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Megjelenik hétfő kivételével
minden nap a reggeli órákban.

Vallás
és

a

szociáldemokrácia
A Szociáldemokrata Pártot vallástalansággal támadják ellenségei.
Nyiiván azzal a céllal, hogy a vallásos tömegeket eltérítsék a szociáldemokráciáiéi. Azok teszik ezt, akik
maguk valóban vailá&talanok, a vallást csupán a kistudásu emberek
kihasználására, megcsalására használják fel. Viiágosfejü ember ezzel
tisztában van és nem ugrik be az
urak gonosz politikai cselvetéseinek.
De lássuk milyen a viszonya a
szociáldemokráciának a valláshoz.
A Szociáldemokrata Párt a vallást
programja szerint egyéni ügynek tekinti, vallásos ügyeibe senkinek be
nem folyik. Minden vallást egyfor
mán értékel, már csak azért is, mivel a párt tagjai valamennyi vallásfelekezetből csatlakoznak a párthoz.
Ha valaki ugy érzi, hogy számára
Időszükséglet a vallás, ehhez való
jogát a legteljesebb mértékben elismeri. A vallások gyakorlatában senkit sem gátol.
A Szociáldemokrata Párt politikai
alakulat, ezért szigorúan őrizkedik a
vallásos kérdésekbe való b e a v a t kozástól. Természetes, hogy a vallásfelekezetektől is elvárja, hogy ne
avatkozzanak bele politika: kérdésekbe. Különben is a vallásfelekezetek rendeltetése a lelkiélet útjainak
egyengetése, a túlvilági boldogságra
való előkészítés, ezért ugy jár el
helyesen, ha a politikát kerüli, mely
vallásos élettel ellentétes. A politika
gonosz, a tőkésnek kezében gyilkos
háborúdat eredményez. Elnyomja,
uralma alá hajtja és kizsákmányolja
a népek tömegeit. Érzéketlen a
szenvedő emberrel szemben. Gazdagokra és sz^ényekre osztja az
emberi társadalmat és uralkodik felette kegyetlenül.
Igazi vallásos ember ezért nem
helyeselheti az;, hogy a vallás leple
alatt politizáljanak.
A nyugati országokban a ncpek
széles tömegei felismerjék, h;gy a
Szociáldemokrata Párt áll legközelebb a Krisztusi tanokhoz. A Szociáldemokrata Párt az, amely a felebaráti szeretetet itt a földön meg
akarja valósítani. Szelíden, embt rsé
ges eszközökkel téríti a tagokat zászlaja alá. Ezéit a nyugati ors? ígokban mar a felekezetek lelkészei és
püspökei is a szociáldemokrata munkáspárthoz csatlakoztak. Együtt vannak a dolgozó ki-emberek hatalmas
tömegével. Együtt építik a lelkiboldogság mellett a f >ldi boldogságot is.
Magyarországon még nem tartunk
itt. Csak kevesen vannak a vallás
hivatott képviselői közül, akik minden tartózkodás nélkül felzárkóztak
a Szociáldemokrata Párí mellé. Itt
még a régi uralkodó rendszer á:ka
nyomja népünket. De nincs messze
az idő, mikor iít is együtt építjük
a szocializmust azokkal, akik ma
még idegenkednek éppen papi hivatásuk miatt. Együtt építjük a jobb
sorsra érdemes magyar nép jövőjét.
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Értelmiségi nagygyűlés
Szentesen
A Szociáldemokrata Párt szentesi
szervezete vasárnap délután fél 4
órai kezdettel értelmiségi gyűlést
tart a vármegyeháza közgyűlési termében. Előadók lesznek: Gárdos
Dezső elvtárs központi cscportfŐtitkár, dr. Rex Kiss Béla elvtárs egyetemi magántanár és dr. Hányó Béla

elvtárs szegedi orvosprofesszor. Az
előadó elvtársak részletesen rá fognak világítani az értelmiségi dolgozók problémáira. A nagyjelentőségű
gyűlésre ezúton is felhívjuk pártállásra való tekintet nélkül városunk
értelmiségi dolgozóinak figyelmét.

A világ jövője
nem az atombombán múlik
Wallace az Egyesült Államok volt
alelnöke előadást tartott az angol
rádióban az atoméiő kérdéséről. A
többi közölt kifejielte, nem hiszi,
hogy a világ jövője atombombákon
múlik, illetve azon, ho^y kinek van
atombombája és hány van. Végül
leszögezte: Ha a világ békéjít nem
sikerül megőriznünk, teljesen kilátástalan az emberiség jövője.
Moszkva
A külügyminiszterek megkezdték
a tárgyalásokat a német határok
kérdésében. Marshall azt javasolta,
hogy áliitsanak fel külön bizottságot Lengycio'szág nyugati határai-

nak megállapítására. A javaslatot Bevín és Bidault támogatta, Molotov
ellenezte. Az ülést végül hosszabb
vita után határozathozatal
nélkül
napolták el.
R görögországi harcok
A görög korrnánycsapaiok sorkatonaság, tankok, torpedórombolók,
partraszáilitó hajók,
aknakutatók,
angol mintájú repülőgépek és ejtőernyősök segítségével uj offenzívába
kezdtek a görög szabadságharcosok
ellen. Az első jelentés megállapítja,
hogy a „hadműveletek kielégítően és
tervszerűen haladnak".

Keretes- és apréhirdetések ártza
bás szerint
TELEFONI 301II.

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

Késik a hajójárat
megindítása
Mint jeleztük, eredetileg úgy volt,
hogy már esetleg húsvétkor megindul a hajóforgalom a Tiszán. Mint
a MFTR helyi ügynökségetői értesültünk, a terv megvalósítása akadályokba ütközött. A megígért hajókat még nem hozták be a Tiszára,
az itt lévő Délibáb motoros hajó
pedig javitás alatt áll. A hajóforgalom egyelőre a tavalyi keretek között, valószínűleg a hónap második
felében fog megindulni.

Magyarország is
segélyt kap
Rmerikától
Az Egyesült Államok képviselőházának külügyi bizottsága tegnap kiadta jelentését a háborusújtotta országoknak nyújtandó 350
millió
dolláros segéllyel kapcsolatban. E
szerint Törökország 350 millió dolláros és Görögország 400 millió
dolláros segélye független ettől. A
350 millió dollárból Olaszország,
M ígyarország, Ausztria,
Lengyelország és Kina fognak részesülni.

Április végén
m a g y a r kereskedelmi

ft demokrácia védelme körül
Magyarország nem folytathat
hinta-politikát
A szerdai üzeini pártnapok keretében Szakasits Árpád eivtárs több
budapesti nagyipari üzem sokezer
dolgozója előtt politikai és gazdasági
beszámolót tartott. Rámutatott arra,
hogy a hosszú válság után megkötött pártközi megegyezés csak fegyverszünetnek és nem igazi békének
látszik. Ahhoz, hogy meg lehessen
teremteni a belpolitikai békét meg
kellene változtatni ennek az országnak egész szellemi, kulturális, gazdasági és pontikai szervezetét. A
munkásság zöme és gerince felől
nincsenek aggodalmaink, mert ez évtizedeken
át
megmutatta, hogy
igenis a demokráciáért é! és harcol.
Továbbiakban rámutatott arra, hogy
nekünk nem kell nyájdemokrácia, mi
azt akarjuk, hogy a demokrácia magasabb életszínvonalat jelentsen minden dolgozó számára.
Szakasits elvtárs ezután részletesen
megvilágította a külpolitikai helyzetet, rámutatván arra, hogy a nagv
dráma három főszlnhelye Moszkva,
London és Washington, mi pedig
éppen úgy, mint mar annyiszor, megint az ütközőpontba kerültünk.
A mi külpolitikánk nyílegye-

nes, mi elsősorban a szocialista Szovjetunió felé fordulunk.
Ismertette Szakasits a gazdasági terv
pontjait, az ipar teljesítőképességének
fokozását, a falu mezőgazdaságának
forradalmasítását, az árak letörését,
a dolgozók életszínvonalának és kultúrájának emelését.

Elfogadták
a szövetkezeti
törvényjavaslatot
Csütörtökön a magyar demokrácia
épületének fontos alapkövét rakták le,
amikor a nemzetgyűlés részleteiben
is elfogadta a szövetkezeti tőrvényt.
A Szociáldemokrata Párt jó munkát
végzett ezzel a törvénnyel és jó
szolgálatot tettek a koalíciós pártok
is, amikor támogatták Rónai Sándort
a szövetkezeti törvényjavaslat gyors
elfogadásában. A jobboldal viharos
jeleneteket rendezett, hogy megakadályozza a demokrácia fejlődését
szo gáló törekvéseket. A nemzetgyűlés Róna\ elvtárs nagy beszéde után
fogadia el a törvényt.

kül-

döttség utazik M o s z k v á b a
A szovjet-magyar
kereskedelmi
szerződés meghosszabbított határideje március végén lejért és azt
csupán egyszeri levélváltással hoszszabbították meg egy hónapra.
A magyar kereskedelmi minisztériumban egy küldöttség moszkvai
útjának előkészületei folynak. Az
u.azásra előreláthatólag április végén kerül sor. A küldöttséget Rónai
Sándor kereskedelemügyi miniszter
vezeti.

Bóka László
az uj közoktatásügyi
államtitkár
A csütörtöki minisztertanács több
fontos rendeletet tárgyalt. Elvileg elfogadták a gépjármű adóról szóló
rendelettervezetet, tárgyalták a háztulajdont terhelő kárviselési hozzájárulásra vonatkozó előterjesztést
is. Rendeletet fogadtak el a mezőgazdasági termények, termékek hamisításának tilalmáról szóló törvény
kiegészítéséről. Hozzájárult a minisztertanács ahhoz, hogy Magyarország az Egyesült Nemzetek szervezetébe felvételét kérhesse. Hozzájárultak továbbá Kovács Máté politikai államtitkári és dr. Bóka László
elvtárs adminisztratív
államtitkári
kinevezéséhez.
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A viharsarok gondjai
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Kommentár nélkül
Ismeretes, hogy Németországban
náci összeesküvést lepleztek le. Az
összeesküvők tudományosan készültek a puccsra: baktérium-puccsot
terveztek, az első államcsínyt, vagy
zendülést, amit nem a barrikádokon
fegyverrel hajtottak volna végre, hanem a legfontosabb helyekre íigyesen
besettenkedő ágensekkel, akik ott
veszedelmes baktérium bombákat,
vagy fiolákat helyeztek volna ei és
ezzel megbénították volna a megszállók erejét. A főterv pedig az volt,
hogy a zendülést kővető zavarban
„egyesítsék Európa népeit a szovjet
ellen" s az angolszászok oldalán vonulnak hadba. Ez utóbbi ábránd
jellemző a német politikai egy ügy üségre. Éppen az angolszászok tették
őket hidegre.

az Ipari munkanélküliek nyomorára hívta föl a bizottság
figyelmét.
Kérte a bizottságot, hogy hasson
oda az illetékes szerveknél: teremtsenek munkaalkalmakat, sürgessék
meg a kiutalt munkanélküli segélyt,
ha pedig másképpen nem megy
adóztassák meg a nagybirtokot, mert
az ipari munkásság a felszabadulás
óta jóformán nyomorog és teljesen
munka nélkül él.
Szomorúan tapasztaltuk az alispáni jelentés tanügyi vonatkozású
jelentéséből, hogy a vármegyében
még mindig tanítóhíány van

A tanítóhíány oka az, hogy az illetékes közületek nem képesek sem
természetbeni járandóságokai, sern
Megérkezett Budapestre Mrazo- természetbeni lakást biztosítani a
vics, az uj Jugoszlávia első követe. a tanítók számára. Tűrhetetlen [ez
Nyilatkozatában hangoztatta, hogy ki az állapot, amikor a demokrácia új
kell küszöbölni azokai az akadályo- nemzedéket nevei a maga számára,
kat, amelyek a magyar és jugoszláv • akkor a nevelőkről bármilyen mónép közötti baráli kapcsolatokat fcka- don is gondoskodni kell.
dályozhatják. Egy kérdésre válaszolva kijelerítette, hogy Jugoszlávia
A kisipari hitel
sok háborús bűnöst kért ki a szökérdése
minden
városi és megyei
vetségesektől, de eddig nem teljesítették minden kérését. így H o r t h y értekezleten, úgy a törvényhatósági
Miklós kiadását sem intézték még el. bizottság értekezletén is szóbakerült.
Jugoszlávia ragaszkodik ahhoz, hogy Nem egyszer hangsúlyoztuk már, soka háborús bűnösök bűncselekményük sok interpelláció hangzott el ebben
elkövetésének helyén nyerjék el bün- az ügyben és hívta föl a figyelmet
tetésüket és továbbra is szorgalmazza a nyomorgó iparosságra. Az aránytalan magas közmunkaadó, a visszaHorthy Miklós kiadását.

Ingatlanforgalom
Doszíop Nagy Sándor és neje
megvették Remzső Ferencné nagyhegyi 579 öl földjét 1200 forintért.
Molnár János és neje megvették
Tokaji Lajos és neje dónáti 4 hold
116 öl földjét 5000 forintérl.
Nagy Antal és neje megvették Kozma Lajos Pöltemberg-utca 9 számú
házának egynegyed részét 1200 forintért.
Orecsó Józsefné megvette Szecskó
Iraréné kistökei 1 hold 271 öl földjét
1000 forintért.
Kovács Ferenc és neje megvették
K. Tóth Antal berekháti 2 hold 680
öl földjét 3000 forintért.
Szűcs Flór ián és neje megvetlék
Dósai Molnár Imre Kisér-utca 20
számú házát 4000 forintért.
Kóczán Ferencné megvette Bogyó
János Pipacs-utca 6 számú házát
5000 forintért.
Vég Istváimé megvette özv. Farkas Mihályné Szt. Imre hg.-utca 13
számú házát 7140 forintért.
Oyőri Imre megvette Csák Ferenc
kajáni 12 hold 741 öl földjét 8000
forintért.
Mikotai Jenőné megvette Török
Lajosné berki 1 hold 1150 öl földjét
8000 forintért.
Tokai Lajos és neje megvették
Janó Lajos és neje Szeder Imre-u. 7
és Jókai-utca 16 számú házát 12.000
forintért.
Janó Lajos és ntje megvették Tokai Lajos vekerzugi 28 hold földiét
1 2 0 0 0 forintért.

menő hatályú adóterhek mint hatalmas terhek nehezedtek a kisiparos
vállára. Győr* segítségre van szükség!

A csütörtöki törvényhatósági értekezleten Pintér Győző elvtárs

Jólesett hallani, amikor a közgyűlésen az egyik felszólaló az útiköltségek kiutalását : kérte a törvényhatósági bizottsági tagok számára és
ezen felül még némi megjelenési
költséget is igényelt. A törvényhatósági bizottság cserebökényi kiküldötte szavát
emelte
ez - ellen,
mondván
a demokrácia közügyeiben
való Ilyen résztvétel nemcsak
megtisztelés, hanem kötelesség, amiért senki, semmiféle anyagi igényt nem t á maszthat.
A legnagyobb érdeklődést
az

Állatorvosi

díjszabás

iránt tanúsította a törvényhatósági
bizottság. Eleinte, amikor a vármegyei állatorvos bejelentette, hogy a
díjak 1938-as árak háromszorosának
felelnek ineg, a bizoüság tagjai csóválgatva fejüket összenéztek és zúgolódva érdeklődtek a díjszabás iránt
amikor azonban a főállatorvos felvilágosította őket, hogy egy vizsgálatnál mindössze 3 forintról van szó
általános derültség közepette megnyugodtak.
Először
hallottuk,
hogy nagy
vadvízkárok és elrejtett korpakészletek vannak a város területén.

tatlan közbejárására sikerült Szentesen is megteremteni a cipésziparosok
munkaközösségét
Miután a pártközpontnál jó
eredménnyel j á r t a k el, a z
a n y a g o t az Altalános F o gyasztási Szövetkezet r é s z é r e
ki is utalták.
Az anyagiakat egyik cipésziparos elvtársunk jóvoltából sikerült megszerezni és megindulhatott a munka a
munkaközösség keretén belül

18 cipésiiparos
és 5 segédmunkás
összefogásával,
A napokban éilesültünk, hogy a
mnnkaközösséc feldolgozta a részére
kiutalt bőrárut, felkeresi ük hát az
egyik felsőpárti cipés2iparos elvtársunkat, ahol megtekinthettük az izíéses kidolgozású férfi- és gyermekcipőket, a művészi kivitelű női félcipőket, amelyek ezután kerülnek
forgalomba h'pusáron. A szentesi
cipésziparosok valóban büszkék lehetnek az elért eredményre és az
elkészített
150 p á r tipuscipő beszédesen bizonyítja a kisipar élnia k a r á s á t , amely a d e m o k r á ciában a s z á m á r a m é l t ó
helyet kivánja elfoglalni.
Megtekintettük a cipőket, inűrosíos
anyagoktól mentesek, valójaban tetszetős kivitelben készültek és bátran
rámondhatjuk, hogy most és ezentúl
is a kisipar képes tömegárut is gyártani minőségi munkával Most már
csak az a feladat, hogy az elkészült
tipuscipöket valamelyik szentesi kereskedő, vagy érdeklődő gyár rendelkezésére bocsássák.

Zománcedények,

Érdekes...
Amerikában e l k é s z ü l t Howard
Hughes „Herkules" nevű nyolcmotoros óriás repülőgépe. A gép 750
utast szállít az Óceánon át óránként
4 5 0 kilóméteres sebességgel.
Egy amerikai férfi új fényképezőgépet készített, amely nemcsak felveszi a képet, hanem 50 másodperc alalt k: is dolgozza, s a kép a
gép alján kész állapotban kihúzható.
Angliában olyan elektroncsövekkei
vezérelt számológépet találtak fel,
amely méltán érdemli meg, hogy
„elektromos agyvelőnek" tekintsék.
Az új számológép sok tekintetben
többreképes, mint az ember.
Az életbiztosítások kötésére auto-

mata gépeket állítottak fel Amerika
repülőterein. Egy légiuíazásra 5.00025.000 dolláros életbiztosítási szerződést köthet az utas ezzel a géppel, 5000 dolláronként 25 centes
áron. Az érmék bedobása
után
üveglap ugrik elő, erre rá kell írni
az utas nevét és a kedvezményezett
adatait, akiknek javára történik a
biztosítás. Egy gombnyomásra már
kezében is van az életbiztosítási
kötvény, amelynek másolata a gépben marad. Borítékot is kap az utas
mellyel, a kötvényt mindjáit postára
is adhatja, hogy a biztosííás esetleges haszonélvezője idejébtn tudomást szerezzen a szerződéstől.

Jó munkával mutatkozott be
a cipészipari munkaközösség
amely még a tucatárunál is minőségi
munkát termel
Az iparügyi minisztérium teljes
mértékben átérezve a munkanélküli
kisiparosság nehéz helyzetét, anyagi
emelésük érdekében, ipari munkaközösségek megteremtését határozta
el. így hívta életre az IPOK Gesz-

Szociáldemokrata

Párt

tesi László elviárs, miniszteri biztos
közbenjárására a cipészipari munkaközösséget.
Még a mult év őszén alkották meg
a munkaközösségüket s azóta néhány
szentesi cipésziparos elvtárs fáradha-

vasáruk, szeg, drót,
d r ó t k e r í t é s e k nagy
választékban
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Tel.: 13.

Párthirak
A Szociáldemokrata Párt szentesi
szervezetének nevelői csoportja vasárnap délelőtt
háromnegyed 11
órakor taggyűlést tart a pártszervezet
székházában.
A szociáldemokrata orvoscsoport
taggyűlése vasárnap délelőtt háromnegyed 11 órakor lesz az OTI szentesi székházában.

Újabb szántási hitel
áprilisra
A Gazdasági' Főtanács áprilisra
hat millió forint szántási hitelt juttatott a mezőgazdasági dolgozóknak.
A földmivelésügyi minisztérium termelési osztálya ezt az összeget már
szét is osztotta a megyék között.
Illétékes helyen
úgy
értesülünk,
hogy több összeget szántási hitel
cimén ebben az évben már nem
utalnak ki.

szentesi szervezete folyó hó 13-án

vasárnap délután fél 4 órakor a vármegyeháza közgyűlési termében
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«¡SS BÉLA egyetemi m. tanár, dr. Kanyó
gyűlésre ezúton hívjuk meg az érdekelteket
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V»B április
12. Rom. kat. Gyula p.,
protestáns Gyula.
VfzéHásielenté«: Tisza 11-én 502. Kurca
304.
Hőmérsékleti + 3 lok
ldójárásjelentés » i elhős, szeles idő. A
hőmérséklet nem változik.
Ogyeletea gyógyszertárak« április 12—
l&jg Cselkórvé és Havas,

Szabadság Mozgó:

Kis csavargó.

— Szakszervezeti hír. Az egészségügyi szakszervezet vasárnap de.
11 órakor a közkórházná! ülést tart.
Előadó: Budapestről Kun Irén elvtársnő
— Olvasható aláírások alkalmazását elrendelték. Eszerint az
iratokat nemcsak az állami hivatalokban, hanem a magángazdaságokban is olvasható aláírásokkal kell
ellátni. Az aláiró nevét gépírással
kei1 az iraton feltüntetni. Az uj rendelet megszegőit pénzbirsággal fogják sújtani.
Kimerült a közmunkaváltsagalap. Az építés és közmunkaügyi
minisztérium megállapítása szerint a
krfts gvetési évben a közmunkaváitságalap teljesen kimerült, abból aug.
l-ig ujabb igények nem elégíthetők ki.
— Ötletes asszony. Izgalmas
percek voltak Fehérgyarmaton egy
asszony jóvoltából. Farkas Istvánné
férje után ment a korcsmába és izgatottan követélte férje hazatérését,
mert „tüz van." A férje, azonban
neheze^ állt fel a székről és csak
akkor gyorsított mozdulatain, amikor
megszolaltak a tüzoltókürtök és félrever.ék a harangot. Az egész község
tódult a házaspár után. A helyszínen
kiderült, hogy vaklárma volt az egész.
Az asszony eszelte ki, hogy férjét
hasacsalja a korcsmából.
— Husz forintosok is forgalomba kerülnek. Mint értesülünk,
az ősz folyamán húszforintosokat is
bccsajtanak ki, mert a 10 és 100
forintosok között szükség van közepes cimletü bankjegyekre is.
— Új egyenruhát kapnak a
rendőrök.
A belügyminisztérium
többféle uj egyenruhát terveztetett
a rendőrség részére. Ezeket a ruhákat a gyakorlatban, most az utcán
is alkalmazzák. A cél az, hogy
könnyű, sportszerű, modern egyenruhája legyen a rendőrnek. A rendőrök lemez sisakot, szükség esetén
viharkabátot kapnak, rossz időben
pedig utászcsizmát. A ruháic kipróbálása után döntenek airól, hogy
melyik formát fogadják e> véglegesen.
— „A Holnap'4 ügye. A tájékoztatásügyi miniszter közvetítésével
ismét megindultak a tárgyalások a
nyomdász szakszervezet és a „Holnap* között. A tárgyalások eredménye még nem ismeretes.
— UNRRA szállítmány érkeaett. A napokban ujabb UNRRA
élelmiszerszállitmányok érkeztek Magyarországra. Margarin, borsólevespor, cukor, dzsem és mogyoróvaj a
szállítmány nagy része.
— Az orgoványi bünper tárgyalása. A népbiróság folytatta az
orgoványi gyilkosok
bűnügyének
tárgyalását. Tanukat hallgattak ki,
akik súlyosan terhelő vallomásokat
tettek a vádlottak ellen.
— Mentőautó telefonhivó száma 23.

Hirdessen lapunkban!

vlá
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Elfostak Szentesen egy á M f o g l y o t
aki Haíonaruhában véSisszélhámosKotfta
az orsztóot
Ismeretes, hogy a Siess, Adj, Sej gits mozgalom helyi csoportja a kö! zelmultbin gyűjtési rendezett, áldozatkész, demokratikus szellemű nők
bevonásával, ann3k érdekében, hogy
a szmtesi állomáson is fel lehessen
állítani a hadifogoly-fogadó szervet,
amely hazatérő véreinket egy tál
meleg étellel fogadja. A gyűjtés még
ma is sikerrel folyik és a város társadalma meglepő áldozatkészségről
tesz tanúbizonyságot. A hadífogoiyfogadást sikerült is megszervezni és
tegnapelőtt már fel is állították az
étkeztető konyhát a szentesi állomáson.
Csütörtökön váratlanul olyan rémhír terjedt el a szentesi piacon, hogy
a menetrendszerű vonattal 18 hadifogoly érkezett, azokat azonban senki
sem fogadta és nem is vendégelték
meg őket. A hír rendkívüli gyorsasággal elterjedt az egész városban
és néhány órával később egy tömeg
valósággal megostromolta a Siess,
Adj, Segits mozgalom helyi szervezetét, a Szociális Felügyelőséget és
kérdőre vonta őket, hogy hová teszik
azt a pénzt, ami a hadifoglyok ja-

vára történő gyűjtéssel befolyik?
Utána feltárták azt a rémhírt, hogy
18, sőt egyesek szerint 100 hadifogoly érkezeit Szentesre csütörtökön
és nem fogadták őket. Sőt egyes
temperamentumosabb asszonyok már
arról beszéltek, hogy a szerencsétlen
hadifoglyoknak a városi rendőrkapitány kolduló levelet állított ki s azzal
kéregetnek a városban.
A Szociális Felügyelőség természetesen nyomban utána járt a dolgoknak és megállapította, hogy egy
tendenciózus beállítottságú és tudatos
rosszindulatúsággal terjesztett rémhírről van szó, amely azt a célt
szolgálja, hogy a hadifogolyprobléma
iránt amúgyis meglehetősen ingerlékeny tömeg kedélyét felcsigázza és
a végsőkig fokozza. Egyébként még
a csütörtöki nap folyamán a rendőrség bekapcsolásával sikerült elfogni a rémhír terjesztőjét is Hős
Sándor Debrecen-melléki lakos személyében. aki mintegy másfél évvel
ezelőtt tért haza hadifogságból és
azóta katonaruh;íban szélhámoskodik,
pénzt csal ki hiszékeny emberektől
és félrevezeti a tömegeket.

1 BARÁTSÁG-MOZGÓ
Április 12—14.

3 napig I

Vadrózsa

A magyar filmgyártás reprezentáns remeke
Előadások kezdete vasárnap 4, 6, 3,

HÍRADÓ.

hétköznap 6 és 8 órakor.

ítélt a bíróság
A Szentesen müködö uzsorabiróság március hó folyamán a következő szentesi személyek ellen
hozott ítéletet:
Lovász Ferenc kereskedő, árdrágítás 6 havi fogház, három évi hivatal és politikai jogvesztés. Ifj.
Márton János árdrágítás három havi
fogház. Kövesi Gáspár árdrágítás
15 napi fogház, 3 évi hivatal és
politikai jogvesztés. Apró Jánosné
árdrágítás, 1 havi fogház, Pataki
Lídia árdrágítás, 7 napi fogház,
özv. Vince Józsefné 15 napi fogház
3 évi hivaial és politikai jogvesztés,
özv. Huszka Antalné 1 havi foghát

Varga Jánosné 15 napi fogház, 60
forint pénzbüntetés, három évi hivatal és politikai jogvesztés. Muzsik
Mátyásné 1 havi fogház, 500 forint
pénzbüntetés, 3 óvi hivatal és politikai jogvesztés. Kutasi Mihályné
10 napi fogház 3 évi hivatal és politikai jogvesztés. Dömsödi Istvánné
15 napi fogház, 60 forint pénzbüntetés, 3 évi hivatal és politikai jogvesztés. Somogyi Rozália 1 havi
fogház 3 évi hivatal és politikai
jogvesztés. Gránicz Pál 30 napi
fogház. Forgó György 100 forint
pénzbüntetés. Simkó Sándor 100
forint pénzbüntetés.

Budapest I. április 12.

éves terv. 19.40: Farnadi Edit zongorázik. 20.20: A Rádiózenekar játszik. 21: Hangos hiradó. 22.30: Cigányzene. 23: Tánczene.

7.30: Reggeli zene. 8: Ismeretlen
élelmiszerek. 8.15: Szórakoztató lemezek. 9: Népszerű szvitek. 9.30:
A Nemzeti Segély első országos kongresszusának megnyitása. 10.30: Hí
rek. 12 15: Sovinszki László szalonzenekara. 13: Régi újságok és régi
újságírók. 13.15: Zenekari művek,
14.10: Az indiai kérdés. 14.30: Magyar nóták. 15: Közvetítés a Fővárosi
Operettszínházból. 16: Hanglemezek.
17.30: Nem minden néger, ami fekete. 18: Vidám zenés hétvége. 19.20:
A szövetkezetek feladatai és a három-

Minden

közmunkáról, versenytárgyalásokról,

anyagellátásról, rendeletekről, adózásról

pontosan tájékoztatja a

„Kisiparos ««
megjelenik

minden

pénteken.

Iparosok, »¿Halatok nélkülözhetetlen hetilapja.
Rendelje megl

Ország-Világ
Ma megkezdték a délpestmegyei
volksbundista svábok összeköltöztetését.
Kivégeztek egy japán

tábornokot.

Tíz napon belül 510 mozdonyt
kapunk az Egyesült Államoktól.
Tildy Zoltán köztársasági elnök
vacsorát adott a Budapesten tartózkodó jugoszláv irók és művészek
tiszteletére.
Kereskedői küldöttség járt
niszterelnökségen.
Végefelé közeledik az
vők pere.

a mi-

összeeskü-

45 ezer brit katona állomásozik a
Szuezi-csatorna mellett.
2670 tonna buza érkezett Triesztbe Magyarország részére.
A gyilkos Vértessy Francó
mába menekült.

oltal-

Hivatalos iratokat loptak
amerikai képviselőházból.

eí az

Iparos hirek
Az Ipartestület elnöksége felhívja
a mester vizsga-bizottság elnökeit, alelnökeit és összes tagjait, hogy f. év
ápr. 14-én, hétfőn d. u. 5 órakor az
Ipartestületnél megjelenni szíveskedjenek fogadalom, illetve eskütétel
végett. Az esküt az I. fokú iparhatóság kiküldötte veszi fel. Megjelenés
kötelező.
Az Ipartestület jegyzői hivatala értesíti a mestervizsgára jelentkezett
hallgatókat, hogy a legközelebbi mestervizsga Szentesen ápr. 15-én és
16-án lesz az Ipartestületnél megtartva. A vizsgára dr. Lengyel István
kamarai titkár érkezik Szegedről. A
vizsga mindkét nap reggel 9 órakor
kezdődik.
Az Ipartestület jegyzőt hivatala
értesiti a cséplő és vetömagtisztitó
tanfolyamra jelentkezett hallgatóságot, hogy az Ipari Tanfolyamok Országos Vezetősége a tanfolyamot
engedélyezte és az f. év ápr. 17-én,
csütörtök reggel 8 órakor kezdődik
az Ipartestületnél. A tanfolyam 8 napos. Előadó Konok Péter budapesti
oki. gépészmérnök. A tanfolyam záróvizsgája: ápr. 24-én d. e. 10 órakor
lesz. A vizsgabizottság elnöke Felvári Emil miniszteri főmérnök. A
hallgatók a vizsga sikeres letétele
után bizonyítványt kapnak, mely
bércséplö iparigazolvány váltására
jogosltja őket.
Az Ipartestület jegyzői hivatala felhívja azon műhelyellenőrök figyelmét, akik április 9-én tartott Ipartestületi Szék ülésén nem jelentek
meg, műhelyellenörzö igazolványuk
átvétele végett sürgősen jelentkezzenek a jegyzői hivatalban.
— Felhívás. Felhívom az építőmunkás szakcsoport tagjait, hogy
13-án de. 10 órakor Karácsonyi
Sándor kerületi titkár részvételével
taggyűlést tartunk. Pontos megjelenést kér a vezetőség.

4

SZENTCSI LAP 1947.

•EL 1 2

— Elveszett e g y b a r n a kabátöv
szerdán délután a Kossuth-tértől az
Erzsébet-sporttelepig. Kérjük a megtalálót hozza be lapunk kiadóhivalába.

Asszonyoknak

Régóta hiányolt rovatot indítunk
meg a mai nappal, s nőolvasóink
ezentúl minden héten egyszer találkozni fognak lapunkban az asszoFelhívás. A FÉKOSZ helyi szer- nyok rovatával. Nehéz a papirhiány
vezete felhívja a mezőgazdasági tag- miatt szűk terjedelemre korlátozott
jait* hogy ja mezőgazdasági munka- újságba minden aktuális, a dolgovállalók kötelező betegségi biztosí- zókat, a kisembereket érdeklő és
tása tárgyában folyó 14. napján hét- érintő kérdéseket beleszorítani,
főn délelőtt 11 órakor a Szakszer- bizony magunk is jól tudjuk, hogy
vezeti Székházban tartandó igen nem egy esetben elsiklunk egy-egy
fontos értekezleten a saját jól felfo- kevésbé fontos, de időszerű érdekes
gott érdekükben, mennél teljesebb probléma felett, de nem tehetünk
számban jelenjenek meg.
róla, mert a fontosabb világpolitikai,
ö t Öngyilkosság egy családban. belpolitikai vagy helyi vonatkozású
lapunk
haNyíregyházáról jelentik : Tóth Lajos események lefoglalják
balsai hatodik gimnázista szüleinek sábjait.
S most a jobb későn, mint soha
házában a padláson felakasztotta
magát. A nyomozás során megálla- elv alapján eleget teszünk a hozpították. hogy Tóthék családjában ez zánk befutó kéréseknek, s a szűk
az ötödik öngyilkosság és már csak terjedelemből is kiszakítunk néhány
az apa és anya van életben.
sort, hogy hetenkint legalább egyEllopták a mozdonyt. A MÁV szer helyet adjunk az asszonyok robékéscsabai állomásán. hosszab idő vatának. Reméljük, hogy a viszoóta lopások történtek. A javításra ki- nyok rendeződésével, a béke és a
nyomában járó jólét és bőség majutalt mozdonyokról az értékes fém
anyagot leszedték, úgyhogy egész dani stabilizálódásával kibővülnek e
mozdonyokat vittek el igy apránként. rovat szűkreszabott keretei is, s
A rendőrség szigorú vizsgálatot in- egyre nagyobb teret s>enielhetünk
dított, megtalálta a tetteseket és az majd a sokféle, s az elet minden
oldalát érintő és felölelő asszonyelvitt mozdonyalkatrészeket.
problémáknak.
S most, amikor e rovat megindításának bevezető szavaival
már

SPORT

Két bajnoki labdarugó,
két kézilabda mérkőzés
vasárnap!
Holnap déltől kezdve 4 mérkőzés
kerül sorra az Erzsébet-kertben. Az
érdeklődés természetesen a még tavaszi szezonban veretlen MÁV csapatának szól, aki a Keo^keméti
MÁV-ot látja vendégül. A papírforma a helyi csapat mellett szól, de
jól tudjuk, hogy ez nem eiég, s a
futball örök bizonytalansága elbizakodottság esetén keserves meglepetést okozhat. Reméljük, hogy a MÁV
itthon tartja jó játékkai a tavaszi jó
szerepléshez szükséges bajnoki pontokat.
Előtte a MÁV tartaiékcsapata a
Nagymágocsi Barátság ellen játszik
fél 3 órakor. Ezt megelőzőleg fél 2
órakor a Cikta nagyszerű férfikézilabdázói a MÁV kézilabdázók elien,
fél 1 órakor ugyancsak a Cikta
hölgyek a MÁV hölgyek ellen játszanak kézilabdamérkőzést.
Az SzMTE csapata Szabadszállásra megy és biztosan fog győzni
legfeljebb a gólaránya kéiséges
A forduló többi mérkőzései közül
igen nagyjelentőségű a KuTE—Cs.
Barátság mérkőzés, ahol — ismerve
a KuTE otthoni harapós játékát —
könnyen meglepetés születhet. Biztosan győzni fog a Jánoshalma a
KiTE ellen, Kiskunhalas a Mindszent ellen, KRVSE a Kiskunmajsa
ellen, mig a KTK-nak Csongrádon
is győznie kell a Cs. Tisza ellen.

Hirdetmény
A városi tanács határozatával közhírté teszem, hogy a csordajárási
szálbér a képviselőtestület 16—kgy.
1947. számú határozata alapján 8 0
fonntban van megállapítva, amelyhez
4 forint oltási költség járul. Felhívom
az érdekelt lakosságot, hogy a megszükített legelőre tekintettel, kihajtani
szánt jószágaik után a szájbért minél
hamarább fizessék be a városi közpénztárba, nehogy kimaradjanak. A
csorda kihajtásáról későbbi hirdetményben rendelkezem.
472

Polgármester

A víziszárnyasok
tenyésztése

;

A fogyasztók igénye a magyar baromfiféleségekké) szemben erőben
megnevekedett. Áll ez a fehérárura
nézve, de mutatkozik a toliérlékesftési vonalon is. Éppei* ezért a tenyésztők figyelmét a kinai hattvúlúd káros voltára keli felhívnunk.
A kínai hattyú lúd fejlődése, értéktelen tollazata, igényessége nem
veheti fel a versenyt az emdenivel
keresztezett magyar ludakkal. Tömésre — szűk toroknyíiásuk miatt
— nem alkalmasak, mert könnyen
fulladnak, tollazatúk pedig durvaság
és szín miatt csupán másod, illetve
harmadrendű árut jelent.
Az eddig hazánkban kitenyésztett
emdenivel keresztezett magyar parlagi lud és a pekingivel keresztezett
magyar kacsa nnövekedési erélye,
kiváió takarmányértékesitö tulajdonsága, igénytelensége, gyors f< jlődése
és értékes to'Iazata az, amiben tulajdonképen hasznosságuk rejlik. Jövedelmezőségük azonban csak abban
az esetben áll fenn, ha megfelelő
vizikifutóval és állandóan üde, zöld
legelőkkel rendelkezünk számukra és
ki tudjuk használni a rendelkezésre
álló természeti adottságokat. Ilyenek
az állóvizek, a csendesfolyásu folyóvizek és mélytbb fekvésű vizimedencék mellett elterülő rétek, melyek az
átszivárgás következtében, még a
legszárazabb időben is elegendő legelőt biztosítanak. A ludak mint legelőszárnyasok olcsón tarthatók jó
legelőn némi szemcselcség pótlásával.

A lótenyésztési kerületi felügyelőségek és a méntelepek
feladatai
Az ország hat lótenyésztési kerület. I. a deldunántuli hidegvérű tenyészirányu lótenyésztési kerületi fel-

csaknem teljes egészében betöltöttük
az erre a célra szánt helyet, nem
marad más hátra, mint hogy első
rovatunkban közöljünk az asszony,
a konyha művésze számára néhány
konyhareceptet :
Falusi rétes. Négy deci liszthez
adunk diónyi darabka zsírt, vagy
vajat, langyos sósvizzel rétestésztát
készítünk, jól kidolgozzuk.
Nem
kell a gyúró-táblához verdesni a
tésztát, hanem balkezünkkel lefogjuk, a jobbal jó messzire kinyujtjuk
a táblán, közben mindig összegöngyölítjük, míg szép hólyagos nem
lesz. Körülbelül 10 darabot vágunk
belőle, mindegyiket kinyujtjuk és
összehajtogatjuk, mint a hájas tésztát szokás. Végül sült palacsintanagyságúra kinyujtjuk, forró zsírban
halványsárgára kisütjük, aztán megcukrozzuk, mindegyiknek a közepóre
lekvárt teszünk. Melegen tálaljuk.
P a l a c s i n t a - f e l f u j t . Körülbelül 8 10 kisült, vagy előző napiól maradt
palacsintát metélíre vágunk, 4 tofás
fehérjét kemény habbá verünk, adunk
bele 2 kanál cukrot és ha van, baracklekvárt. Az összevágott palacsintához adunk még kevés cukrot, darált diót, formába tesszük és ráöntük a kemény habot. Az egészet jó
meleg sütőben megsütjük. Melegen,
hidegen is jó.

ügyelőség, II. az észak-déldunántuli
é.s III. középmagyarországi magyar
félvér tenyészirányu
lótenyésztési
felügyelőség, továbbá a ÍV. keletmagyarországi és V. észak-magyarországi részben magyar félvér, részben Nónius tenyészirányu lótenyésztési kerületi felügyelőség, végül mint
VI. az állami gazdaságokban folyó
lótenyésztést irányító központi kerüleii lótenyésztési felügyelőség.
A mén telepek Jászberényben, Hódmezővásárhelyt, Baján, Gyöngyösön,
Debrecenben és Keszthelyen állíttatnak fel.
A kerületi lótenyésztési felügyelőségek feladata, hogy területükön a
tenyésztést megszervezzék és előmozdítsák.
A vármegyei felügyelőségek intézik
a vát tnegye területén az összes lótenyésztési ügyekei. Rendelkezésükre
állanak a lótenyésztési ellenőrök és
és fedeztetési állomásvezetők. Egyelőre 150 lótenyésztési ellenőri és
fede/ietési állomásvezető! állást töltőitek be.
A lótenyésztésünket ért rendkívül
súlyos háborús veszteséget csak ak
kor tudjuk kiheverni, ha a tény észbénaságtól az országot megtudjuk
szabaditani, továbbá ha a már kevert lóaílományból a továbbtenyésztésre a'kalmas anyagot ki tudjuk
emelni. Az igavonó és trágya?zükscglet biztosítása érdíkeben szükség
van mindenesetre
nagyobbszámu
külföldi ló behozatalára*
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Megjavul a c i g a r e t t á k
minős é g e . A Dohányjövedék közli, hogy
a gyarak a jövőben 10 százalék keleti dohányi kevernek a cigaretták
nyersanyagába, ami állal különösen
a Magyar cigaretta minősége javul
meg.
Savanyúságot és paradicsomot
vesz a Petőfi étterem.
Külöubejáratu b ú t o r o z o t t szoba központban kiadó. Cim az
állami adóhivatal a l t i s z t j é n é l .
Egy köbméter
diófa e l a d ó .
F e k e t e M á r t o n - u t c a 1 sz. alatt.
12 éves fiúnak való öltöny eladó
Kossuth-utca 13/a.
—

Hirdetmény
Az 1947. évben az ebek veszettséf
elleni védőoltását elrendelem s aniut
végrehajtása az alábbi időben és
helyeken történik:
Április 15-én d. e. 8 órakor Jókaiutca 162 (Kádár-malom) - d u 2
órakor Deák F.-u. 71 sz.
Április 16-án d. e. 8 órakor Farkas Antal (Stammer S.)-utca 50 sz
— d. u. 2 órakor Bercsényi-u 28
ÍtÍSJ7ré?
d* u ' 2
TemoX
mető-u. 5. (Lakatos Kálmán)
Április 19-én d . u . 2 órakor Alsóréti újtelepi iskolánál.

/ A ^ P n Í S ^ 2 1 ' é ! ? d ' u ' 2 ^akor Sóház
(Ady Endre-u.) — d. u. 4 órakor
vásártéri mázsaháznál.
Április 22-én d. e. 8 órakor epe-rjesszéli népháznál — d. u. 1 órakor
nagykirálysági népháznál — d. u 4
órakor a lapistói utászháznál.
Április 23-án d. e. 8 órakor kaján i csárdánál (Majoros Mihály) —
12 órákor vekerháti Máiéffy-malom.
Április 24-én d. u. 1 órakor Nag>heo'y (Hajdú-tanya)
Apriiis 25-én d. e. 8.-kor nagytőkéi
népháznál — 12 órakor nagytőkéi
Varga-csárdánál.
Április 2 6 án d. e. 8 órakor külsódónáti népháznál — d. u. 2 órakor
D.-oldali Mucsi-inalomnál.
Április 28-án d. u. 2 órakor berekháti iskolánál.
Április 29-én d. e. 8 órakor zalorai
népháznál. — d. e. 11 órakor szelevényi úton (Tari düllő) — d. u. 1
órakor felsőcsordajárásí csŐszháznái.
Április 30-án d. e. 8 órakor bei ki
népháznál. — d. u. 1 órakor alsócsordajárási csőszházrál.
Május 2-án d. e. 8 órakor ki stőkei
népnáznál — d. u. 2 órakor vásártéri mázsaháznál.
Figyelmeztetem az ebtartó közönséget, hogy oltásra kötelezett minden
olyan eb, mely 3 hónapos korát be
töltötte. Feihívom ezért az eölulajdonosokat, ho^y ebeiket a fenti határidőben és helyeken az oltást teljesítő hatósági állatorvosoknak ollás
végett mutassák be és az oltás alkalmával az eb megfékezéséről Gondoskodjanak.
Azo>: ebtulajdonos elien, aki ebé;
nem oltatja be, kihágási eljárást teszek folyamatba és szigorúan megbüntetem, azonkívül az ebet kiirtatom.
Az oltási költségeket ebenként 5
forintban állapítom meg. Ezen Öszszeget az eb birtokosa az oltás alkalmával az oltást végző állatorvosoknak köteles kifizetni.
Végül felhívom az eb birtokosokat,
hogy az oltással kapcsolatos esetleges
észrcvéíeleiket (megbetegedés, eihuflás) a hatóságnál jelentsék be.
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Hirdetmény
Közhírré teszem, hogy a földművelésügyi miniszter úr által elrendeit
kedvezményes áiu műtrágya-aKCió
keretében helybüi bizományosoknál
korlátolt mennyiségű pétisó van tárolva. A pétisó métermázsánkénti
kedvezményes ára 6 0 forint, amely
összegnek a befizetese után a gazdasági felügyelőség kiutalása alapján
a helybeli bizományos a kifizetett és
kiusalt műtrágya mennyiségei őz
igénylő termelőnek azornal kiadja.
Felhívom a termelő közönséget, múirágyaigénylésükkel
haladéktalanul
forduljanak a vármegyei gazdasági
felügyelőséghez, Szentes, vármegveházaj
Polgármester
Főszerkesztő • S i m a L á s z l ó .
Felelő« szerkesztő: S z ő k e FereflC.
Felelő, kiadó; Nagy Mihály.
Nyomta a . B a r á t s á g ' nyomda kfl.
Felelő« nyomdavezető: Csernus L. lm*»

