociáldemokrata Párt 
Hadifoglyok 
Lénárt István (62/7) Házverö Szabó 

Jánosnak Szentes, Nagyhegy 340, 
Orosz Mihály (237) Oarai Imrének 
Fábiánsebestyén ONCsA-telep 14 sz., 
Váradi József (237) Váradi Ferenc 
nek Szentes, derekegyházi osztott 
íöld 57, Szekeres István (Belgium) 
Kunszentmárton, Merczi Anlal (Bel-
gium) Mindszent, Donka Mihály 
(430/2) feleségének Csongrád, Du-
dás István (430/2) Dudás Ferencnek 
Veresegyháza, Juhász Mihály (430/2) 
Juhász Ferencnek Mindszent. 

Levizsgázott 
a Szabadság Párt 

Vásárhelyen 
Ittas előadó Salyokék vásárhelyi nagygyűlésén 

Minden iparost érint a most 
megjelent leltárrendelet, lel-
tárt, vagy nyilatkozatot kell 

beadni. 
Az 1740/1947 M. E. sz. rendelet 
kimondja, hogy minden kereskedő 
valamint kivétel nélkül minden iparos 
tehát kisiparos is köteles üzleti va-
gyonáról készített mennyiségi leltár 
alapján az 1947. január hó 1. nap-
jának vagyonállagáról olyan mérle-
get készíteni, mint a fennálló jog-
szabályok értelmében az üzlet meg-
kezdésekor kell felfektetni. Ebből az 
következnék, hogy a kisiparos, mi-
után mérleg szerkesztésére nem kö-
teles, leltárt sem kell készítenie, 
azonban a rendelet 73. § a szerint 
kivétel nélkül köteles ezt megtenni 
minden kisiparos. 

A .megnyitó leltárt 1947. április 
30-ig kell az illetékes adóhivatalhoz 
benyújtani. — Ha az üzleti leltár 
értéke 20 ezer forintot nem halad 
meg, akkor a következő 

nyilatkozatot 
kell ugyancsak április 30-ig be-
nyújtani: Nyilatkozat. 

Büntetőjogi felelőségem tudatában 
kijelentem, hogy üzleti vagyonom 
tiszta értéke az 1947. január 1. nap-
ján 20 ezer forintot nem halad 
meg. 

Kelt Aláírás. 
Ezek szerint tehát kivétel nélkül 

minden iparosnak vagy leltárt kell 
beadnia, vagy a most közölt nyilat-
kozatot. 

A leltárt az esetben, ha azt az 
iparos alkalmazottja készíti el, az 
iparoson kivül a leltározó alkalma-
zottnak is alá kell írnia, sőt az 
üzemi bizottságnak is. 

Megjelent az iparügyi minisztérium 
rendelettervezete a 

fizetéses szabadság 
ügyében. Az Ipartestületeknek április 
l-ig kell nyilatkozniok. 

A vendéglátó üzemekben ser-
téshúsból készített ételek 

korlátozásáról . 
A 100230/1947. K M. sz. rendelet 
szerint sertéshúsból, vagy sertés-
hÚ8Jfelhasználásával készített ételek 
vendéglátó ipari üzemekben csak 
k e d , d C " ; és vasárnap 
szolgáltathatók ki. 

A reakció pártja vasárnap bon-
tott zászlót Hódmezővásárhelyen. 
Az Alföldi Újság beszámol arról, 
hogy Sulyokék három hétig készí-
tették elő a Sas szállóban rendezett 
nagygyűlést -40—50 vásárhelyi fia-
talember bevonásával és áthozták 
Szegedről 200 tagu különítményü-
ket is. A gyűlés egyik előadója 
Drózdy Győző feltűnően ittas álla-
potban volt. 

Sulyok előzetesen figyelmeztette, 
hogy nagyon vigyázzon, azonban 
Drózdy ezt csak addig követte, 
hogy megszólította a teremben lé-
vöket: „Adjon Isten minden jót ! " 
Aztán Sulyok fe'éje hangzó figyel-
meztetéseire megjegyezte, hogy neki 

a pártvezér se parancsol, ha meg 
akarja mondani, ami a szivén fek-
szik s elkezdett alattomos, sőt pi 
masz hangon támadni. A teremben 
lévő szegedi különítmény kacagni 
és hahotázni kezdett, de a Fekete 
Sas körül és a'Kossuth téren sé-
táló közönség felhördült. Hangosan 
tiltakoztak az emberek, majd valaki 
kiadta a jelszót: „majd adunk en-
nek a főbitangnak". Végeredmény-
ben SulyokéKat ugy kellett kilopni 
a városból. A rendőrség megfon-
toltan cselekedett: mielőtt többezer 
ember a gyűlés után összeverődött 
volna, erős kísérettel elvitelte Su-
lyokékat. 

Kender - termelők nek 
zsák, a r $ t ó g é p - z s i n e g , köté l és v á s z o n á r u 
g o n d j a i n incsenek. A 

szegvári kendergyárban 
vagy a 

Zsoldos-telepen 
köthe t s z e r z ő d é s t , u g y a n o t t v e t ő m a g o t kap . 

J ö v e d e l m e z ő v e t é s i d ö április hó első hete. 

A Nagy Világ 
Sztálin hétfőn este 7 órakor ki-

hallgatáson fogadta Bevin brit kül-
ügyminisztert. Egyelőre nem tudni, 
hogy miyen kérdéseket vitattak meg 
a találkozáskor. A találgatások kö-
zéppontjában a brit-szovjet szövet-
ségi szerződés revíziójának és ki-
terjesztésének lehetősége áll. 

Marshall amerikai külügyminiszter 
ujabb javaslatot nyújtott be a moszk-
vai értekezleten. A javaslat a többi 
között a németországi haderőknek 
junius végéig a minimumra való 
csökkentését kívánja. A francia kül-
döttség javasolja, hogy junius l-re 
Párizsba értekezletet hívjanak össze 
a német kivándorlás problémájának 
megvitatására. 

Vincent Auriol francia köztársa-
sági elnök a Richelieu páncéloshajó 
fedélzetén valószínűleg április hó 
15 én indul el Tuolonból, hogy 
meglátogassa Franciaország tenge-
rentúli területeit. A Richelieu április 
20-án érkezik Dakarba. 

Az amerikai külügyminisztérium 
hétfőn nyilvánosságra hozta a tehe-
ráni, a jaltai és a potsdami értekez-
letek jegyzőkönyveibe foglalt titkos 
egyezményeket. 

— Károlyi Mihály vezetésével 
elindult a magyar delegáció.az In-
terparlamentális Unió kairói érte-
kezletére. 

Rónai elvtárs 
a kereskedőkről 

Rónai Sándor elvtárs kereskede-
lem és szövetkezetügyi miniszter 
vasárnap beszédet tartott Budapes-
ten a szociáldemokrata kereskedők-
nek. Hangsúlyozta, hogy a mun-
kások és parasztok termelő szö-
vetkezetei semmivel sem sújtják a 
kereskedőket. A kereskedelem illegá-
lis versenytársai az 1944-i rablók-
ból kereskedővé vedlett nyilasok és 
a felszabadulás után keletkezet« ál-
szövetkezetek. Mindkét kategória 
ellen erélyes intézkedések készülnek. 

A vasárnapi csillagtúra 
végállomása 
Szentes lesz 

A szegedi gépjármükerület bevo-
násával nagyszabású csillagtúrát bo-
nyolítanak le Virágvasárnap. A csil-
lagtúra útja Szegedről a közbeeső 
városokon kérésziül Szentes végállo-
mással van megállapítva és ezen 
részt fog venni a gépjárműterület 
valamennyi gépkocsija, motorkerék-
párja és teherautója. A csllagtú'a 
vendégei Szentedre érkezve m?gte-
kinti a várost, majd közös ebéden 
vesznek részt. 

Accumulátor töltés és karban 
tartás az „Energiánál". Rom. kat. 
nagytemplommal szemben. 379 

I i: 

Tudnivalók az 1947. évi január 
hó 1. napjával készítendő leltárról 
és mérlegről. Megjelent a Magyar 
Közlöny 36. számában, a rendelet 
száma: 1790 - 1947. M. E. Itt csak 
kivonatosan közöljük a lényegesebb 
pontokat. 

A 24.700—1946. M. E. számú 
rendelet ( M . K. 294. szám) minden 
kereskedő számára előírja, hogy üz-
le i vagyonáról mennyiségi leltárt 
készítsen. E leltár alapján az 1947. 
évi január hó 1. napjának üzleti va-
gyonállagaról mérleg szerkesztendő. 

A vagyon tételeinek valóságos ér-
tékét az üzleti könyvek, egyéb fel-
jegyzések, a fenti leltár adatai, vagy 
a hatósági ármegállapítás, vagy a 
szakmai érdekképviseletek árközlése 
alapján, avagy becsléssel lehet meg-
állapítani. 

Házadó alá eső ingatlanok értékét 
a pengőériékben meghatározott alap-
bér (haszonérték) évi összegének 
hatszoros szorzatával egyenlő forint-
összegben kell felvenni. A földadó 
alá eső ingatlanok értékét a katasz-
teri tiszta jövedelem nyolcvanszoros 
szorzatával egyenlő forintösszegben 
kell feli/enni. 

A gépek, felszerelés és berendezés 
értékét a tavaly január 1-i leltár ké-
szítésével kapcsolatos rendelet szerinti 
1939. évi december hó 31-i pengő-
érték háromszoros összegével egyenlő 
forintösszegben kell felvenni. 

Az 1946. évi augusztus hó 1 napja 
után beszerzett vagyontárgyakat be-
szerzési értékben kell felvenni. 

£z áruk, valamint mindennemű 
anyagkészlet értékét az 1947. évi 
január hó 1 én érvényes utánpótlási, 
bes7erzési áron kell megállapítani. 
Ezt az árat önköltségi árvetéssel le-
het megállapítani, vagy a szakmai 
érdekképviseletek által közölt, vagy 
hatóságilag megállapított árat lehet 
utánpótlási árként felvenni. 

Egyéni cégnél a mérleget' hites 
könyvvizsgálóval kell felülvizsgáltat-
ni, ha a tiszta vagyon a 150.000 
forintot meghaladja. 

A leltár és mérleg adatait semmi-
féle jogcímen, tehát adóeltitkolások 
üldözése végett sem szabad adózta-
tásra felhasználni visszamenőleg. 

A kereskedő tartozik leltárát az 
1947. évi április hó 30. napjáig az 
illetékes állami adóhivatalhoz be-
nyújtani. Az a kereskedő, akinek a 
leltár szerint mutatkozó tiszta va-
gyona 20.000 forintot nem halad 
meg. a leltárt nem tartozik benyúj-
tani. Tartozik azonban április 30 ig 
bejelenteni azt, hogy tiszta vagyona 
20 000 forintot nem halad meg. 

—• Hirdetmény. Az építő ipari 
munkások szakszervezete 30 án de. 
10 órakor a szakszervezeti szék-
házban tagértekezletet tart. A tagér-
tekezleten résztvesz a kerületi tit-
kár is, aki a szakmát érintő kérdé-
sekben fontos tájékoztatást ad. Ugy 
a csoport tagjai, mint a nem iagok 
pontos megjelenését kéri a Veze-
tőség. 

Szociáldemokrata parasztkongresszus 
márc ius 29-30-31-én Budapes ten az Ú j v á r o s h á z a közgyű lés i 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 Szociáldemokrata Párt 
Uj tehervona toka t á l l í tot tak 

f o r g a l o m b a 
t i I R E l K 

Ma március 27. Rom. kat. D. János, 
protestáns Hajnalka. 

Vízállásjelentés: Tisza 26 án 439. Kurca 
300. 

Hőmérséklet • + 3 fok 
Időjárésjelentés i Mérsékelt szél, felhős 

idő, helyenként eső, zivatar. A hőmérsék-
let nem változik. 

Ügyeletes gyógyszertárak« Március 22— 
28-ig Kerekes és Torday. 

Színház: Házasság hármasban. 

Nincs az embereknek 
szivük ? 

A riporter, aki nap, mint nap a 
városháza, a megyeháza ódon fo-
lyosóit járja, számtalanszor a de-
mokráciának egy fájdalmas, háború 
szülte mozaik képére talál. Az al-
ispáni, a polgármesteri és a főjegy-
zői hivatalok előtt rongyokba burkolt, 
nyomorgó proletárasszonyok rimán-
kodnak 10-20 forintos segélyekért. 
Szegény sokgyermekes anyák, elesett 
családok, dolgozó munkásemberek 
asszonyai. Legyenek azok had ¿segé-
lyesek, hadiözvegyek, vagy olyanok, 
akiknek a férjük itthon van, segít-
séget kérnek és várnak a demokrá-
ciától. Szóba állok az egyikkel. El-
panaszolja, hogy a férje két nap óta 
étlen-szomjan szédelegve dolgozik, s 
otthon pedig nyolc gyermekük van. 
És mégis dolgoznak, mert nem akar-
nak éhenhalni. Fájdalmas képek, 
szív tépő mozaikok ezek, a demokra-
tikus államrendnek megoldásra váró 
és égető problémája. 

S ahogy látjuk a rongyokba bur-
kolt családanyát, szinte előttünk van-
nak a nyomorgó, vánnyadt, tüdőbeteg 
és ruhatlan proletárgyermekek, s 
bosszút esküdve, ökölbe szorult kéz-
zel gondolunk a kapitalisták, a dő-
zsölök, az ingyenélők szektájára, kik 
ezekkel a nincstelenekkel és elesettek 
kel annyit sem törődnek, mint kör-
mük feketéjével. Kegyetlenek, kőszí-
vűé k és szívtelenek. (aw) 

— Felhívjuk a kereskedők, 
iparosok és minden kedves 
hirdetőnk figyelmétf hogy 
Húsvétra hirdetés akciót csi-
nálunk. A hirdetések dijából 
nagy kedvezményt adunk. 

— Nagyheti istentiszteletek 
sorrendje a kapucinus atyáknál. 
Virágvasárnap de. 10 óTakor barka-
szentelés és körmenet. A nagyhét 
első három napján, hétfőn, kedden 
és szerdán de. a bejelentett betege-
ket látogatják meg az etyák. Mind 
a három nap.du. 5 órától kezdve 
lehet végezni a Jézus Szive tem-
plomban a húsvéti szentgyónást. 5 
órakor keresztúti ájtatosság, fél 6 
órakor lelkigyakorlatos szentbeszé-
dek lesznek, Nagycsütörtökön de. a 
9 órai szentmisén lesz a hívek kö-
zös szentáldozása. A feltámadási 
szertartás és körmenet az atyáknál 
Nagyszombaton du 4 órakor kez-
dődik. 

— Kitűnő, olcsó húsvéti cu-
korkát, csokoládét Rágyánszky 
cukorkatizletéböl vásároljunk! 
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A Magyar Államvasutak Szegedi 
Üzletvezetősége értesiti a fuvaroz-
tató közönséget, a darabáru külde-
mények gyors, továbbá sérülés- és 
dézsmálásmentes továbbítása és 
kiszolgáltatása céljából Szeged—Bu-
dapest és fordított viszonylatban 
Cegléd átmenettel, vasárnap kivé-
telével a hét minden napján közle-
kedő úgynevezett könnyű kezelő 
tehervonatokat helyezett forgalomba. 
Ezekkel a vonatokkal Békéscsaba 
állomásról (Orosháza Hódmezővá-
sárhely—Szeged-át), valamint Szen-
tes állomásról (Csongrád—Kiskun-
félegyháza-át) közvetlen gyors- és 
vonalgyüjtő kocsikat közlekedtetnek. 
E vona'ok indulásának napján fel-
adott gyors- és teher darabáruk 
másnap a rendeltetési állomáson 
kiszolgáltatásra készen állnak. Vala-
mennyi nagyobb állomáson azonnal 
házfuvarozást rendszeresítetlek. A 
kíméletes árukezelés és a leggyor-

— Evangélikus templomi ün-
nepély. Virágvasárnapján, március 
30 án du. 5 órakor az evangélikus 
templomban vallásos ünnepély lesz, 
amelynek'keretében Takács János 
hódmezővásárhelyi evang. lelkész 
tart előadást. Dr Kiss Nándor he-
gedűszólót ad orgona kísérettel, 
ifj. Wolff Károly és Kovács E»zsé-
bet szavalnak. Erre az ünnepélyre a 
híveket és az érdeklődőket szeretet-
tel hívja a lelkészi hivatal. 

— Vallásos estet rendez a re-
formátus Nőszövetség Virágvasár-
napján a volt Ref. körben 5 órai 
kezdettel. A műsor keretében, me-
lyen ének-, zeneszámok, szavalat 
szerepelnek, Makay Miklós buda-
pesti lelkész tart előadást. Műsor 
után teát szolgál föl a Nőszövetség. 

— A népbiróság Lukácsi-taná-
csa dr Palasovszky Béla ügyvédje-
löltet, az ismert újságírót 10 hónapi 
fogházra ítélte a demokrácia védel-
méről szóló törvénybe ütköző bűn-
cselekmény miatt, mert magasállásu 
közéleti férfiakról sértő kijelentése-
ket tett. Az ítélet nem jogerős. 

— A Csongrádvármegyei Ál-
lattenyésztő Egyesület értesiti 
mindazon gazdákat, akik melasz 
igénylésre befizettek, hogy a melasz 
megérkezett. Kéri, hogy azt az ál-
lomáson a befizetési nyugta felmu-
tatása ellenében fekbérköltségek el-
kerülése végett sürgősen átvenni 
szíveskedjenek. Átvételhez mindenki 
hozza magával a szükséges edé-
nyeket és q-kint 3 forint költséget. 

sabb árutovábbítás biztosítva van. 
A sérülés és dézsmálás .veszélyének 
kiküszöbölésére minden intézkedést 
megtettek. További felvilágosítással 
szolgál az Üzletvezetőség. 

N e n e t r e n d 
Békéscsaba-Szeged 

ind. 14.40 Békéscsabára érk. 10.16 
» 16.05 Oorosháza ind. 9.12 
„ 17.20 Hmvásárhely ind. 7.56 

érk. 18.30 Szeged „ 6.36 

Szentes-Kiskunfélegyháza 
ind. 12.37 Szentesre érkezik 4.41 

r 13.32 Csongrád indul 4.10 
érk. 14.40 Kkfháza „ 3.00 

Szeged Budapest nyűg, p. u. 
ind. 19.11 Szeged érk. 5.35 

„ 22.41 Kkfháza ind. 3.25 
w 23.59 Kecske írét „ 2.09 
„ 0.47 Nagykörös „ 1.06 

érk. 4*40 Bpest ny. p. u. „ 20.45 

Mesterséges 
megtermékenyítő á l lomások 

szervezése 
A háborús veszteségeken felül to-

vábbi felmérhetetlen károkat okozott 
az országnak a lovak fertőző te-
nyészbénasága, amely valósággal le-
hetetlenné tette; hogy lóállományunk 
természetes szaporulatát megfelelő-
képen biztosítsuk. A tenyészbénaság 
elleni védekezés, továbbá a kiváló 
minőségű apaállatok minél jobb ki-
használása érdekében Bárányos Ká-
roly föld nlvelésügyi miniszter elha-
tározta, hogy mesterséges megter-
mékenyítő állomásokat állítanak fel. 
A mesterséges megtermékenyítés al-
kalmazásával egy-egy apaállattól 
évenként többszáz utód is származ-
hatik, mlg természetes úton az a 
szám mindössze 30—40. Az állo-
mások vezetői külön erre a célra 
kiképzelt állatorvos specialisták lesz-
nek. 

Húsvétra: 
Olasz szeklű, cserepes fehér 
virágok előjegyezhetők, virág-
kosarak, cserepes virágok, 
menyasszonyi és alkalmi 
csokrok, élő és művirágko-
szoruk termelői áron, Ízléses 
kivitelben kaphatók a 

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

Ország - Világ 
Ujabb nyocvan összeesküvő ellen 

készül a vádirat. 

A szegedi tüntetésekkel kapcso-
latban eddig 38 örizetbevétel történt. 

Kitüntették a dorogi áldozatok 
hozzátartozóit. 

40 lengyel falut eltemetett a ki-
áradt Visztula. 

200 magyar paraszifjút hívtak 
meg a dánok egy éves tanulmány-
útra. 

Nem államosítják a trafikokat. 

Meggyilkoltak két albán képvi-
selőt. 

Betört a víz a perecesi szénbánya 
egyik tárnájába. 

Felemelik a Nóbel dijakat. 

Qépkocsi baleset érte a belga mi-
niszterelnököt. 

A francia szocialista párt ragasz-
kodik a koalícióhoz. 

Fraciaországban már 150 éve el-
intézett kérdés a fakultatív hitoktatás. 

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 között. 

Budapest I. március 27« 
7.20: Reggeli zene. 8: Asszonyok 

világhiradója. 8.15: Hanglemezek. 
9: A Postászenekar játszik. 12.15: 
Házi együttes. 13: Budapest elfelej-
tett szobrai. 13.20: Fúvós kamara-
zene. 14.10: Uj szerzők könnyű ze-
néje. 15: Egy kisgazda portája. 16: 
Gyermekrádió. 17.10: Párthiradó. 
17.20: A Vöröskereszt közleményei. 
1& Közvetítés az operaházból: „Ho-
vatsina." 19.25: Mit tanultunk a 
szovjet egészségügyből. 20.25: Hírek, 
sporhirek. 22.30: Hanglemezek 23: 
Kevés szó — sok lemez. 

Speciális mágnesezések az 
„Energiánál" róm. kat. nagytem-
plommal szemben. 380 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Eladó Vesselényi-utca 78 számú 
ház és egy hálózati rádió. 244 

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

B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
M á r c i u s 27. Örök szépségű magyar film! 1 n a p i g I 

Móricz Zsigmond regényének filmváltozata 

K e r e k F e r k ó 
Főszereplők: Jávor Pál, Csortos Gyula, Egri Mária, Berki 
Lili és Mihályi Ernő. HÍRADÓ 

— 2 8 á n' Pénteken H HVlO f I a Barátság moziban 
este fél 7 órai k e z d e t t e l U 1 1 W il I 
Előadó: Lendvay István. Minden elvtársat szeretettel várunk. 



4 SZENTESI LAP 1947. márc. 27. 

Dgvi 
ter elrendelte, hogy Keszthelyen, 
Komáromban, Gyöngyösön, Jászbe-
rényben, Hódmezővásárhelyen, Ba-
ján és Debrecenben állami ménte-
lepeket állítsanak fel. 

— Felhívás. A hivatásos zené-
szek Szakszervezete ma de. 10 óra-
kor a szakszervezeti székházban tag-
értekezletet tart, kerületi előadó 
részvételével, A tagok pontos és 
feltétlen megjelenését kéri a Veze-

— Hirdetmény. Az építőmunká-
sok szakszervezete ma du. 4 órakor 
a szakszervezeti székházban I. em. 
2 sz. vezetőségi ülést tart. A tagok 
pontos és feltétlen megjelenését ké-
rem. Oyenes Péter. 

— 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 tísztujitását 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 meghívunk. 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. 

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

— Elveszett egy D. E. mo- . 
nogramu barna nyúlszőr kalap, 
vagy tévedésből elvitték a kaszinó- 1 

ban tartott vasárnapi mulatság al- ; 
kalmával a szereplök öltözöjéböl. 
Aki tud róla, értesítse lapunk szer- j 
kesztőségél, Szent Inve hg. u. 1. j 

Párthírek 
Március hó 27-én, csütörtökön | 

este 6 órakor rendőrségi üzemi j 
pártszervezeti tisztújító (Petőfi-u. 14) j 
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 j 
OTI üzemi pártnap. Előadó: Juhász 
Jánosné. 

F. hó 28-án este fél 7 órakor a j 
Barátság moziban pártest. Előadó: 
Lendvay István. 

J O N I 
A régen várt 

J Ö N ! 

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

G Á B O R P I S T A zenekara muzsikál 
H ú s v é t e l s ő n a p i 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 

Meghívó 
A HONSz szentesi csoportja f. hó 

30 án d. u. 3 órai kezdettel a város-
háza közgyűlési termében évi rendes 
közgyűlést tart, melyre a vezetőség 
az összes hadirokkantakat, hadiöz-
vegyeket meghívja 

Tárgysorozat: 
1. A lemondott vezetőségi tagok 

helyett újak választása. 
2. Beszámoló a csoport elmúlt évi 

működéséről 
3. Indítványok. 
A csoport közgyűlésén azok sza-

vazhatna*, akik csoport tagok s egy 
évnél hosszabb időről a tagdíjjal 
hátralékban nincsenek. 

_ _ Elnökség 

Hirdessen lapunkban! 

Hirdetmény 
Az I. számú igazolóbizottság köz-

híré teszi, hogy az 1947. évi már-
cius hó 31. napján délután 2 órakor 
az igazoló bizottság hivatalos helyi-
ségében az alant felsoroltak igazo-
lási ügyét fogja tárgyalni: 

Vecseri Sándor italmérő dohány 
árús. Szilágyi János korlátlan do-
hányárús. Dömsödi Gábor korlátlan 
italmérő. Égető Mihály korlátlan 
dohányárús. Kovács Ödön magán 
tisztviselő. Szűcs József bognármesier 
ifj. Piti Mihály kereskedősegéd. 
Hőger Károly kéményseprősegéd, 
ifj. Csiger János mészáros és hen-
tes mester. Bencsik János bádogos 
mestervizsgázott segéd. Bende Imre 
kerékgyártó mester. Demeter Imre 
géplakatos mester és gépkocsivezető 
dr. Flesch György orvos. Pintér 
Aranka teljesjogú gyógyszerész. Piti 
Elek magániísztviselő. Tóth Margit 
baromfitenyésztési szaktanácselőadó-
nö. Mészáros Anlal géplakatos. Csor-
dás Jánosné magántisztviselő. 

Az igazoló bizottság felhívja a 
lakosság figyelmét arra, hogy kísérje 
fokozott figyelemmel az igazoló bi-
zottságok által meghirdetett iparosok 
kereskedők és magánaikalmazoitik 
névsorát arra vonatkozólag, hogy az 
igazolás alá vont egyének köpött 
nincsennek-e olyan személyek, akik 
tagjai voltak valamely egyesületnek 
vagy jobboldali pártnak vagy t stü-
letnek, és magatartásukkal nem sér-
tették e a magyar nép érdekeit vagy 
nem vet!ek-e részt valami árúrejte-
getés vagy feketézésben. 

Az igazoló bizottság felkéri a vá-
ros lakosságát, hogy észrevételeiket 
és tanúvallomásukat az igazoló bi-
zottságnál városháza 41. szobába 
haladéktalanul jelentsék be, Az írás-
ban történő bejelentéseket csak 
akkor veheti figyelembe az igazoló 
bizottság, ha azon a bejelentő sze-
mély neve és pontos lakcíme is 
fel van tüntetve, hogy a tárgyalásra 
beidézhető legyen. 

Végső Sándor s. k. 
ig biz. elnöke. 

i 

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

Mkezdteni a munkii 

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

S P O R T 
Virágvasárnapján ritka futbalcse 

megében részesül Szentes város 
sportszerető közönsége. A városunk-
ban tartózkozó Hámory társulat fut-
ballcsapata és a munkássajtó méri 
össze erejét, Az érdeklődés nap, 
mint nap fokozódik. A fölállítás 
már mindkét részről kialakult ugyan 
de mindkét csapat a pályán akar 
meglepetéssel szolgálni az el-
lenfélnek. Mert nem lehet tudni 
sem a munkássajtó együtteséről, 
sem a színtársulat fu'balistáiról, 
hogy vájjon melyik nagy csapat el-
temetett, vagy nyugalomba vonult 
tagja húzódik meg közöttük. 

Vasárnap 
vármegyei közigazgatási 

értekezlet lesz 
A Szociáldemokrata Párt vasárnap 

délelőtt 10 órai kezdettel Szentesen 
közigazgatási értekezletet tart a vár-
megye összes tisztviselői részére. Az 
értekezlet előadója dr. Hazai László 
főispán elvtárs, aki a közigazgatási 
problémákkal kapcsolatos szakelő-
adását tartja és B^rlucz János elv-
társ, a kÖ7Íga7gatási osztály vezetője, 
aki az aktuális politikai események-
ről tart beszámolót. 

Apróhirdetések 
Gyönyörű tarlóshullámot, haj-

festest, színezést, szőkítést Zsembá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

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

Barna antilopbe^étes 39-es női 
félcipő keveset használt eladó. Cim 
a kiadóhivatalban. — 
20 - 40 hold lucernát, bodorkát vagy 

?eíekp V . seö részkaszálásra 
Ujj Sándor Lázár Vilmos utca 17 ezám 

Egy fiatal hasas kecske eiadó 
Bélteki Gyulánál a Krausz telepen. 

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

Eltévedt f. hó 24-én délután egy 
sötétbarna him német vadász vizsla 
Megtaláló vagy nyomravezető jelent-
kezzen Honvéd ucca 83 szám alatt, 
hol illő jutalomban részesül. 

Mechanikai és villamosipari 
szakmunkák az „Energiánál" róm. 
kat. nagytemplommal szemben. 381 

Egy mély gyermekkocsi eladó 
Mentő-u. 22. 365 

Fenyő-, nyáf- és tölgy-

fürészáru Kapható 
Zsoldos-telepen 

RosszaM, 
mint egy onyósuícc, 

pedig nem is tréfa, hanem színtiszta 
igazság az, amit most el akarunk 
mondani. Bár a dolog erősen privát 
természetű, érdekességénél fogva 
mégis az újságíró tollára kívánkozik 
Az alábbiakból kitűnik, hogy mégis' 
van „némi- alapjuk azoknak az 
anyósvicceknek. Ebben a kis törié 
netben az anyós új, a történelem 
folyamán eddig alig ismert alakban 
mutatkozik be : mint kapitalista ie 
lentkezik, s még a nagytőkéseket i8 
megszégyenítő profitéhséggel uzsoráz 
ki mindenkit, aki útjába kerüi, köz-
tük közvetlen környezetét, s termé-
szetesen elsősorban vejét. 

Az anyósnak kocsmája van vala-
hol a Kísér előkelőbb részén. A 
közvetlen cselekményhez nem is 
tartozik, csupán mellékesen jegyez-
zük meg, hogy a nevezeit kccsma 
éppen az anyós „jóvoltából" annak 
idején a MÉP kurtéstanyája volt. 
Dc gyerünk csak t o v á b b . . . Az 
anyós kissé már — mondjuk — 
éltes korban van, s olykor-olykor 
kiadja a kocsmát családtagjainak, 
de egyiket sem tűri egy-két hónap-
nál tovább, mert a több haszon 
kedvéért esetenként újból átveszi a 
kocsmát. Végül „kifogy" a csalid-
tagokból, s 1945 végén már egy 
ksmeri, szorgalmas pincérnek sdj'a 
bérbe a kocsmát. A pincér kifcsteli. 
rendbehozatja a helyiséget, sok pénzt 
fektet bele, szóval meglehetős anya-
gi áldozatot hoz azért, hogy a for-
galom újból fellendüljön. Ez sikerül 
is. De aki figyelemmel kisérte a 
történet eddigi részét, már bizonyára 
sejti is, hogy mi következik: a 
kocsmahelyiség tulajdonosa, nevez-
zük csak továbbra is anyósnak, nem 
tudja elviselni, hogy az újból fel-
lendült kocsma hasznát nem ő zse-
beiheti be. Hogyan történt, nem ér-
dekes, de mindeneseire sikerült el-
érnie azt, hogy a pincértől megvor-
ták az engedélyt, s 194d elején már 
ismét az anyós trónol a kasszában. 
A p ;ncér sem rest azonban és meg-
indítja a jogos ellentámadást. Az 
öregasszonyt informálják arról, ho^y 
azzal, hogy a pincérnek bérbeadta 
a kocsmát, megszűnt a jogfolyto-
nosság, s így tőle most könnyen 
megvonhatják az. engedélyt. Ezért 
azt tanácsoljak neki, hogy öreg ko-
rára való hivatkozással mondjon le 
az engedélyről leánya javába. Ez 
ineg is törtérik. Az ör.szeférhrteilen 
természetű anyós azonban csak nem 
tud megnyugodni, állandóan pisz-
kolja lányát és vejé', s újból meg-
indítja az aknamunkát: beadvány-
nyal fordul a pén?ügyigazgatóság-
hoz, amelyben elŐ3dja hogy vejé-
nek iparignzolványa van, r így nem 
jogos, hogy feleségének is engedé-
lye legyen. A pénzügyi^az^atóság 
he'yt is ad a különben hamis va-
gyoni adatokkal alátámasztott kérés-
nek, s így a kocsmahelyiség m3 
ismét Üresen áll. 

Aki pedig minderről informált 
bennünket, csupán azérí tette, hogy 
felhívja a<ok ügyeimét, akiknek 
esetleg szándékukban fog állni ki-
bérelni ezt a kocsmát, jól nézzék 
meg előbb, hogy „kivel szűrik össze 

levet". 

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

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