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

A szociáldemokrata parasztkongresszus 
szentesi résztvevői 

A szentesi pártszervezet földmunkás frakcióját 
Farmasí Imre, Téli Lajos és Miskolc*! Imre képviselik 

A Szociáldemokrata Párt március 
29 én Budapesten kezdődő orszá-
gos parasztkongresszusára ma indul-
nak a fővárosba a szentesi kikül-
döttek. A szentesi pártszervezet föld-
munkás frakciója a kongresszusra 
Farmasi Imre, Téli Lajos és Mis-
kolczi Imre elvtársakat delegálta. 
Elutazásuk előtt lapunk munkatársa 
kérdést intézett a delegációt vezető 
Farmasi Imre elvtárshoz, aki a cson-
grádmegyei szociáldemokrata föld-
munkásság célkitűzéseit a követke-
zőkben ismertette: 

Ahol Szántó Kovács János és 
Szeder Ferenc indultak az agrászo-
cializmus hódító útjára, ott nincs 
különösebb szükség pártunk mező-
gazdasági törekvéseinek újabb leszö-
gezésére. A legsúlyosabb viszonyok 
között itt született meg az az agrár-
program, amely ma már részben 
megvalósult. Nehéz lenne elmon-

dani, küzdelmeink részleteit, s csak 
arra jó emlékezni, hogy mi kevesen 
akik a legsötétebb korszakban is 
hittünk céljaink megvalósulásában, 
most fölemelt fővel indulhatunk a 
megkezdett munka továbbfolytatá-
sára. A Szociáldemokrata Part több 
százezer mezőgazdasági munkás tag-
ja követeli a megkezdett út folyta-
tását, ami feltétlenül a jelszavak 
helyett a biztos megélhetés és a 
nyugodt munka lehetőségének meg-
szilárdítását kell, hogy jelentse. Meg 
kell teremtenünk ós ebben látjuk 
pártunk legfőbb törekrését a nyu-
galmi állapotot a mezőgazdaságban, 
mert csak Így készülhetünk fel 
azokra a nagy reformokra, amelyek 
mezőgazdaságunknak a világ haladó 
színvonalába való beilleszkedését fog-
ják megvalósítani, — mondotta 
Farmasi Imre. 

A városi közalkalmazottak 
rendkívüli munkadíja 

Ismeretes, hogy néhány nappal 
ezelőtt a mennyiségi, illetve minő-
ségi túlmunkát teljesített városi al-
kalmazottak rendkívüli munkadíjat 
kapnak. Ez az ügy Szőke Mátyás 
elvtárs (MKP) interpellációjával a 
tegnapi városi közgyűlés elé került 
Az interpellációra dr. Solti László 
elvtárs, városi főjegyző adott választ. 
Rámutatott arra, hogy miniszteri 
körrendelet teszi lehetővé a segély 
kiutalását. A városi tanács ezzel kap-
csolatban mintegy 30—35 alkalmazott 
megjutalmazását tervezte s az egyes 
hívatalfőnököket bízta meg az erre 
vonatkozó javaslati joggal. Kétségte-

len, hogy bizonyos hibák történtek, 
éspedig valószínűleg azért, mert az 
egyes hivatalfónökök nem vizsgálták 
ki kellően az ügyet, vagy nem mer-
ték vállalni a felelősséget s így 85 
alkalmazottat terjesztettek elő meg-
jutalmazásra. Természetes, hogy a 
jutalomra szánt összeg így erősen 
megoszlott. A városi tanács egyéb-
ként azt javasolta — amit a köz-
gyűlés el is fogadott —, hogy ezt a 
kérdést a Baloldali Blokk pártjaiból 
és a városi alkalmazottak érdekkép-
viseleti szerveiből alakult bizottság 8 
napon belül vizsgálja meg és tegyen 
róla jelentést. 

A nagy világ 
Az osztrák államszerződés aláirá- lis 13-án kerül sor. Valószínűleg 

sára jól értesült körök szerint ápri- | Londonban. 

A magyar cseh tárgyalások 

A harminctagu magyar kormány-
küldöttség megérkezett Pozsonyba 
Sebestyén Pál rendkívüli követ ve-
zetésével. Az eddigi megbeszélések 
során megállapodtak a tárgyalási 
rendben és megalakították az albi-

zottságokat. Egy későbbi jelentésből 
kitűnik, hogy mindkét fél engedmé-
nyeket tett a viták gazdasági és 
technikai kérdéseiben. A lakosság-
csere április 8-a előtt megkezdődik. 

Bevin lemond ? 

Egy Reuter közlés szerint a Sza-
badelvű News Chronicle címoldalán 
közli azt a tudósítást, hogy Bevin 
brit külügyminiszter Moszkvából 
való visszatérése után helyét átadja 

Dalton jelenlegi pénzügyminiszternek, 
a pénzügyminisztérium élére pedig 
Sir Sídíford Cripps kerül. Ezt a 
hirt más oldalról nem erősítették 
meg. 

Mégegy szer 
a tűzoltóautóról 

A tegnapi városi közgyűlésen 
Borbás Lajos MKP napirend előtti 
felszólalásában azzal a kérdéssel 
foglalkozott, hogy a tűzoltóautót és 
a városi fogatokat magáncélokra is 
igénybeveszik. Az ő véleményük 
szerint ezen a téren kétségtelenül 
történtek hibák és nem tartják he-
lyesnek azt, hogy a város vezető-
sége fegyelmi eljárást akar inditani 
egyes tűzoltók ellen, mert az, hogy 
a szakszervezetnél jelentést tettek 
a próbariadóról, nem jelenti a szol-
gálati ut megkerülését. Kifogásolta 
Borbás azt is, hogy a tűzoltókat 
ebben a kérdésben a város vezető-
sége kihallgatja és különféle intéz-
kedéseket akar foganatosítani elle-
nük. Javasolta, hogy a város és a 
szakszervezet ebben a kérdésben 
öttagú bizottságot küldjön ki és ez 
a bizottság a következő közgyűlésen 
tegye meg jelentését. 

Borbás napirend előtti felszólalása 
második részében rámutatott arra, 
hogy a városi főügyész a városhá-
zán saját ügyeit is intézi és a töb-
bek között sokcsaládos személyek 
kilakoltatását is elrendeli. A városi 
főügyész mondotta — jobban tenné, 

ha inkább a város ügyeit intézné. 
A felszólalásra Purjesz János vá-

laszolt, és bejelentette, hogy neki 
joga van magánprakszist folytatni 
s valóban két-három esetben tett is 
lakkiüritési javaslatot, de csak olyan 
személyekkel szemben, akik már 
mintegy fél év óta nem fizettek 
lakbért. A városi fogatok ügyében 
közölte, hogy nincs szó fegyelmi el-
járás megindításáról a város veze-
tősége csupán tisztán akar látni az 
ügyben és ezért foganatosít jegyző-
könyvi kihallgatásokat. Borbás La-
jos a választ nem vette tudomásul 
és továbbra is ragaszkodik ahhoz a 
javaslatához, hogy a kérdés kivizs-
gálására öttagú bizottságot küld-
jenek ki. Egyébként bejelentette, 
hogy a hangsúly azon van, hogy a 
fogatokat és az autót szigorúan ma-
gáncélokra vették igénybe egyes 
személyek. Az üggyel kapcsolatban 
felszólalt Vajda Imre polgármester 
is, aki az eseményekről a városi 
főügyészhez hasonló szellemben 
tájékoztatta a közgyűlést. Végül 
Vajda Imre az egész kérdést a ren-
des közgyűlés elé utalta. 

M e g á l l a p o d t a k a p á r t o k 
az egységes szövetkezet i k ö z p o n t 

ké rdésében 
Szerdán délután pártközi értekez-

let foglalkozott a szövetkezetek 
problémáival és a kérdés beható 
megvizsgálása után a koalíciós pár-
tok megállapodtak az egységes szö-
vetkezeti központ szervezésében és 
megállapították a központ felállítá-
sánál tekintetbe veendő arányszámo-
kat is. 

A megegyezés következménye-
képpen pénteken Rónai Sándor elv-

társ, kereskedelem- és szövelkezet-
ügyi miniszter már be is nyújtja a 
nemzetgyűlésnek a szövetkezeti tör-
vényjavaslatot, a megállapodás ered-
ményének érvényesítésével. Néhány 
kisebb jelentőségű részletkérdés még 
nyitva áll, ezekben a megállapodás 
péntekig létrejön. 

A pártközi értekezlet ezen a kér-
désen kívül még néhány folyóügyet 
tárgyalt 

A fakultatív hitoktatás kérdése 
a városi közgyűlés előtt 

Kürtössy Károly (MKP) a csü-
törtöki városi közgyűlésen napirend 
előtti felszólalásában a fakultatív 
hitoktatásról szólott. Rumutatott 
arra, hogy ezt a kérdést nemcsak 
keleten, de nyugaton a polgári de-
mokráciákban is már régen megol-
dották. A magyar reakció most rá-
galomhadjáratot indít a fakultatív 
hitoktatás bevezetése ellen és igyek-
szik a demokrácia ellen hangolni a 
tömegeket. Kürtössy hangoztatta, 
szükségesnek tartja, hogy a városi 
képviselőtestület állást foglaljon a 
fakultatív hitoktatás mellett, amely 
tulajdonképpen a lelkiismereti sza-
badság megvalósítását jelenti. A to-
vábbiakban rámutatott arra, hogy a 
magyar demokrácia eddig a fizikai 

újjáépítés terén tevékenykedett, szel-
lemi vonalon úgyszólván semmi sem 
történt. Különösképpen áll ez kultu-
rális vonalon, mert az előző kultusz-
miniszterek nem állottak hivatásuk 
magaslatán. Reméljük — folytatta — 
hogy az új kultuszminiszter jó mun-
kát fog végezni. Nekünk azonban 
le kell szögeznünk azt, hogy szük-
ségesnek tartjuk az egységes állami 
tankönyvek bevezetését, valamint az 
általános iskolák kifejlesztését meg-
felelő állami támogatással, mert 
mindezek elengedhetetlenül szüksé-
gesek a demokrácia megszilárdítása 
szempontjából. 

A városi közgyűlés a felszólalást 
tudomásul vette. 



.mis 
A ko r rupc ió és a p a n a m a el len k ü z d a Szociáldemokrata Párt 
GYERTEK VELÜNK! 

Irta: TUBA KÁROLY 

Halljátok a szót és gyertek vetünk : 
Falun, városon igét hirdetünk, 
Önmagatokért velünk gyertek el, 
ki velünk jön, az: igazságra leli 
Mert hittétek-e nem is olyan régen, 
Hogy csillagotok fölragyog az égen, 
Hogy sorsotokra uj hajnal derül, 
Rátok sugároz a Nap egyedül! 
Nektek Igazság, Törvény és Jog 
Gonoszul mérni többé sohse fog I 
Elpusztulta mult minden pokla szeny 

[nye 
Es vele pusztul aki lomha, renyhe t 
Öntudat tüze égjen bennetek: 
Az utolsókból elsők lettetek! 
Biztos cél felé biztosan megyünk: 
Gyertek velünk / 

Rátok virradnak boldog, szép napok... 
Csak tétlenségben ne maradjatok! 
Önmagatoknak induljatok el 
— Ki cselekszik: az bátorságra lel!— 
Önmagatoknak teremteni vár 
Mező, iroda, műhely és a gyár, 
Az idő többé már nem hiteget, 
Legyen helyén agyatok, szivetek, 
Bennetek is a Népek vágya forr, 
Boldogan élni rajtatok a sor! 
Közöttetek a nyomor és a gond 
Nyugalmat, békét többé sohse bont! 
Biztos cél felé biztosan megyünk — 
Gyertek velünk! 

Munkás és paraszt meg értelmiség 
Ha bennetek öntudat tüze ég : 
Tudjátok-e, hogy kik vagytok ti már? 
Az egész világ ölelésre vár! 
Észak és Dél, Kelet és Nyugat 
Fölszabadító utakat mutat! 
Szent közösségnek világszerte ád 
Szocializmust, demokráciát, 
Időtök imhát beteljesedett, 
Rátok vár most a cselekvés, a tett! 
Együtt, egymásért leszünk boldogok 
Ha közös erőnk tüze ég, lobog, 
Mi soha, soha el nem veszhetünk — 
Gyertek velünk / 

Megépül 
a berki bekötöút 

Szentes város képviselőtestülete 
tegnap foglalkozott a berki bekötő 
útnak a hároméves terv keretében 
történő kiépítésével. Ezzel kapcso-
latban ismertették a közlekedésügyi 
minisztérium leiratát, amely szerint 
a városnak a bekötő úttal kapcsola-
tos kisajátításról, valamint az útbur-
kolati anyag szállításáról kell gon-
doskodnia. Ezek a költségek össze-
sen 39.600 forintot tesznek ki. A 
városi tanács javaslata az volt, hogy 
az ügy fontosságára való tekintettel 
a város vállalja ezt a költséget. A 
városi közgyűlés a tanács javaslatát 
egyhangúlag elfogadta. 

Ugyancsak a tegnapi közgyűlés 
elé terjesztették a kereskedelmi kö-
zépiskola megalkotott szervezeti sza-
bályrendeletét, amelyet a képviselő-
testület több hozzászólás után azzal 
a módosítással fogadott el, hogy a 
kereskedelmi iskola felügyelő bizott-
ságába ne két pedagógust és két 
kereskedőt jelöljenek, hanem a koa-
líciós pártok és a szakszervezet egy-
egy delegáltját. 

A mérnök és o szocializmus 
I r ta: Korda Istvín mérnök 

a KoMu tH id és a Margit-híd építésvezetője 
Egy mesterség, vagy egy foglal-

kozási kör helyzetét a társadalom-
ban két szempont határozza meg: 
az egyén és az egész foglalkozási 
ág helyzete. A mérnökségre yonat-
koztatva ez a két szempont a múlt-
ban éles szakadást mutat. 

A mérnöki kar a múltban bizo-
nyosfoku „elismerésnek" örvendett. 
Szépen körüludvarolták a mérnöki 
foglalkozást, hangsuJyozták köteles-
ségeit és végzett munkája dicsére-
tes voltát. Megengedték, hogy min-
den erejét és tudását az ipari, vagy 
építési tevékenység szolgálatába ál-
lítsa és azt az üzemen belül a leg-
racionálisabb termelés megszervezé-
sére fordítsa. Legjobb esetben még 
szép címeket is kaptunk. De az 
üzemen kivül nem engedték a mér-
nököt. Ezt jellemezte egyébként is 
leginkább a kapitalista iermelést, 
mely az üzemen belül a legteljeseb-
ben meg volt szervezve — a tőkés 
termelő érdeke szolgálatában — de 
az üzemen kivül, — az egész ter-
melés és az egész nemzetgazdaság 
érdekét tekintve — a legteljesebb 
anarchia uralkodott. Azt termelték 
és azt építették, ami a tőkés szem-
pontjából éppen a leggazdaságo-
sabbnak látszott, tekintet nélkül a 
piac valóságos szükségleteire és 
törvényeire. Ezért estünk azután oly 
gyakran áldozatul a gazdasági krí-
ziseknek. Mihelyt ugyanis a terme 
lési anarchia folytán valamely cikk-
ből túltermelés állott be, vagy akár 
csak a vásárló erő csökkent, azon-
nal jött a „racionalizálás" és kétkézi 
munkástársainkkal együtt kikerültünk 
sovány kereseti állásainkból a mun-
kátlanságba. Legfeljebb havi 80 
pengős ADOB mérnökként kaptunk 
alamizsnát. 

A szocializmus azonban nem áll 
meg az üzem kapujánál, hanem 
ésszerű tervezési és szervezési mun-
káját az egész nemzeti termelésre, 
sőt ezen túlmenően a környező, vagy 
az export és import szempontjából 
számbajövö távolabbi nemzetekkel 
való lehető kapcsolatokra is kiter-
jeszti. Ezáltal egész gazdaságunkat 
szélesebb, biztosabb alapokra fek-
teti. Ellenállóbbá teszi az azelőtt oly 
gyakori és veszélyés megrázkódta-
tásokkal szemben. Ezen keresztül 
pedig harmóniát teremt a mérnök 
egyéni és kari helyzete között és 
ennek felismerésén múlik a mérnök 
helyzete a szocialista termelésben. 

A magyar mérnökség túlnyomó 
része felismerte a valóságnak meg-
felelő helyzetét akkor, amikor a Szo 
ciáldemokrata Párt központi mér-
nökcsoportjában kidolgozta annak a 
3 éves gazdálkodási tervnek alap-
jait, amelyet pártunk mostani kon-
gresszusán mutattak be. Jelenleg az 
a munka folyik, hogy ezt a tervet 
összeegyeztessék a Kommunista Párt 
által szintén kidolgozott hasonló 
tervvel és megalkossák azt a vég-
leges, összehangolt tervet, melynek 
végén egészen bizonyosan megkö-
zelítjük az 1939. év nemzeti jöve-

delmét, A szocializmus pedig majd 
gondoskodik arról, hogy ez a jöve-
delem arányosabban oszoljék meg. 
Ugy, hogy abból a termelés 'mun-
kájához való tényleges hozzájárulá-
suk arányában részesüljenek a dol-
gozók, kétkeziek és értelmiségiek. 

Ennek a 3 éves tervnek nemcsak 
a megalkotásában, hanem elsősor-
ban a végrehajtásában jut olyan 
szerep a mérnökségnek, mely őt 
messze kiviszí — eddigi szűkre 
szabott munkaterületén tul — a nem-
zetgazdaság irányító tényezői közé. 

Ez nemcsak utópia, hanem máris 
élő valóság. Mindenki meggyőződ 
hetik erről, aki körülnéz és meg-
látja, hogy a Szociáldemokrata Párt 
törekvéseinek megfelelően és annak 
nyomán mennyire mindig több és 
több vezető állás kerül a mérnök 
kezébe, hogy ott magyar demokrá-
ciánk és országunk érdekében ka-
matoztathassa tudását és mun-
káját. 

Mindez pedig nemcsak hatáskö-
rében és jelentőségben jelent sok-
kal többet annál, mint a mult idők 
mérnökének átlaga, valaha is remél-
hetett, hanem e munkája fontossá-
gának arányában emelkedik egyéni 
életszínvonala is. így válik valóra a 
mérnök munkája és annak ered-
ménye közötti harmónia, harmo-
níkussabbá, teljesebbé és könnyebbé 
a mérnök egyéni élete is. 

200 magyar parasztíjfut 
hívtak meg a dánok 
egyéves tanulmányútra 

A közoktatásügyi minisztérium az 
ösztöndijrendszer korszerűsítése kap-
csán tervbe vette paraszt és mun-
kásifjaknak külföldi tanulmányútra 
való kiküldetését. Ennek megvaló-
sítására már a mult év folyamán 
érintkezésbe lépett a demokratikus 
országokkal. A tárgyalások eredmé-
nyeképpen a Danish Internationál 
Student Commitee most közölte a 
kultuszminisztériummal, hogy 200 
magyar parasztifju egyéves dániai 
tanulmányútját lehetővé teszi. A pa-
rasztifjak dániai tartózkodásuk első 
felében ez év májustól novemberig 
mezőgazdasági üzemekben, gazda-
ságokban fognak dolgozni. 

Munkájukért havonta 150 dánko-
rona (400 forint) fizetést kapnak. 
Ennek felét kézhezkapjál:, másik fe-
lét tartalékolják, hogy a világhírű 
dán főiskolákon tanulhassanak. A 
tanulmányút a paraszt ifjaknak sem-
miféle megtermelést nem jelent, 
mert az utazás költségeit a kultusz-
és a földmívelésügyi minisztérium 
fedezi. A parasztifjak kiválogatását 
ugyancsak a két minisztérium szer-
vei fogják végezni. 

Hirdessen lapunkban! 

Disznókkal etetik fel 
a búzát 
az ország egyik délnyugati megyé-
jében, de északon és a Tiszántúl, 
a Bodrog közben és másutt éhez-
nek a régi és újguzdák, kis- és 
törpebirtokosok. A tavalyi szörnyű 
aszály következtében a föld olyan 
keveset hozott, hogy helyenként 
még vetőmagra sem maradt, mert 
minden szem gabonát fel kellett 
őrletni és még igy is éhezik a 
család. Miért ?... 

De, ha a beszolgáltatás lebonyo-
lítására már fennállott volna egy 
megfelelő szövetkezeti szervezet, sok-
minden másképp történhetett volna. 
Ha nem a rosszemlékű Hombár, 
Futura és örököse a M. Sz. K. 
»gyűjtötte• volna össze, a termést, 
jobban megfelelt volna a dolgozók 
érdekeinek. Ha országos mértékkel 
mérünk, Magyarországon termett 
annyi búza, hogy megfelelő beosz-
tással, takarékoskodással senkinek 
sem kellett volna éheznie. De most 
a szervezetlenség, hogy ne mond-
juk szabotázs, a nyilt és burkolt 
visszaélések megbosszulják ma-
gukat. 

Százezer dollárokért Amerikából 
kill gabonát, búzát, sörárpát, vető-
magot beszerezni, mert akkor, ami-
kor kellett volna, nem gondoskod-
tunk a felvilágosításról és a szer-
vezésről. Magyarországnak gazdag 
a földje, jó az éghajlata, megterem 
itt annyi élelem, amennyire a la-
kosságnak szüksége van. De kevés 
az ipari nyersanyag. A százezer 
dollárokért ipari nyersanyagot kel-
lett volna behoznunk és nem gabo-
nát. Az ipari nyersanyag nemcsak 
az ipar gyorsabb kifejlődését tette 
volna lehetővé, hanem a mezőgaz-
daság fejlesztéséhez is lényegesen 
hozzájárulhatott volna. 

Tanuljunk ebből a példából is, 
mert nagyon keserű lesz a kenyér, 
amelyet az amerikai búzából sü-
töttek és még keserűbb az a sör, 
amit a tengerentúli árpából főztek. 
Európa leggazdagabb Drszága le-
hetnénk, ha meg tudnók szervezni 
saját gazdagságunkat. 

A közigazgatási 
bíróság megsemmisítő 

csongrádi döntései 
Vida Imre főjegyző, Császi Ferenc 

városi tanácsos, Pitrik Antal adó-
tiszti állását, amelyet a fentnevezet-
iek 1940 június 30-án foglaltak el, 
a közigazgatási bíróság megsemmi-
sítette. 

A megsemmisítő határozat azzal 
van megindokolva, hogy az illetők 
törvényszerű képesítéssel nem ren-
delkeztek és a képesítés alóli mi-
niszteri felmentést sem kapták meg, 
valamint rajtuk kívül a betöltött ál-
lásokra még két-két képesített jelölt 
állt rendelkezésre. Az idevonatkozó 
rendeletek értelmében tehát a vá-
lasztás érvénytelen volt, mert képe-
sítés nélkül nem nevezhetnek ki 
senkit, amikor megfelelően szakkép-
zettek állnak rendelkezésre. 

Szociáldemokrata parasztkongresszus 
m á r c i u s 29-30-31-én B u d a p e s t e n az Ú j v á r o s h á z a k ö z g y ű l é s i t e r m é b e n . 
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Hőmérséklet. + 6 íok 
Időjárásjelentés i Mérsékelt szél, derült 

idö.A hőmérséklet emelkedik. 
Ügyeletes gyógyszertárak • Március 22— 

28-ig Kerekes és Torday. 
Szabadság Mozgó: Ellenség a 

vérben. 

Egy ibolya — 
egy könnycsepp 

Gyümölcsoltó napján megszedtem 
az első ibolyákat, a megemlékezés 
virágait . . . és a lelkem visszaszól-
lott 25 esztendő messzeségébe. A 
gyermekkorba, amikor ugyan már 
nem lovagoltam „szilaj nádparipán" 
de amikor mégis gyermek voltam, 
12 éves gyermek. A lelkem tele volt 
Andersen mesével, tele volt széppel, 
virágokért való lelkesedéssel, amikor 
a szivem sem volt más mint egy 
virágcsokor . . . és akkor találkoz 
tam valakivel, akinek a szive szin-
tén nem volt más, mint egy virág-
csokor, szeretet volt mind a kettőnk 
szive. Szerettük az embereket, még 
a gonoszokat is. Szerettük az éle-
tet amelyben nem láttunk mást, mint 
a ragyogó napfényt. Szerettük a 
fényt, a tavasz enyhe melegét. Do-
bogj szívvel lestük, hogyan sarjad 
a fü az avar alól. Kigyúlt a sze-
münkben a mosolygás lángja, ami-
kor megláttuk az első méhecskét, 
amint bátortalan gyávasággal röp-
pent és kereste a virágokat. És meg-
ittasult a lelkünk csodálatos bol-
dogsággal, amik$r megtaláltuk az 
első ibolyát . . . Hej, de régen volt. 
Sok azóta történt eseménynek el-
enyészett minden emléke, de amelyet 
akkor szedtünk ott, a kaposvári 
Rohamhegy második horhójában, 
annak az ibolyacsokornak az em-
iéke örökre megmaradt . . . visz-
szaemlékezem rá, kezembe fogom a 
megemlékezés virágait, az idei első 
ibolya csokrot és egy könnycsepp 
görgül végig az arcomon... Ó már 
megtért az örökkévalóságba, akivel 
azt a régi virágcsokrot szedtük . . . 

(S-ó) 

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

— 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 Erzsé-
bet szavalnak. Erre az ünnepélyre a 
hiveket és az érdeklődőket szeretet-
tel hivja a lelkészi hivatal. 

Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Hatalmas lelkesedéssel készülnek 
a szentesi iskolák a tilákkaptár vásárra 

A diákkaptár mozgalom célja az, 
hogy a magyar ifjúságban az önte-
vékenységet, az életrevalóságot és 
az egészséges gazdasági érzés ki-
alakítása. Ennek alapján feladata az 
egyéni kezdeményezésre, az önálló 
vállalkozásra, a gazdasági élet iránt 
való érdeklődésre és a takarékos-
ságra való nevelés. A diákkaptár 
ezen céljai szolgálatában igyekszik 
a tanulókat ránevelni arra, hogy 
szabadidejük egyrészét gazdasági 
irányú tevékenységekre használják 
fel és ez irányban céltudatosan dol-
gozzanak. A diák a munkájáért ka-
pott ellenértéket hasznosan gyümöl-
csöztetheti. 

A mult rendszerben is voltak a 
gimnáziumokban működő diákkap-
tárok. Azonban a diákok által ki-
termelt és előállított nyersanyag há-
borús célokat, idegen érdekeket 
szolgált. Ma a diákkaptár mozgal-
mat minden iskolafajta megterem-
tette és a demokrácia és a béke 
szolgálatába állítja. 

S amikor ismét szót kér # a diák-
kaptár mozgalom egy nagyszabású 
kiállítás keretében kiván a demo-
kráciának bemutatkozni. A fiatal 
lélek az örök mozgás és a találé-
kony alkotás nagy területe haszno-
sítsa munkáját. Megnézzük hát ho-
gyan készül a virágvasárnapi bemu-
tatóra Szentes város ifjúsága. 

Az egyik felsöpárti iskolába kuk-
kantunk be. itt még alig néhány 
hónapos a mozgalom, büszkén di-
csekednek a kaptárosok, a semmi-
ből indultunk és már 300 forint a 
tőkénk. Díszes zsebkendők, magya-
ros mintájú bördiszek, Ízléses ko-
sárfonó műremekek és a fiatal 
lélek törtető akaratát tanúsító tár-
gyak bizonyítják a diákkaptár moz-
galom életét. 

A gimnázium a következő állo-
másunk. Komoly festő tehetséget 
rejtegető müvek, a magasabb kézi-
munkatanitás remekei várják a diák-
kaptár-vásárt. Lesz bélyegkiállitá8, 
könyvpiac, büffé, diákzenekar — 
igen él az ifjúság és az akarat. 

A római katolikus központi isko-
lába nézünk be. Itt is szorgalma-
san készülnek a bemutatóra. Csil-
logó szemű kismagyarok büszkén 
mutogatják remekeiket. Aki nem 
hiszi mennyi az ötlet, a leleményes-
ség, az életrevalóság a magyar if-
júságban, jöjjön el és nézze meg a 
diákkaptár-vásárt. 

Dehát ki győzné áz összes isko-
lákat végigjárni. Utolsó állomásunk 

a Hékéd külterületi iskola. Kíván-
csiak vagyunk a proletárgyermekek 
hogyan készülnek a diákkaptár-vá-
sárra? Galambot, angóranyulat te-
nyésztenek, gyógynövényeket gyűj-
tenek — ők sem akarnak elmaradni. 

Es micsoda meglepetést tartogat 
a központi református iskola, azt 
nem árulhatjuk el. 

Ahogy kilépünk a zsibongó tan-
termekből, az iskolák gyermekesen 
boldog világából, egy megnyugtató 
tudat vesz rajtunk erőt. 

Él a magyar ifjúság és ál-
tala a jövő, mert a serény 
gyermekkezek ezrei hatal-
mas energiát és gigászi erőt 
képviselnek a demokráciában. 
Sok szerencsét kívánunk a diák-

kaptár bemutatójára és kívánjuk, 
hogy ifjuságunk az összegyűlt fillé-
reket 

a saját boldogulására, kimű-
velt magyar emberfők meg-
teremtésére és általa a de-
mokrácia hasznára fordítsa. 

Száz tonna ezüstöt 
kapunk vissza 
Németországból 

Nyárádi Miklós pénzügyminiszter 
washingtoni tárgyalásainak befejezése 
után Franfurtba utazott. Itt az Ame-
rikában létrejött megegyezés értel-
mében az amerikai megszálló csa-
patok parancsnokságával tárgyalt, s 
megkapta a Frankfurtban lévő száz 
tonnát tevő ezüstmennyiség haza-
szállításának engedélyét. Valószínű-
leg a jövő hét elején érkezik Buda-
pestre, hogy hivatalát a pénzügy-
minisztériumban átvegye. 

A Gazdasági Főtanács 
határozatai 

A Gazdasági Főtanács szerdai 
ülésén elhatározta, hogy a beszol-
gáltatást teljesítő gazdák, kik további 
kenyérgabonát ajánlanak fel a fel-
ajánlott gabona jövőesztendei árára 
mázsánként 20 forint előleget kap-
nak. Elhatározta továbbá 62 vagon 
gyümölcsíz piacra dobását, 120 ezer 
orsónak külföldről való behozását. 
Állami jövedékké tették a rézgálic 
árusítását. 

L B A R Á T S Á G - M Q Z G Ó 
M á r c i u s 2 9 - 3 1 . Egy remek amerikai film. S n a p l f l l 

Csattan a csók 
A tiszta szerelem himnusza. Főszereplők: 
Joseph Cotten és Charles Winninger. 

Deanna Durbin, 
Hiradó. 

Ország - Világ 
A szegedi laktanyákat munkás-

lakásokká alakítják át. 

Megnyílt a makói munkásakadémia 

Habsburg Ottó 1938 ban osztrák 
kancellár akart lenni. 

A nemzetgyűlés megkezdte a fel-
hatalmazási törvényjavaslat vitáját. 

R e m é n y t e l e n ? 
Vegyen 

OSZTÜLySORSJEfillET 
H ú z á s : 1947 április 12-én. 

Szerencsés esetben 

f é l m i l l i ó 
forintot nyerhet. 

Jutalom 300.000. — Főnyeremény 
200.000 forint. — Nyeremények: 
100.000, 50.000 forint stb. — Sors-
jegyárak: egész 32, fél 16, negyed 

8, nyolcad 4 forint. 

Bírósági hirek 
Az uzsorabiróság Priviczer-tanácsa 

tégnap mondott ítéletet Fábián János 
csongrádi lakos árdráító visszaélése 
miatt. 1946 X. hó 17-én a liba ki-
lóját a maximált 4 forint 50 fillér 
helyett 5 forintért adta. A bíróság 
az enyhítő körülmények figyelembe 
vételével, másrészt minthogy vele 
szemben a gyors megtorlás elvét a 
letelt idő miatt nem alkalmazhatta 
50 forint pénzbüntetése ítélte. 

n Termelési 
Bizottság ügye 

Détár Mihály a tegnapi városi 
közgyűlésen napirend előtti felszóla-
lásában rámutatott arra, hogy a 
Termelési Bizottság tagjainak fize-
tése még mindig nincs rendezve, s 
emiatt a bizottság két tagja kivált. 
A bizottság tagjai annyi havifizetést 
kapnak, amennyit egy becsületes 
munkásember két nap alatt meg tud 
keresni. Ilyen körülmények között a 
Termelési Bizottság nem tudja el-
látni a ráháramló súlyos feladatot 

Vajda Imre polgármester válaszá-
ban Ígéretet tett a kérdésnek az il-
letékesekkel való súlyos megtárgya-
lására. 

— Elveszett egy D. E . mo-
nogram u barna nyúlszőr kalap, 
vagy tévedésből elvitték a kaszinó-
ban tartott vasárnapi mulatság al-
kalmával a szereplök öltözőjébél. 
Aki tud róla, értesítse lapunk szer-
kesztőségét, Szent Imre hg. u. I. 

Pénteken p f j f | g g | a Barátság moziban 

Előadó: N e r v e t t i K á r o l y „Villamos energia a szocializmus szolgálatában" cimmel. 

Hérc. 28-án, 

este fél 7 órai 
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— Nagyheti istentiszteletek 
sorrendje a kapucinus atyáknál. 
Virágvasárnap de. 10 órakor barka-
szentelés és körmenet. A nagyhét 
első három napján, hétfőn, kedden 
és szerdán de. a bejelentett betege-
ket látogatják meg az atyák. 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 hivek kö-
zös szentáldozása. A feltámadási 
szertartás és körmenet az atyáknál 
Nagyszombaton du. 4 órakor kez-
dődik. 

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

— 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 
hazza magával a szükséges edé-
nyeket és q-kint 3 forint költséget. 

— Kitűnő, olcsó húsvéti cu-
korkát, csokoládét Rágyánszky 
cukorkafizfetéből vásároljunk! 

1383 
— 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 szimfónlkus zenekar 
és kamarakórus hangversenye ápri-
lis hó 1-én 8 órai kezdettel a v. 
Kaszinó nagytermében. Belépőjegy 
3 forint. 

— Hirdetmény. Az épitő 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. 

Párthirek 
Március hó 29-én, d. u. 1 órakor 

OTI üzemi pártnap. Előadó: Juhász 
Jánosné. 

Megtermékenyítési 
kísérleti állomás létesül 

A földművelésügyi miniszter a kül-
földön nagy gyakorlati eredménnyel 
alkalmazott mesterséges megtermé-
kenyítésnek Magyarországon való 
bevezetése és az állatorvosoknak 
ilyenirányú továbbképzése érdekében 
az egyik állami méntelepen kísérleti 
állomás felállítását rendelte el. Ezzel 
tehát elhatározó lépés történt a ló-
auomány fejlesztésa, a fontos mes-
t e r e * megtermékenyítés bevezetése 
• u l i £ t e x n y é w b é n a s*g leküzdése s 
érdekébe** m i n Ö 8 é « i fc,Íavítása 

Jóváhagyták az amerikai 
gabonakölcsönt 

Magyarország 35.000 tonnányi 
élelmiszergabona beviteli szükségle-
tét a nemzetközi élelmiszersegélye-
zési tanács gabonabizottsága jóvá-
hagyta. E gabonamennyiséget az 
Egyesült Államok bocsátja rendelke-
zésre. 

Az amerikai külügyminisztérium e 
lépést magában foglaló közleménye 
rámutat arra, hogy a fenti gabona-
meneyiség a már korábban eszkö-
zölt 5000 tonnányi vetőmag juttatá-
son kívül értendő. Ennek a meny-
nyiségnek egy részét már útnak in-

dították és a'fennmaradó részt még 
április vége előtt útnak indítják. 

Ezt a gabonamennyiséget Amerika 
azért bocsátja Magyarország ren-
delkezésére, hogy ezzel elősegítse a 
jelenlegi kenyéradag fenntartását az 
új termésig. Ez az eljárás összhang-
ban van az Egyesült Államok azon 
törekvésével, hogy támogatást nyújt-
son Magyarországnak jelenlegi ne-
héz gazdasági helyzetében, mely az 
amerikai kormányt továbbra is fog-
lalkoztatja. 

9 0 - 4 0 h o , d lucernát, bodorkát 
w vagy I g y e p e t keresek 

ei• ö r é s z k a s z á l á s r a 
Ujj Sándor Lázár Vilmos utca 17 szám 

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

A szimfónlkus zenekar 
é j kamarakóro! 
i m v e r j e n y e 

Kezünkbe jutott annak az igazán 
művészinek ígérkező hangversenynek 
a műsora, melyre Szentes város 
szimfónikus zenekara és kamarakó-
rusa készül és amely a jelek szerint 
kiemelkedő zenei eseménye lesz vá-
rosunknak.. A zenekar és a kórus 
szemmel láthalólag úgy válogatta össze 
a hangverseny műsorát, hogy az tel-
jesen a nagyhét és a húsvét hangu-
latába illeszkedjék bele. Ezt a komoly 
és ünnepi hangulatot készíti elö a 
Hándel-féle hegedű-zongora szonáta, 
a németalföldi, tragikus sorsú sza-
badsághős emlékére írt E g m o n t -
nyitány, valamint Beethoven III. szim-
fóniája, benne a nagy gyászinduló, 
de a hangverseny csúcspontja mégis 
Haydn nagy oratóriumának, »Krisztus 
hét szava" továbbá Händel Messiásá-
ból a világhírű „Hallelujá'-nak az 
előadása lesz. Mindkét mű eredetileg 
templomi zenének készült, de ma már 
a hangversenytermek állandó műsor-
darabja lett. Haydn műve Krisztus-
nak a keresztfán való kínszenvedését 
és halálát festi énekkar, zenekar és 
magánszólamok zenei nyelvén. A 
nagyszabású műnek négy tétele kerül 
a hangversenyen előadásra a hatal-
mas zárókórussal. A Halleluja pedig 
Händel nagy oratóriumának, a Mes-
siásnak leghatalmasabb világhírű 
részlete. A Messiás tárgya Krisztus 
küldetésének, életének és halálának 
története, amelyet a bibliából vett 
szövegek alapján szerzett Händel. 
Angliában a Halleiuját ma is állva 
szokta végighallgatni a közönség. 

Nagyon figyelemreméltó vállalko-
zás lesz ez a hangverseny. Bármelyik 
nagyváros zenei életében is számot-
tevő esemény lenne. Értékét még 
növeli az, hogy nemcsak a zenekar 
és az énekkar tagjai, hanem a szó-
listák is mind helybeli erőkből ke-
rülnek ki. Szép és komoly estét igér 
a hangverseny műsora. Az előadásra 
kerülő művek, valamint a zenekar és 
énekkar eddigi munkája biztositék 
arra, hogy nemcsak a klaszikus zene 
htvei találnak majd tiszta örömet 
ezen a szépnek ígérkező estén, ha-
nem szívesen hallgathatják meg a 
hangversenyt azok is, akiknek a lel-
kére a zenei szépségek hatással van-
nak és akik a zene szárnyain fel 
tudnak emelkedni a mindennapi élet 
gondjai, bajai fölé egy magasabb, 
jobb világba, a művészetek örökszép 
birodalmába. A hangversenyt kedden, 
április 1-én este 8 órai kezdettel 
tartják a volt Kaszinó nagytermében. 

Minden kereskedő, aki igazolási 
nyilatkozatát még nem nyújtotta be 
vagy benyújtotta ugyan, de igazo-
lási tárgyalásra idézést nem kapott, 
köteles igazolási nyilatkozatát április 
hó 8-ig az elsőfokú iparhatóságnál 
benyújtani. Elleifkezö esetben ipar-
igazolványát elveszíti. 

A pénzügyminiszter körrendeletben 
tájékoztatta a pénzügyigazgatóságo-
ka! a megkötendő keresetiadóközös-
ségi tárgyalások irányelveiről. Egyes 
szakmákban az eddigi 6 százalékos 
kulcs helyett országos érvénnyel ala-
csonyabb kulcsokat állapított meg, 
éspedig: fűszer és vegyeskereskedők 
adókulcsa kötött áruk után 2 száza-
lék, cipőkereskedők adókulcsa 3 
százalék, tüzelőanyagkereskedőké 4 
százalék, könyvkereskedőké 3 szá-
zalék, burgonyakereskedőké 2 szá-
zalék. Egyéb szakmáknál is, ha-
bár nem hivatalos rendelettel, de 
mérsékléseket látnnk, mint az a Bu-
dapesten már megkötött egyességek 
mutatják. Pl. bőrkereskédőknél 5 4 
százalék, textilkereskedőknél 4.5 szá-
zalék, sertés- és marhakereskedőknél 
4 százalék, üveg- és porcellánkeres-
kedőknél 4 százalék, vaskereskedők-
nél 5 százalékos, fűszerkereskedők-
nél 3.5 szálalék. 

A közellátásügyi miniszter 50.928/ 
1947. XI. sz. rendeletével a főzelék 
és zöldségfélékre megállapított ára-
kat hatályon kívül helyezte. Március 
1-től a zöldség, gyümölcs és főze-
lékfélék ára a méltányos hasznot 
meg nem haladó nyereség felszámí-
tása esetén szabadon alakul. 

Uj ármegállapítások (Zárójelben 
a Magyar Közlöny azon száma, 
amelyben a rendelet megjelent.) 
Tűzkő 670-1947. X. a. P. M. (M. 
K. 39.), rézgálic 104.017-1947. Ip. 
M. (M. K. 41.), kötélárú 104.025-
1947. Ip. M. (M. K. 42 ), lábbelli-
árúk 103.009 1947. Ip. M. (M. K. 
43 ) ablakkitt 104.019-1947. Ip. M. 
(M. K. 5 2 ) szapanföző-, mosó, 
tisztítószerek 104.018-1947. I M 
(M. K. 59.) 

A 12 400-1947. K. Sz. M. számú 
rendelet feloldja a textilkereskedőket 
az árúnyilvántartási könyv vezeté-
sének kötelezettsége alól. 

A közalkalmazotti 
illetmények javítása 

A megajánlási költségvetési vitá-
jába a pénzügyminiszter bejelentette, 
hogy május 1-töl új közalkalmazotti 
illetményrendszer lép életbe. Erre 
vonatkozó rendelet már kidolgozás 
allatt áll. 

Mezőgazdaság 
A vármegyék kezességet vál-
lalnak a vetőmagkölcsön-

gabonáért 
Bárányos Károly földmívelésügyí 

miniszter felhívta a törvényhatósá-
gokat, hogy saját hatáskörükben 
mindent tegyenek meg a tavaszi ve-
tőmagszükséglet biztosítása érdeké-
ben. Arról van szó, hogy a tavaszi 
gabonavetőmaggal nem rendelkező 
gazdák — elsősorban az új földhőz-
juttatottak — a törvényhatóság és a 
község kezességvállalása mellett — 
vetőmagot vehetnének kölcsön azok-
tól, akik felesleggel rendelkeznek. 

Ez a vetőmagkölcsön akként nyer-
ne lebonyolítást, hogy azok a gaz-
dák, akik kölcsön vetőmagot kivár-
nak igénybevenni, a felesleggel ren-
delkező gazdával-közvetlenül köiné-
nek kölcsönügyletet. A vetőmaggal 
nem rendelkező gazda kötelezettsé-
get vállalna arra, hogy minden át-
vett 100 kg. vetőmag helyeit az új 
termésből — a visszaadott gabonát 
terhelő tisztílási és egyébb költsé-
gekre tekintettel 20 kg. többlettel 
— 120 kg.-ot fog szokvány minő-
ségben természetben visszaszolgál-
tatni a kölcsönadónak. A kölcsönök 
a törvényhatóság és a község pedig 
— természetesen a kölcsönvevő sze-
mélyének és hitelképességének figve-
lemoe vétele mellett — a belügy* és 
pénzügyminiszter megtörtént hozzá-
járulása alapján a kölcsönért készfi-
zetői kezességet vállal. 

A községi elöljáróságok a kölcsön 
vett vetőmagnak vetési célra való 
felhasználását a termelési bizottsá-
gok bevonásával ellenőrizni fogják. 

A földmívelésügyí miniszter nem-
csak a közigazgatási tisztviselőket, 
hanem a 4 demokratikus párt veze-
tői t is felhívta, hogy helyi pártve-
zeiőik útján erőteljesen támogassák 
a sorsdöntő jeletőségfi ve'őmag-
kölcsön akciót. 

R Á D I Ó 
Budapest I. március 28. 

7.30: Reggeli zene. Hanglemeze* 
8: Milyen károkat okoztak a néme-
tek a szovjet energiatermelésben. 
8.15: Szórakoztató zene Hangleme-
zek. 9: Bor Kálmán szalonzenekara 
12.15: Buttola Ede jazz-együttese. 
13.15: Pest-budai képes krónika. 
13.30: Kondor Lipót zongorázik. 
14.10: A természet építőkövei. 14 30: 
A Bánhidai Bányász Szakszervezeti 
Dalkör énekel. 15: Olasz dalok 
Hanglemezek. 16: Suki Tóni ci-
gányzenekara. 16.40: Petőfi világa. 
17.10: Szakszervezeti tanácsadó, 
hiradó. 17.25: A Vöröskereszt köz-
leményei. 17.45: Sportközlemények. 
18: Örök kuruc szellem. 18.20; 
Honnrárium nincs. 18.30: Zenekari 
müvek. Hanglemezek. 19: Munkások 
az ésszerű munkáért. 19.30: A 
moszkvai értekezlet. 19.45: Tavasz 
Budapesten — tavasz vidéken. 
20.20: Házi együttes. 20.50: Ké-
peslap a Várból. 21: Betheven 
C dur trió. 21.40: Angol nyelvok-
tatás. 22.45: Külügyi negyedóra 
23: BBC ajándéklemezei. 

Gyékény van eladó Wesselényi utca 
44 sz. alatt. 

A «¿trand-dOIIÖben két kishoid 
föld eladó. Értekezni Hajdú József 
Rákóczi Ferenc-utca 99 szám alatt 
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