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Megjelenik hétfő kivételével 
ninden nap a reggeli órákban. 

Kártérítés 
nélkül... 

A tagtoborzó ulán megerősödve 
a magyar dolgozók jelentós rétegé-
nek bizalmával hozzálát a Szociál-
demokrata Párt a 35. kongress7Uson 
elhatározolt célok megvalósításához. 
Az ország életének döntő tényezője 
a mezőgazdasági népesség problé-
máinak megoldása. A hároméves 
agrárpolitikai program ezt a célt 
szolgálja. Mindaddig, mig egy 
program az írott betli stádiumában 
van, keveset ér. A megvalósulás 
kezdetét jelenti azonban a háromna-
pos parasztkongresszus. Amikor a 
szocialista földmunkások tanácsko-
zásra ülnek össze, emlékezni kell 
arra: 1931-ben ezek a földmunká-
sok kiáltották világgá az ellenforra-
dalmi terror legsötétebb korszaká 
ban, hogy a magyar feudalizmust 
fel kell számolni. A szentségtörésnél 
is merészebb cselekedet volt ez, 
amikor az Esterházyak, a Pallavi-
ciniek és a Károlyiak tartották ke-
zükben a magyar politikai élet 
uralmát jelentő földet. 

„Gyerünk szaktárs" — mondta 
az ökörnek hajnalhasadáskor a szuty-
kos, agyongyötört j-rcu földmunkás, 
aki az ökörnél is rosszabb életet 
élt. Igen, állat-takarmányt csináltak 
a búzából, akkor, amikor százezrek-
nek nem volt kilónyi kenyerük sem 
ebben a hazában. Ez volt az úri 
Magyar* rszág agrárpolitikája. S a 
szaktársak közül egynéhányan vet-
ték maguknak a bátorságot, hrgy 
ebben a világban és ebben a lég-
körben kimondják a nagy szót: a 
föld a miénk, idjátok vissza! 

Szocialisták voltak, akik tudták, 
hogyha kiáltó szavuk a vér és a 
börtön szenvedésének tengerébe is 
fullad, el keli jönni az időnek, 
amikor ezek a szavak valóra vál-
nak. Az idő eljött és a szocialista 
földmunkások a nagy halleluja és 
hozsannázás helyett a munka meg-
becsülésével és az új feladatok ki-
tűzésével tisztelegtek a szocialista 
világeszme győzelmének egyik ha-
tárkövénél. Mert győzelem volt ez, 
s ha a magyar föld dolgozóját az 
ökörrel azonosító uri-muri nem dön-
tötte volna pusztulásba az országot, 
akkor ez a győzelem nemcsak ki-
induló pontot jelentett volna, hanem 
a magyar föld népének megindulá-
sát is az emberi élet útján. 

így a puszta föld jószágok, fel-
szerelés nélkül csak újabb és ha-
talmas áldozatok árán válhatik a 
magyar nép jólétének forrásává. 
Különös nehézség a magyar nép 
sorsában, hogy a társadalmi és 
gazdasági rendszerváltozás egybe-
esik az ország újjáépítésének mun-
kájával. De ehhez a nehézséghez 
még azt is hozzá kell számitanunk, 
hogy a múltból visszamaradt erök 
nem a megbánás útján és a ma-
gyar haza igaz szeretetéből támo-
gatják az ország boldogulására irá-
nyuló törekvéseket, hanem vissza-
ráncigáló és akadályozó tevékeny-

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

Szakasits elvtárs megbeszélései 
Benes csehszlovák elnökkel 

Szakasits Árpád miniszterelnókhe-
lyettes a Csehszlovák Szociáldemo-
krata Párt meghívására március 
25-én Horváth Zoltán elvtárs a Nép-
szava külpolitikai szerkesztőjének 
kíséretében Prágába utazott. Szerdán 
többórás tanácskozást folytatott 
Fierlinger elvtárs miniszterelnökhe-
lye tessel és a cseh Szociáldemo-
krata Párt több vezetőjével. 

Csütörtökön délben Eduárd Benes 

a csehszlovák köztársaság elnöke 
közel kétórás magánkihallgatáson 
fogadta Szakasits Árpádot, amelyen 
jelen volt Fierlinger miniszierelr.ök-
helyettes és Horváth Zoltán is. Sza-
kasits elvtárs pénteken tért haza 
Budapestre. 

Ugyanekkor folytatódtak a ma-
gyar-cseh tárgyalások Pozsonyban. 
Sebestyén Pál a magyar delegáció 
vezetője;csütörtökön Budapestre uta-

zott, hogy a kormánytól ujabb uta-
sításokat kérjen. Távollétében az 
albizottságok folytatták munkájukat. 
Megállapodtak abban, hogy az át-
települők minden ingóságukat ma-
gukkal vihetik. A gazdák mezőgaz-
dasági gépeiket, állatállományaikat, 
a kereskedők és iparosok üzlet és 
Üzemi berendezésüket és árukészle-
tüket. 

A Szociáldemokrata Párt 
vármegyei közigazgatási értekezlete 

Vasárnap délelőtt 10 órakor kez-
dődik a Szociáldemokrata Párt vár 
megyei köziga-gatási értekezlete. A 
megye valamennyi községének és 
városának szociáldemokrata tisztvi-
selői jelen lesznek ezen az értekez-
leten, amelynek előadói: dr. Hazai 
László főispán és Bartucz János elv-
társ, a központi titkárság közigazga-
tási osztályának vezetője. Megjelen-
nek az értekezleten a községi és a 
törvényhatósági frakció tagjai is. 

A tagtoborzó után a Szociálde-
mokrata Párt konstruktivabb alapokra 

kívánja fektetni községi politikáját, s 
ezt a célt szolgálja ez az értekezlet 
is. Pártunk becsületes, a dolgozó 
nép érdekeit szem előtt tartó mun-
kát követel meg minden közigazga-
tási funkcionáriusától. Az egész or-
szágban lesznek i'yen értekezletek 
vasárnap s hisszük, hogy a megbe-
szélések eredményeképen a közigaz-
gatás jelentős mértékben fog előre-
haladni a demokratizálás útján. 

Az értekezlet a városháza köz-
gyűlési termében lesz. 

A nagy világ 
Németország nyugati zónájában 

újabb nagyarányú náci összeeskü-
vést lepleztek le. Az amerikai hiva-
talos közlemény kidomborítja, hogy 
a nácik földalatti csoportokat igye-
keztek szervezni, melyben volt SA 
tisztek játszottak vezető szerepet, 

céljuk a mostani Németország po-
litikai kormányzatának megdöntése 
és nagyobb szabotázs cselekmények 
megszervezése volt. Kiterjedt fekete 
piaci müveletekből pénzelték vállal-
kozásukat. 

London a moszkvai tágyalásokról 
Londoni politikai körökben Bevin-

nek Sztálin generalisszimusszal foly-
tatott megbeszéléseiről optimista 
hangnemben nyilatkoznak. Cáfolják 
ugyanakkor Bevin lemondásának hí-

rét. Valószínű, hogy rövidesen újabb 
megbeszélésekre kerül sor angol és 
szovjet tényezők között, sőt beszél-
nek az amerikai-szovjet egyezmény 
kiterjesztésének jelentőségéről is. 

A moszkvai konferencia 
Moszkvában a gazdasági és jó- lesz a német kartelek megszünteté-

vátételi kérdések kerültek sorra. Szó | séről, a Ruhr vidékről és a német 

ipari kapacitás meghatározásáról. 
Itt említjük rr.eg még azt is, hogy 
egyes amerikai körök az atomellen-
őrzés irányi'ásával Marshall külügy-
minisztert kívánják megbízni. 

Fölmentették 
a dorogi bányász-

katasztrófa vádlottait 
Csütörtökön hirdetett ítéletet a 

pestvidéki törvényszék a dorogi 
bányászszerencsétlenség ügyében. 
Schmidt Jenő bányamérnököt, Szi-
lárd János bányafelvigyázót, Sárdi 
János Dányamestert és Hajnal Jó-
zsef fóaknást bűncselekmény elkö-
vetése miatti vád alól felmentette. 
A bíróság az indoklásban megálla-
pította, hogy mind a négyen meg-
tették az ilyenkor szokásos és egye-
dül teendő intézkedéseket. A sze-
rencsétlenség okai az évtizedek óta 
fennálló hibák voltak és az, hogy 
a háború alatt elvesztett mentöké-
szülékek pótlására nem volt lehe-
tőség. 

Összekötő bizottsági 
ülés 

A két munkáspárt szentesi szer-
vezeteinek összekötő bizottsága pén-
tek délután ülést tartott. Az ülésen 
megtárgyalták az aktuális helyi és 
megyei vonatkozású kérdéseket. Hi-
vatalos közleményt a tárgyalások 
anyagáról egyelőre nem adtak ki. 

séget fejtenek ki. 
A helyzet és a jövő, amelynek 

kimunkálásán az agrárszocialisták 
fáradoznak, tehát nem könnyű. A 
demokrácia széles lehetőséget ad, s 
ezek a lehetőségek jelentkeznek, 
amikor a szabadság szent igéjének 
álcája alatt ma már a földreform 
után alig két évvel az országve-
szejtö nagybirtokosok kártalanításá-
ról beszélnek állítólag demokrata 
politikusok. 

De ki beszél a föld dolgozóinak 
kártérítéséről? A Jánosok és Istvá-
nok százezreinek szolgai életéről év-

századok sőt egy évezred alatt. És 
ki beszél az agrár szocialisták kárá-
nak megtérítéséről? Ki adja vissza 
a mártírok sok százának életét, akik 
ismeretlenül és jeltelenül hullottak 
sírba a börtönök mélyén és a csen-
dőrcsizmák rúgása alatt? És ki be-
szél a sok százezer az életbe fel 
sem serdült magyar gyermek pusz-
tulásáról, akik a gümökóros és tü-
dővészes cselédlakások nyomorta-
nyáin pusztultak el. És végül de 
nem utolsó sorban ki beszél azokról 
a földmunkásokról, akiket egy ember-
öltő alatt kétszer hurcoltak ki a vá-

góhídra, hogy az Alfonzok és Ubulok 
tízezer holdjaiért áldozzák életüket? 

Nem Vivánunk, mert nem kapha-
tunk kárpótlást. De ugyanakkor fo-
gadalmat teszünk arra, hogy az el-
szenvedett áldozatok árán nem épí-
tünk hont újabb elnyomó uralom-
nak. Az agrárszocialisták be fogják 
bizonyítani, mit Sulyok és társai 
nem hisznek, mert nem akarnak 
hinni, a földet megtudják munkálni 
és megtudják becsülni, s rövidesen 
el fog érkezni az az idő, amíker 
földesurak nélkül virágzó és gazdag 
lesz Magyarország. 



A közigazgatás o népet szolgálja! - Ezért kőzd: o Szocitildetnokrata P í r t 
Jegyzetek 

Hiába, mégis csak igaz az a ma-
gyar közmondás, hogy evés közben 
jön meg az étvágy. Tudott doiog 
ugyanis, hogy elsőnek a két munkás-
párt dolgozott ki hároméves gazda-
sági tervet s ezt követte a Független 
Kisgazda Párt ilyen irányú terve. Ez 
persze mit sem von le az ország 
többségi pártjának az újjáépítésre és 
az életnívó emelésére vonatkozó el-
gondolásainak értékéből, amit hűen 
tükröznek vissza mind a fővárosi, 
mind a vidéki munkáspárti sajtó-
orgánumok. Igen, a Független Kis-
gazda Párt hároméves terve kétség-
telenül megszívlelendő és nem ha-
nyagolható el akkor, amikor a de-
mokratikus kormányzat tervgazdál-
kodás bevezetésével gazdasági éle-
tűnk talpraálíítását tűzte ki feladatául. 
Az a célzatos beállítottságú vezércikk 
azonban, amelyben a Szentesi Újság 
kommentálja a Kisgazda Párt tervét 
és azt a munkáspártok tervei fölé 
helyezi, semmiesetre sem szolgálja a 
nagy nehezen újból közös nevezőre 
hozott koalíció érdekeit. A kisgazda 
lap cikkírója odáig megy fejtegeté-
seiben, hogy a hároméves tervvel 
kapcsolatban nemcsak a munkás-
pártok elsőbbségi jogát vitatja el, 
hanem igyekszik azokat, főleg mező-
gazdasági vonatkozásban alárendelt-
ségi szerepre kárhoztatni a kisgazda-
terv hasonló elképzeléseivel szemben. 
Az egész vezércikkből kitűnik, hogy 
írója nemcsak, hogy nem olvasta, 
de talán még színét sem látta a 
munkáspártok terveinek. Nem aka-
runk vitatkozni: aki elolvassa a gaz-
dasági terveket, meggyőződhetik ar-
ról, hogy melyik párt harcol leg-
következetesebben a magyar mező- j 
gazdaság felvirágoztatásáért, 

o—o 
Új pártalakítás híre érkezett Fran- 1 

ciaországból Neve a „ Francia Sza- j 
badságok Védelmének Pártja". Pro- J 
gramja a szabadkereskedelem, az , 
államosítás felülvizsgálása és a ki- f 
sebb együttműködőknek (mármint a j 
németekkel együttműködőknek) adan- ! 
dó közkegyelem... — Mindez önma-
gáért beszél s talán mondanunk sem 
kell, hogy neofasiszta pártról van 
szó. A párhuzamot nem nehéz meg-
vonni Sulyokék és francia testvér-
pártjuk között Mindenesetre elgon-
dolkoztató az a tény, hogy a nem-
zetközi reakció még ma is a szabad-
ság jelszavával „operál", vagyis azzal 
a jelszóval, amelynek örve alatt éppen 
ők és egyívású cimboráik a legke-
servesebb elnyomatást és terrort zú-
dították a világ szabadságszerető 
népeire. Magyar Szabadság Párt... 
Francia Szabadságok Védelmének 
Pártja... hm... Nem gondolnak a tisz-
telt urak ar/a, hogy 1947-et írunk s 
a felszabadított népek már kaptak 
egy kis ízelítőt az igazi szabadságból? 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (0y. A.) 

Kártolószalag 
gyári áron 

EIsS Hagyar KArtolószalaggyár Rt. 
Pe»l»«nl16nnc. Apponyi Albert u 30. 

Hirdessen lapunkban! 

A minisztertanács 
határozatai 

A csütörtöki minisztertanács elfo-
gadta azt a rendelettervezetei, amely 
az állásuktól felfüggesztett köztiszt 
viselők illetményeinek visszamenő-
leges kifizetését szabályozza. Elvileg 
elhatározták a honvédség fizetés és 
zsoldjavitását. Hozzájáiultak a ma-
gyar-belga kereskedelmi tárgyalások 

felvételéhez. A minisztertanács két-
millió forint hitelkeretet engedélye-
zett az ujgazdák vetőmagbeszerzé-
sével kapcsolatos kölcsönigényiés 
kielégítésére. Nagy Miklós közokta-
tásügyi államtitkárt felmentették és 
helyébe dr. Alexy György fővárosi 
leánygimnáziumi igazgatót nevezték ki. 

Arany Bálint vallomása 
a % összeesküvést perben 
Az összeesküvők bflnperének tár-

gyalásán csütörtökön Arany Bálintot 
hallgatták ki. Kijelentette, hogy bű-
nösnek érzi magát. Az összeesküvők 
politikai felfogás tekintetében a Kis-
gazda Párthoz álltak legközelebb. 
Külpolitikai tájékoztatót adtak már 
1245 őszén a Kisgazda Pártnak, 
amikor az összejövetelen Arany Bá 
linton és Szentiványin kívül megje-
lentek Kovács Béla és Saláta Kálmán 
is. A választási taktikára vonatkozó 

megbeszéléseket Kovács Béla lakásán 
tartották. Itt határozták el azt, hogy 
Szentiványinak beosztást kell adni a 
külügyminisztériumban. Mistéth End-
re lakásán gépelték le a heti tájé-
koztatókat. 1946 májusában vetették 
fel azt a kérdést, hogy a rendőrség 
tisztikarába és a politikai rendőrségbe 
is be kell juttatni embereiket. A 
nagybirtok visszaállítására vonatkozó 
terveket Héder dolgozta ki. 

Az ármentesítö társulatok orosházi értekezlete 
WöszerutlenneR tartotta az államosítás 

gondolatát 
Az ármentesítö társulatok minisz-

teri biztosa Dékán József 27-re 
nagyszabású társulati értekezletet hí-
vott össze Orosházára. Az értekezle-
ten megjelentek az érdekelt társula-
tok kiküldöttei, véleményező bizott-
ságai. A Körös-Tisza-Marosi Ármen-
tesítö Társulatot Vekerdi Sándor 
igazg.-főmérnök, Négyesi Imre és Má-
téffy Ferenc fömérnökök képviselték. 

Az értekezlet homlokterében az 
időszaki problémák mellett 

az ármentesítö társulatok ál-
lamosításának kérdése állt. 
A véleményező bizottságok, 
melyekben valamennyi de-
mokratikus párt képviseltette 
magát, a kérdést időszerűt-

lennek tartották. 
Az államosítási gondolatot a Gaz-

dasági Főtanács vetette föl, a társu-
latokkal kapcsolatos fizetési nehéz-
ségek miatt. Először a Tisza-Duna-
völgyi társulatokat hívta föl a kér-
dés megvitatására, majd ezt köve-
tóleg a miniszteri biztos hívta össze 
az országos jelentőségű értekezletet. 
A kérdésben minden társulatot meg-
hallgattak és a döntés a következő 
álláspontok figyelembevételével ala-
kult ki. 

Ha a nagybirtokos világban nem 
volt szükség a társulatok államosí-
tására, most még kevésbé lényeges a 
kérdés, mert 

a társulatok keblében nem 
egyéni haszonszerzésről, ha-
nem kisemberek életéről 

van szó. 

Az álami aparátus nehézkes mun-
kaja nem érvényesülhet e téren, ahol 

legtöbbször a szükségszerű-
ség kivánta gyors intézke-

désekre van szükség. 

Állami kezelésnél az alkalmazottak 
áthelyezhetők, cserélhetők, itt azon-
ban 

sok éves helyi ismeret és 
tájékozódottság szükséges a 
belvízlevezetést és a védeke 

kezést illetően. 
Az ármentesítö társulatok mint 

említettük nem haszonra dolgozó, 
hanem alruista intérmények. Itt az 
érdekeltek a társulati közgyűlések 
keretében maguk határoznak és 
döntenek ügyvitelükről és anyagi-
akról. És az előirt jövedelmet köz-
vetlen a társulat fordítja azérdekeltek 
segítségére. 

A fentemlített szempontok figye-
lembevételével az országos értekez-
let az államosítás kérdését idősze-
rűtlennek tartva egyhangú határo-
zattal elvetette. 

F. 

H Ú S V É T R A 

l o c s o l ó v i z e t , kölnit 
piperecikket, divat és rö-
vidárut legelőnyösebben 
szerezhetjük be 

L Ö W Y - n é l 
Kossuth-utca 18. 

Csak a kisemberért 
A jószdndéku kritika csak hasz-

nára válhat a ma folyó munkának, 
amely föladataiban és nehézségei-
ben nem kicsiny, hiszen a háború 
rombolása után egy uf országot 
kell megteremteni. Ennek az or-
szágnak és az ország életének leg-
főbb jellemzője a jövőben a szo-
ciális szempontok szem előtt tar-
tása kell, hogy tegyen. Elég volt 
abból az életből, amely csak keve-
sek számára, a kiválasztottak szá-
mára volt nevezhető valóban élet-
nek, s a dolgozó tömeg érdekeivel 
ugyanakkor játszottak addig, mig 
ez a játék egy borzalmas vérfür-
dőbe fulladt bele. Az épitő munká-
nak nemcsak szavakkal kell meg-
valósulnia. Nem eshetünk abba a 
hibába, hogy mindent újnak dekla-
rájunk, s ugyanakkor a régi rossz 
utakon haladunk. Szentes város 
vezetőségének munkája sok tekin-
tetben érdemel elismerést, de szo-
cialistákhoz hiven nem megyünk el 
olyan tünetek mellett sem, amelyek 
hibásnak látszanak. Kötelességünk 
rámulatni ezekre a hibákra, mert 
tisztában vagyunk azzal, hogy 
amig a múltban egy hibára való 
rámutatás bünt jelentett, addig ma 
a demokrácia megerősödésének 
szempontjából csak hasznos lehet. 
A különraunkadij városi elosztása 
nem felel meg azoknak az elvek-
nek, amelyeknek valóraváltásáért 
mi szociáldemokraták dolgozunk. 
A vármegyei hivataloknál szintén 
megtörtént ez az elosztás, s ott a 
helyes szempontokat annyira fi-
gyelemmel kisérték, hogy nemcsak 
a főtisztviselők nem részesültek 
a különmunkadijban, de még ki-
sebb tisztviselők közül is kiemelték 
a vagyonilag erősebbeket. Nekünk 
szociáldemokratáknak nem az a 
felfogásunk, hogy vezető állásokat 
kell szereznünk, hanem a dolgozó 
kisemberek és a tisztviselők érde-
keiért kívánunk kiállni. Éppen 
ezért szükségesnek tartjuk a külön-
munkadij elosztásának a közgyűlés 
által meghatározott módon való 
sürgős korrigálását. 

A Szociáldemokrata Párt 
vasárnapi népgyűlései 

A Szociáldemokrata Párt f. hó 30-
án, vasárnap délelőtt fél 11 órai kez-
dettel az alábbi helyeken tart gyűlé-
seket: 

Fábiánsebeslyén, előadó dr. Boros 
Kálmán. 

Magyarlés, előadó dr. Rablóczky 
Árpád. 

Mindszent, dr. Solti László. 
Nagymágocs, dr. Jeney János. 
Árpádhalom, Papp Lajos. 
Csongrád, előadó Budapestről. 
Szegvár, előadó Budapestről. 

A legújabb tízes száma 
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Húsvét i l ocso lók nagy vá lasz tékban 

H I R E f i 
Ma március 29. Rom. kai. Augusta. 

protestáns Cirill. 
Vízállásjelentés: Tisza 2*-án 620. Kurca 

m 
Hőmérséklet, + 5 fok 
któjárásjeleniés. Derült idő, a hőmér-

irfklet tovább emelkedik. 
Ügyeletes gyógyszertárak« Március 29— 

3J-ig Oláh és Ihász. 
Szinház: Vén diófa. (Simor Erzsi 

felléptével). 
Szabadság Mozgó: Szováthy Éva 

Pirosló postaládák 
-nintegy a békevilág régen látott 
szimbólumai, mint hosszú vándor-
úiról visszatért madarak ismét ott 
jiritanak a város öreg házain. S 
ahogy elnézzük a béke lélektelen 
pirosló hírnökeit, valami fájdalma-
san keserű ellágyulás vesz rajtunk 
erőt. Így van ez. Mindig keserűvé 
majd boldoggá válik egy egy per-
cünk, ha a mindennapi életbe a bé-
kevilág egy-egy visszatérő mozzanatát 
véljük felfedezni. Elsuhan lelki sze-
meink előtt a mult, a háborús évek 
véres lőporfüstös levegője és egy 
pillanatra bár, de átéljük a szenve-
dést és a vihart. Ez a kis egyszerű 
vostaláda is, hogy szimbólizálja a 
mult évek keserű emlékeit és e ke-
serű emlékek hatására megrezzen 
telkünkben a mult. De mégis meg-
vigasztalódunk. Hirdessék csak ezek 
a forradalmi színekben pirosló levél-
szekrények a békét. Merthisz a bel-
sőjükbe rejtett sokezernyi titkot szív 
küldi a szívnek, barát a barátnak, 
testvér a testvérnek. Az otthon bol-
dog melegét pecsétes levelek viszik 
a meghitt családi fészekbe, a tábori 
lopok katonás, haragos zöld szine 
helyett, rózsaszín kuperlák álmodoz-
nak benne a boldogabb jövőről... 
De jobban is van ez így. S boldog 
mosollyal tekintünk mégegyszer „rá-
juk" Isten hozott benneteket piroslá 
postaládák. (F. L.) 

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

— Nagvheti 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 
kezdettel. A műsor keretében, me-
lyen ének-, zeneszámok, szavalat 
szerepelnek, Makay Miklós buda-
pesti lelkész tart előadást. Műsor 
rtán teát szolgál föl a Nőszövetség. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Megalakul 
az új 
szakmaközi bizottság 
A szakszervezetekben végefelé 

járnak a tisztújító közgyűlések s így 
rövidesen sor fog kei ülni az új 
szakmaközi bizottság megalakulására. 
Ezzel kapcsolatban Gyenes Péter 
elvtárshoz, a szakmaközi bizottság 
vezeíő titkárához intéztünk kérdést, 
aki a következőket mondotta: 

— A szakmaközi bizottság újjá-
alakulására rövidesen sor kerül. Az 
eddig lefolytatott szakszervezeti vá-
lasztások azt igazolják, hogy a szer-
vezett munkásság az eddiginél i\ 
erősebben és nagyobb lendülettel 
kíván a szakszerve?eti életben részt-
venni, ezáltal gazdasági érdekeinek 
hathatós biztosítását megszilárdítani. 
Az új szakmaközi bizottság feladata 
lesz — nagyobb mértékben, mint 
eddig — a munkásság legfőbb ér-
dekszerve lenni s gazdasági súlyát 
a politikai vonalon jelentkező ellen-
forradalmi törekvések ellensúlyozá-
sára felhasználni. 

Nagyarányú államosítás 
Norvégiában 

Einar Gerhardsen norvég minisz-
terelnök az országgyűlés pénzügyi 
vitájában közölte, hogy a norvég 
Nemzeti Bankot rövidesen államo-
sítják és bevezetik a szénegyedáru-
sitást. Az állam venné át az élet-
biztosító társaságokat és állami ke-
zelésbe vennék az orvosszerek be-
hozatalát és eladását is. 

Hirdessen lapunkban! 

Új rendszer 
a mezőgazdasági 

tanintézeteknél 
A mezőgazdasági tanintézetek átlag 

100 hold kiterjedésű birtokkal ren-
delkeznek, ^melyen gyakorlati okta-
tást végeznek. A régi oktatási rend-
szert most megváltoztatták a mai 
mezőgazdasági helyzetnek megfele-
lően. A cél az, hogy a nagybirtok 
megszűnése után a gazdasági tan-
intézetek tanulói parasztgazdasági 
kisüzemi gazdálkodást tanuljanak. 

Az állami igazgatás alá kerülő 
birtokokon nemesített magvak elsza-
poritásával foglalkoznak. 

Villamos-világítás, 
motorszerelés, motor-te-
kercselés. javítás szak-
szerűen és olcsón 

MOLNÁR ISTVÁN 
vili-vállalat. (Mimózával szemben) 
KOSSUTH -U. 14 a az udvarban. 

Csongrád megye 
március havi kenyér-

gabona kiutalása 
A kenyérellátás országos minisz-

teri biztosa értesítette Csongrád me-
gye alispánját, hogy a vármegye 
március havi ellátásának biztosítá-
sára pótkiutalásként 200 mázsa ke-
nyérgabonát kiutal. A fent említett 
gabonamennyiség 40 százaléka buza, 
40 százaléka rozs és 20 százaléka 
árpa, illetve kukorica. A keverési 
arány figyelembevételénél felhívta az 
alispánt, hogy a helyi viszonyokra 
tekintettel, valamint a készlet hely-
zet miatt a keverésnél változtatást 
is eszközölhet. 
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Három mozaik 
l . Melasz 

Nagy hordókban érkezett meg a 
cukorrépatermelök részére a cukor-
gyártási melléktermék, a melasz. Itt 
látjuk a szerkesztőség udvarában, 
ahogy mérik literszámra a jelentke-
zőknek. Eszünkbe jut, hogy ezelőtt 
alig másfél esztendővel még a kin-
csek sorába tartozott ez az édesítő 
szer, mert valódi cukorról még ál-
modni sem lehetett A drága ma-
gyar föld és a szorgos munka azon-
ban ezen az átmeneti állapoton is 
segített és ma már nemcsak a cukor, 
de a cukorka sem ritkaság és el-
érhetetlen valami. Jó emlékezni a 
múltra és az apróságokat figyelem-
mel kisérni, amelyek a felemelkedés 
útját jelölik. Senki és semmi nem 
sietett és nem jött segítségünkre, 
egyedül magunkra számítottunk, a 
magyar nép akarására és jól szá-
mítottunk. 

2• Utazás 
Az ember hajnalban fölül a vo-

natra s 9 után néhány perccel Bu-
dapest utcáinak emberrengetegét cso-
dálhatja. S ha negyed 6-kor újból 
vonatra ül, este már a tavaszi idő-
ben lassanként felmelegedő lakás 
békés családi légkörében ihatja a 
tejeskávét. S ha megteszi ezt az 
utat, megint jó ha egy pillanatra az 
emlékezés útjára tér, s felidézi azo-
kat az időket, amikor ekhós szeké-
ren, a vonat tetején és a tartályvo-
natok ütközőjén küzdötte fel magát 
sokszor nap fcs éjszaka hosszat a 
fővárosba. Nem is szólunk . arról, 
hogy a Tisza záróvonalán való át-
hatolás milyen hatalmas nehézségek-
kel járt. De ismét egy bizonyíték 
arra, hogy ez a demokrácia, ame-
lyet golyózás közbe az iskolás gye-
rekek az utcán szidnak és a kurta-
szoknyás divatdámák az expressók 
amerikai cigarettafüsttől fanyar il-
latú helyiségeiben gúnyolnak, mégis 
csak mutat föl valamit. Minden-
esetre többet, mint amennyit akár 
Dálnoki Veressék, akár a Sulyok 
Dezső kabátjába akaszkodott grófi 
és tábornoki ivadékok csináltak 
volna. 

3. Szujság 
Állítólag a Kisgazda Párt orszá-

gos vezetősége elhatározta, hogy 
sajtója hangnemének egységesítésére 
bizottságot küld ki. A magyar de-
mokrácia és a koalíció érdekében 
szükségesnek tartanók, ha ez a bi-
zottság minél hamarabb ellátogatna 
Szentesre és szétnézne, hogy mi 
történik a Kisgazda Párt Szentesi 
Újságjának berkeiben. Mégis csak 
különösnek tartjuk, hogy annak a 
pártnak a lapja propagálja A Hol-
napot, amelyről és amelynek veze-
tőiről Sulyokék azt állítják, hogy 
elárulták az országot és a nemzetet. 
Elvégre az ü z l e t is csak addig 
mehet, ameddig a párt politikai és 
elvi síkjába belefér. A Szentesi Új-
ság és szerkesztősége, ha ugyan 
ennek lehet nevezni, az ilyen kér-
déseket egyszerűen figyelmen kivül 
hagyja. Hát mi nem hagyjuk figyel-
men kivül és megmondjuk, hogy ne 
regéljenek addig nekünk a koalíció 
helyreállításáról, amíg Sulyokékkal 
cimborálnak. Mi ugyanis csak a de-
mokrácia koalícióját akarjuk és nem 
az ellenforradalomét. 

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

Csattan a csók 
A tiszta szerelem himnusza. Főszereplők: Deanna Durbin, 
Joseph Cotten és Charles Winningen Híradó. 

Szociá ldemokrata parasztkongresszus 
m á r c i u s 29-30-31-én Budapes ten az Ú j v á r o s h á z a közgyű lés i t e rmében . 
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Előre! 
Még egy-két nap s befejeződik a 

Szociáldemokrata Párt márciusi tag-
toborzója, amelyhez hasonló méretű 
agitációt s felvilágosító munkát még 
sohasem látott az ország népe. A 
siker, a mindent elsöpró s minden-
kit magával ragadó diadal nem 
maradt el és most, az egyetlen pil-
lanatra sem szünetelő lázas, szer-
vező munka utolsó napjaiban meg-
állunk egy pillanatra, örömmel álla-
píthatjuk meg, hogy jó munkát vé-
geztünk. 

A végleges eredményeket még 
nem ismerjük, de az a 100 ezer uj 
tag, akik a toborzó eiső két heté-
ben csatlakoztak hozzánk, bizonyit-
ják, hogy a Szociáldemokrata Párt 
erőfeszítései nem voltak hiábavalók: 
célkitűzéseink s az igazi demokrácia 
megvalósításáért folytatott harcunk 
a magyar dolgozók egyre nagyobb 
tömegeinek megértésével és helyes-
lésével találkozik. 

A tettek, az Ígéretek valóraváltá-
sának ideje következik, s nincs az 
az erő, amely megállíthatna bennün-
ket utunkon: Ma a demokráciáért, 
holnap a szocializmusért. Megsoka-
sodott tömegeink friss lendülettel 
viszik előre a zászlót r. nincs már 
messze az idő, amikor e sokat szen-
vedett ország népére is fölvirrad a 
boldogság, a szocializmus hajnala. 

J O N I 
A régen várt 

J Ö N ! 

építőipari muntaúsok Dúlja 
Büffé. — Jóhangulat. — Sorsolás — mert 

G Á B O R P I S T A zenekara muzsikál 
Húsvét első napján az Ipartestületben este 8 tói 4-ig. 
Mindenki ott legyen. Szeretettel várunk mindenkit. Rendezőség 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy az újjá-

építési közmunkaváltság kiszámítá-
sánál irányadó átlagos napszámbér 
2.40 forint. 

A közmunkaváltság havonta min-
den hó 1 napján esedékes és azt a 
fizetésre kötelezett a hónap 5 nap-
jáig pótlékmentesen fizetheti meg. 
(A közbejött ünnepekre való tekin-
tettel 1947- évi április hónapban 
9-éíg lehet pótlékmentesen fizetni). 
Késedelmes fizetés esetében havi 
3 százalék pótlékot kell fizetni. Pót-
lék cimén annyiszor 3 százalékot 
kell a hátralék után felszámítani, 
ahány naptári hónap letelt, vagy 
megkezdődött az esedékesség beáll-
tától a fizetés megtörténtéig 

Ha a késedelembe eső váltság-
kötelest természetbeni közmunkára 
nem veszik igénybe, tőle a nap-
számbérmérlékben kifejezett hátra-
lékot a mindenkori átlagos napszám-
bérnek megfelelő ös.^zegb'n közadók 

/ n ' 4 \ l módjára kell behajtani. A váltság 
(Uy. A.) 1 behajtására, bíztositására, elévülé-

I sére és a késedelmi fizetés esetében 
1 járó késedelmi kamatokra, a közadók 

- Evangélikus templomi ün- í kezelésére vonatkozó törvényes ren-
nepély. Virágvasárnapján, március j delkezések irányadók. 
30-án du. 5 órakor az evangélikus 
templomban vallásos ünnepély lesz, 
amelynek keretében Takács János 
hódmezővásárhelyi evang. lel Kész 
tart előadást. Dr Kiss Nándor he-
gedűszólót ad orgona kisérettel, 
ifj. Wolff Károly és Kovács Erzsé-
bet szavalnak. Erre az ünnepélyre a 
hiveket és az érdeklődőket szerelet-
tel hívja a lelkészi hivatal. 

— 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. 

— Kitűnő, olcsó húsvéti cu-
korkát, csokoládét Rágyánszky 
cukorkaü/létéből 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 meghivunk. El-
nökség. 

— Felhívás . Felhívom a faipari 
munkásokat, hogy f. hó 30-án de. 
10 órakor, központi előadóval fon-
tos tárgvban tagértekezletet tartunk, 
melyre kötelező és pontos megjele-
nést kér a Vezetőség. 

— Város i szimfónikus zenekar 
és kamarakórus hangversenye ápri-

hó 1-én 8 órai kezdettel a v. lis 
nagytermében. Belépőjegy Kaszinó 

3 forint. 

""1 Az építő ipari 
munkások szakszervezete 30 án de 
10 órakor a szakszervezeti szék-
házban tagértekezletet tart. A tagér-
tekezleten résztvesz a kerületi tit-
káris, aki a szakmát érintő kérdé-
sekben fontos tájékoztatást ad Ucv 
a csoport tagjai, mint a nem tagok 
pontos megjelenését kéri a Veze-

Az a háztulajdonos, házmegbizott, 
aki a közmunkaváltság beszedése 
és befizetése tekintetében a jogsza-
bályokban meghatározott leendőit 
egyáltalán nem, vagy pedig nem a 
megszabott időben végzi el, ameny-

/ nyiben cselekménye súlyosabb bün-
j tető rendelkezés alá nem esik, ki-
j hágást követ el és a R 1. 2 5 § 1 
; bek. szerint büntetendő. A pénzbün-
| tetés tekintetében az 1928 X. tc. és 
I az ezt módosító 8960—1946 M. E. 

számú rendelet (M. K. 173 s/ám) 
rendelkezése irányadó. A pénzbün-
tetés legmagasabb összege 24,000 
forint. A R. I. 25 § 4 bekezdésben 
foglalt rendelkezés a kihágás tekin-
tetében is irányadó. 

A 8100—1947 ÉKM. sz. rendelet 
1 § alapján a közmunkanötelezettek 
részére már kiadott, vagy ezután 
kiadásra kerülő közmunkaigazolvá-
nyok térítési dija 60 fillér. A 2 § 
alapján a térítési dijat, a már ki-
adott, vagy kiadásra kerülő köz-
munkaigazolványokért az 1947. évi 
április hóban esedékes közmunka-
váltsággal egyidejűleg kell befizetni. 

A térítési dijat a közmunkaköte-
lezetteknek, valamint az állandó és 
ideiglenesen menteseknek is meg 
kell fizetni. 

A rendes munkahelyükön ter-
mészetbeni közmunkával teljeaitö 
személyektől periig a munkaadó kö-
teles az 1947. évi áprüís hó 5 nap-
jáig beszedni és beszolgáltatni. 

A közmunkaváltságot és az iga-
zolvány dijakat az Eperjes-széli, 
Lapistó ONCsA i és a kistökei köz-
igazgatási kirendeltségeknél is lehet 
befizetni. 
? t ? Polgármester 

D R E H E R - S Ö R 
a legjobb hűaitő ital. 
KerQleti főraktáros: 

Dr. Aczél Béla 
Szenten, Ady Endre-u. 9 

Csak D R E H E R - S Ö R T kérjen 
a vendéglőkben. 

S P O R T 
Színének - munkdssajtt 

Vasárnap délelőtt 10 órakor lesz 
az Erzsébet-kerti stadion zöld gye 
pén a tavaszi futbalsport egyik kie-
melkedő helyi eseménye, amikor is 
a Hámory társulat futballcsapata a 
helyi munkássajtó együttesével méri 
össze erejét. A hatalmas küzdelem 
ünnepélyes külsőségek között fog 
lejátszódni. A színpad ünnepelt mű-
vésznője Simor Erzsi teszi meg a 
kezdő rugóst. A mérkőzés helyszíni 
közvetítését mikrofonon keresztül 
szervezték meg, s a szüne;ben Le-
hota Lajcsi cigányzenekara fogja a 
közönséget szórakoztatni, ugyanakkor 
Homonnay István a Hámoiy társulat 
kiváló tagja magyar nótakat énekel 

A munkássajtó csapatának össze-
állítását a csapatvezetőség hosszas 
és beható tárgyalások után Í£y ej-
tette meg: 

Nagy, Huber, Irházi, Gálffy, Hei-
man, Inzám, Lerner, Füsíi, Faragó, 
Ágoston, Rácz. 

CIPŐI, Férfi-, és női-. 

gyerrnek-
kelapot, inget, kötöttárut, női fehér-
neműt, rövidárút, divatcikket 

O R O S Z K A R O L Y 
divatházában bizalommal és o l c s ó n 
vásárulhat. —:— Kossuth tér 2. szám. 
(volt J u h á s z c é g ) Telefon : 157 sz. 

— A népjóléti minisztérium 
kiutalta a kórház március I m i áta-
lány részletét 17.085 forintot, az 
1.245.010 forintos széntartozás le-
vonásának figyelembevételével. 

— A belügyminisztérium a 
személyazonosság igazolására elren-
delte, hogy a jövőben kizárólag arc-
képes személyazonossági igazolvány 
adható ki. Ezután 6 forint illetéket 
keil fizetni és 6x6 centiméternyi 
nagvságu arcképet kell beletenni. 

— Elveszett egy D. E. mo-
nogramu barna nyúlszőr kalap, 
vagy tévedésből elviíték a kaszinó-
ban tartott vasárnapi mulatság al-
kalmával a szereplők öltözőjéből. 
Aki tud róla, értesítse lapunk szer-
kesztőségét, Szent Imre hg. u. 1. 

Kutas János mérnök fegy-
verrejtegetéssel vádolva állt csütör-
tökön a statáriálís biróság előtt. A 
bíróság nem látóit statáriálís bűn-
cselekményt fennforogni és ezért 
ügyét a rendes bírósághoz tette át. 

— F. hó 30-án, vasárnap dél-
után fél 4 órakor Egyletünkben 
(Tóth J u. 6 ) kereskedőnagygyfllést 
tartunk, melyre a város egész ke-
reskedőtársadalmát tisztelettel meg-
hívjuk. A gyűlésen, melyen a KOKSz 
központi kiküldöttei is megjelennek, 
a kereskedelem összes problémái 
tárgyalásra kerülnek. 

Lótenyésztők 
figyelmébe 

A Földmiveiésügyi Minisztérium 
ménvásárló bizottsága 1947 április 
hó 1-én, kedden délután 2 órakor 
a piactéren (mázsaház mellett) mén-
vásárlást tart. Ezzel kapcsolatban 
tartandó értekezletre az érdeklődő 
gazdaközönséget minél nagyobb 
szánban meghivja. Ezen értekezlet 
folyamán felvilágosítással szolgálnak 
a kiküldöttek mindennemű lóte-
nyésztést érdeklő kérdésben, és tá-
jékozódni kívánnak a lótenyésztő 
gazdák helyzetéről és kívánságairól. 
A ménvásárra elővezethetők mind 
azon két évnél idősebb mének is, 
melyek mind ez ideig a Csongrad-
vm>-i Állattenyésztő Egyesüknél 
eladásra bejelentve nem voltak. 
Csongrádvármegye Lótenyésztési 

Felügyelősége . 

Húsvétra: 
Olasz szekfű, cserepes fehér 
virágok előjegyezhetők. \irág-

. kosaraU, cserepes virágok, 
menyasszonyi és alkalmi 
csokrok, élő és művirágko-
szoruk termelői áron, Ízléses 
kivitelben kaphat- k a 

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

K /V L > 1 Ö 
Budapest í. március 29. 

7.20 Reggeli zene. H inglemezek. 
Níptár . 8.00 Közellátási negyedóra 
8.15 Dalok, egyvelegek. Hangleme-
zek. 9 00 Csermely Egon jazz 
együttese. 12.15 A tudomány ered-
ményei a mezőgazdaság újjáépíté-
sében. 12 30 Házi együttes. 13.00 
Könnyű a nagyoknak. 13.45 Hu-
szonöt év a szakszervezetben. 14 10 
Alexej Tolsztoj. 14 30 Toll Á-pád 
cigányzenekara. 15,30 Rádi 'ankét a 
magyar filmgyártásról. 16.00 Farkas 
Ferenc es Veress Sándor művei. 
16 20 Francia sanszónok. Hangié 
mezek, 16.30 Gyermtkrádió. 1710 
A Vöröskereszt közleményei. 17,30 
Emberek és emberek 18,00 Áprilisi 
riport. 18.15 Erdélyi est 18.45 A 
Rádíózenekar játszik, 19 45 A falu 
megújhodása és a hároméves terv 
20.20 Vidám zenés hétvége. 21.00 
Hangos heti Hir?dó. 22.30 Rácz 
Béla cigány/enekara. 23.00 Tánc éj-
félig. Hanglemezek 

Tudatom tisetelt meg 
rendelőimmel, hogy egy 
évi szüneteltetés után 
ismét 

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

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

Párthfrek 
Március hó 29-én, d. u. 1 ór?kor 

OTI üzemi pártnap. Előadó: Juhász 
Jánosné. 

OA ¿ A hold lucernát, bodorkát 
t v v a g y g y e p e t keresek 

eiső r é s z k a s z á l á s r a 
Ujj Sándor Lázár Vilmos utca 17 ezáar 

Főszerkesztői Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke F HJC. 

Felelős kiadó: Nagy Mlhaiy. 
Nyomta a .Barátság ' nyomda kft. 

Felelő« nyomdavezető: Csernus L, Imrt 




