
Szentes, 1947. április 1. kedd Ara 40 fillér. LXXV11. évfolyam, 74. szám. 

Előfizetési dij 
4 Q y h ó n a p r a 

10 for int . 
TEt EFON : 301 sz. SZENTESI LAP Keretes- és apró-

hirdetések ársza-
bás szerint. 
TELEFON« 301 sz. 

Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

A Szociáldemokrata Párt közigazgatási programja: 

Megfeleld embert a megfelelő helyre 
A Szociáldemokrata Párt megyei közigazgatási értekezlete 

Sima László elvtárs nyitotta meg 
vasárnap délelőtt a városháza köz-
gyűlési termében a csongrádme-
gyei szociáldemokrata közigazgatási 
funkcionáriusok értekezletét, amely-
lyel a központi titkárság közigaz-
gatási osztályának vezetője Bartucz 
János elvtárs és dr. Vásárhelyi 
László elvtárs polgármester is meg-
jelent. Az értekezlet előadója dr. 
Vásárhelyi László elvtárs volt. 

A régi rendszernek a fegyveres 
erő mellett népellenes céljai megva-
lósítására másik eszköze a köz-
igazgatás rendszerében dolgozó bér-
munkások voltak. Mesterien játszot-
ták ki ezt a rétedet, s használták 
fel önmaga, a nép ellen. A demo-
krácia felépítésében gyökeres vál-
tozásokra törekszünk a közigazgatás 
terén is. A terv készen van s meg-
valósításához jó szociáldemokrata 
köztisztviselőkre van szükségünk. 
Jó szocialista akkor lesz a köztiszt-
viselő, ha pildit mutat nemcsak 
tisztviselötársai, de a nép előtt is. 

Ezután dr. Vásárhelyi elvtárs 
pártunk közigazgatási reformterve-
zetét ismertette. Az egész reformnak 
az a törekvése, hogy a közigazga-
tást közelebb vigye a néphez. 

A vármegyei rendszer meg-
szűnésével azt akarjuk el-
érni, hogy ne egy zftrt épü-
letből intézzék parancssze-
röen a nép sorsát, hanem 
efelett önmaga rendelkezzék. 

Ezért a község hatóság lesz s a ha-
tóság vezetője a jegyző a nép fia. 
A községi biró is nagyobb szere-
pet kap, s a községi képviselőtestü-
let autonómiája teljes lesz. Auto-
nómiát kapnak a járások is. A köz-
igazgatási bíráskodást pedgig de-
centralizáljuk. Kerületi bíróságokat 
állítunk föl, s a jegyző helyzetének 
megkönnyítésére az adóügyet ki-
vesszük a jegyző terheiből, s az 
állami apparátusra bízzuk. 

A Szociáldemokrata Párt közigaz-
gatási politikájának vezérelve — fe-
jezte be dr. Vásárhelyi László —, 
hogy önzetlen a nép millióit szol-
gáló köztisztviselőket állítsunk be a 
munkába, akik tehetségüknek és ké-
pességeiknek megfelelő helyen dol-
gozhatnak. 

Megfelelő embert a meg-
felelő helyre s ha ezt meg 
tudjuk valósítani, akkor a 
közigazgatásban a társada-
lom nem ellenséget fog lát-
ni. hanem a társadalmi 

életnek fontos szervét. 
Bartucz János elvtárs a közigaz-

gatási osztály vezetője politikai is-
mertetőt adott. A külpolitikai érdek-
lődés középpontjában — mondotta — 
a moszkvai tanácskozások és a Tru-
man féle javaslatok állanak. Görög-

országnak és Törökországnak nyuj 
tandí'i amerikai segély oka az, hogy 
az Egyesült Államok nyersanyag 
forrásai kimerülőfélben vannak, s az 
amerikai kapitalizmus megkell, hogy 
indítsa a -támadást a közel keleti 
olajmezők megszerzésére. Ezért az 
USA a Földközi Tenger uralmát 
kívánja. 

A kapitalizmus tovább akarja ha-
talmát növelni s így most azok el-
len a görögök eílen nyújt seg ísé-
get, akik a fasizmus legyőzésében 
együtt harcoltak az amerikai kato-
nasággal. Ugyanekkor a Szovjetunió 
hatalmas éléstára és fokozódó ipari 
termelése be akar kapcsolódni a 
világkereskedelembe. A Szovjetunió-
nak az a törekvése, hogy megfelelő 
kiutat kaphasson a tengerre, Nagy-

britannia pedig régi hatalmi pozíció-
jának megőrzésére törekszik. 

Az érdekellentétek nagyok, de a 
megoldás létre fog jönni. Mindegyik 
fél az elérendő célnak többszörösét 
követeli s azután a kölcsönös en-
gedmények után kialakul a meg-
egyezés. 

Ezek a tanácskozások, s ezek a 
világpolitikai események nyomják rá 
bélyegüket minden ország belső 
politikai életének alakulására is. 
Hazánkban az orosz hadsereg be-
vonulása után az antifasiszta erők 
lét, i hozták a koalíciót. A különböző 
társadalmi és gazdasági érdekek 
ekkor még azonosak voltak, mert 
az ország a gazdasági mozdulatlan-
ság állapotában volt. Mihelyt azon-
ban a magyar munkás áldozatválla-

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

I lása újra megindította a gazdasági 
élet vérkeringését és kibontakoztak 
az ország gazdaságának kon (űrjei, 
kettéváltak az érdekek a tőkések és 
a munkások érdekeire. 

A világ viszonylatában is ez a 
helyzet s mi szocialisták egy pilla-
natra sem térhetünk le a magunk 
útjáról, amely a kapitalizmus teljes 
f; Iszámolásához és a munka meg-
becsülését jelentő világ megterem-
téséhez kell, hogy vezessen. 

Azután ismertette az egyes pártok 
közötti különbségeket és bt fejezőben 
ezeket mondotta: 

Közigazgatásunk a múltban 
nemcsak a fasizmus méte-
lyével küzdött, hanem a 
feudalizmussal is. A földes-
úri önkény és a földesúri 
érdek ranyomta bélyegét a 
falu közigazgatására s a 
közigazgatásban tevékeny-
kedőkre, s első sorban ezek 
előtt az urak előtt kellett 
haptákba állniok. Mi olyan 
közigazgatást akarunk és 
fogunk megvalósítani, amely 
a népért van és a népből van. 

dr. v. 

fl falu és a város között 
széttörhetetlen kapcsok legyenek 

Megkezdődött a szociáldemokrata parasztkongressztis 
Az újvárosháza dísztermét zsúfo-

lásig megtöltölték a szociáldemo-
krata püraszkongresszus résztvevői. 
A központi páttvezetőség nevében 
Szeder Ferenc elvtárs üdvözölte a 
kongresszust és javasolta, hogy 
díszelnökké Posztós Sándor elvtársai, 
elnökké pedig Kállai Sándor elv 
társat válasszák meg. 

A hódmezővásárhelyi Posztós elv-
társ megnyitó szavaiban hangsúlyozta 
hogy a Szociáldemokraía Párt ötven 
ézvel ezelőtt adta ki az első föld-
munkás kongresszus jelszavát: föl-
det, szabadságot I S a tanácskozás-
nak most is ennek a jegyében kell 
lefolynia. 

A tisztikar megválasztása után 
Bán Antal elvtárs mondott üdvözlő 
beszédet. Ez a kongresszus — mon-
dotta — tanúbizonyságul szolgál 
arra, hogy a Szociáldemokrata Párt 
nemcsak az ipari munkásság érde-
keit képviseli, de szívén viseli a 
falu dolgozóinak gondját baját is. 

75 éve törekedtünk arra, 
hogy a városi és falusi dol-
gozók között széttörhetetlen 
kapcsok legyenek. Dacolva 
a szolgabirák fenyegetései-
vel és a csendőrök szuro-
nyaival jutottunk el a ta-

nyákba. 

1919 szomorú tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a parasztság egy-
részét könnyen el lehet téríteni a 
helyes útról. 

A Szociáldemokrata Párt 
tehát úgy igyekszik szolgál-
ni a magyar demokráciát, 

hogy a parasztsággal is 
meg akarja érteni a demo-

krácia lényegét. 
1903 óta hirdetjük szóban és 

írásban a földreform szükségességét 
Itt erről a helyről jelentjük ki, hogy 
minden földhözjuttatott újgazda te-
lekkönyvi tulajdona a föld. 

Bán elvtárs szavait azzal zárta be 
hogy hazánkban a parasztság nélkül 
nem lehet történelmet csinálni. Ez-
után Takács József elvtárs előadása 
következett „A szociáldemokrata 
földmunkásmozgalom 50 éve" cím-
mel. 

Visszapillantást vetett az agrár-
szocialisták hősi harcaira, 1891. 
május l-re. midőn az orosházi köz-
ségházára elősjör tűzték ki a vörös 
zászlót a szabadság, egyenlőség, 
testvériség hármas jelszavával. 

Majd 1894. április 22-én a vá-
sárhelyi utcákon folyt a földmunkás 
proletárok vére, mikor a tüntetéseket 
a lovas csendőrök attakja verte szét. 
Ekkor veszi át a Népszava a föld-
munkás mozgalom harcának irá-
nyítását. 1905-ben fellobban a hamu 
alatt parázsló tűz s kitört a na*y 
aratósztrájk, amelyből az egész or-
szág agrárszocialistái kivették ré-
szüket. Fentmaradt a földmunkás 
szövetség az ellenforradalom minden 
vihara között és ez egyedül a Szo-
•iáldemokrata Párt erkölcsi és anyagi 
támogatásának köszönhető. 

Szélig Imre elvtárs a falu közi-
gazgatási problémáit ismertette. Mi 
nemcsak a kapitalizmus ellen har-
coltunk — mondotta — de küzdöt-
tünk a feudalizmussal szemben is. 

A földreform megvalósítá-
sával nemcsak a ^birtokot 
kell odaadni a parasztnak 
de biztosítani kell szamára 
a politikai hatalomna.i azt 
a részét is, mely eddig a 
régi tulajdonos birtokában 

volt. 
Ne a vármegyéből irányítsák a falu 
életét. A falu közigazgatásának első 
hatósága a község legyen, a jegyző 
aki a népből származó paraszti 
sarj. Olyan fizetést kell a falu bírá-
jának biztosítani', amelyből tisztes-
ségesen meg tud élni. 

A kongresszus második napja 
Szedet Ferenc elvtárs előadásával 
vette kezdetét, amelynek címe .Pa-
rasztság és szocializmus" volt. 

Rámutatott Szeder elvtárs a Szo-
ciáldemokrata Pártnak 

a mezőgazdasági népesség 
felemelkedése érdekében év-
tizedek óta folytatott har-

cára. 

Már 1913 ban kiküldött a kongresz-
szus egy agrár bizottságot, hogy 
gyakorlati és elméleti úton foglal-
kozzon a parasztság kérdéseivel. 

Hadifoglyaink 
üzennek 

Az alant felsorolt hadi foglyok egész-
ségesek és levelet várnak hozzátar-
tozóiktól : 

Csernus Péter szüleinek Szentes, 
(1233 sz. láger, Charkov) Pintér 
Antal (430/2) Csongrád, Bodrogi 
Árpád (62. Kiev), Mindszent és Bo-
ros József őrvezető (62. Kiev) Nagy-
szénás. 



Csongrád I M közel tízezer új 
szociáldemoKratálát avatták fel vasárnap 
A márciusi toborzó záróünnepségei 

vasárnap zajlottak le szerte az or-
szágban. Csongrád megye községei-
ben és városaiban tagavató ünnep-
ségek keretében iktatták be az új 
tagokat. Már kora hajnalban nagy 
sürgés-forgás volt a megyei titkár-
ságon, ahonnan a tagavató ünnep-
ségek előadói kiindultak. Csongrád 
megye budapesti testvérszervezeté-
nek, a VII. kerületi pártszervezetnek 
kiküldött tagjai, a Beszkárt és a 
posta régi szocialistái fiatalos lelke-
sedéssel érkeztek le hozzánk, hogy 
pártunk megerősödésének és a szo-
cializmus utján való előrehaladásá-
nak egyik jelentős állomását meg-
jelenésükkel tegyék ünnepélyesebbé. 

Nemcsak ők mentek ki a megyei 
titkárság előadóival együtt, hanem 
önkéntes lelkesedésből sokan elkí-
sérték őket Szentesről, hogy tanúi 
legyenek az uj szociáldemokratáknak 
a munkásmozgalomba és ezzel az 
ország felépitésének munkájába való 
bekapcsolódásának. 

Nagymágocs, Árpádhalom 
és Derekegyháza vezetnek 

A Nagymágocs és Árpádhalom 
felé induló csoporthoz csatlakozunk. 
Különösen ezek a községek érdekel-
nek bennünket, mert itt a feudalista 
Magyarország legjobban kiuzsorázott 
néprétegei, a volt uradalmi cselédek 
és zsellérek laknak. A felszabadulás 
óta is volt egy időszak, amikor ezek-
nek az embereknek a Szociáldemok-
rata Pártba való beáramlását azzal 
igvekeztek megakadályozni ellensé-
geink, hogy mi az ipari munkásság 
pártja vagyunk. Az agrárszocialisták 
hősi harcai és pártunknak nem han-
goskodó, de az erkölcs útját szem 
előtt tartó következetes munkája itt 
is meghozta az eredményt. Ezek a 
községek ma az egész megyében 
pártunknak legszilárdabb bázisai. 

Egyedül Nagymágocson, ahol ha-
tártalan lelkesedéssel fogadták elő-
adónkat, háromszáz uj tagot tobor-
zott be a párt, annak ellenére, hogy 
fenyegetés és a megélhetésre való 
erőszakos belenyúlással igyekezték 
az öntudatos magyar dolgozókat a 
párttól eltávolítani. 

A városi lakosság kijöhetne ide 
tanulni s megállapítani, hogyan igyek-
szik a falu népe önképzéssel* és 
szervezkedéssel pótolni mindazt, amit 
a feudalizmus és ellenforradalom 
Magyarországa nem adott meg neki. 
Árpádhalmon is, Nagymágocson és 
Derekegyházán is hatalmas tervek 
kel áll elő a Szociáldemokrata Párt, 
egyik előadás a másikat követi s 
ezeken nemcsak az olcsó szórako-
zás, hanem a tudományos és nevelő 
munka is jelentős szerepet kap. 

A parasztifjuság 
Az árpádhalmi tagavató ünnepé-

lyen, ahol a megyei titkárság részé-
ről Papp Lajos elvtárs jelent meg, a 
helyi SzIM szervezet egyik női ve-
zetője olyan talpraesett és hatásos 
beszédet mondott, amely akármelyik 
városi lánynak is dicsőségére vál-
nék. Kérdő Eszter elvtárs tolmácsolta 
Arpádhalmán a szentesi SzIM üd-
vözletét és a mégjelentek mind az 
ő, mind Papp Lajos elvtárs szavait 
nagy lelkesedéssel fogadták. 

Ebben a községben is sok még a 
tennivaló s a szociáldemokraták a 
falu felemelkedése érdekében sürge-
tik : ki a faluba. 

,A A ^ a S r r ? á g . 0 C 8 Í t a g á V a i ó ünnepély 
előadóját dr Jeney János elvtársat az 
ünnepség végén elhalmozták a nagy. 

mágocsi elvtársak szereletük kedves 
jeleivel. Ugylátszik, hogy a tagto-
borzó nagy síkere egyeseknek rosz-
szul esik Nagymágocson. Ugyanígy 
van Derekegyházán is. Különösen a 

munkaközvetítésre panaszkodnak elv-
társaink s í\ Szociáldemokrata Párt 
megtette a szükséges lépéseket ezek-
nek a zavaroknak a kiküszöbölésére. 

Két nehéz község 
Szegvár és Mindszent mindig ne-

héz talaj volt, mert a Károlyi grófok, 
de még a Mezőfy Vilmosok is sok 
zür-zavaros eszmének konkolyát hin-
tették itt el, s ebből a háború alatt 
annyit szenvedett Mindszentje és 
Szegvárja nehezen tudnak kilábalni. 
De a munka itt is folyik és pedig 
szép eredményekkel. A tagtoborzóból 
ez a két község is jelentősen kivette 
részét. Bár Szegváron már a Sulyok 
párt is próbálkozik, itt is sok uj ta-
got szereztünk. 

Csongrádról, a tiszántúli Csany-
telekről és Tömörkényről, valamint 
a déli községekből is jó hirek ér-

keznek. Ha hozzászámiijuk a megyé-
hez Síegedet és Hódmezővásárhelyt 
is, a7. első jelentések alapján igén 
kedvező kép bontakozik ki. Különö-
sen annak örülünk, hogy a mező-
gazdasági lakosságú falvakban ért el 
a párt nagy előretörést. Ez is bizo-
nyítja, hogy egyedül a Szociálde-
mokrata Párt hatalmas erkölcsi sú-
lyában és következetes politikájában 
bizik a magyar föld népe. 

A magyartési tagavatón dr. Rab-
lóczkyÁrp^d mondott beszédet. Itt 
is lelkes hangulatban ünnepelték az 
uj szociáldemokratákat. 

J Ö N ! 
A régen várt 

j o N I 

építőipari munliások bálja 
Büffé. — Jóhangulat. — Sorsolás — mert 
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Feléért tudnánk előállítani a 
termeivényeket s versenyké-

pesek lehetnénk. 
A gyárakban dolgozó munkások 

is egy-egy munkafolyamatot végez-
nek, amelyet a szentesi mezőgazda-
sági dolgozók is rövid idő alatt el-
sajátíthatnak. Itt nem lenne munka-
szalag, amelynek végén megkapjuk 
a kész árut, hanem: 

Beállítjuk az első szerszámgépet 
Hékéd egyik házába, ott elvégzik az 
első munkafolyamatot, majd tovább 
adják a második, a harmadik stb. 
házhoz, s az utolsó háztól megkap-
juk a kész árut. Ez nem veszélyez-
tetné a mezőgazdaság érdekeit sem, 
mert az év négy hónapján ;it, vagyis 
a mezőgazdasági munkák idején 
szüneteltetni lehetne a háziipart. 

Nervetti Károly előadását nagy 
lelkesedéssel fogadta a pártgyülés 
hallgatósága. A terv kétségtelenül jó, 
amit külföldi államok példái is iga-
zolnak. Érdemes tehát megfontolás 
tárgyává tenni, mert az semmi esetre 
sem tartható fenn sokáig, hogy az 
ország legnagyobb dolgozó rétegét 
az év legnagyobb részében a munka-
nélküliség réme fenyegesse. 

Egy megszívlelendő terv g itiunnünélkúliség megoldására: 

Villamosított háziipari 
Szentesnek 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének pénteki pártestjén Ner-
vetii Károly elvtárs igen éitékes elő-
adást tartott a „Villamos energia a 
szocializmus szolgálatában" címmel. 
Az $löadá>t kivonatosan az alábbiak-
ban ismertetjük: 

Az ígérgetések ideje lejárt, mert a 
magyar dolgozókat a különféle jel-
szavakból és programokból az ér-
dekli, hogyan lesz ezekből a való-
ságban nagyobb darab kenyér. En-
ne« a kérdésnek a megoldását min-
denki a magyar dolgozók történelmi 
pártjától, a Szociáldemokrata Párttól 
várja. Várják pedig elsősorban a 
mezőgazdasági dolgozók, akiket csak 
4 hónapig tud foglalkoztatni évente 
a mezőgazdaság, a további 8 hóna-
pon át pedig munka nélkül vannak, 
vagy legjobb esetben is alkalmi 
munkákból (favágás stb.) tengetik 
életüket. Természetes, hogy ilyen bi-
zonytalan alapra nem lehet felépíteni 
a jövőt. — Felvetődik a kérdés: 
Honnan adjunk munkát, hogyan 
biztosítsunk az ország leghatalma-
sabb dolgozórétegénck, a mezőgaz-
dasági proleláriáiusnak egész éven 
át való foglalkoztatottságát és meg-
élhetését? 

A hároméves gazdasági ter-
vet elkészítettük s ezzel kap-
csolatban szűkebb hazánk 
ban, Szentesen is meg kell 
teremtenünk a dolgozók gaz-
dasági felemelkedésének elő-

feltételeit . 

Iparosítani kell Szentest. A mult 
rendszer is foglalkozott az ország 
mezőgazdasági területeinek részbeni 
iparosilásával, de nem valósította 
meg attól való félelmében, hogy a 

gyárak felszívják a mezőgazdasági 
munkásságot s nem lesz, aki vessen 
és arasson. A távolabbi jövő ezt a 
problémát megoldja, mert a mező-
gazdaságot megfelelő mennyiségű, 
korszerű gépekkel fogjuk ellátni, 
aminek következtében 

sok kézi erő fels abadul és 
beállhat az ipari termelésbe 

Addig is azonban a föld dolgozói 
4 hónapon át dolgozhatnak a mező-
gazdaságban, 8 hónapig pedig szülő-
falujukban családjukkal együtt a 
villamosított háziiparban, amely vég-
leg megoldja a munkanélküliség 
kérdését. 

A magyar ipar előtt felgördült a 
német ipar vasfüggönye, megnyilí az 
út különösen a Balkán felé s olyan 
széles perspektívák tárultak fel előt-
tünk, amelynek révén könnyen le-
hetővé válhatnék, hogy a magyar 
ipar ugyanazt a szerepet vihesse 
ezen a részen, amit Belgium nyu-
gaton. Csak az a baj, hogy nem 
vagyunk versenyképesek, mert még 
a Balkánra is olcsóbb iparcikkei tud 
szállítani a 4000 km-re fekvő Bel-
gium, mint mi. 

Ennek oka pedig az, hogy 
a gyárakban rendkívül ma-

gas az előállítási költség. 
Amit a pesti gyár megcsinál, azt 

ugyanúgy itt is elvégezhetnénk Hé-
kéden, vagy az ONCsA-telepen. Be 
vezetnők a házakba a villamos ener-
giát és sokkal olcsóbban lehetne itt 
az iparcikkeket előállítani, mint a 
gyárakban. Ez nem lenne gyár nagy 
tökével, nem volna vezérigazgatója, 
nem kellene az igazgatóságot fizet-
ni nem volna szükség balesetbizto-
sításra stb. 

Jól sikerült 
a csillagtúra 

A tavaszi évad megnyitását va-
sárnap ünnepelték a szegedi autósok 
és motorosok. A csíllag'úra reggel 
fél 8 órakor startolt a szegedi Marx 
térről és 10 óra után érkezett meg 
a szentesi Kossuth térre A jármü-
vedet ünnepélyes külsőségek között 
fogadták, amelyen magjelent dr. 
Kunszeri Béla alispán, Vajda Imre 
polgármester, a rendőrség részéről 
dr. Varga Alajos őrnagy elvtárs és 
még sokan mások a szentesi köz-
élet vezelő egyéniségei. A beérkezés 
után a c*illagtúra egyes- résztvevői 
háztömb körüli versenyt rendeztek, 
amely egy kisebb balesettől elte-
kintve szintén zavartalanul bonyo-
lódott le. A versenyt hatalmas Kö-
zönség izgulta végig. 

Rendőrségi hír 
Gödényi Iinre dónáti lakos né-

hány héttel ezelőtt egy lovat vett 
2000 forintért Bcde Mihály szajoli 
földművestől, azonban a vételárból 
csak 50 forintot firetett ki. Bede 
szerint Gödényi többszöri felszólítás 
ellenére sem volt hajlandó a fönn-
maradt összeget megfizetni. A szen-
tesi rendőrség az ügy aktáit tegnap 
áttette a szegedi íigyés?séghez. 

Baleset 
i 

Buzi NcJgy Sándor, D '.zsa György 
| utca 156 sz. alatti lakost március 
j 28-án így lő gyornronrugta. Buzit 
| a kórházban ápolják. Állapota sú-
; lyos, életveszélyes. 
| Gémes Dezsőné mindszenti ház-

tartásbeli március 29 én leesett a 
a padlásról és ballába eltörött. A 
kórházban ápolják. 

SzIM hírek 
Szerdán, április 2-án este 7 óra-

kor párte.st a Petcfi-utca 14. szám 
alatti otthonban. A szocialista elő-
adássorozat keretében dr. Mijó Já-
nos ad elő. Pontos megjelenést 
kérünk. 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 



A HöziíflzSDtús n népet szolgál ja ! - Ezért Küzd: a Szociáldemokrata Párt 
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Ma április 1. Rom. kat. Hugó pk. 
protestáns Hugó. 

Vízállásjelentés: Tisza 1-én 500. Kurca 
300. 

Hőmérséklet« - f 5 fok 
Időjárásjelentés i Derült idő. a hőmér-

séklet tovább emelkedik. 
Ügyeletes gyógyszertáraki április 1 — 

4-ig Oláh és Ihász. 

Szinház : Egy csók és más semmi. 
(Keleti Aranka és Karácsonyi Miklós 
jutalomjátéka). 

Szabadság Mozgó: Szováthy Éva 

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

Nag f heti istentiszteletek 
sorrendje a kapucinus atyáknál. 
A nagyhét elsó három napján, 
héifón, kedden és szerdán dél-
elölt a bejelentelt betegeket 
látogatják meg az atyák. Mind 
a három nap du. 5 órától kezdve 
lehet végezni a Jézus Szive tem-
plomba:». a húsvéti szentgyónást. 5 
ónkor keresztúti ájtatosság, fél 6 
órakor lelkigyakorlatos szentbeszé-
dek lesznek, Nagycsütörtökön de. a 
9 órai szentmisén lesz a hivek kö-
zös tzentáldozása. A feltámadási 
szertartás és körmenet az atyáknál 
Nagyszombaton du 4 órakor kez-
dődik. 

— Evangélikus nagyheti isten-
tiszteletek. Nagycsütörtökön dél-
után 5 órakor urvacsorai elő-
készítő áhítat igét líirdet Filep 
Imre. Nagypénteken délelőtt 10 
órakor ünnepi istentisztelet úr-
vacsora osztással, végzi Virányi La-
jos. Szórvány istentiszteletek: Fá-
biánsebestyén ONCsA telepi iskolá-
ban virágvasárnap és nagypénteken 
o. e. 10 órakor istentiszteletet tart 
úrvacsora osztással Dér Endre. 
Mindszenten nagypénteken d. u. 5 
órakor istentiszteletet tart uivacsora 
oszíássa! Virányi Lajos 

Kitűnő, olcsó húsvéti cu-
korkát, csokoládét Rágyánszky 
cukorkaii¿létéből vásárol junk! 

1383 
— Mentőautó telefonhivó szá-

ma 23. 
Ma még tart a diákkaptár 

vásár. Tekintse meg mindenki a 
gimnázium rajztermében. Itt vegye 
húsvéti ajándéktárgyait, mert ifjúsá-
gunk demokráciát erősítő kaptáros 
munkáját támogatja. A felsőpárti 
ref. ált. iskola értesiti a közönséget, 
hogy szerdától húsvét első napjáig 
a Deák Ferenc-u. 51 sz. iskolában 

'tovább folytatja a jólsikerült bemu-
tatót. 

— Dr. Sztodornyik László sze-
gedi törvényszéki elnök ma tartja 
szokásos évi hivatalvizsgálatát a Já-
rásbíróságon. Mintg kiváló jogász 
a Magyar Kommunista Párt tagja 
ma délután a városházán a „Marxiz-
mus és a jogM cimen előadást fog 
tartani. 

— Orvosok szakszervezete ma 
délután 6 órakor tagértekezletet tart. 
A szakszeivezet értesíti tagjait, hogy 
a szappan kiutalás megérkezett, az 
átvételre vonatkozó feltételek meg-
tudhatók az értekezleten. 

— A város vezetősége a tűz-
álló riadóval kapcsolatos fegyelmi 
eljárást folyamatba helyezte. 

A nagy világ 
Az angol alsóház egyhangúlag ra- I nyét fejezte ki, hogy a magyar bé-

tifikálta a magyar békeszerződést, keszerződés nagy mértékben büntető 
John Haire képviselő azt a vélemé- | jellegű. f 

A m a g y a r c s e h t á r g y a l á s o k 

A Pozsonyban folyó magyar-cseh 
tárgyalások kedvező fordulatot vettek. 
Dr. Sebestyén Pál követ vasárnap 
Budapesten tárgyalt. A delegációk 
körében általában bíznak abban, 

hogy az ellentéteket sikerül elsimí-
tani. Szó van arról, hogy a nemzeti 
gondnokokat, akik a vagyonkezelés-
sel vannak megbízva csehszlovák 
részről elmozdítják. 

D ö n t ő h é t M o s z k v á b a n 

Az angol Daily Herald szerint a 
moszkvai tanácskozások ezen a hé-
ten döntő szakaszukba érkeztek. Va-
lószínű tehái, hogy a közeli napok-
ban eldől Németotszág sorsa. Bár 
az álláspontok között egyenlőre még 
áthidalhatatlannak látszó ellentétek 
mutatkoznak, mégis a brit delegáció 
erőfeszítéseket tesz a megoldás lét-
rehozása érdekében, s egy átfogó 
tervezetet készít elő; amely feltét-
lenül közelebb fogja hozni a nagy-
hatalmak álláspontját. Németország 
gazdasági egységesítésének kérdése 
körül — amint az természetes is — 
a legeltérőbbek a vélemények. Fran-
ciaország a legmerevebb magatartást 
tanúsíija, mivel Bismark, Vilmos és 

Hitler háborúi világosan megmutat-
ták neki: Németország még ve-
reség esetén is veszélyt jelent szá-
mára, s ezért a legmesszebbmenő 
biztosítékot követeli. Különösen rossz 
szemmel nézi azokat a törekvéseket 
melyek Németország gazdasági taip-
raállítására irányulnak. Ezzel szem-
ben az amerikai nagytőke részint 
üzleti érdekből, részint a szocialista 
szovjet köztársaságokkal szembeni 
állásfoglalás miatt a gazdasági egy-
ségesítés álláspontját foglalja el. A 
brit álláspont részben kiegyenlítő, 
részben azzal magyarázható, hogy 
a megszállás és Németország eltar-
tásának költségei Nagybritánniát sú-
lyosan terhelik. 

B A R A T S A G - M O Z G G 
Á p r i l i s 1 — 3. A francia fi lmgyártás remeke! 3 n a p i g ! 

Tilos utakon 
Egy családi élet intimitásai. A kényes prob.émák filmje I Egy 
szerelmes óra. Zsaroló férfiak. Cserbenhagyott lány. Főszereplők: 
Corinne Luchaíce és Anníe Ducan. Ez a film mindenkit érdekel 

Előadások kezdete vasárnap 4, 6, 8, hétköznap 6 és 8 órakor. 

Kereskedő nagygyűlés 
Szentesen 

Vasárnap délután kereskedő gyű-
lés volt Szentesen, amelyen csak-
nem teljes számban résztvettek vá-
rosunk kiskereskedői. A gyűlés elő 
adója, a KOKSz központi kiküldötte, 
közel kétórás beszédben ismertette 
a magyar kereskedelem összes prob-
lémáit.' Méltatta a KOKSz-nak a 
keteskedők érdekében eddig vég-
zett munkáját, s rámutatott arra, 
hogy minden ellenkező híreszteléssel 
szemben a KOKSz a kiskereskede-
lem és nem a nagytőke érdekkép-
viseleti szerve Ez a szerv egyedül 
hivatott arra, hogy a magyar keres-
kedelemnek méltó helyet biztosítson 
a demokráciában. Az eddigi ered-
mények nem lebecsülendők az or-
szág kereskedőirek példamutató ál-

dozatvállalása garancia arra, hogy 
ez a társadalmi réteg is megértette 
az idők szavát: részt vállal az or-
szág talpraállításának munkájából, 
türelemmel viseli a súlyos adóter-
heket, hogy a megpróbáltatások 
után ő is részesedhessék a kivívott 
eredményekből, s számára is bizto-
sítva legyen az emberibb élet. 

A közponli előadó szólott még a 
szövetkezeti kérdésről, valamint az 
áruelosztásnak méí* ma is jelentkező 
nehézségeiről. A demokratikus kor-
mányzat mindent megtesz a becsü-
letes kiskereskedelem felkarolására, 
s az első jelentős lépés, a kereske-
dők öregségi biztosítása, már a kö-
zeljövőben elintézést nyer. — Az 
értékes előadást vita követte. 

Fenyő-, nyár- és tölgy-

fűrészáru Kapható 
Z s o l d o s - t e l e p e n 

Szinház 
A Vén diófa 

Szombat és vasárnap zsúfolt né-
zőtér előtt futott Fényes Szabolcs 
operettje a Vén diófa. A táncszá-
mokban gazdag, humoros fordula-
tokkal színezett és nagyszerű alakí-
tásokkal bemutatott operett méltán 
vívott ki nagy közönségsikert. 

A békevilág boldog, Tabánjának 
izzó szerelemmel telt levegőjét és 
egy kis korcsma derűs világát mu-
tatta be a darab. Külön élmény 
volt Simor Erzsi játéka, aki Eva 
szerepében mint a család szépe, 
művészi könnyedséggel alakított já-
tékot nyújtott nagystílű technikájá-
val. És a darab keretét az operettek 
magaslatára emelő táncszámaivai 
sokszor ragadta magával partnerét 
a Tamás szerepét alakító Angyal 
Sándort, aki talán az egész szin-
évad legkiválóbb alakítását nyúj-
totta. A vén diófásné szerepében 
Matolcsiné illúziót keltett ugyan, de 
öreges énekszámai, bár jól illettek a 
darabba, mint fiatalságát sirató 
kereső idejét mult vendéglősnének, 
— kifogásolhatók voltak. Kálmán 
szerepében, akit Ábrahám Antal 
alakított nagyfius szerelmes alakja 
jól illett az operett világába. Együtt 
kell említenünk Zsemlyét és Popel-
kát alakító Beszterceit és Karácso-
nyit. Különösen ki keli emelnünk 
Beszterczei Pált, kinek minden moz-
dulata élmény, ötleíes, leleményes 
nagy jövő előtt álló humorista. Ke-
leti Aranka néha túlságba vitte a 
bohóckodást, ugyancsak furcsán ha-
tott Karácsonyi kéregető jelenete és 
helyenként cirkuszi levegőt éreztünk 
magunk körül, de igy is jók voltak. 
A kisebb szerepekben Füzessi Ottó, 
Lendvai István és Görög Mara ala-
kításai váltak ki. F. M. L. 

DREHER-SOR 
a legjobb hűsítő ital. 
Kerületi főraktáros: 

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

Csak DREHER-SÖRT kérjen 
a vendéglökben. 

RÁDIÓ 
Budapest I. április 1. 

7.20: Reggeli zene. 7.30. Izraelita 
vallásos félóra. 8: Nőnap Kínában. 
8 15: Szórakoztató lemezek. 9: Berki 
Horváth Géza cigányzenekara. 12.15: 
Halmy Lujza énekel. 13: A tanonc-
és ifjúmunkás-otthont építő mozga-
lomról. 13.15: A Házi együttes ját-
szik. 14.10: Levelek Svédországból. 
14.30: Zenei mikrofónpróba a Stú-
dióban. 15: Szövetkezeti negyedóra. 
16: Beszélgetés Hendry Aladár egye-
temi orvostanárral. 16.10: Kulisszák 
költője. 16.40: Kamarazene. 17.10: 
Párthiradó. 17.30: Vöröskereszt köz-
lemények 18: Hárman az április 1-
röl. 18.15: Mit üzen a Rádió? 18.30: 
A mi kis műsorunk. 20.20: 80 perc 
a Pódium műsorából. 21.40: Angol 
nvelvoktatás. 22.30: Magyar nóták. 
23: Tánczene. 

— Szimfónikus zenekar és 
kamarakórus hangversenye ma 
este 8 órakor a volt kaszinóban. 
Belépőjegy: 3 forint. 

— Kovácsok figyelem. Április 
hóra kiutalt kovácsszénre fizetést 
felvesz Kun-Gyuricza fatelep. 
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- A Nemzeti Segély Titkár 
sága, tisztelettel kéri Szentes város 
lakosságát három hónapi nyaralásra 
akik gyermeket szerelnének vállalni 
azok Jelentkezzenek a Nemzeti Se-
gély irodájában, városháza 22. szá-
mú szobában. A gyermekek Romá-
niából érkeznek román és magyar 
nyelvű fiúk Magyarországra és sze-
retnénk elhelyezni az országos B. 
P. N. S. központján keresztül, sze-
retnénk ha Szentes város lakossága 
előtt kérésünk nem lenne közöm-
bös akkor amikor a román kormány 
magyar hadifoglyok hazaszállításá-
nál a messzebb menőkig támogatott 
bennünket magyarokat, hogy fiaink 
mentül gyorsabban hazakerülhes-
senek. 

S P O R T 
Labdarúgás 

Szentesi MÁV-KuTE >:0 
Vezette: Laska i 

Orkánszerü szélben szerencséilen 
mérkőzést vívott Kuns/em/nártonban 
a rossz napot kifogó MÁV az em-
bertelen módon játszó helyi csapat 
ellen. Dóczi az I. félidő 7. percében 
arccsont törést szenvedett s fgy a 
MÁV végig 10 emberrel küzdött. 
Fazekas, Váradi és Szabó D. szintén 
erősen érzik a „fair* játék nyomait. 
A nagy szélben szép játékról szó 
sem lehetett s a göröngyös pálya a 
helyi csapat vagdalkozó játékmódjá-
nak kedvezett. A II. félidőben csak-
nem egy kapura játszik a MAV, de 
ennek ellenére a szívósan védekező 
KuTE sikerrel megtarthatta az egyik 
pontot. A csapatból Zsoldos, Faragó 
és helyenként Szabó játszott jól. A 
KuTE valóban „harapós" ellenfél és 
sokszor „ellenség" s bizony minden 
csapatnak komolyan készülni kell 
ellene. 

SzMTK—Mindszent 3:0 (1:0) 
Vezette: Szíjjártó 

A vasárnapi számunkban közölt 
összeállításban játszott az SzMTE 

Mindszent ellen s a számarány fedi 
az erőviszonyokat. A mindszenti csa-
társor és Zsótér szépen és erőtelje-
sen játszott, de a szerencsével hadi-
lábon állanak. Az SzMTE kedvvel 
játszott, bár a furcsán összeállított 
csatársor eleinte kissé „zökkeni". 
Sürgősen gondoskodjék a vezetőség 
komolytudású edzőről. A közvetlen 
védelem megbízhatóan, a fedezetsor 
jól látta el feladatát s jó labdákkal 
lömte a csatárokat. Egy-két nagyfíús 
szokást azért el kell hagyni! Mihály, 
Szabó, Kálmán, Dorogi és Kovácsa 
csatársor sorrendje. A gólok így es-
tek- I félidő 44. percében Szabó 
eredményes. A II. félidő 20. percé-
ben Mihály, majd a 25. percen ismét 
Mihály a gólszerző. Szijjártó a kez-
deti bizonytalanság után jól látta el 
feladatát. 

A bajnokság többi eredményei: 
Csongrádi Barátság-Szabadszál-

lás 3:0, Kistelek—KTK 2:11' Kec -
keméti MÁV-Cs. Tisza 1:0, KRVSE 
—Halas 2:2, Jánoshalma—K.-majsa 
eredménye ismeretlen. 

Másodosztályú eredmények : 
Tiszaföldvár—MÁV II. 1:0 (1:0) 

SzMTE II.—Cibakháza 5:0 (2:0) 

Nagyszámú érdeklődő élvezte vé-
gig a Munkássajtó-Színészek labda-
rugómérkőzését. Sok derűs jelenet, 
Homonnay szép nótázása s nem 
utolsó sorban Simor Erzsi közremű-
ködése tette kedvessé és emlékeze-
tessé ezt a mérkőzést, mely a szí-
nészek 5:l-es vereségével végződött 

1. Cs. Barátság 
2. KTK 
3. SzMTE 
4. KRVSE 
5. KiTE 
6. Jánoshalma 
7. SzMÁV 
8. KMÁV 
9. KuTE 

10. Mindszent 
11. Cs. Tisza 
12. Majsa 
13. Halas 
14 Szabadszállás 

30 pont 
29 „ 
22 „ 
18 „ 
18 „ 
18 „ 
17 „ 
16 „ 
15 „ 
14 „ 
14 „ 
13 „ 
11 „ 
4 „ 

A telj:s tabellát holnapi számunk-
ban közöljük. 

Jói sikerült 
a Diákkaptár-vásár 

Nyürsgő gyerrnekseieg fogad ben-
nünket a gimnázium rajztermében. 
Három napja tan és példátlan si-
kerrel folyik a diákkaptárosok vá-
sárja. A gyermekjátékok cldorá-
dója a húsvéti ajándéktárgyak mű-
vészien szép sorozata fogad ben-
nünket. Valamennyi iskola kirukkolt 
egy-egy «Tieglepetéssel, amit még.a 
legutóbbi látogatásunk alkalmával 
is eltitkoltak előlünk. 

A feisőpárti általános iskola az 
országoshirű szentesi liliput barom-
fiakkal méMán állja rneg a helyét a 
kiállítás legjobbjai között. A gimná-
zium ifjusára nagyvonalú könyvpia-
cával kedveskedik a vásár látoga 
tóinak. A polgári fiúiskola lakkozott 
famunkái illúziót keltő látványosság. 
A polgári leányiskola süteményes 

kosarai, a római katolikus iskola 
ügyes kézimunkái a kereskedelmi 
középiskola necremckei teszik nívóssá 
és változatossá a kiállítást. 

Ezen a helyen hívjuk fel váro-
sunk közönségének figyelmét erre 
a nivós bemutatóra, hogy győződjék 
me^ mindenki a szentesi ifjúság 
találékonyságáról és a diákkaptáro-
sok demokráciát épitő munkájáról. 

Szántást Iraktorral vállalok, Te-
mető-u. 37. 

12—14 éves fiúnak való sötétkék 
és fehér Bocskai-ruha eladó Balogh 
J.-u. 37. 417 

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

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

Hirdessen l apunkban! 

Hirdetmény 
Csongrád vármegye alispánjának 

2.663/1947. szánni rendelete alap-
ján felhívom mindazokat akik jelen-
legi csehszlovák területekről 1945. 
évi január hó 1. rapja óta jöttek 
be Magyarország területére, hogy 
pontos személyi és egyéb adata-
iknak felvétele végett városháza 46. 
számú szobájában f. évi ápriiis 
hó 8. napjáig feltétjei ül jelenjenek 
meg. 

A bejelentés, illetve a jelentkezés 
kötelező. 
430 Polgármester 

K á r t o l o s a s a l a f l 

gyári áron 

Első Magyar Kórto lószalaggvár Rt-
Pestszentlőrinc. Apponyi Albert u. 30. 

8 A K K 
A kiváló erőt képviselő szentesi 

sakkcsapat vasárnap Félegyházá-3 
látogatott át, ahol e^y városközi 
bajnokság keretében a kecskeméti 
sakkör csapatával mérte essze :u-
dását. Az eredmény fölényes szen-
tesi ' győzelmet hozott 7 és féi 
2 és fél arányban. Tiz játszn a 
közül hatot a srentesiek nyertek, 
három döntetlenül végződött s 
egyet a kecíkeméiiek nyertek meg. 

Főszerkesztő < Sluia L á s / l ó . 
Felelős szerkesztő Szőke F e r e n c . 

Felelős kiadó: Nacy Mihály. 
Nyomta a „ B a r á t s á g ' nyomda kft. 

Felelős nyomdavezető: Csernus L. Irart 

H Ú S V É T R A 
l o c s o l ó u i z e f v k ö l n i t 

piperecikket, divat és rö-
vidárut legelőnyösebben 
szerezhetjük be 

L Ö W Y - n é l 
Kossuth-utca 18. 

Cipft, Férfi-, és női-, 

gyermek-
kalapot. inget, kötöttérút. 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 
vásárolhat. — : - Kossuth tér 2. szám. 
(voU J u h á s z c é g ) Teleion : 157 sz. 

Húsvétra: 
Olasz szekfú, cserepes fehér 
virágok előjegyez hetók. virág-
kosara k. cserepes virágok, 
menyasszonyi és alkalmi 
csokrok, élő és művirágko-
szoruk termelői áron. i/léses 
kivitelben kaphatók a 

C y k l f c m e n 
v i r á g s z a l o n b a n 
K o s s u t t >-°- * Telefon : 97 

H O Z j M U E V I 
m? P I P ^ I R E ; 

S Z R H U Z L G T G 

Húsvéti locsolók nagy választékban 

ITT A TAVASZ 

Színes bőrökből választékban, drapp, 
szürke, piros, kék kész nyári bőrtalpas 
szandalettek minden méretben o l c s ó 
áron kaphatók. Tekintse meg kiraka-
tomat. Szives pártfogást k*r : 

ERDEI BORISZ „ 

J Ö N A N Y Á R I 

BORKA 
¡Bandáiban já rj! 

Vil lamos-vi lágítás, 
motorszerelés. motor te-
kercselés. javítás szak-
szerűen és olcsón 

M O L N Á R I S T V Á N 
vili-vállalat. (Mimózával s z e m b e n ) 
K O S S U T H - U . 14 a az. udvarban . 

Ünnepekre 
c i g a r e t t á j á t , 
s z i v a r j á t , 
a j á n d é k á t a 

D o h á n y -
n a g y á r u d á b ó l 

szerezze be. 

Szentesi Általános Fogyasztási 
Beszerző, Termelő és Értékesítő 

Szövetkezet 
Bartha János u. 5. Teleion • 4. 

Legjcbb minőségű fűszer 
és italáruk mej/érke/tek. 
Olcsó áron kaphatók. 
Cikta-cipők nagy válasz-
tékban 19.90 forinttól. 
Textil-áruk, alumínium 
edények, cukorkák, cso-
koládék, háztartási cikkek, 
szabad talp és felsőbőr 
áruk. Tüzila, fűrészpor 

á l l a n d ó a n k a p h a t ó k . 




