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Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

Ismét a tömeg? 
A felszabadulás második évfordu-

lóját ünnepeltük s egyúttal a magyar 
nép áldozatos munkájának, a romba-
döntött ország újjáépítése és a de-
mokratizálódás terén tett, csodával 
határos s ademokraikus külföld által 
is méltányolt erőfeszítéseinek adóz-
tunk elismeréssel. Mi, akik együtt 
élünk a tömeggel, sőt ahhoz tartozó-
nak valljuk magunkat, az idei hús-
véton kettős ünnepet ültünk: Krisztus, 
a nép prófétája feltámadásának közel 
kétezeresztendős, s a magyar nép 
feltámadása kétesztend^s évfordulójá-
nak örömünnepét. Mindkét évfordulót 
méltó módon és méltó keretek között 
ünnepelte meg a demokratikus Ma-
gyarország népe: szombaton délelőtt 
a felszabadulási ünnepségeken em-
lékezett meg ujjongó örömmel az 
újjászületés tényéről, s hódolt ke-
gyelettel a szabadságunkért elesett 
szovjet hősök emiékenek, — este 
pedig a hagyományos feltámadási 
körmeneten imádta Krisztust, a nép 
prófétáját, az első. igaz szocialistát, 
aki azér* halt vértanúhalált, hogy 
megszűnjék az emberek rabszolga 
sága, megszűnjenek a társadalmi 
különbségek és elkövetkezzék végre 
az emberi szabadság, egyenlőség és 
testvériség korszaka. 

Igy ünnepelt a tömeg, a dolgozó 
nép szerte az országban s természe-
tesen Szentesen is. A tömeg nem 
tombol, hanem dolgozik, s ha itt az 
ideje, akkor ünnepel. 

A Szentesi Újság azonban a szo-
kott módon, most is másként látja a 
dolgokat s húsvéti számának első 
oldalán „A helyzet és a jövő" cím-
mel alattomos támadást hajt végre a 
tömeg, a dolgozó nép ellen, pedig 
szüntelenül azt szajkózza, hogy a nép 
érdekeiért küzd. A kettős évforduló 
ünnepén nem átal arról írni, hogy 
„a nagypénteki kereszt sötét árnyéka 
most a mi földünkre vetette elszélesülő 
körvonalait s ezalatt a kereszt alatt 
újra tombol a tömeg". 

Pont most? Most borít el ben-
nünket a nagypénteki kereszt árnyéka, 
amikor hosszú évszázadok keserves 
borzalmai után felszabadultunk, újjá-
született az ország, új és jobb tár-
sadalmi rendet építünk? A magyar 
demokrácia harmadik húsvétját tartja 
időszerűnek a Szentesi Újság ahhoz, 
hogy olvasótáborának a nagypéntek 
borzalmairól regéljen, s a demokra-
tikus újjászületést a nagypénteki ke-
reszt sötét árnyékával azonosítsa? 

Hát mi volt az évszázados elnyo-
tás, a 48-as, a 19-es szabadságharc 
leverése, a 25 esztendős fehér terror, 
ha nem a legsötétebb nagypéntek? 
Vagy mit tartott a Szentesi Újság 
cikkírója 1944 március 19-ről s az 
azt követő náci rémuralomról? Az 
volt a feltámadás az ö szemében? 
Vagy esetleg 1944 október 15, amikor1 

Szálasi zöldségei alapján vissza kel-
lett volna térni a talajgyökérhez vagy 
rögvalósághoz ? 

Iktassunk ide még néhány idézetet 
a tentemfftett cikkből : „A kereszt 
alatt újra tombol a tömeg. Csak néhol 
zokog egy-egy magányos szív fel-
mérve, megértve egyéni sorsának 

Vakmerő rablógyilkossági 
kísérlet a kórház előtt? 

A rendőrség erélyes nyomozást indított 
az ügyben 

A város közönségét lázban tartja 
egy állítólagos rablógyilkossági kí-
sérlet, amely hétfőn este történt 
volna a kórház előtt. A hírek sze-
rint egy Szepesi József nevű kun-
szentmártoni fiatalember a szentesi 
kórházban levő menyasszonyát lá-
togatta meg hétfőn este. Amikor ki-
jött a kórházból megtámadta két 
ismeretlen fiatalember és tekintve, 
hogy a környék teljesen néptelen 
volt, Szepesi futásban keresett me-
nedéket. Átszaladt a Kurcahidon, 
majd átugrott a kórház kerítésén. 
A két támadó nyomába eredt s 
állítólag géppisztolyból több lövést 
adtak le rá, a lövések azonban sze-
rencsére célt tévesztettek. 

Az üggyel kapcsolatban a rend-
őrség bűnügyi osztályától az alábbi 
fölvilágosítást kaptuk: Szepesi Jó-

zsef kunszentmártoni lakos hétfőn 
este megjelent a rendőrségen és 
feljelentést tett két ismeretlen sze-
mély ellen, akik a kórház előtt 
megfogták s rendőrnek adván ki 
magukat igazoltatták. A rendőrségre 
érkezett jelentések szerint az illető 
garázdálkodók ittas állapotban vol-
tak és több személyt is igazoltattak. 
Arról azonban biztos értesülések 
nincsenek, hogy a támadók gép-
pisztolyt is használtak volna. Min-
denesetre a nyomozást ebben az 
irányban is kiterjesztették és a kö-
zeli napokban hivatalos jelentést 
fognak kiadni. Megemlítjük még, 
hogy az ügynek máris van egy 
gyanúsítottja, akinek a neve azon-
ban még a nyomozás érdekében 
nem hozható nyilvánosságra. 

A Szociáldemokrata Párt közbenjárására: 

Takarmúny-klutaláslian részesülnek 
a t e i k s z o W l t n t t gazdák 

Ismeretes, hogy a szentesi gazda-
társadalom rendkívül súlyos takar-
mányhiánnyal küzd, ami az állat-
állományt veszélyezteti. A Szociál-
demokrata Párt szentesi szervezete 
ezzel kapcsolatban érintkezésbe lé-
pett pártunk központi titkárságával 
és sikerült elérnie azt, hogy a szen-
tesi és magyartési tejbeszolgáltató 
gazdák takarmánykorpa és takar-

mány-olajpogácsa kiutalásban része-
sülnek a közeli napokban. A kor-
pát a Zsoldos malom fogja kiosztani, 
mig az olajpogácsa kiutalási helye 
Kunszentmárton A tejbeszolgáltató 
gazdák a szentesi OMTK telep iga-
zolásáért jelentkezzenek Szentesen, 
a magyartésiek pedig az ottani te|-
gyüjtö állomáson. 

Önálló marad 
a hékédi iskola 

Ismeretes, hogy a legutóbbi városi 
közgyűlésen interpelláció hangzott el 
amiatt, hogy a hékédi iskola önálló-
ságát meg akarják szüntetni. 

Ezzel kapcsolatban megnyugvással 
véltük dr. Sörös Jenő tanfelügyelőnek 
az igazgatósághoz intézett átiratát, 
amely szerint a Szentes—hékédi 
iskola továbbra is önálló általános 
iskola marad, melyhez — mint anya-
iskolához — a vezetése alatt álló 
fiókiskolák tartoznak. 

U| fizetések egyes 
magánalkalmazotti 

kategóriákban 
A hivatalos lap közli a közraktári 

és tárházi alkalmazottak és a ma-
gánalkalmazottak szab:d szakszer-
vezete között létrejött szerződés 
megváltoztatása tárgyában kötött 
függeléket. E szerint a legkisebb 
fizetés ezután 138 forint, a legma-
gasabb első kategóriájú fizetés pe-
dig 770 forint. Az új bértételek 
március 1-i érvénnyel léptek életbe. 

Szegedi 
ipari vásár 

Szeged már 18 évvel ezelőtt meg-
rendezte a maga ipari vásárát, 
amely azután fokozatosan az egész 
délvidék ipari kiállításává fejlődött. 
A háború a Szegedi Vásár folyama-
tosságát is megzavarta, de úgylát-
szik Szeged már nagyjából kiheverte 
a háború okozta sérüléseket, mert 
az idén már, Budapestet megelőzve, 
megrendezi ipari vásárát. Minthogy 
50 százalékos vasúti kedvezmény-
nyel lehet majd Szegedre utazni, 
valószínű, hogy a szegedi ipari vá-
sárt az ország minden részének 
érdeklődése fogja kisérni. 

árvaságát... A nagypénteki kereszt 
alatt ítél a tömeg... s nincs szíve 
megérteni a különb utat kereső és 
járó eltiport lélek kifosztott zoko-
gását...« 

Vájjon felismeri-e ezek után min-
denki a Szentesi Újság alig leplezett 
céljait? Tudják-e ezek után, hogy a 
magyar demokrácia kiknek jelent 
nagypénteket? Látják-e, hogy kik 
azok, akiknek védelmében szót emel 
a Szentesi Újság a felszabadulás 
második évfordulóján, kihasználva 
és galádul visszaélve az egyik alap-
vető szabadságjoggal: a demokrácia 
adta szólásszabadsággal ? 

Valóban csak néhány magányos 
szív zokog ezen a kettős örömün-
nepen : a földjüket vesztett földes-
urak, a tiszti kardbojtot sirató levi-
tézlett naplopók s egyéb ingyenélők, 
akik a magyar dolgozók véres verej-
tékéből zsirosodtak, tollasodtak az 
elmúlt 25 esztendő alatt. Elhisszük,1 

hogy nekik nagypéntek és mindörökre 
az is marad a dolgozók ünnepe. De 

ahhoz már — enyhén szólva is — 
arcátlanság kell, hogy egy magát de-
mokratikusnak nevező napilap ezek-
kel azonosítsa magát. 

Hol van az a következetes és ha-
tározott politikai vonalvezetés, ame-
lyet a Kisgazda Párt demokratikus 
vezetői meghirdettek, s amelynek ál-
lítólag a Szentesi Újság is egyik 
szószólója ? Mit tanulhatnak a szen-
tesi kisgazdapárti tömegek attól a 
Szentesi Újságtól, amelynek első ol-
dalán megfér két olyan cikk, amely-
nek egyike a felszabadulást méltatja 
s arról beszél, hogy nem sírják visz-
sza a multat, a másik cikk szerint 
pedig pont most árnyékolta be a 
magyar földet a nagypénteki kereszt. 

Nekünk nem újszerű a dolog és 
kellően kommentáltuk a Szentesi 
Újság cikkeit a reakciós, koalíció-
ellenes, antidemokratikus megnyilat-
kozásoktól kezdve egészen a Sulyok-

Cirti „A Holnapinak a Szentesi 
jság által történt propagálásáig. 

Most is az a véleményünk, amit né-

hány héttel ezelőtt leszögeztünk, hogy 
addig a központi megállapodás elle-
nére sem állhat helyre a koalíció 
Szentesen, amíg — a központi párt-
vezetőséghez hasonlóan — a szentesi 
Kisgazda Párt is el nem távolítja sorai 
közül a reakciós elemeket. S amint 
a példák hosszú sora bizonyítja, ez 
elsősorban a Szentesi Újságra vo-
natkozik. 

Ami pedig a cikknek azt a részét 
illeti, hogy a tömeg tombol, ujjong, 
ítél, gúnyol, igazságtalan, kegyetlen 
és rettenetes, arra csak ezt üzenhet-
jük : a tömeg ujjong az eddig elért 
eredmények felett, de nem tombol, 
hanem dolgozik tovább, építi a saját, 
boldogabb jövőjét. A tömeg nem 
gúnyol, nem igazságtalan és főleg 
eddig még nem ítélt. De a tömeg 
türelmének is van határa, s ha min-
den (gy megy tovább a túloldalon, 
-akkor még ítélhet, még tombolhat s 
ítélete minden könyörtelenség és bor-
zalmasság ellenére is igazságos legz. 

Győri Andor 
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A Szentesi Újság húsvéti száma 
„vasi" tollából olaszországi riportot 
közöl, amelyben a következőket ta-
láljuk : . . . „az olas*. gazda földjét 
kerítés helyett eperfákkal ülteti be . . . " 

Hát ez az eperfa-dolog valóban 
szokatlan, ámbár lehet, hogy Olasz-
országban így van, mindenesetre 
furcsának találjuk. Abban viszont 
már erősen kételkednünk keli, ami 
„vasi* fentidézett mondatából kide-
rül, hogy — Olaszország kivételével 
— a többi országokban viszont ke-
rítéssel ültelik be a földet. Hát a 
buza, árpa, kukorica stb. hol terem ? 
Kérdezze csak meg ezt kedves „vasi44 

azoktól a szentesi kisgazdáktól, akik-
nek a számára pillanatnyilag újsá-
got ir. 

Baks önálló 
nagyközséggé alakult 

A Sövényháza melletti Baks tele-
pülést a belügyminiszter rendeletével 
nagyközséggé alakították. A település 
ezelőtt Pallavicini-uradalomhoz tar-
tozó 38 ezer holdas hitbizomány 
volt. Az ott élő lakosságot mestersé-
gesen elzárták a községgé alakulás 
lehetőségeitől, annak ellenére, hogy 
a megalakult nagyközség területén 
már hosszú évíizedek ótu utcasorok 
és lakóházak vannak, ami életképes 
településre vall. A törvényhatóság 
vezetői a megtartott helyszíni vizs-
gálat után nyomban javaslatot tettek 
a belügyminisztériumba, ahol Baksot 
haladéktalanul nagyközséggé nyilvá-
nították. Így tehát Baks település 
40 év óta küzdve az önállóságért 
feudális érdekek és önző e?yéni cé-
lok ellen — a demokráciában nagy-
községgé alakult. 

Minden közmunkáról, verseny-
tárgyalásokról, 

anyagellátásról, rendeletekről, adózásról 

pontosan tájékoztatja a 

„Kisiparos" 
megjelenik minden pénteken. 

Iparosok, vállalatok nélkülözhe-
tetlen hetilapja. Rendelje meg! 

Országos ankét 
Kecskeméten 
községpolitikai 
problémákkal 

Április 18, 19-én és 20-án nagy-
szabású ankétot rendeznek Kecs-
keméten, ahol a külterületi lakosság 
életszínvonalának kérdéseiről tár-
gyalnak. Az értekezletet Szádeczki 
Kardos László Délpestmegye főis-
pánja hivta össze, Csongrádvárme-
gye részéről erre a nagyjelentőségű 
értekezletre Boros Káimán főjegyző 
kapott meghívást. Az értekezletre 
csak kiváló szakembereket hívtak 
meg és olyan egyénekei, akik már 
eddig is foglalkoztak ilyen irányú 
szakirodalommal. 

n szabadságot minden ellenforradalmi 
törekvéssel szemben megvédjük — 

mondotta Téli elvtárs a felszabadulás ünnepén 

Szombaton ünnepelte az ország 
annak a napnak második évfordu-
lóját, amelyen a zsarnokságot a sza-
badság, az elnyomatást a felszaba-
dulás és a szolgaságot a független-
ség váltotta fel sokat szenvedett ha-
zánkban. Két év nem nagy idő egy 
egy ország, de még egy ember éle-
tében sem, s mégis az elmúlt két-
esztendő eredményei megmutatták, 
hogy a magyar nép érett a szabad-
ságra. Különös jelentőségű ez a 
tény most, amikor híre érkezik an-
nak, hogy a győztes hatalmak egy-
más után ratifikálják a magyar béke-
szerződést s egye közelebb kerü-
lünk ahhoz a naphoz, amikor Ma-
gyarország formailag is elnyeri tel-
jes szuverénitását. 

A felszabadulás ünnepe el-
választhatatlanul egybeforr 
a Vörös Hadsereg dicsősé-
gével, annak a hadseregnek 
ünneplésével, amely a leg-
több áldozatot hozta a bé-
kéért s az elnyomatásban 
sínylődött népek felszaba-

dításáért. 
Magyarország teljes fels?abadítás 
második évfordulójának ünnep-
ségei is ennek a jegyében zajlottak 
le szerte az országban. Ünnepelt 
a nép... Ünnepelte a szabadságot, 
a Vörös Hadsereget és kegyelettel 
adózott a szovjet hősök emlékének, 
akik életüket áldozták azért, hogy 
Magyarország szabad és független 
ország legyen és a magyar népnek 
is felviradjon a béke, a jólét haj-
nala. 

A szentesi ünnepség délelőtt fél 
11 órakor kezdődött a Kossuth téren 
a Himnusz hangjaival, majd 

Vajda Imre polgármester 
mondott ünnepi beszédet. 

Bevezetőben történelmi visszapillan-
tást vetett a magyarság évszázados 
szabadságküzdelmeire. Ezután rá-
mutatott arra, hogy a felszabadu-
lással valóraváltak a nép reményei: 
Magyarországon is megkezdődött 
egy új korszak, amelyben a politikai 

és gazdasági újjáépítés mellett ide-
ológiai újjáépítés is folyik. Termé-
szetes, hogy a reakció, az elnyomó 
osztály nem nyugodott bele abba, 
hogy a nép kezébevette sorsának 
intézését. A reakció különféle jel-
szavakkal us?.ít a győztes államok, 
elsősorban pedig a Szovjetunió és 
demokratikus szomszédaink ellen, 
amellyekkel pedig népünk már föl-
ismerte sorsközösségét. Az elienforra-
dalmárok kül- és belpolitikai manő-
verei egyetlen célt szolgálnak: a mult, 
az elnyomatás, terror és a rabszol-
gaság visszaállítását. De az öntu-
datra ébredt nép sziláid ellenállásán 
megdőlnek ezek a kísérlete-
zések. , 

Vajda elvtárs beszéde végén han-
goztatta: a magyar népnek sohasem 
szabad megfeledkeznie arról, hogy 
a Vörös Hadsereg hozta számunkra 
a szabadságot és tette lehetővé, 
hogy népünk új és az eddiginél 
boldogabb életet kezdhessen szabad 
és független hazában. 

Ezután a partok szónokai méltat-
ták a nap jelentőségét. A Szociál-
demokrata Párt részéről Téli Lajos 
elvtárs beszélt. 

A felszabadulás második év-
fordulóján — mondoíta — 
hitet teszünk a szabadság 
és a demokrácia mellett és 
megfogadjuk hogy a szabad-
ságot, amelyet megkaptunk 
soha többé nem engedjük 
ki a kezünkből. A szebb és 
boldogabb jövőbe vetett bi-
zalommal és egységes aka-
rattal újjépitjtik az országot 
megvalósítjuk a dolgozók 
társadalmát és megvédjük 
a demokratikus, népi köz-

társaságot. 
Borbás Lajos elvtárs (MKP), Za-

lotai Elemér (Parasztpárt) és Jószai 
Bálint (Kisgazdapárt) be?zéde után 
a szovjet hősök emlékművének meg-
koszorúzása következett. Az Ünnep-
ség az Internacionálé hangjai mellett 
ért véget. (Gy. A.) 

A város ingyen telket 
bocsájt egy létesítendő gyár 

rendelkezésére 
Dr. Solti László javaslatára a vá-

ros vezetősége megbeszélést folyta-
tott a mérnöki hivatallal és meg-
bízta a hivatalt, hogy dolgozzon ki 
egy tervezetet, hogy Szentes 

mennyiben felelne meg 
gyárüzemek letelepedésére. 

Ezzel kapcsolatban elhatározták a 
városnál, hogy felirattal fordulnak 
a Gyáriparosok Országos Szövetsé-
géhez, az iparügyi minisztériumhoz, 
a magyar városok országos szövet-
ségéhez, hogy hároméves terv keretén 
biztosított hitel alapján, vagy azon-
kívül a város hajlandó ingyen tel-

ket egy létesítendő gyárüzem ren-
delkezésére bocsájtani. A város 
ezen mozgalmával ha nem is érné 
el a célt, sikerülne kivívni azt, hogy 
a városi érdekek állandó szem előtt 
tartásával 

egy-egy gyárüzem, vagy 
gyártelep létesitésénél ml 

is szóbakerülhetnénk. 
Ilyen kérdéssel már Szeged is fog-
lalkozott és föl is irt az illetékes 
szervekhez, és hajlandó is volna 
ingyentelket bocsátani egy létesíten-
dő gyárüzem rendelkezésére. 

SzIM műsoros est 
Szegváron 

Húsvét vasárnapján nagysikerű mű. 
soros előadást rendezett a szegvári 
SzIM szentesi vendégszereplőkkei 
karöltve. Az előadáson kimutatták 
tudásukat és tehetségüket a falu és 
a város szociáldemokrata ifjúmun-
kásai, akik feladatuknak tekintik a 
kultura terjesztését a legszélesebb 
körben. Műsoruk igen változatos és 
'érdekes volt, sok tapsot arattak, amit 
meg is érd°meltek, mint munkájuk-
nak egyetlen jutalmát. 

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. alumínium 
edények, cukorkák, cso-
koládék. háztartási cikkek, 
szabad talp és felsőbőr 
áruk. Tűzifa, fürészpor 

á l l a n d ó a n k a p h a t ó k . 

Párthfrek 
A Szociáldemokrata Párt folyó hó 

9-én, szerdán d. u. 1 órakor az 
Ármentesítő Társulatnál ü.emi párt-
napot tart. Előadó: Papp Lajos, a 
„Szocializmus" címmel. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezete f. hó 11-én, pénteken 
este fél 7 órakor a Barátság mozi-
ban párlestet tart. Előadó: Farmasi 
Imre. 

SzIM hírek 
Szerdán, 9-én este 7 órakor párt-

est. Az orvosi előadássorozat kere-
tében dr. Moldován Jenő ad elő. 
Vendégként résztvesz ülésünkön 
Tihanyi Gyula iparművész is, aki a 
magyar kéziipar jövőjéről fug be-
szélni. Pontos megjelenést kérünk. 

Zománcedények, 
vasáruk, szeg, drót, 
d r ó t k e r í t é s e k nagy 
választékban 

Lupták 
vaskercskedőnél 

Bartha János-u. 12. Tel.: 13. 

— A Magyar-Szov je t Művelődési 
Társaság művészeti osztálya kéri a 
műkedvelő gárda tagjait, hogy f hó 
9 iki próbán, délután 6 órára teljes 
számban megjelenni szíveskedjenek. 

Lutz zománcok, festékek, 
l a k k o k elismert legjobb minőség 

L U T Z E D E É S T Á » £ A 
l*KKÉS FESTÉKGYÁR RT BUOAPfST 

Tel.: Gyár 121 028. Városi iroda 496-515 

A S z o c i á l d e m o k r a t a P á r t szentesi szervezete folyó hó 13-án 
vasárnap déliitán fél 4 órakor a városháza közgyűlési termében 

értelmiségi gyűlést 
í í - ü f - H 0 ^ G á t d o $ D e x $ ö központi csoportfőtitkár, dr. Rex KISS Béla egyetemi m. tanár, <Jr. Kettes! 
Aladár debrecen. egyetem szemész tanára. - A fenti gyűlésre ezúton hívjuk meg az érdekelteket 



H Í R E K A kereskedelmi iskola 
elhelyezésének kérdése kat. Konrád. Ma április 9. Rom. 

protestáns Erhardt. 
Vízállásjelentés: Tisza 8 án 600. Kurca 

360. 
Hőmérséklet . + 11 iok 
időjárásjelentés« Mérsékelt szél. a hő-

mérséklet tovább emelkedik.« 

'gyeletes gyógyszertáraki április 5 — 
11-ig lile—Szentessy. 

Szabadság Mozgó: Ma nincs 
előadás. 

KRISZTUS LEGENDA 
Sohasem szerettem összeütközésbe 

kerülni az egyház szolgáival, értem 
alatta a lelkészi kart, de most az a 
megtiszteltetés ért, hogy húsvéti ve-
zércikkem belekerült a római katolikus 
húsvéti prédikációba. Megmondom 
őszintén elengedtem volna ezt a meg-

tiszteltetést, mert hiszen egy lap ve-
' zércikke és egy húsvéti prédikáció 

egy egy egész külön világ és akár-
milyen intenhivö vagyok, egyetlen 
egyház lelkésze sem kívánhatja tő-
lem, hogy vezércikkemben egyházi 
prédikációt írjak. Ezt írtam: „Két-
ezer esztendős Krisztus legendau mint 
hivő keresztyén is legendáról beszé-
lek, mert bár Krisztus történelmi 
személy volt, a hozzáfüződő történe-
tek, amelyeket az Újtestamentum 
megörökít csak legendának tekinten-
dők. Mindaz, amit ez a legenda a 
szeretetről, az emberről, az igazság-
ról elmond, valóban élő valóságnak 
ktilene lennie, de két ezredév vérgő-
zös ködén át akármiként tündöklik 
a kereszt és akárhogy akarjuk elhi-
tetni, hogy az isteni szeretet, a 
krisztusi Ige élővalóság, sajnos ma-
gamon és nagyon sokunkon tapasz-
taltam, hogy üres szóvá vált minden 
Be a krisztusi Igék valóra fognak 
válni mihelyt a szocialista államot 
megteremtettük. Sima László 

— Miért mondott le az áttele-
pítési kormánybiztos ? Ismeretes, 
hogy Jócsik Lajos államtitkár, áttele-
pítési kormánybiztos lemondott. Hir 
szerint a lemondásnak az a háttere, 
h^gy az inté/mény fennállása óta a 
legtehítetlenebbnek bizonyult. 

— Mesterséges megterméke-
nyítés. Amerikában százezer olyan 
gyermek él, akik mesterséges meg-
termékenyítés utján jöttek a világra. 
4000 amerikai orvos végzett eddig 
megtermékenyítő műtéteket. 

— Nem tankokra, hanem éle-
lemre van szükség. Wallace, a 
közismerten demokratikus érzésű 
araerikai politikus az egyik leg-
utóbbi gyűlésen bírálta Trurnan el-
nök békeellenes politikáját. Hangoz-
tatta, liogy a világ éhes, de nem az 
amerikai tankok és ágyuk után ki-
áltozik, hanem élelemre és ekékre 
vágyik. 

— Meggyilkolták Csehszlovákia 
párisi konzulját. Dr. Rácz Gézát, 
a Csehszlovákia párisi konzulátusán 
szolgálatot teljesitő II. osztályú kon-
zult vasárnap reggel meggyilkolták. 
A nyomozás megindult. 

— Felhívom nőiszabó szak-
osztály tagjait, hogy f. hó 9 én, 
szerdán d u. fél 4 órakor az Ipar-
testületben tartandó tagértekezleten 
fe'téMen megjelenni szíveskedjenek. 

Elnök. 

A város kulturális problémáinak 
előterében jelenleg a kereskedelmi 
középiskola tandíjának kérdése 
a legfontosabb. A város vezetősége 
úgy döntött, hogy még az iskolai év 
befejezése előtt vizsgálat tárgyává 
teszi a kérdést. 

A Szociáldemokrata Párt, 
amelynek lelkes tagjai hív-
ták életre a kereskedelmi 
középiskolát, most azon fá-
radozik, hogy a havi 40 
forintos tandijat mérsé-

keljék, 
ugyanis a kisemberek érdeke és a 
szegénysorsú dolgozók égető pro-
blémája, hogy egy korszerű, a mai 
élet követelményeinek megfelelő és 
reális jellegű középiskolában nevel-
tethessék gyermekeiket. 

Az iskola elhelyezése szempontjá-
ból a város úgy határozott, hogy 

bérbeveszi a vármegyeházá-
val szemben levő emeletes 
épületet hosszú időtartamra 

és ott rendezi be a kereskedelmi kö-
zépiskolát. Amennyiben a városnak 
időközben clkalma nyílik az említett 
épület megvételére, úgy a kereske-
kedelmi középiskola véglegesen ott 
fogja elhelyezni. 

Ismeretes, hogy a kereskedelmi 
középiskolát anyagi nehézséggel küzd. 
A város olyan irányú kérdést fog 
tolmácsolni a kultuszminisztériumban, 
hogy 

az állam a személyi járan-

dóságokat fedezze, míg a 
dologi kiadásokat pedig a 
város költségvetésébe állíta-

nák be. 
A kulturális problémák közé tar-

tozik a városi múzeum államosítá-
sának kérdése is. Mint megírtuk, a 
közgyűjtemények országos felügye-
lője olyan irányú javaslatot tett a 
városokhoz, hogy az önkormányzati 
testületek területén levő múzeumokat 
államosítsák. Vásárhely nagy öröm-
mel fogadta az államosítási gondo-
latot, Szeged azonban tartózkodó ál-
láspontot tanúsított és arra az állás-
pontra helyezkedett — minthogy 

a tulajdonjog terén még vi-
ták állanak fenn 

— előbb kössék meg a többi vá-
rossal a szerződést és csak azután 
Szegeddel. Szentesen az az állás-
pont alakult ki, hogy 

a muzeum szempontjából 
kétségtelenül előnyt jelen-
tene az államosítás, mint-
hogy központi kezelés alatt, 
központi irányítás és tudo-
mányos személyzet ellátása 
által a muzeum kétségtele-

nül fejlődne. 
A város ugy döntött, hogy ameny-
nyiben a muzeum könyvtárát át-
adják a városnak, miáltal egy er-
tékes kulturális szempontot elégí-
tenének ki, a város a költség egy-
ötöd részét fedezné. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
Április 9—10. 2 napigI 

Lenyűgözően izgalmas amerikai tengerész f i lm: 

K-225 Korvetta 
K-225 Korvetta nagy harcba kerül, a Conwoyt-stukák támadják 
meg. A- Korvetta hősies legénysége elszántan harcol a támadók ellen 

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

Csütörtökön 
törvényhatósági közgyűlés lesz 

A főispán Csongrád vármegye 
törvényhatósági bizottságát csütörtök 
délelőtt 10 órára rendes közgyűlésre 
hívja össze a vármegyeháza köz-
gyűlési termében. A közgyűlés napi-
rendjén 53 tárgysorozati pont sze-

repel. 
A közgyűlést megelőzően ma dél-

előtt 9 órakor vármegyei kisgyűlés 
lesz igen változatos, 68 pontból álló 
napirenddel. 

R DIÓ 
Budapest I. április 9. 

7.20: Reggeli zene. Hanglemezek. 
8: Anyáknak gyermekekről. 8.15: 
Hanglemezek. 9: A házi együttes 
játFzik. 12.15: Fenyvesné Zsoldos 
Hilda énekel. 12.45: Az írók párisi 
palotája. 13: Hajdú Péter Brodway-
együttesc. 14.10: Emlékek a nagy 
háborúból. 14.25: Kurina Simi ci-
gányzenekara. 16: Ilniczky László 
zenekarának 606-ik rádióhangver-
senyc. 16.45: Faubourg St. Antoine. 

17.10: A Vöröskereszt közleményei 
18: Székelyné Kovách Mária énekel 
a Rendőrzenekar játszik. 
18.50: A newyorki rádiószinház mű-
sorából. Bemutató előadás a Stúdió-
ban. 20.20: Karácsony Sándor elő-
adása. 20.40: Vári-Weixelgártner 
Egon zongorázik. 21: Heti szemle. 
2125: Időszerű kérdések. 21.40: 
Orosz nyelvoktatás. 22.30: Alexandru 
Orozuta énekel. 23: Művészlemezek. 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 
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Ország - Világ 
Bulgária rövidesen kerqgkedelmi 

tárgyalásokat kezd Magyarországgal. 

Budapesten a Párisi Nagyáruház 
pincéjében kéjgyilkossággal párosult 
rablógyilkosság történt. 

Száz éves a svájci vasút. 

Jugoszlávia megvan elégedve a 
magyar kormány nemzetiségi politi-
kájával. 

Húsvétkor béke uralkodott a ma-
gyar belpolitikában. 

Rögzítik a kisadózók adóját. 

Harmincezer nemibeteget ingyen 
penicilin-kezelésben részesítenek az 
egészségügyi intézetek. 

Leszállították az ipari zsiradék 
árát. 

Vörös homokeső hullott Genova 
mellett. 

Ujabb árviz fenyegeti Angliát. ^ 

Halálraitélték és felakasetották a 
rendőrgyilkos budapesti műegye-
temistát. 

Az augusztusi befolyt közmunka-
váltságokat építkezésekre utalta ki a 
Gazdasági Főtanács. 

Leégett a hatvani állomásépület. 

Saabaditsák fel 
a barom fi-forgalmat 

A közellátásügyi miniszter a na-
pokban nyilatkozott arról, hogy a 
közeljövőben mintegy ötven árucikk 
forgalmát szabadítják fel. Az illeté-
kesek álláspontja szerint a szabad 
áralakulás igen kedvező hatást vál-
tott ki eddig is minden esetben a 
piacon és a továbbiakban a súlyt az 
árszabályozás helyett a forgalom 
szabályozására kell helyezni. A ba-
romfinál azonban az a helyzet, hogy 
mlg Budapesten az ára maximálva 
van, addig vidéken szabadforgalmu. 
Éppen ezért tapasztalható, hogy az 
utóbbi hetekben a pesti piacokról 
teljesen eltűnt a baromfi. Ha már 
a tojás forgalmát felszabadították, 
időszerű lenne ugyanezt tenni a ba-
romfival is. Természetes, hogy ez a 
helyzet károsan befolyásolja a ba-
romfitenyésztést is. Szakkörök véle-
ménye szerint pillanatnyilag ugyan 
bizonyos fokú áremelkedéssel lehetne 
számolni, de az árlemorzsolódás fel-
tétlenül megtörténne és az intézkedés 
serkentőleg hatna a tenyésztésre, 
továbbá az exportra is. A Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara ezek 
alapján kérte az élő és vágott ba-
romfinak az ország területére szóié 
felszabadítását. 

— Hirdetmény. A HONSZ el-
nöksége értesíti tagjait, hogy a mult 
hó 30 án határozatképtelenség miatt 
elmaradt évi rendes közgyűlését ápr. 
hó 13-án d. u. 3 órakor tartja a 
városháza közgyűlési termében. Tag-
sági igazolványát mindenki hozza 
magával. , Elnökség. 

1 1 é n > Pénteken n ff f f A f t a Barátság moziban 
este fél 7 órai k e z d e t t e l F U I I % il I * 2 
Előadó: Farmasi Imre elvtárs. Minden elvtársat szeretettel várunk. 
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SPORT' 
Nemzetközi 
labdarugómérkőzés 

lesz ma délután 
S Arakor 

Húsvéthétfőn a déli órákban a 
labdarúgás szerelmesei csoportokba 
verődve tárgyalták és adták szájról-
szájra a hirt: táviratilag lekötötte a 
MÁV a Magyarországon portyázó 
osztrák vasutas válogatott csapatot. 
Valóban pár óra múlva röfitazött 
plakátok már hirdették is a mérkő-
zést, s ma már az egész város a 
mérkőzés lázában ég. Ilyen mérkő-
zés valóban jelentős országos vi-
szonylatban is, s így biztosra vesz-
szük, hogy rekordszámú közönség 
előtt fog lezajlani. A késői kezdést 
igen helyesen állapította meg a 
rendezőség, mert így mindenki 
megtekintheti a mérkőzést. Az oszt-
rákokat már érkezésükkor ünne-
pélyesen fogadták és a mérkőzést 
is rövid ünnepség fogja megelőzni. 
Egyébként a játékot Salánki fogja 
vezetni. 

-SzMTE-Majsa 10:0 (6:0) 
• Vezette: Tóth 

Ideális sportidőben szépszámú 
közönség előtt találkozott a két 
együttes. Majsa meglehetősen gyen-
ge napot fogott ki és nem tudta 
megakadályozni az SzMTE csatá-
rainak szebbnél-szebb akcióit. Az 
SzMTE játékosok közül nem eme-
lünk ki különösen senkit. Minden 
játékos szívvel lélekkel, tudásának 
javát igyekezett adni: ugy látszik, 
kezd a csapatban a jó szellem 
erősödni. Gólszerzők 17. percben 
Szabó, 28. percben Tóth, a 30. 
percben Tóth, 31. percben Szabó, 
35. percben Nagy Imre és a 40. 
percben 1 l-esből Tóth. A második 
félidőben 1 l-esből Szabó, majd 
egy percre rá újra Szabó, utána 
Tóth és végül Szabó beáilitja a 
végeredményt. A játékvezető kifo-
gástalanul látta el feladatát. 

SzMAVSE-Halasl MÁV 2:2 
Halasi támadással kezdődik a 

mérkőzés és mégis a magára talált 
MÁV a 20. percben Kun révén 
megszerzi a vezetést. Két percre 
rá nagy kapushibából Halas ki-
egyenlít. Ettől kezdve az SzMÁV 
teljesen átveszi az irányítást: Faze-
kas, Szalai, Kun a labda utja és 
Kun révén a 31. percben 2:1 az 
eredmény az első félidőben. Szalai 
gólját a 40. percben a játékvezető 
nem adja meg. A második félidő 
változatos játékot hozott és kb. a 
10. percben Busái kiáll és a végig 
lelkesen játszó MAV küzd az ered-
mény megtartásáért. A 44. perc-
ben kapushiba következtében 2:2 
az eredmény. 
Az I. osztály bajnoki forduló 

többi eredményei: 
Szabadszállás—KMAV 2:1 
Kistelek—Cs. Barátság 0:2 
Cs. Tisza—Kunszentmárfon 0:2 
Jánoshalma—KRVSE 4:2 
KTK—Mindszent 3:0 

A II. osztályban: 
Szegvár—SzMÁV II. 4:2 
SzMTE I l . - K U T E II. 3:1 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

A bajnokság állása: 
1. c . Barátság 18 15 2 1 12411 32 
2. KTK 18 14 3 1 61:17 31 
3. SzMTE Í J 12 - 6 63:30 24 
4. Jánoshalma 18 8 4 6 43:32 20 
5. Sz MÁV 18 7 4 7 37:28 8 
6. KRVSE 18 5 8 5 34:29 8 
7. KiTE 8 8 2 8 38-39 8 

f - f t Z J v 6 I 3 0 T i 
1 0 9 : & n t 8 4 6 8 19:46 14 
11 Cm Tin7a 18 7 — 11 lOiOU 14 
¡2! Kisku n majsa «8 5 3 10 24:49 13 
13. Kiskunhalas 18 3 5 0 38:42 11 
14. Szabadszállás 18 3 - 1 6 14:81 6 

Vasárnap az SzMTE Szabadszál-
lásra megy. Felhívjuk a drukkolók 
figyelmét, hogy autóhely biztosítás 
végett szíveskedjenek sürgősen je-
lentkezni Szabó József vendéglősnél. 

(Vecseri) 

Savanyúságot és paradicsomot 
•esi a Petőfi étterem. 

Hirdessen lapunkban! 

Vásári hirdetmény 
Közhíré teszem, miszerint Szentes 

megyei városban a tavaszi országos 
vásár 1947. évi április hó 18 án 
és 19-én lesz megtartva éspedig: 

a.) Április hó 18. napján pénte-
ken állatvásár. 

b.) Ádrilis hó 18. és 19. napján 
kirakodó vásár. 

Az állatvásár kezdődik reggel 7 
órakor. 

Vészmentes helyről mindenfajta 
állat felhajtható, azonban csak sza-
bályszerű járlatlevéllel ellátottan bo-
csájtatnak be. Felhívom a vásárra 
felhajtott állatok tulajdonosait, hogy 
a marhalevelet és helypénzt a vásári 
kapunál kézben tartsák, hogy így a 
marhalevelek felülvizsgálása akadály-
talanul és forgalom fennakadása 
nélkül lebonyolíttassék. 

Az állatok forgalmának szabályo-
zása tárgyában érvényben lévő ren-
delkezések betartandók. 

A marhavásártérre csak a Vecseri 
utcán át, a lóvásártérre csak az 
aradi (királysági) országútról letérve 
a méntelep és a járványkórház kö-
zött elvezető úton lehet helybeliek-
nek és vidékieknek egyaránt köz-
lekedni. 

A kirakodó vásár kezdete április 
hó 18. napján pénteken reggel 8 
órakor kezdődik. 

Az iparosok helyfoglalása reggel 
8 órakor kezdődik s figyelmeztetnek 
hogy árusító helyeik csupán pénte-
ken reggel 8 óráig lesznek fenn-
tartva miért is kéretnek ezideig je-
letkezni. Mindazon iparosok akik 
az árusító helyüket pénteken regpeí 
8 óráig el nem foglalják, régi szo-
kás alapján helyükei nem Követel-
hetik, hanem iparos társaik után 
fentmaradó üres helyeket foglalhat-
ják el. 

A kereskedők árúsítási helyeik ki-
jelölése április hó J 7 . napján csü-
törtökön délután 2 órakor történik 
meg, miért is kéretnek, hogy hely-
igényléseiket ezideig személyesen, 
vagy írásban jelentsék be. 

Ugy az iparosok, mint a keres-
kedők kötelesek iparigazolványukat 
magukkal hozni. Aki az iparigazol-
ványát felmutatni nem tudja, vagya 
neki kimutatott helyet nem foglalja 
el, az árúsítástól el fog tiltatni. 

Polgármester. 

Mezőgazdaság 
Svéd érdeklődés 
a magyar bor iránt 

A budapesti svéd követ kétizben 
is látogatást tett a Külkereskedelmi 
Igazgatóságnál és kérte, hogy meg-
felelő propaganda-anyagot bocsássa-
nak rendelkezésére, mert számos svéd 
érdeklődés Ígérkezik ? magyar bor 
és gyümölcs iránt. A K. K. I. elhi-
tározta, hogy - a követ kívánsága 
nak eleget téve — a legsürgősebben, 
az eddigi kiadványokhoz hasonlóan, 
propagandafíizetet ad ki. Itt megem-
lítjük, hogy a napokban hagyta el a 
sajtót „A magyar kisvad" című igen 
ízléses és szép kiadvány, amelyet 
már el is küldtek a külképviseletek-
hez. Előkészületben van a földmíve-
íésügyi minisztériummal közös ki-
adásban a magyar gyümölcsről és 
konzerviparról készítendő kiadvány is. 

Újból szabályozták 
a halászati tilalmi időt 

Az általános tiialom ideje április 
hó 2. napjától május hó 31. napjaig, 
a Kisbalatonon és a Velencei tónak 
dinnyés-pákozdi állami védíerületén 
pedig április hó 16. napjától junius 
hó 15. napjáig tart. Az általános ti-
lalom ideje alatt is szabad * hilásí-
szövetkezetek, illetőleg a horgász-
egyesületek által bérelt vizeken, a 
medrekben és a sík vizeken húzó-
hálóval halászni, illetőleg nyeles ho-
roggal horgászni, anéikül azonban, 
hogy vuinövényzettel benőtt part-
menti ivóhelyeken a hatok ivását 
bárki zavarná. A tejjel vagy ikrával 
telitett és a rendeletben Hsorolt ne-
mes halakat, ha ilyen véletlenül ki-
fogásra került volna, azonnal vissza 
kell engedni a vízbe. 

A földmivelésügyi miniszter a ti-
lalmi idők b.tartását — a halállo-
mány fejlesztése érdekében — szi-
gorúan ellenőriztetni fogja 

A földmivelésügyi kor-
mányom ezőgazdasági ter-
melés kézimunkaerösnük-
ségletének biztosításáért 

S Ha az idegen munkaerőre rászoruló 
j gazdaságok gazdasági cseléd, szak-
: mány-, részes, stb. munkás igény-

lésüket helyben nem tudják biztosí-
sitani, szükségletüket sürgősen jelent-
sék be az Országos Ga/dasági Mun-
kaügyi Felügyelőséghez (Budapest, 
V., Földmivelésügyi Minisztérium), 
amely gondoskodik arról, hogy az 
igényelt munkások olyan vármegyék-
ben, ahol munkaerő felesleg van, a 
munkaadó rendelkezésére álljanak. 

Kívánatos, hogy a mezőgazdasági 
munkavállalók is jelentkezzenek al-
kalmaztatásuk érdekében a Gazda-
sági Munkaközvetítő Irodáknál. 

Hirdetmény 
Az érdekeltek tudomására hozom, 

hogy a mező- és szőlőgazdaságok-
ban, valamint a kertészetben fize-
tendő munkabérek újból szabá-
lyoztalak. 

A folyó évre érvényes munkabé-
rekről tájékozást kaphatnak a gazda-
sági felügyelőségen (Vármegyeháza) 
és a gazdasági munkaközvetítő iro-
dában (Ady Endre u. 2. sz. 

J ó csongrádi bor állandóan kap-
ható Tóth Józsrf-utca 68. 

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

Ffiszerszakosztályunk ma délután 
6 órakor ülést tart. Kérjük tagja 
inkát, hogy a fontos ügyre való 
tekintettel teljes számban és pon-
tosan jelenjenek meg. 

Vas-, kerékpár , villamossági-, 
műszaki- és olajszakosztályunk ma 
délután 6 órakor alakuló ülését 
tartja. Kérjük a szakmához tartozó 
tagjainkat a pontos megjelenésre. 

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

Hirdetmény 
Közhíré teszem, hogy a f. évi 

diftéria ellenes védőoltások az alábbi 
helyen és időpontban lesznek meg-
tartva : 

Belterület : 
Máius hó 11-én és 18-án a 2 

évesek első oltása a városháza köz-
gyűlési termében 10 órakor. Az ol-
tási jegyzőkönyvek 11 órakor lesz-
nek lezárva. 

Külterület: 
Április 17 én Vekerháti és Kaíáni 

iskolában 15-, illetve 16 órakor. 
Április 18 án a Lapistóiés Nagy-

királysági iskolában 15-, illetve 16 
órakor. 

Április 21-én a mucsiliáti iskolá-
ban 16 órakor. 

Április 22 én az eperjesszéli is-
kolában 16 órakor. 

Április 26-án a berki- és alsóréti 
iskolákban 15-, illetve 16 órakor. 

Május 2-án a kis- és nagytőkéi 
iskolákban 15-, illetve 16 órakor. • 

Május 10-én a nagynyomási és 
belsőecseri iskolában 15 , illetve 16 
órakor. 

Május 19-én a z lotai iskolában 
15 órakor. 

Május 24 én a belső- és kölső-
dónáti iskolában 15 , illetve 16 
órakor. 

Május 29 én a D-oldali iskolában 
16 órakor. 

Junius 7-én a veresegyházi isko-
lában 16 órakor. 

Diftéria elsőoítában részesünek 
mindazok a kisdedek, akik első 
életévüket f. évi március hó 30-ig 
betöltötték, vagyis második életévük-
ben vannak és akik diftéria védő-
oltásban nem részesültek. 

Az oltás díjtalan. 
Azok a szülők, akik gyermekeiket 

betegség miatt az ollásra nem vi-
hetik el, a gyógykezelő orvos iga-
zolványát f e l m u t a t n i tartoznak. 
Ugyancsak az oltások ideje alatt 
kell a magánorvos által beoított 
gyermekek bizonyítványait is bemu-
tatni, illetve az oltás megtörténtét 
igazolni. 
igazolatlan elmaradást törvény sze-
rint büntetem. 
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Születés : 

Lantos László, Giesei Imola Má-
ria Gabriella, Bálint Julianna Er-
zsébet, Ivanova Viktor, Göröcs Tibor 
Molnár József Attila, Molnár Eszter, 
Csató József, Böszörményi Ilona. 
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Lidia 77, özv. Kiss Károlyné Ra-
dimetzki Alojzia 68, Berényi Péterné 
Kuti Terézia 68, Megyeri István 22, 
Balogh Szabó István 89, özv. Mar-
ton Oáborné Fábián T. Sára 84, 
Kovács Imre 76, Buzi N. Sándor 
60, . özv. Sáfrány Bálintné Soós Ju-
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