
Szentes, 1947. április 2. szerda Ara 40 fillér. LXXVII. évfolyam, 75. szám. 

E l ő f i z e t é s i d í j 
e g y h ó n a p r a 

10 f o r i n t . 
TEIEFON : 301 sz. TESI LAP Keretes- és aprá-

hirdetések ársza-
bás szerint. :-; 
TELEFONJ 301 sz. 

Megjelenik hétfő kivéte lévé 
minden nap a reggeli órákban. 

inkább 
erre adózzunk! 

Ha végigmegy az ember a vá-
ros utcáin és nem kerül a csillogó 
kirakatok és párizsi ízű expresszók 
hatása alá meg kell, hogy lássa a 
mai élet szörnyű nyomorúságát. Ta-
lán nincs már annyi utcasarok ma 
Budapesten, ahány hadirokkant, kol-
dús fetreng a járdák kövezetén, 
ősemberre, vagy torzemberre emlé-
keztető alakokban s könyörög né-
hány fillérért. Vannak közöttük 
olyanok, akik még ki sem gyógyul-
tak sebeikből, s a gennyes, piszkos 
kötés beleolvad a tavaszi latyak 
szutykaiba. Nem mondhatjuk, hogy 
észrevétlenek maradnak, mert a ki-
terjesztett tenyérbe, vagy zsíros ka-
tonasapkába elég sűrűn hullanak a 
fillérek. De mégis ha civilizációról 
és kulturáról beszélünk hazánkban 
s hirdetjük, hogy a háború minden 
atka ellenére a felemelkedés útján 
vagyunk, akkor nézzünk szét a hi-
bák körött is és iparkodjunk eltün-
tetni a magyar életből azokat a 
mozzanatokat, amelyek nem oda 
valók. 

Annál inkább jogos követelése a 
dolgozó társadalomnak a hadirok-
kantak problémájának sürgős meg-
oldása, mert ha szegényes az ország 
s ha nagy terhek is feküsznek a 
váltainkon, vannak olyan rétegek 
és olyan megnyilvánulások a mai 
életben, amelyek nélkülözhetők. A 
luxuskocsik talán a békebelinél is 
nagyobb számban rohangásznak a 
főváros kövezetén, s ha van olyan 
jövedelme egy tekintélyes rétegnek, 
hogy a mai drágaság ellenére a 
luxust, a flancot űzni tudja, akkor 
találtassék meg a mód arra, hogy 
ezeknek az embereknek az erszé-
nyéből egy számukra talán nem 
is olyan nagyon jelentős összeget 
kivegyen a kormányzat és ezzel a 
pénzzel segítse a főváros utcáin 
kolduló hadirokkantakat. 

A probléma megoldását természe-
tesen nem rendőri intézkedéssel kí-
vánjuk, hanem a hadirokkantak in-
tézményes gondozásával és ellátá-
sával. Ha nehéz is a konjunktúra 
vámszedőinek megadóztatása, s ha 
nem könnyű dolog a tőke túlzásai-
nak lenyesegetése, akkor is módot 
kell erre találni. De ugyanakkor je-
lentős megtakarításokat lehetne el-
érni az állami aparátusnak ésszerű 
csökkentésével. Nincsen semmi szük-
ség arra, hogy ez a nyomorult kis 
ország hivatali tultengésben szen-
vedjen. De különösen nem látjuk 
értelmét annak, hogy a demokra-
tikus kormányzat a dolgozók adó-
f i l l é r e i b ő l ellenforradalmároknak 
nyújtson fixfizetést. Van egy sereg 
olyan hivatal, amely ma csak azért 
áll fönn, hogv néhány gentrifiú, ura-
dalmi állást elveszített gazdatiszt 
vagy előkelő rokoni kapcsolatokkal 
rendelkező, de dolgozni nem tudó 
fiatalember megkapja a havi néhány 
száz forintját. Az az összeg, ame-
lyet az állam a semmi munkáért 

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

A m a r parasztsás egyedüli védelmezője 
a Szociáldemokrata Párt 

Parasztkongresszusunk második napja 

1 i1 

A szociáldemokrata parasztkon-
gresszus második napján került sor 
Szeder Ferenc elvtárs nagyszabású 
előadására. Az ipari munkásság — 
mondotta Szeder Ferenc — érdekei-
vel teljesen azonos a parasztság ér-
deke. Ez a két dolgozó réteg csak 
egymást segítve érheti el jogait és 
szabadságát. Az a vád, hogy mi 
csak az ipari munkásság pártja va-
gyunk, onnan ered, hogy egy túl-
nyomó részt mezőgazdasági ország-
ban az ipari munkásság egymagában 
nem tudta kiválságait és jogait dön-
tően veszélyeztetni. Azt terjesztették, 
hogv kolhosz-rendszert akarunk. Eh-
hez járult még a csendőr, a kasznár 
és az ispán, akik megakadályozták a 
parasztság megszervezését. Mi azon-
ban felvettük a harcot a terrorral 
szemben és a paraszíság meg is ta-
lálta az utat hozzánk, mert mi vol-
tunk az egyetlen párt, amely a falu 
dolgozóinak ügyével foglalkozott. 

A földreform után azt akarjuk, 
hogy a rohamosan fejlődő nagyipar 
ne kevesek magánérdekét, hanem az 
egész országét szolgálja. A nagybir-
tok erőszak útján jött létre és az 
erőszak is tartotta fenn. A többter-
melés gazdasági szempontból a kis-
birtok életrehívását követeli, ezért 
voltunk mink ellenségei a nagybir-
toknak. 

1918-ban a ftldreform bukása 
nem a Szociáldemokrata Párton mú-
lott. Mi akkor is sürgettük a végre-
hajtást, de csak látszat-törvényeket 
alkottak. 1921-ben a szentesi város-
házán nyiltan programot *dolt a párt 
az ellenforradalom korszakában, mely 
programnak egyik tengelye éppen a 
földreform volt. Az egymást követő 
kongresszusok mind javítottak ezen 
a programon, míg eljutottunk 1930 ig. 

Magántulajdonban 
tartjuk a földet 

Minden hasztalan volt, szörnyű 
terror következett el az 1930-a> ag-
rárprogramra. Mosí, amikor a poli-
tikai hatalom birtokában vagyunk, 
ne legyünk szentimentálisak, hanem 
gondoljunk vissza a botozásokra, a 
becstelenségre, a csendőr sortüzekre, 
amely annyi drága szocialista vérbe 
került. 

Nagy problémák állnak előttünk. 
Termelési rendünket át kell szervez-

ni. Szociális védelemben kell része-
sítenünk azokat, akiknek nem jutott 
föld. Meg keíl védenünk demokrati-
kus államrendüriket, a megszerzett 
földet magántulajdonban megtartjuk 
és szabadságunkat, ha keil, minden 
eszközzel megvédjük. 

Nem elvenni, hanem adni akarunk 
minden dolgozónak földet, szabad-
ságot, demokráciát, egy magasabb 
rendű társadalmat. Ez a párt mindig 
a becsület és a tiszteség mintaképe 
volt. Egész közéleti tevékenységünk 
ennek jegyében zajlott le. Mindent 
elkövettünk arra nézve, hogy demo-
kráciánkat megszilárdítsuk, s hogy a 
mezőgazdasági népesség szervezeteit 
a Szociáldemokrata Párton belül ki-
építhessük. A Szociáldemokrata Párt 
hatalomra törő párt, nem elégedhetik 
meg azzal, hogy csak sovány részese 
legyen a hatalomnak, s meg vagyunk 
arról győződve, hogy a hatalomra-
jutás alapfeltétele az összes dolgozó 
tömegeknek egységbe kovácsolása. 

Takács Ferenc 
beszéde 

Szeder Ferenc elvtárs nagy tet-
széssel fogadott beszéde után Ta-
kács Ferenc emelkedett szólásra, 
ötven esztendeje foglalkozik a Szo-
ciáldemokrata Párt a magyar pa-
rasztság problémáival. Sajnos ma 
még a parasztság a földosztás elle-
nére sem él döntően jobb körülmé-
nyek között, mint a nagybirtok ide-
jén. Elmaradt a magyar mezőgazda-
sági termelés az elmúlt évtizedek 
alatt, nekünk ezt a hatalmas mulasz-
tást néhány éven belül kell helyre-
hoznunk. Elsősorban a hatszáznegy-
venezer új birtokosnak biztosnak 
kell lennie abban, hogy a világ sem-
miféle hatalma új birtokából ki rem 
mozdííhatja. Pártunk elkészítette há-
roméves agrártervezetét, a földmüve-
lésügyi minisztérium földjavitó pro-
gramunkat már el is fogadta, s ez 
ma már kormányprogram. 

A mezőgazdasági hitel kérdése 
termelési tervünknek sarkalatos pont-
ja, mert az új gazdáknak módot kell 
nyújtani arra, hogy beszerezzék mind-
azt, ami a gazdaság megindításához 
szükséges. Olyan hitelpolitikát köve-
telünk, amivel nem lehet a parasztot 
kihasználni. Tűz-, víz- és állatbizto-
sítás kell, de olyan, amely nem csu-

pán a díjak beszedésében merül kí. 
Progresszív adózást követelünk a kis-
birtokok adómentességével. A ter-
melésben a profit helyett a szük-
séglet legyen az irányadó. Fejleszte-
nünk kell mezőgazdasági iparunkat 
s a hat és félmilliárd forintból, me-
lyet a hároméves terv a magyar élet 
fejlesztésére szánt kétmilliárd jusson 
a mezőgazdaságnak. Öntözés, talaj-
javítás és folyószabályozás szüksé-
ges, mert nekünk miden talpalatnyi 
földre szükségünk van. Jól működő 
szövetkezeti központ kell, de nem 
olyan, mint az MSzK, amely a pa-
rasztok verítékén hatalmas pénzeket 
keres. Segíteni kell a géphiányon is, 
s pártunk szervezete háromszázhet-
ven millió forintot irányoz elő gépek 
gyártására. 

Végűi beterjesztette a határozati 
javaslatot, amely szerint a kongresz-
szus a Szociáldemokrata Párt há-
roméves gazdasági tervét magáévá 
teszi. 

Felszólalása után a vidéki küldöt-
tek hozzászólására került sor, majd 
pedig a külföldi útjáról hazatért 

Szakasits Árpád 
lépett az emelvényre. Beszédének 
kezdőszavai után a pártvezetőség 
ajándékát adta át Posztós Sándor-
nak, a nagy magyar harcok tanújá-
nak, egy parasztembert ábrázoló 
művészi bronzszobrot, amelyet Posz-
tós elvtárs meghatottan köszönt meg. 
Büszkék vagyunk azokra az áldoza-
tokra — mondotta beszédében Sza-
kasits elvtárs —, amelyeket az ipari 
munkásság hozott azért, hogy utat 
vágjon a földműves proletárság szá-
mára a feudalizmus vadonjában. 
Sajnos a magyar parasztság óriási 
tömegei a múltban mozdulatlanok 
maradtak, a földeken lidérc ült, az 
éhbetegség, a csendőrszurony, a tu-
datlanság és a megaláztatás nyűgözte 
le a parasztságot. 

Ennek eredménye, hogy ma a fa-
lun súlyosabb osztálytagozódás ta-
lálható, mint általában a társada-
lomban. Még a gróf sem nézte le 
úgy a szegény parasztot, mint a 200 
holdas kulák. Büszkeséggel tekintünk 
vissza a harmincas évek szociálde-
mokrata mozgalmaira, amelyben a 
falu legjobbjai felénk fordultak és 
százával alakították meg új pártszer-

nekik juttat, természetesen nem ele-
gendő a régi életmód folytatására, 
s ezért az elégedetlenség a mult 
rendszer visszasirásában s az ellen-
forradalmi törekvések istápolásában 
nyilvánúl meg nálunk. 

Nincs semmi szükség arra, hogy 
hús és zsiradékhivatalokat, vagy 
ehhez hasonló intézményeket tartson 

fenn az állam pusztán azért, hogy 
annak tisztviselői ma Sulyok pártok 
holnap a fehér terroristák brigádjait 
szervezzék meg. Az ilyen hivatalok 
által felemésztett összeg a magyar 
nép szempontjából sokkal eredmé-
nyesebben használtatnék fel, ha 
azoknak a proletároknak jutna, akik 
a hitleri háború vérzivatarában kar-

jukat, vagy lábukat veszítették el. 
Ezt a jelentős összeget a hadirok-
kantak tisztességes karjukkal az or-
szág felépítésében vehetnék ki ré-
szüket, ahelyett, hogy üres hivatali 
helyiségekben unatkoznak s unal-
mukban a demokrácia ellen szervez-
kednek. 
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vezeteinket. Ha a csendőrszuronyok 
szétrombolták is ezeket a szerveze-
teket, a tűz tovább parázslott, s ma 
az új világrend születőben van, me-
lyekből visszafelé nem vissz többé út. 

Szokássá vált a demokráciát fity-
málni, de nem mi vagyunk a hibá-
sak abban, hogy ma még nincs itt 
minden rendben, hanem akik eladiák 
az országot és felidézték a magyar 
történelem Jegnagyobb katasztrófáját. 
Mi nem Ígérünk senkinek kiváltsá-
got, vagy előnyt, mögöttünk 7^év 
áll, s ez a 75 év egyet jelent az Tpari 
munkásság és a parasztság testvé-
riségével. Sohasem szüntünk meg 
harcolni a parasztság jogaiért. Es-
küdt el/ensépei vagyunk az ősi me-
zőgazdasági formáknak, az ősi tu-
nyaságnak. Mi öntudatra akarjuk j 
nevelni a paraszti tömegeket. 

Gépesíteni akarjuk a falut, bel- j 
terjes gazdálkodást, hogy ne legyen 
nyomor akkor sem, ha a termés ; 
rossz. Hadat üzenünk a zsuppfedél- j 
nek, a tenyérnyi ablakoknak, a tüdő-
vész fészkeinek, a sárnak és trágya-
dombnak. Korszerű lakást, korszerű 
életlehetőséget kívánunk adni a föld 
dolgozóínak. Be akarjuk teljeéíteni 
mi, szociáldemokraták azt a jelmon-
datot, „szeresd felebarátodat, mint 
tennmagadat". 

Az összeesküvés 
és Sulyokék 

A régi rend urai újból megkí-
sérlik, hogy a nép nyakára üljenek. 
Itt volt az összeesküvés és most 
itt vannak Sulyokék. A nép meg-
tévesztése utján a régi Magyaror-
szágot akarják visszahozni. Nem 
elégszünk meg a politikai demo-
kráciával, gazdasági demokráciát is 
akarunk, ezért tüzzük napirendre a 
nemzeti jövedelem fokozásának, de 
igazságos megosztásának problémá-
ját is. Le kell szorítani az árakat, 
összébb kell szorítani az agrárollót, 
szociális adóreformot kell megva-
lósítani, hogy adózzon, akinek van 
miből. 

Nem lehet kisebb értékű a falusi 
ember munkája, mint a városié. 
Egyforma életfeltételeket akarunk te-
remteni, hogy mindenki egyformán 
elérhesse az elengedhetetlenül szük-
ségeseket. Keresnünk kell a béke 
szilárd alapfeltéleleit, ezért vettük 
fel a délkeleteurópai tervgazdálkodás 
gondolatát, össze kell egyeztetni a 
Dunamedencéjében élő népek gaz-
dasági életét, hogy a béke és a 
barátság légkörét megteremthessük. 
Hiába fenyegetik belső és külső 
erők a magyar demokráciát a dol-
gozók elszántsága soha többé nem 
engedi szolgasorba visszasülyeszteni 
népünket. 

A vasárnapi tanácskozások után 
műsoros est volt a vasas otthonban 
amelyen felolvasták azt a verset, 
amit Szeder Ferenc elvtársunk bé-
reslegény 16 éves korában irt. Nem 
minden tehetséges béresgyereknek 
sikerül olyan jól az élete, mint Sze-
der Ferencnek — mondott Szakasits 
elvtárs — mert az osztályuralom el-
zárta őket, hogy tudósok, költők 
és a társadalom vezetői legyenek. 
Ezeknek, az elnyomott tehetségek-
nek nevében ígérjük, hogy Szeder 
Ferenc a béresgyerek és én a volt 
kőműves inas mindent el fogunk 
fogunk követni a Szociáldemokrata 
Párttal együtt, hogy a nép tehetsé-
ges fiai ne sikkadjanak el. 

A kongresszus harmadik napján 
Túri István elvtárs szóhlt fel első-
nek, aki rámutatott a mezőgazda-
sági munkanélküliség problémáinak 
súlyosságára, amit i t r ^ g ^ l t 
Kbdássa lehet megoldani. Utánna 
Szurdi István elvtárs a vidéki szer-
vezés. osztály vezetője tartót l \ Í 

adást. A földreform után most a 
föld hozamának emelése áll a kér-
dések előterében — mondotta. — 
A kérdés megoldására gazdasági 
hatalom szükséges. Ez akkor jöhet 
létre, ha szociáldemokrata többség 
alakul a kormányzásban. A felsza-
badulás a magyar parasztság ré-
szére politikai nagykorúságot jelent. 
Mi nem ígérgetünk, ezért tisztessé-
günkben és becsületességünkben 
hisz a magyar falu népe. Célunk az, 
hogy a Szociáldemokrata Pártból az 
ország legnagyobb parasztpártját 

I építsük ki. 
Kállai Sándor elvta/s a földműves 

bizottságok feladataírói beszélt. Min-
den járásban és községben felláliít-
juk a szociáldemokrata földműves-
bizottságot. Vármegyénként földmű-
ves kongresszusokat tartunk. Ezek 
gondoskodnak majd a mezőgazda-
sági feladatok végrehajtásáról. Be-

jelentette, hogy a parlamenti föld 
munkás frakció javaslatot nyújtott 
be a kormányzathoz a műtrágya-
gyártás államosításáról. 

A vidéki küldöttek felszólalása és 
a központi földműves bizottság 
megválasztása után, amelyben min-
den megye és minden vidék szo-
ciáldemokrata földmunkássága kép-
viselve van, Szeder Ferenc elvtárs 
zárószavai következtek. A kongresz-
szus többet nyújtott, mint amennyit 
váriunk tőle — mondotta Szeder Fe-
renc. __ Az elhangzottakat az elv-
társak vegyék figyelembe és fana-
tikus hittel szolgálják a szociálde-
mokrata munkásmozgalmat. Ma már 
az egész országban vannak szerve-
zeteink és politikai hatalmon va-
gyunk. De szeretnők, ha a fiatalok 
állnának a helyünkre Rajtuk a sor. 

A kongresszus a szocialista induló 
hangjaival fejeződött be. 

Belpolitikai helyzetkép 
Marosán György elvtárs, a Szociál-

demokrata Párt főtitkárhelyettese 
vasárnap Miskolcon beszélt pártunk 
nagygyűléséről. Ugyanekkorra hir-
dette a Szabadságpárt alakuló gyű-
lését, előbb a Vásártéren, majd mi-
vel látták, hogy az előkészületek 
túlméretezettek a Korona szálló 
dísztermében állapodtak meg. Mis-
kolc azonban nem Szeged és nem 
Hódmezővásárhely. A miskolci vá-
rosi színházban tartott Szociálde-
mokrata Párt nagygyűlésén sokezer-
re menő tömeg jelent meg, úgyhogy 
még a környező utcasorok is feke-
téitek a gyűlés résztvevőitől. Maro-
sán elvtárs kijelentette, hogy sehol 
sincs olyan politikai szabadság Eu-
rópában, mint nálunk Magyarorszá-
gon. Itt mindenki azt mondhat, 
amit akar, itt mindenki azt válasz-
totta akit akart. Még gyilkosokat 

is beküldtek a parlamentbe. Sulyok 
Dezső a magyar fasiszták trójai 
falova. Mérhetetlenül sokat és fele-
lőtlenül hazudik, nemcsak hazudik 
ma már, hanem támadja azokat az 
intézményeket, amelyek a magyar 
dolgozó munkásságot európai hí-
rűvé tették. Sulyok Dezső nem sze-
reti a párttitkárokat és a szakszer-
vezeteket — mondotta Marosán 
György. — Hát most a párttitkár 
válaszol neki Miskolcon. Sulyoknak 
havi 12 ezer Ff. legális keresete van, 
hogy mit keres ;!Jtgálisan azt nem 
tudom. A képviselőház asztalára 
tegye le Sulyok is a fizetését és a 
párititkár is és- akkor rendeljék el a 
szavazást, hogy kinek kell eltűnnie 
a politikai életből. Arcátlanság '<ell 
ahhoz, hogy valaki ilyen jövedelem 
birtokában izgasson a munkásság 
felöl. 

Megkezdődött a mezőgazdasági 
munkásság társadalmi biztosítása 
Kőműves József elvtárs az OTI 

szociáldemokrata elnöke a paraszt-
kongressuson bejelentette, hogy áp-
rilis elsejével kezdetét vette a me-
zőgazdasági munkavállalók beteg-
ségi, rokkantsági és öregségi bizto-
sítása. Ez a biztosítás azokra vo-
natkozik egyelőre, akiknek nincsen 
1 holdnál nagyobb saját földjük. 
Az előző statisztika szerint kb. 400 
ezer embert érint a biztosítás. De 
ennél a számnál sem állunk meg, 

mert augusztus 1-én 5 holdig ter-
jesszük ki a biztosítottak körét. A 
biztosítás terheit teljes mértékben 
a munkáltató vállalja. Négyheti mun-
ka után már joga van a munkavál-
lalónak orvosra, gyógyszerre, kór-
házi és szanatóriumi ál lásra. Kí 
kell terjeszteni az OTI vidéki szer-
vezeteit, mozgó ambulanciákat kell 
beállítani statisztikailag teljesen fel 
kell dolgozni, a mezőgazdasági né-
pesség adatait. 

Megérkezett a vármegye 
április havi kenyérgabona kiutalása 

A kenyérellátás országos minisz-
teri biztosa kiutalt április hóra 
a vármegye területén élő 38 ezer ellá-
tatlan figyelembevételével 2.870 má-
zsa kenyérgabonát. A jelzett mennyi-
séget az MSzK raktáraiból bocsát-
ják a közellátási hatóságok és a 
vármegye közönségének rendelke-
zésére. A kiutalt gabonamennyiség 
40 °/o-a buza, 40 %-a rozs, 20 
°/o a árpa, vagy kukorica. Azokban 
a városokban, ahol megfelelő rozs, 
illetve árpakészletet nem tároltak^ 
ott a keverési arány: 60 % buza, és 
40 %-os kukorica keverés szerint 
történhet. 

Amennyiben a kiutalt kenyérga-
bona százalékos elosztása folytán 
az őrlésből származó fin. lisztmeny-

nyíség a szükségletet nem fedezné, 
ugy a hiányt a fejadag erejéig EB 
vagy kukorica liszttel pótolja. 

Kényszereladás 
Dézsa, lefolyó kagyló, virágálvá-
nyok, székláb, ebédlőszekrény 
(modern), hosszú asztal, egyéb 

ingóságok 

sürgősen e l a d ó k . 
Érdeklődés Kossuth u. 13/a. sz. 

8 - 9 és 1 2 - 2 órák között. 

A pártközt béke 
első jelentős állomásához érkez-
tünk. A pártok megállapodtak az 
egységes szövetkezeti központ kér-
désében, amelynek törvényre eme-
lését még e héten elintézi a nem-
zetgyűlés. Megállapodtak a köz-
pont felállításánál tekintetbe veen-
dő arányszámokról, a központ mű-
ködéséről és annak legrövidebb 
időn belül való felállításáról. Az 
alkotó munka ez?n a vonalon meg-
indult. A szövetkezetek kérdése, 
amely oly soká annyi nehézségek 
között alig mozdult előre, most 
egyszerre teljes egészében a kibon-
takozás előtt áll. A nemzetgyűlés 
által megszavazandó szövetkezeti 
központ a szövetkezetek fejlődésé-
nek csak első állomása. A fejlődés 
azonban ezen a nyomon halod to-
vább és ez az út a magyar szö-
vetkezeti elet felemelkedéséhez ve-
zet. Azok a gátló erők, amelyek 
eddig a fejlődés útjában álltak, 
megtörtek a magyar demokrácia 
erején és biztonságán. 

Ez az eredmény számunkra 
nemcsak a szövetkezeti kérdés meg-
oldását jelenti. Ennél tovább mu-
tat és feltárja azokat a lehetősége-
ket, amelyeket a koalíciós együtt-
működés megvalósíthat. A mege-
gyezés útmutató. A magyar demo-
krácia rálépett a fejlődésnek arra 
az útjára, amelyen a bennünket 
körülvevő haladó népi demokráciák 
járnak. Az egységes szövetkezeti 
központ eredménye egyben biztosí-
ték is a jövőre, hogy a magyar-
országi szövetkezetek a legrövidebb 
időn belül az eredmények egész 
sorát mutathatják majd fel. 

A R. gárda 
és a tagtoborzó 

Pártunk rendező gárdája a leg-
intenzívebben kapcsolódott be or-
szágos viszonylatban a tagtoborzó 
kampányba. Kimagasló fegyelmezett-
ségükkel kivételes eredményeket ér-
tek el. R. gárdistáinkat a megyei, 
városi központokból befutott jelen-
tések szerint mindenütt a legna-
gyobb rokonszenvvel fogadták. Fel-
figyelhető, hogy milyen fegyelme-
zettséggel, pontossággal kapcsolód-
tak bele a gyűlések százainak so-
rába. Fegyelmezettségük és eszmei 
felkészültségük bizonyítja azt, hogv 
nemcsak gyűlések rendezésére alkal-
masak, hanem szellemi fegyverekkel 
harcolni tudnak a tudatlanság és 
tájékozatlanság ellen. Ha a szükség 
úgy kivánja, megtudják védeni a 
Szociál iemokrata Pártot és őrködnek 
a demokrácia nagy alapelvei védel-
mében. Ezzel ís hűségesek azokhoz 
a hagyományokhoz, melyet a ren-
dezőgárda nagy szocialista alapitója 
Stromfeld Aurél szelleme tanít és 
nevel. 

A R.-gárdisták élen állanak a 
tagtoborzásnak szorgalmukkal és 
szocialista öntudatukkal és demo-
kratikus meggyőződésükkel, s így 
méltóak nagy alapítójukhoz. 

Tudatom tisatelt meg 
rendelőimmel, hogy egy 
évi saüneteltetés után 
ismét 

meíkezútera o munkát 
F U h r e r 
könyvkötő 
Símonyi Ernő-utca 31. 

Hirdessen lapunkban! 
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protestáns Áron. 
Vízállásjelentés: Tisza 1-én 402. Kurca 

300. 
Hőmérséklet. - f 6 fok 
Időjárásjelentés < Mérsékelt szél. egyes 

helyeken esőzés. A hőmérséklet nem vál-
tozik lényegesen. 

Jgyeletes gyógyszertárak • április 1 — 
4-ig Oláh és Ihász. 

Szinház: Kék lámpás (ketten egy 
jeggyel). 

Szabadság Mozgó: Ma nincs elő-
adás. 

Fásitutik 
A háború és a nyomában járó Ín-

ség az élet minden vonalán érezteti 
hatását. A szentesi utcák erősen fog-
híj jas fasorai hűen tükrözik vissza, 
hogy nekünk szentesieknek egyik leg-
nagyobb problémánk a tüzeíőkérdés 
volt. Hivatalosan, de a szükség pa-
rancsolta magánszorgalomból is ir-
tották a fákat s az elmúlt telek kö-
vetkeztében nem egy évtizedes fáktól 
árnyas-lombos utca teljesen kopárrá 
vált. Az uj tavaszon örömmel figyel-
jük néhány nap óta, hogy szorgos 
munkáskezek serényen pótolgatják a 
hiányt, illtetik a fiatatai facsemetéket, 
igen, újból fásitunk Szentesen. De 
itt nyomban azt is meg kell monda-
nunk, hogy féltjük az uj fákat s 
erre minden okunk meg van. Neve-
zetesen pedig azért, mert a felszaba-
dulás óta nem ez volt az első fásítás \ 
Szentesen, de mindig egy volt a sor- ' 
suk: pusztán a garázdálkodás, a 
rombolás vágyától fűtött lelkiismeret-
len kezek éjszakánként kitördelték az 
újonnan kiültetett facsemetéket. Mi 
szeretnők hinni, hogy a talán utolsó 
keserves tél elmultával az oknélkali 
rombolás ördöge is kihalt az embe-
rekből s hagyni fogják, hogy a ki-
ültetett fák megerősödjenek, terebé-
lyesedjenek, hogy néhány év múlva | 
lombos fasoroktól legyenek tarkítva 
a szentesi utcák. (Gy. A.) 

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

— Felkérjük igen tisztelt hir-
detőinket, előfizetőinket és ol-
vasóinkat, hogy a vasárnapi, 
ünnepi lapra szánt hirdetéseiket 
pénteken délig kiadóhivatalunk-
ban leadni szíveskedjenek, te-
kintettel a szombati felszabadu-
lási ünnepre, lapunk húsvéti 
száma szombaton reggel jelenik 
meg. 

— Schoenfeld Artúr az ameri-
kai Egyesült Államok budapesti kö-
vete a közeli napokban elhagyja 
állomáshelyét és nyugdíjba vonul. 
Utóda Chapin algiri követ lesz, aki 
Vbrshall külügyminiszter bizalmasa. 

— Felhívás! Felhívom az Építő-
ipari Munkások folyó hó 6-án tar-
tandó báljára rendezőnek feliratko-
zott szaktársakat, hogy a fent em-
iitett dátum alatt vasárnap d. u. 5 
órára az Ipartestületnél minden ren-
dező okvetlen jelenjen meg, és aki-
nek jegyet adtunk ki árusítás vé-
gett, azzal vasárnap d. e. számol-
janak le, mert ha nem, akkor az 
összes jegyek árát az illető személy 
köteles megfizetni. Vigalmi elnök. 

— A szabad művelési felügye-
lőség értesiti a város közönségét, 
hogy az angol tanfolyamra jelent-
kezettek április 9-én délután 6 óra-
kor a gimnázium VIII. osztályában 
megbeszélésre jelenjenek meg. A 
francia, német, orosz tanfolyamra 
még lehet jelentkezni. 

Fenyő-

fi 
nyár 

irészói 
- és tölgy-

'u kapható 
/ s o l d o s - t e l e p e n 

Az iparos nyugdij kérdése a 
parlament előtt. Tcbb nemzetgyű-
lési képviselő interpellációjában a 
népjóléti tárca vitája során kérte a 
kisiparosok öregségi biztosításának 
sürgős megvalósítását. A népjóléti 
miniszter az önálló iparosok biztosí-
tási rendelettervezetét rövidesen nyil-
vánosságra hozza és ennek alapján 
ezt a régóta húzódó iparos problé-
mát törvényhozási uton rendezi. 

Vidéki üvegkiutalások uj rendje. 
Az Anyag és ^hivatal rendeletével 
értesítette a törvényhatóságok veze-
tőit, hogy üvegellátásban ezentúl 
nemcsak tároló cégek részesülhetnek, 
hanem minden olyan helybeli, illetve 
vármegyei üveges paros, aki igazolt 
és indokolt munkájához igényelt 
anyagot. 

A tipuslábbelik készítésének 
szabályozásáról rendelkezik az ipar-
ügyi miniszter rendelete. E szerint 
az Anyag- és. Árhivatal által tipus-
lábbeli előállítására kiadott bőranyag-
ból csak a rendelet mellékletében 
meghatározott lább lieket szabad ké-
szíteni. Az Anyag- és Árhivatal in-
dokolt esetben a rendeletben felsorolt 
lábbeli fajtáktól eltérő lábbelik elő-
állítását engedélyezheti. A rendelet 
ellen vétők súlyos közellátási vissza-
élési követnek el. 

Boldog ünnepe 
akkor less, ha 

borszükségletét 
saját termésű 
nemes kadarkámból 
szerzi be. 

5 liter vételnél á r e n g e d m é n y . 
S O M O G Y I B É L A UTCA 2 ! . 

Halálos kimenetelű 
baleset 

Lapunk tegnapi számában kö-
zöltük, hogy Buzi Nagy Sándor, Dó-
zsa György-utca 156 szám" alatti 
lakost március 28-án egy ló gyom-
ron rúgta. Buzit belső sérülé-
sekkel, életveszélyes állapotban szál-
lították be kórházba, ahol tegnap 
este sérüléseibe belehalt. 

Mezőgazdasági gépkezelői tan-
folyam Budapesten. 

Az Országos Főldmívelésügyi Ta-
nács a főldmívelésügyi minisztérium 
megbízásából április 14-étől Buda-
pesten az Állami Felsőipariskolában 
(VIII. Népszinház-u. 6 ) mezőgazda-
sági gépkezelői tanfolyamot rendez. 
A tanfolyamon a résztvevők 4 hét 
alatt a traktorok, cséplő- és vető-
magtisztitó gépek szerkezetével és 
kezelésével ismerkednek meg. A tan-
folyamra az Országos Főldmívelés-
ügyi Tanácsnál (Budapest V., Sza-
badság-tér 10.) kell jelentkezni ápr. 
hó 8-ig. A tandíj 30 forint. A tan-
folyam elvégzéséről a hallgatók bi-
zonyítványt kapnak. A tanfolyam vi-
déken lakó hallgatói részére a Bu-
dapestre való oda és visszautazáshoz 
50 százalékos kedvezményes jegy 
igényelhető. 

Üzemi bizottsági tanfolyam az 
állami gazdaságokban alkalma-

zottak részére. 
A Földmunkások és Kisbirtokosok 

Országos Szövetsége (Budapest IX., 
Köztelek u. 8.) március 29-től ápr. 
2-ig üzemi bizottsági tanfolyamot 
tart az állami gazdaságok alkalma-
zottai részére. A tanfolyamon részt-
vevők megismerik a parasztság tör-
ténetét, mai helyzetét, a szakszerve-
zetek munkáját és az üzemi bizott-
ságok szerepét a mezőgazdaságban, 
továbbá a mezőgazdaság fejlődésének 
irányát. A tanfoiyrmra a FÉKOSZ 
megyei titkáránál kell jelentkezni. Ök 
adják ki a félárú utazásra jugosító 
igazolványt is. A FÉKOSZ központ 
a résztvevőknek megtéríti a féláru 
utazás költségeit és napi egyszeri 
főtt ételt és szállást ad. 

— Kitűnő, olcsó húsvéti cu-
korkát, csokoládét Rágyánszky 
cukorkaüzletéböl vásárol junk! 

1383 
— Mentőautó telefonhivó szá-

ma 23. 

Kártolészalag 
gyári áron 

Első Magyar KArtoliszalaggyár Rt* 
Pestszentlőrinc, Apponyi Albert u. 30. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
Á p r i l i s 2 — 3 . A francia filmgyártás remekel 2 n a p i g I 

Tilos utakon 
Egy családi élet intimitásai. A kényes problémák filmjel Egy 
szerelmes óra. Zsaroló férfiak. Cserbenhagyott lány. Főszereplők: 
Corinne Luchaice és Annié Ducan. Ez a film mindenkit érdekel 

Előadások kezdete vasárnap 4, 6, 8, hétköznap 6 és 8 órakor. 
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A magyartésl 
Szociáldemokraták 
Eléggé felhős az ég, amikor meg-

érkezünk a mi szeretett magyartési 
elvtársaink közé. A határban min-
denütt szorgos tavaszi munka, amely-
nek himnuszát a pacsirták zengése 
kiséri. Szántanak vetnek a magyarok 
és szorgalmasan fordulnak a baráz-
dák végén. 

A szorgos tavaszi munka dacára 
csak megjelentek szép számmal 
meghallgatni beszámolónkat. Gon-
doktól barázdás arcok, de biza-
lomtól és meleg szeretettől csillog-
nak a szemek. Bizalommal adják 
elő panaszaikat. Korpa kellene a 
malackának és olajpogácsa a tehén-
kének, mert bizony már mindenütt 
fogytán a takarmány. Megható a 
ragaszkodás, amellyel összetartanak 
és támogatják, segítik egymást ba-
jaikban és szegénységükben. Nehéz, 
nagyon nehéz a beszolgáltatás, de-
hát belátják, hogy az ország sorsa 
is nehéz és kell a bányászoknak. 

Sokáig szorongatják a kezünket, 
amikor bucsut veszünk tőlük és 
megindulunk haza az egyre nagyobb 
széllel küzködve, de még sokáig 
gondolunk a kedves magyartésiekre. 

D R E H E R - S O R 
a legjobb hűsítő ital. 
Kerületi íőraktáros: 

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

Csak DREHER-SÖRT kérjen 
a vendéglökben. 

Hirdetmény 
Az OTI szentesi ker. pénztára 

közli, hogy a magyar köztársaság 
kormánya a 3050/1947 M. E. sz. 
rendeletével a gazdasági munkavál-
lalók kötelező betegségi biztosítását 
f. évi április hó 1 napjával újból 
hatályba léptette. Betegségi biztosí-
tásra kötelezett minden gazdasági 
munkát vállaló férfi és nő, feltéve, 
hogy 1 kat. holdnál nagyobb terü-
letű földbirtoka nincsen. Minthogy 
az emiitett gazdasági dolgozók biz-
tosítási Igazolvány nélkül f. évi áp-
rilis 1 napja után gazdasági mun-
kát nem vállalhatnak, az Országos 
Társadalombiztosító Intézet kerületi 
pénztára felhívja a betegségi bizto-
sításra kötelezett gazdasági cselé-
deket, gazdasági munkásokat és 
gazdasági napszámosokat, hogy a 
biztosítási igazolványuk és a bé-
lyegalapjuk kiállításához szükséges 
helyhatósági bizonyítvány kiváltása 
végett a városházán dr. Dombai 
Jenönéi a 31-es szobában, az ott 
kapott helyhatósági bizonyítvánnyal, 
pedig a biztosítási igazolvány át-
vétele céljából az Országos Társa-
dalombiztosító Intézet szentesi kerü-
leti pénztáránál Ady E.-u. 27 sz. 
bármely hétköznapon d. e. 8-14 
óra között haladéktalanul jelent-
kezzenek. Születési idejének igazo-
lására lehetőleg születési anyakönyvi 
kivonatot (keresztlevelet), vagy pol-
gári személyi lapot minden mun-
kavállaló vigyen magával. 

A biztosítási bélyegeket a hely-
beli postahivatal április 10-től kez-
dödőleg árusítja. A bélyeglerovás a 
munkáltató kötelessége, a bélyegek 
értékét a munkavállaló béréből le-
vonni nem szabad. 

OTI szentesi ker. pénztára 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 
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SzIM hírek 
Szerdán, április 2-án este 7 óra-

kor pártest a Petőfi-utca 14. szám 
alatti otthonban. A szocialista elő-
adássorozat keretében dr. Mijó Já-
ros ad elő. Pontos megjelenést 
kérünk. 

SPORT 
Birkózás 

Szépszámú közönség jelenlétében 
országos viszonylatban is értékes si-
kert könyvelhetnek a Szentesi Máv. 
SE birkózói. Az egyes eredmények 
mutatják, hogy a szentesi fiuk becsü-
letes sportmunkát végeztek s mi to-
vábbi sikereket kívánunk. 7 város 
legjobbjai ellen megállták méltán a 
helyüket s végeredményben : 

/. Szentes 21 pont 
2. Cegléd 14 pont 
3. Makó 11 pont 

A Délmagyarország egyéni szenior 
birkizóbajnokságának részletes ered-
ményei : 

Lepkesúly: bajnok Tábori (Makó) 
2. Nagy (Cegléd), 3. Pukánszky 
(Orosháza). 

Légsúly : bajnok Bittó (Makó), 
2. Kovács (Kecskemét), 3. Kun 
(Hód mezővásárhely). 

Pehelvsuly : bajnok Dobó (Sze-
ged), 2. Csánki (Hódmezővásárhely), 
3. Bélteki (Szentes). 

Könnyűsúly: bajnok Hullai (Kecs-
kemét), 2. Dömsödi (Szenies), 3. 
Balog (Ceglúd). 

Váltósúly : bajnok Vincze (Szen-
tes), 2. Détár (Szentes), 3. Vass 
(Szeged). 

Nagyközépsúly: bajnok Szalai 
(Szentes). 2. Balla (Cegléd), 3. Zaka 
(Hódmezővásárhely). 

Félnehézsúly : bajnok Vasvári 
(Cegléd), 2. Poór (Kecskemét), 3. 
Papp (Makó). 

Nehézsúly: bajnok Szalisznyó 
(Cegléd), 2. Konkoly (Szentes), 3. 
Rákóczi (Szentes). 

J O N ! 
A régen várt 

J O N ! 

m w m munliúsok bálja 
Büffé. — Jóhangulat. — Sorsolás — mert 

G Á B O R P I S T A zenekara muzsikál 
Húsvét első r apján az Ipartestületben este 8 tói 4-ig. 
Mindenki ou .'egyen. Szeretettel várunk mindenkit. Rendezőség 

A közeljövőben Szentes város bir-
kozóbajnokságáért országos meghí-
vásos és a Szmáv. SE rendezésében 
országos ifjúsági birkozóverseny ren-
dezését tervezik. (v) 

Szinház 
Házasság hármasban 

Tudtuk, amikor beültünk hétfőn 
este a nézőtérre, hogy a bizarr című 
darab nem mimóza-lelkü bakfisok 
számára készült, amit látlunk mégis 
túlszárnyalta legvadabb elképzelésein-
ket is. Megjegyzésünk csak ennyi : 
a „Házasság hármasban, vagy Te 
vagy a fény" című olcsó eszközük-
kel dolgozó, élvhajhászó színdarab 
nem az öntudatos magyar népi tö-
megek számára készült, akik az uj 
és jobb társadalmi rendet a munka 
és az erkölcs egyedül szilárd alap-
jaira kívánják felépíteni. 

A társulat tagjai többé-kevésbé 
sikerrel oldották meg feladatukat. A 
főszereplők közül kiemelkedik Besz-
terczei Pál játéka, aki most is bebi-
zonyította, hogy a társulat főerőssé-
gének tekínthe ő. Keleti Arankának 
„vágott" a szerep s jó alakítást nyúj-
tott! Görög Marika — volt jobb, 
Angyal Sándor a riokott: semmi 
különös. Kiforrott rutinná nem ren-
delkezik, hangja a szokottnál is fá-
tyolosabb volt egy árnyalattal. A 
kisebb szereprkben Matolcsiné és 
Kostyál jó, Ábrahám elfogadható 
volt. 

In.extremis : a kétségtelenül er-
kölcsromboló témájú siindarab leg-
feljebb a féihülye Arisztidoknak, a 

semmittevő élvhajhászó naplopóknak 
jelent „csemegét" és semmi esetre 
sem méltó arra, hogy a demokratikus 
Magyarország bár.relyik városának 
színpadán bemutassák. Gy. A. 

R A D I O 
Budapest I. április 2. 

7.30: Reggeli zene. 8: Az öltöz-
ködésről. 8,15: Szórakoztató zene. 
9: A MÁVAG szimfőnikus zenekara. 
12.15: Pertis Jenő cigányzenekara. 
13: Északi emberek 13.15: Major 
Blanka hegedűi, Erdődi Olga ének-J. 
14 10: Nemzetközi nőtalálkozó — 
Prágában. 14.25: A házi együttes 
játszik. 16: Albert Mária és Szalon-
t3Í Ferenc énekel. 16.30: Ady emlé-
kek. 17.10: A vöröskereszt közle 
ményei. 18.45: JVUgyar népdalok 
100 évvel ezelőtt. 18.30: Szendi 
hangképek. 18.45: Sunanó: Passió. 
19.35: 'A mi gyermekeink. 20 20: 
Rádióankét. 20.40: Böszörményi 
Nigy Beía zongorázik. 2I : Heti 
szemle. 21.25: Idő zerfi kérdések. 
2140: Orosz nyelvoktatás 22 30: 
Magyar nóták. 22.45: Hanglemezek. 
23: B8C ajándéklemezek. 

Gyönyörű tarlóshullámot, haj-
festést, színezést, szőkítést Zsetnbá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

Kukoricaszár eladó Mészáros 
Lőrinc u. 10 (volt Verbőc?i-utca.) 

Nagymágocson Lászlótelken 5 
kat hold föld, Terehalmái: 10 kat. 
hold járás eladó. Megbízott dr. Pé-
ter Ernő ügyvéd, Szentes. 

Hirdetmény 
Csongrád vármegye alispánjának 

2.663/1947. számú rendelete alap-
ján felhívom mindazokat akik jelen-
legi csehszlovák területekről 1945 
évi január hó 1. napja óta jöttek 
be Magyarország területé, e, hogy 
pontos személyi és egyéb adata-
iknak felvétele végett városháza 46. 
számú szobájában f. évi április 
hó 8. napjáig feltétlenül jelenjenek 
meg. 

A bejelentés, illetve a jelentkezés 
kötelező. 
430 Polgármester 

Olajfesféfeek, 
porfestékek 

M o l n á r 
festéküzletben ismét kaphatók 

elsőrendű minőségben. 

fl fodrászüzletek 
húsvéti zárvatartása 
A húsvéti ünnepekre való tekin-

tettel három egymásután következl 
nap zárva kellene tartani a fodrász-
üzleteket, ez a fodrász ipar és 
nagyközönség érdekeit egyaránt SL -
tené. Az IPOK közli velünk, hogy 
közbenjárására sikerült kieszközölni, 
hogy április 4-én nagypénteken a 
fodrászüzletek este fél 6 óráig 
április 5-én, szombaton pedig déli 
12 óráig tarthatnak nyitva. 

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

Jó csongrádi bor állandóan kap-
ható Tóth József-utca 68. 

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

Főszerkesztő. Sfma László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó Nagy Mihály. 
Nyomta a , B » r á t s é g ' nyomda kft. 

Felelőt nyomdavezető: CítcrntiH L. Imre 

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 Ó W Y - n é l 
Kos8u!h-utca 18. 

Cipőt, Férfi-, és női-. 

gyermek-
kalapot. inget, kötöttárút. női fehér-
neműt. rövidérút. 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. 
(volt J u h á s z c é g ) Teleion : 157 sz-

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

Cyklámen 
vi rágszalonban 
Kowtt>-u, & T c i e f o n . ^ 

fl / W ^ ! -

i m p r i p i ^ I R I E ; 
I GUMIMIH Á\ JR1Ü1H 

fi S Z f t H Ü Z L G T G 

Húsvéti locsolók nagy választékban 

TAVASZ 

Színes bőrökből választókban, drapp, 
szürke, piros, kék kési nyári bőrtalpas 
szandalettek minden méretben o l c s ó 
áron kaphatók. Tekintse meg kiraka 
tómat. Szives pártlogás» kér : 

cipé»/-inester 
Barlha János u 18. ERDEI BORISZ 

J O N A NYÁRI 

BORKA 
szandálban járj! 

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

MOLNÁR ISTVÁN 
vili-vállalat. (Mimózával szembeni 
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. Telefon 4. 

Legjcbb minőségű fűszer 
és italáruk megérkeztek. 
Olcsó áron kaphatók. 
Cikta-cipők nagy válasz-
tékban 19.90 forinttól. 
Textil-áruk. eluminium 
edények, cukorkák, cso-
koládék. háztartási cikkek, 
szabad talp és felsőbőr 
áruk. Tűzifa.. fűrészpor 

á l l a n d ó a n k a p h a t ó k « 




