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SZENTESI LAP

A történelmi idők kezdete óta nem
igen adódott valiás, világnézet, melynek kialakításában olyan döntő szerepe lett volna az úgynevezett értelmiségnek, mint amilyen szerepe a
szocializmusban van. Tagadhatatlan,
kogy a szocializmus, mint politikai
irányzat, a dolgozó rétegek, a kizsákmányolt modern bérrabszolgák
pártjának materiális programját jelenti. A dolgozókat, elsősorban a fizikai munkásokat szocialistává osztályhelyzetük józan felismerése tette
és teszi,*az a természetes és jogos
vágyódás, hogy egész osztályukkal
egyetemben kiemelkedjenek a rabszolgasorsból. Mégis a szocializmusnak az értelmiség volt az értelmi
szerzője. A társadalmi törvények titkainak tudományos kutatói határozták meg és öntötték formába a szocializmus alapfogalmait, ők dolgozták ki azokat az elméleteket, amelyeknek alapján pontosan kirajzolódott a jövendő demokratikus társadalmi és gazdasági szerkezetének a
képe.
Költők, írók, festők, szobrászok,
muzsikusok lelkében gyulladt fel legelőször a szocializmus fénye, ami
természetes is, hiszen minden korban
a szelle n óriásai jártak a haladás
élén, sokszor megelőzve saját korukat. Már a régi rómaiak is azt val
lották, Hogy az igazi költő tulajdonképen jós. A »poéta" szó egyet, azo
•os fogalmat jelentett a *vatesM-szet.
Ez a magyarázata annak is, hogy az
igazi nagyokat legtöbbször nem értette meg, vagy félreértette saját koruk, főleg annak uralkodó rétege és
haszonélvezője, amely — ellentétben
a tömeg természetes konzervativizmusával — mindig világosan tudta,
miről van szó ? Ezért igyekezett
félremagyarázni őket, biza'mailanságot kelteni irántuk, szükség esetén
vérpadra, máglyára küldeni a megcsontosodott hagyományok ellenségeit.
Qondoljunk csák hazai viszonylatban Bacsányiia, Kazinczira, Csokonaira, Kisfaludira, Katona Józ?efre,
a két Bólyayra, Petőfire, Széchenyire, Szinnyei Mersére, Adyra, József
Attilára. Ezek a magyar szellemóriálok valamennyien megelőzték korukat, nmi magyarul azt jelenti, hogy
érezték koruk rothadtságát és harcoltak azért a jobb korért, amelyről
ihletett perceikben álmodoztak. Ez a
vágyakozás élt az elnyomott tömegek
lelkében is, csak ne;n tudatosodhatolt,
•em ölthetett határozott formát. A
költök, az írók, a művészek alkotásaiban realizálódtak ezek a vágyak.
A szocialistát megtalálhatjuk tulajdonképpen
minden idők nagy
művészeinek alkotásaiban, Aischilosban éppen ugy, mint Villonban,
Shakespearéban, Michel- Angeloban,
Ibsenben, Petőfiben, Walt Withmannben, Dosztojevszkijben és Juhász Oyulában. A szellem minden
igazi óriása vagy előhirnöl^ volt

hirdetések ársza
bás szerint.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal
Szent Imre herceg-utca t. sz.

Megjelenik hétfő kivételével
minden nap a reggeli órákban.

HZ elszakíthatatlan
kapocs

Keretes- ós apró-

Dónáthot, Dálnoki Veresst és Andrásst
kötéláltali halálra ítélte a népbíróság
Tegnap délelőtt hirdettek Ítéletet az összeesküvők ügyében
A népbíróság ötös különtanácsa
26 napos tárgyalás után tegnap
délelőtt hirdetett ítéletet az összeesküvők perében.
A népbíróság dr. Dónáth Györgyöt,
Dálnoki Veress Lajost és Andráss
Sándort kötéláltali
halálra ítélte,
Szentmiklóssi Károly és Arany Bálint életfogytiglani fegyházbüntetést

kapott.
Szentiványi Domokost 14, Kiss
Károlyt 12, dr. Héder Jánost ugyancsak 12 évi fegyházra Ítélték. Berkó
István büntetése minimális tartamú,
legalább 8 évi kényszermunka, Sóváry Tihamért 7, Fülöp Józsefet
pedig 6 évi kényszermunkára Ítélték.
Valamennyi fentemlített vádlott mel-

Sztálin és Marshall
tanácskozásai
Moszkvából jelentik, hogy Sztálin
generalisszimusz kedden este két
órás megbeszélést folytatott Marshall
amerikai külügyminiszterrel. A tanácskozásokon résztvett
Moloíov
szovjet külügyminiszter is. A megbeszéléseknek általában nagy fontosságot tulajdonítanak illetékes körökben. Ugy tudják, hogy a találkozás Marshall
kezdeményezésére
történt. Amerikai körökben egyelőre
a legmerevebben elzárkóznak minden közlés elől, csupán annyit hoztak nyilvánosságra, hogy Marshall
bizonyára úgy vélte : ' elkövetkezett
az ideje a közvetlen megbeszélésnek.

A nagyfontosságú
tanácskozáson
hir szerint nemcsak Németország
ügyével foglalkoztak, de az Amerikát és a Szovjetuniót érintő kérdéseket is megbeszélték.
A moszkvai külügyminiszteri konferencia egyébként két újabb pontban megegyezett. 1. A német háborús ipar felszámolásának határideje:
1948 június 30. 2. Bizonyos feltételekkel Németország valamennyi övezetében megindulhat a napilapok és
a hírek szabad terjesztése. — A
moszkvai értekezlet tegnap ismét
Németország demilitarizálásával foglalkozott.

Szombaton összeül
a Szociáldemokrata Párt párttanácsa
A Szociáldemokrata
Párt
35.
kongresszusa a párívezetőség és a
pártválasztmány közé új testületet
iktatott: a Párttanácsot. A Párttanács hathetenként ül össze. A Szociáldemokrata Párt új tanácskozó
szerve szombaton
és
vasárnap,
megalakítás? óta elsőízben, kétnapos

tanácskozásra ül össze, hogy megtárgyalja a párt szervezési kérdéseit
és az általános politikai problémákat. Értesülésünk szerint a Párttá
nács ülése előtt e hét folyamán még
összeül a Szociáldemokrata Párt
politikai bizo-.tsága is.

Kormányprogram lesz a hároméves

terv

A két munkáspárt és a Nemzeti
Parasztpárt
gazdasági
szakértői
összeültek, hogy egyeztessék a két
munkáspárt által már egyeztetett
közös gazdasági tervet a Nemzeti
Parasztpárt gazdasági terveivel. A
tárgyalásokon a legteljesebb összhang alakult ki. A gazdasági szakértők kimondották, hogy mind a

három párt a legsürgősebbnek tartja,
hogy a hároméves gazdasági tervek
minél hamarabb kormányprogrammá
váljanak és a szervzési munkák minél előbb meginduljanak, hogy a
hároméves gazdasági terv megvalósítását 1947 augusztus 1-én az
eredeti elképzelések szerint meg lehessen kezdeni.

a szocializmusnak, vagy lelkes, harcos hőse, afrár íróasztalok fölé görnyedve alkotta meg remekmüveit.
Ez az oka annak, hogy a szocializmus és a művészetek világa között nincsen határvonal. Tökéletesen
egybeolvad a kettő, amit
igy is
meg lehetne szövegezni: a szocializmus leglelkesebb hívei és megértői
mindig a szellemi élet legkiválóbb-

jai voltak és a szocializmusnál soha semmi nagyobb és őszintébb tiszteletet nem érzett, nagyobb és őszintébb megértést nem tanúsított a szellemi alkotások iránt.
Ez az elszakíthatatlan kapcsolat
az oka annak, hogy a szocializmus
és elsősorban annak leghívebb letéteményese, a
Szociáldemokrata
Párt, olyan döntően nagyjelentőségű

lékbüntetése 10-10 évi politikai jogvesztés, valamint összes fellelhető
vagyonuk
elkobzása.
Várkonyi
Lászlót a népbíróság 1 évi fogházbüntetésre és 1 évi politikai jogvesztésre itélte. Majoros János őszszeesküvő ügyét pedig a külön tanács a népbíróság rendes tanácsa
elé utalta.

Járási

tisztiértekezlet
a megyén

Tegnap délelőtt 10 órai kezdettel
az alispán elnökletével járási tiszti
értekezletet tartott a vármegye. Az
értekezleten a járási vezetők felvetették a problénúkat, utfna pedig az
alispán megadta a választ. A járási
értekezlet fontosabb pontjaként szerepelt a miniszteri ötös-bizottság által visszatartott B fistázott tisztviselők
sorsa és a végleges rendezés kérdése.
Ugyancsak szóbakerült a létszámfölötti alkalmazottak ügye, ugyanis a
belügyminiszter már sok helyen megállapította a normál státust.«

HADIFOM

Az alant felsorolt hadifoglyok a
moszkvai rádió utján szeretettei üdvözlik hozzátartozóikat és választ
kérnek a következő címre: Moszkva,
Vöröskereszt Postafiók 168/15.
Baki József Szentes, Sáfrány Imre
Szentes, Honvéd-u. 87. sz., Papp
Bernát Mindszent és Horváth Lajos
Csongrád.

AZ UtilMŐbMR
A Postatakarékpénztár néhány nap
pai ezelőtt elkészítette az adópengőbetevőkre vonatkozó statisztikai adatokat. A beérkezett adatok alapján
megállapítják az adópengő betétek
átváltási kulcsát s még ebben a hónapban kormányrendelet jelenik meg
az adópengőbetétek valorizálásáról.

szerepet biztosit a szellemi élet és
annak munkásai,
az értelmiségi
dolgozók számára, hogy édes testvérének tekinti az alkotókat, akik
munkájukkal csak a haladást, csak
a fejlődést szolgálhatják és azt a
szent szocialista célt, hogy szebb,
boldogabb legyen az ember élete
ezen a földön.
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Mezőgazdaság

A csibék nevelésére és takarmányozására nagy gondot kell fordítanunk. Ha rosszul neveljük a jércéket, megfelelő tojástermclésre nem
számithatunk.
A kikelés és teljes felszáradás
után legalább 10-12 óráig ne adjunk a csibéknek enni, mert eddig
még a szikzacskójukból táplálkoznak. Ezért terjedt el a naposcsibék
szállítása. Az első etetés előtt apróratört faszéndarát és igen finom kavicsot adjunk a kikelt csibéknek.
Utána — ha lehet — itassunk velük fölözött tejet.
Az első héttől a negyedik hétig
5 6-szor etessünk. A negyedik héttől kezdve már elég, ha napjában
esak négyszer etetünk. Kotlóval való
u. n. természetes neveltetésnél elég
a napi háromszori etetés is. Az etetés tiszta bádog, vagy faedényből
történjék és 15-20 percig tartson.
Az itató edényeket gyakran mossuk
meg és hetenkint forró vizzel
fertőtlenítsük.
Ha kotló nélkül, mesterségesen
neveljük fel a csibéket, akkor már
iz első héten tegyünk be a nevelőhelyiségbe néhány frissen felásott
gyeptéglát, hogy a kiscsibék zöld
takarmányhoz jussanak. Egyébként
az első héten adjunk két óránkint
hántolt kölest, vagy kukorica, buza,
árpa, zab darát és 30-35 darab
fsibére 1 darab főttojást. Víz, faszéndara, finom kavics állandóan
legyen előttük.
A második héttől kezdve az ötödik hétis darát és lágyeleséget felváltva adjunk ugy, hegy este darával fejezzük be az etetést. A darából a lisztet szitáljuk ki. Jó lágyeledel csibék részére az alábbi ke
verék: két sulyrész
kukoricadara,
1 suly rész zabdara, negyed sulyrész husliszt, vagy 1 sulyrész hushulladélP; az egészet egy kissé meg
kell fülleszteni, majd hozzá kell
keverni negyedsulyrész árpadarát és
negyedsulyrész korpát. Ha nagyon
szép csibét akarunk nevelni, akkor
20 csibére 1 kávéskanál foszforsavas mészen kivül tegyünk bele csibénként 2 gr. csukamájolajat s minden 20 csibére fél kávéskanál kénvirágot.
A hatodik héten már reggel és
•ste szenet adjunk, déltájban pedig
egy, esetleg két részletben keveréket.
Azt szeretjük, ha a kikelt csibék
legalább 40 gramosak 10-12 hetes
korban 400 gr. súlyúak és 3-30.5
kg. takarmányt fogyasztanak (napi
3 - 4 dk.) 5-6 hónapos korban pedig
800-1000 gr. súlynak és összesen
10 12 kg-nál több takarmányt nem
fogyasztanak, azaz átlag naponta
6 - 6 5 dkg-ot.
Ha a fent leírtakat megvalósítjuk
csibéink egészségesek lesznek, jól
fejlődnek és időben megkezdik a
tojásrakást.

Halálraítéltek
egy hódmezővásárhelyi gyilkost
A szegedi törvényszék most tárgyalta Molnár István 26 éves volt
hódmezővásárhelyi napszámos bűnügyét. A vádlott tavaly julius 4-én
éjjel gazdáját, Bodrogi Imrét és az
aratásnál segédkező egyik szomszédját, Herczeg Istvánt ugy fejbeverte
X L n UlyK°? u t á r g ^ a 1 »
mindketten belehaltak sérüléseikbe. A
halálra* Ítélte!"^

Ulv4nt

k°té,álta,i

ELLENSÉG A VÉRBEN,

gyógykezelés bizalmatkeltő megteremtésével oldhatjuk meg e súlyos,
de nagyjelentőségű problémát.

avagy

A demokráciának, és az egészségügyi kormányzatunknak
eredményesen áldozatos munkával és
szívvel lélekkel fel kell venni a harcot a nemibetegségek ellen. A szocialista álla iirend nem tehet különbséget az egyén egészségügye
és a közegészségügy közölt.
Mert
mindannyiónk
egészséges
lét«
egészséges lelki állapota és munkakedve építheti meg és teremtheti
meg a dolgozók országát.

amiről nem beszélünk
Korunk, egyesek áital vétkesen nemibetegség lépett fel a gonorea
ferdén értelmezett erkölcsi irányza- és a vérbaj. Ha számszerűleg rávilágítunk erre a tényre, megdöbbetának ostorozására szenteljük e hasábokat, hogy szavaink súlyával és nünk. Ez évben a kórház nemibeteg
a való tények szomorú megvilágítá- osztályának ügyforgalma 15.975. Je
sával rádöbbentsük olvasóinkatarra, lenleg 141 nemibeteg férfit és nőt
hogy milyen veszély fenyegeífa de- kezelnek. Megdöbbentő magas ez a
mokráciát és a szocialista társadal- szám, ha figyelembe vesszük a bémat egészségügyileg, ha figyelmen keévekben havonta alig 1—2 nemikivüJ hagyjuk az erkölcsi pos/ány- beteget kezeltünk.
ban szenvedők megmentésének leA nemibeteg r ég leküzdése áldohetőségeit, nem beszélünk az erköl- zatos feladat és sokszor nehézsécsi irányzat szülte átkos jelensé- gekbe ütközik. Hiszen maga a negekről.
mibetegség nern fáj, a beteg sokszor
Egy szörnyű háború viharzoti el nem tud betegségéről és így ami a
fejünk felett. A frontok világa, a legszörnyűbb tudatlanul fertőz. A
lőporfüstös, haiálszagú levegő meg- nemibeteg osztály ennek leküzdé
sére állandó szűrővizsgálatok ébren
szülte a háború átkos erkölcsi felfogását, a „csak egy nap a világ" tartásával kutat az elrejtett esetek
.-zellemét, S e szellem mögött sárba után. Sokszor nem jönnek idejében
rántott fiatal teremtések ezrei várják a betege,k s ha jönnek is rövid ke
a megmentést és a segítséget. Az zelés után abbahagyják a gyógyítinfláció, a nyomor, a munkanélkü- tatást, mert a tünetek hamar elmúlliség aljasul, kínálták fel a legköny- nak. A hatóságok azonban irgalmatnyebb pénzszerzés leheiőségeit. S ez lan harcot indítanak a nemibetegnem is maradt el sokaknál, s így ségek ellen s ilyen esetekben szépállt elő az erkölcsi mélypont s hát- szóval, felvilágosító munkával s ha
ez nem használ erőszakos közbelétérben — amiről nem beszélünk.
S nézzük csj*k mit mond erről a péssel segítenek a bajon.
kérdésről egy lelki ember, mit mond
A háború alatt igen könnyen foregy orvos, aki gyakorlati szempont- dultak elő fertőző esetek. Hazajött
ból mérlegeli a dolgokat és mit szabadságos katonák, léha nők tömond egy városközponti forgolódott mege szinte ontotta a fertőző betegvendéglösember. aki előtt emberek ségek csíráit. Ma már javulás muszázai fordulnak meg naponta és tatkozik ezen a téren, az egészségláthatja a sorsok formálódását és az ügyi kormányzat
emberi jellemek alakulását.
nagyszabású penicillin-akciót
Fölkerestük az egyik demokraindított a g o n o r e a leküzdétikus érzelmű
sére.

szentesi lelkészt

és meghallgattuk véleményét.
A mai erkölcsi válságmik, az erkölcsök méiyresüllyeuesének egyik
oka — rtondta —, hogy az elmúlt
rendszerben a papság nem állt hivatása magaslatán. Mertha a Horthy
rezsim alatt a krisztusi szeretetet
hirdették volna, nem következett
volna el ez a kataklizmus. Sajnos
azonban a papság annyira beleélte
magát a világi életbe, hogy legnagyobb része csak a saját maga körül zajló mindennapi életet élte és
elszakadt Krisztustól. Nem követte
a krisztusi parancsot, „menjetek és
tanítsatok".
Ma azonban az egyházi renaissance világában, mikor a
fakultatív vallásoktatás bevezetésével
széles távlatok nyílnak meg a lelkitökéletesedés előtt, igenis az egyház
embere rá lesz kényszerítve, hogy
hivatásának éljen és tudása, valamint
Krisztushoz kötött lelke teljes erejével ostorozza a világi gyarlóságokat.
Mert az erkölcsi fertőből, csak a
krisztusi szeretet vezethet ki bennünket: mert az egyház — a legnagyobb demokratikus intézmény —
egy nagyszerű korszaknak néz elébe.
A pártok által hirdetett eszmék
sem mások, mint az egymáson segítésnek és krisztusi tanok megvalósulásának últöröi, a mélyre sűlylyedt erkölcsök kiemelésére.
Valójában vétkes volt a papság,
mert fölvilágosító és tanító munkájával elmaradt ott, ahol a lelkek
emelesére és a bür.besülyedt emberek térítésére volt szükség. Most
pedig lássuk a kérdés másjdik oldalát, mit mond a nemibetegorvos,
aki száz és száz beteget gyógyít,'
közben igen sokmindenröl tud, és
igen sokmindent lát.

Az orvos
— A nemibelegek, mint minden
háború után, úgy most is jelentkeztek igen nagy számmal. Két nagy

S nem kevés szerepe van a felvilágosító munkának. Amikor a szentebi
filmszínházak vasznain a nemi élet
szörnyű következményeiről győződhetett meg a város közönsége, tucatjával jelentkeztek nemibetegek a propaganda hatása alatt.
Én is csak azt tudom tanácsolni,
hogy ha valaki a legkisebb dolgot
is észreveszi, jöjjön és forduljon
hozzánk, előzze meg a baji, mert célunk az, hogy felvilágosító munkánkkal felvegyük a harcot az emberiség
egyik legnagyobb ellensége, a nemibetegség ellen.
S mit mond a közéletben forgolódó

vendéglős.

A lezüllést sokaknál természetesen
a háború hozta magával. A háborúban felnőtt fiatalság nagyrészénél
a lezüllés ott mutatkozik, hogy a
bűncselekményeknél nagy százalékát
teszik ki a tetteseknek. Sokan megszokták a könnyelmű léha életet, az
infláció a semmittevésből való léttengetés és a normális munkamorál
hanyatlásával nem tudnak sokan
beilleszkedni a dolgozók közösségébe.
Munkaalkalmak teremtésével a dolgozó társadalom nyugodt légkörének életrehivásával küszöbölhetjük
ki e visszásságokat.
A fiatalabb nők nagy hányadánál
az erkölcsi lezüllést a háború szülte
létbizonytalanság hozta életre. Mert
a fiatal nő bizalma sokszor megrendül az elet kegyetlen valóságával szemben, a haboru, lelki, családi megrázkódtatások bő táptalajt
nyújtottak az erkölcsi lezüllésnek.
Az idősebb nőknél bár szórványosan, de előfordul szintén a jelenség.
A családfenntartó hosszú távolléte,
acsa
il szemben tanúsított anyaszeretet, hauerben a nélkülözés és
éhezés rémeivel szinte
malaszttá
olvasztotta az egyházi esküt.
Széleskörű felvilágositő munkával,

Füsti

Molnár

Lászlé

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

Lupták
vaskereskedőnél

B a r t h a J á n o s - u . 12.

Tel.: 13.

Felakasztották
„báró" Sirahleötlorf Gyulát
A tárgyaláson StrahlenddTf beismerte, hogy 14 munkaszolgálatost
sajátkezüleg végzett ki, több miat
65-nek kivégzésénél p dig jelen volt,
illetve a kivégzéseket elrendelte. Védekezésül azt hozta fel, hogy felettesei
parancsát teljesítve, u^y vélte, cseltkedcteivel az ország érdekeit szolgálja. A kihallgatott tanuk súlyosai
terhelő vallomást teltek. A perbeszédek elhangzása után a népbirósáf
kedden délután 4 órakor hirdette ki
ítéletét, amelyben Strahlendorf Qyuláí kötéláltali halálra ítélte. Az elitélt
kegyelmet kért, a népbirósáf azonban
nem tartotta kegyelemre méltónak ét
így az íteletet kihirdetése u'án egy
órával végrehajtották.

Párthirek
A Szociáldemokrata Párt szentesi
szerveze'e f. hó 18 án délután fél 8
órakor a Barátság moziban pártestet
tart. Előadó: Vámos Imre elvtárs.
A S ociáidemoktata Párthoz tartozó föld- és mezőgazdasági
muaká<ok, valamint kisbirtokosok folvó
hó 20-án d. e. 11 órakor a pártszervezeti helyiségben
értekezletet
tartanak. Felkérjük az elvtársakat,
hogy az értekezleten minél nagyobb
számban megjelenni szíveskedjenek.
A Hangya-telepen a Szociáldemokrata Párt ü*emi csoportja foiyó hó
17 én déli 12 órakor üzemi pártnapot tart. Előadó: Pintér Győző.

Meghívó
Szentes megyei város Nemzeti
Bizottsága f ho 17. napján délelőtt
fél 11 órakor a városháza 18 számú szobájába ülést tart, melyrt a
tagokat tisztelettel meghívom.
Szőke Ferenc ak.
h. elnök.

Lutz zománcok, festékek,
lakkok elismert legjobb minőség
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LAKK ÉS FESTÉKGYÁR RT BUOAPEST
V-J. h
IN-ÚBHAGT-U.*
Tel.: Gyár 121 02«.

Városi iroda 4QC-513.
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április
17. Rom. kat. Anicét.
pro'eatáns Anicét.
Vízállásjelentés: Tisza 16-án 506. Kurca
304.
Hőmérséklet. -f- 6 loU
Wfijárásjelentés i Mérsékelt szél. egyes
helyeken eső. A hőmérséklet
tovább
emelkedik.
Ügyeletes gyógyszertárak • április 12—
18-ig Cselkóné és Havas.
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A Kereskedők 90 százaiéba
a Szociáldemokrata Pártban van

k6r

*en

mindenütt,

Ország - Világ
-

Budapesten, a központi városházán
egymillió forintos betörés történt.

A magyar kiskereskedelemnek je- nagyobb fogyasztó közönséget kilentős szerepe van az ország újjá- alakítani.
Valutarejtegetés miatt letartóztatták
építésében. Súlyos hiba volt a keAmi pártunknak a kereskedők ér- Albrecht volt jogtanácsosát.
reskedő tábor részéről, hogy az dekében folytatott harcát illeti, elég
ország felszabadulása
után nem rámutatnunk arra, hogy a
Einstein, a világhírű tudós örökkapcsolódott be rögtön a politikai
befogadott egy 13 éves magyar árvaSzociáldemokrata
P
á
r
t
kiéletbe. Ma azonban már más a
lányt.
dolgozta tervét a kereskeSzabadság Mozgó: A kis csavargó helyzet A kereskedők többsége feldők
öregségi
és
betegségi
ismerte a közéletbe való bekapcsoÖnbetörés miatt ietartóztatták a
biztosítására.
— Városi közgyűlés. Szentes lódás fontosságát s mintegy 90 % - a
székesfehérvári posta sikkasztó igazmegyei város képviselőtestülete f. hó i a Szociáldemokrata Pártban találta A Szociáldemokrata Párt 75 eszten- gatóját.
25-én, pénteken tartja rendes kőz- j meg a helyét. Mostanában külön- deje harcol a dolgozók életszínvonaböző jelszavak hangoztatásával pró- lának felemeléséért. Ez
gyűlését.
A Strauss-keringö hangjai mellett
egyúttal
— Vásár. Ismételten közöljük, I bálják elhódítani pártunktól a ke- harc a kereskedelemért is, hiszen többezer gyermeket elevenen égettek
fogyasztóközönség el Auschwitzban.
hogy Szentesen április 18-án, pén- 1 reskedő tömegeket. Ilyen jelszó: ennek léte a
teken és 19 én, szombaton országos a szabadkereskedelem. Tudatában életszínvonalától függ. A kereskedő
kell
lennünk
annak,
hogy
-az
ortársadalmon belül is felbukkannak
Magyarország felveszi a diplokirakodó és allatvásár lesz.
érdekellentétek, de jelenlegi gazda- máciai viszonyt Finnországgal.
— Elitélték a pécsi diákössze- | szágban még nincs árubőség.
Abból
a
kis
mennyiségből,
sági
szerver-etünkben
a
kereskedeesküvöket. A pécsi diákösszeeskü- >
amivel
mi
rendelkezünk, • lem mostani formája még gyökerevés ügyében elhangzott az Ítélet: '
nem lehet még szabadkesen nem változtatható meg. BizoTasnádi Ottót és N?gy Kálmánt 7-7
reskedelmet csinálni.
nyos azonban, hogy vitás esetekben
évi, Székely Sándort és Kovács Józsefet 3-3 évi, Somogyvári Józsefet Tervgazdálkodásról beszélünk s eb- a Kisemberek, a tökeszegény kerespedig n é g y é vi kényszermunkára be a kereskedelemnek is bele kell kedők mögött állunk hiszen a dolaz előre beszolgáltatott
nincstelenek
illeszkednie. A kereskedelem fel- gozó kisemberek, a
Ítélték
— Nyelvtanfolyamok indulnak emelkedése felé vezető ut: a dol- pártja vagyunk.
.
kenyérgabonáért
a Sz ibadmfivelődés ke etében a gim- gozók életszínvonalának javításával
náziumban. A német és francia tanA közellátási miniszter uj rendefolyamra jeleMtkezőket kérjük, hogy
1 lete értelmében az a gazdálkodó, aki
csütörtökön, április 17 én délután 6
1 ezévi beszolgáltatási kötelességének
órakor jelenjenek meg a gimnázium j
: eleget tett s az uj termésből előirt
VIII. oszt. termében megbeszélésre.
í kötelességének
teljesítésére junius
j 15-ig beszolgáltathat búzát, rozsot
—- Felhívás. Felhívom mindazo- \
1 napig!
Április 17*
: és árpát, a következő előnyök illetik
kai, akik vetőmagburgonyát akarnak
meg : A május 15 ig beszolgáltatott
beszerezni, jelentkezzenek a Terme- \
terményt 50 százalékkal, a májul
lési Bizottságnál, Városháza 24. sz. '
16-a után beszolgáltatott terményt
szobájában, kilogrammonként 1 30 Ft: ;
30 százalékkal felemelt mennyiségben
árban. Fizetendő a jegvzés alkalö t év az öidöf -szigeten. Filmre fordította Hircegh Géza. 1860
kell az 1947—48. évi termény bemával
Polgármester j
körül vigad Páris. Igazi művészek azonban nyomorognak, köztük
szolgáltatási kötelezettség teljesítésébe
— Április 15-én jelent meg az j
Zola fiatal regényíró is. Fősz.: Paul M u n i é s j o s e p h Schildkrandt.
beszámítani. Előlegként a gazdálkoÉLET ÉS TUDOMÁY u j száma. *
"Előadások kezdete v?sárnap 4, 6, 8, hétköznap 6 és 8 órakörT
dónak az érvényben levő hatósági
Főbb tartalma: 1. A távolbalátás'
áron felül a gyüjtőkereskedő az így
akadaiyai. 2. Küzdele n a sebe ségért ;
beszolgáltatott terménynét métermá(repülőgép motorok fejlődése). 3. j
p o s t a d o l g o z ó i á t a d t á k a m e g y é n e k zsánként 20 forintot köteles kifizetni.
Ezercélu ipar. 4. Fények a múltban, j A
fények a jövőben. 5. Sürgönyt aka- •
rok feladni . . . 6. Idegsebészet. 7. j
a telefonközpontot
Látnak és éreznek a növények 8. ;
Nagygyűlés Csongrádon
Színképelemzés. 9 Acél. Ára : 60 f. i
A tegnapi napon a posta fizikai szerelését kiépíthessék, a demokráIngyen mutatványszámot küld a ki- !
a Duna-Tisza
dolgozói ünnepélyes keretek között ciában azonban sikerült megvalóadóhivatal: Budapest, VII., Rakócziadták át a vármegye szellemi dolgo- sítani.
ut 54.
csatorna
ügyében
Dr. Kunszeri Béla alispán, a várzóinak a kiépített telefonközpontot.
— A közellátási miniszter a Az ünnepélyes átadáson Csabai, vo- megye szellemi dolgozóinak nevében
A mult héten a csongrádi városközségek jóléti intézményei javára nalfelügyelő szólt a megye dolgozói- megköszöni a posta fizikai dolgo305 kg. margarint és 307 kg. leves- hoz. Kifejtette, hogy bár a mult rend- zóinak a megyéért telt áldozatválla- házán ertekezletet tartottak a DunaTisza
csatorna csongrádi betorkolása
port utalt ki ingyenesen.
lását, mellyel a demokratikus közszer nem engedte meg a vármegyé— Hedy Lamarrt súlyos tüdő- nek, hogy ezt a nagyszerű és a köz- igazgatás racionaíizását nagy mérték- ügyében. Elhatározták, hogy ebben
a kérdésben április 24 ére nagygyűgyulladással kórházba szállítot- igazgatás eljárását meggyorsító fel- ben elősegítették.
lést hívnak össze, amelyre meghívják
ták. Hedy Lamarrt, a világhírű filmaz összes környékbeli városok és
szinésznöt hétfőn
tüdőgyulladása
községek vezetőit. Meghívót küldöttek
miatt kórházba szállították. Orvosa
közleményei. 17.25: A Vöröskereszt továbbá Takács Ferenc földmfvelésszerint valószínűleg vérátömlesztést
közleményei. 18: Hol vagy, sziget? tigyi államtitkárnak és Karácsonyi
kap. Hedy Lamarr, aki John Loder
18.25: Oboa-szóló. 18.45: A kisipar Ferenc Csongrád megye főispánjáangol színész felesége, a mult hóBudapest i. április 17.
a Szovjetunióban. 19: Közvetítés az nak is.
napban fiúgyermeket szült. A gyer7.20: Reggeli zene. 7.30: Katolikus Operaházból. 22 30: Simándy József
mek operáció útján jött a világra.
szentmise. 8: Özönvíz. 8.15: Szóra- énekel. 23: Kevés szó — sok lemez.
— A háztartási alkalmazottak koztató zene. 9: Szalonzenekar ját- Hanglemezek.
Száva István elvtárs
Munkaviszonya.
Rendelettervezet szik. 12.15: Cigányzene. 13.15: Szász
készül a háztartási alkalmazottak és Móric, a királyi kalandor. 13.35:
betegsége
háztartási alkalmi munkások jogviChopin művek. 13.45: A szeretet
— Mentőautó telefonhivó szászonyának rendezésére, valamint ér- üzenetei. 14.10: A tanuk meghaltak. ma 23.
Száva István elvtársat, a Népszava
dekeinek védelmére. A rendelet leg14.25: A Házi-együttes játszik. 16:
j felelős szerkesztőjét megoperálják.
fonjusabb pontja lesz a háztartási Két énck-klarinét-zongora hármas.
Néhány hetes kórházi ápolásra van
Fizessen
elö
.alkalmazottak fizetésének meghatá16 30: A rádió gyermekujsága. 17.10:
[ szüksége, ezért ez alatt az idő alatt
rozása.
Párthiradó. 17.20: Hadifogolyhiradó
a Szentesi Lapra a lap szerkesztésében nem vesz ré«zt.
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BA RÁTSÁG-MQZGÖ]

DIÓ

AprSL 18 án '

Pénteken n á f f Of f a Barátság moziban

este fél 8 ó r a i k e z d e t t e l
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' Minden elvtársat szeretettel várunk.

A pártest keretében bemutatjuk a Szociáldemokrata Párt tagtoborzó filmjét
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A Közellátási Felügyelőség

tájékoztatója

a beszolgáltatás! kötelességüket
nem teljesítő gazdák megbírságolásáról

Cellájában felakasztotta magát Péterffy Jenő csendőrezredes a nagyII. közlemény
váradi gettó vérengző parancsnoka.
fellebbezés elbírálására jogosult haIsmeretes, hogy Péterffyt a román
A fentiekkel kapcsolatban felhívja
kormány kikérte, hogy Erdélyben el- a Közellátási Felügyelőség beszol- tóság a terményt visszahagyni renkövetett bűneiért ott vonhassák fele- gáltatási és árúforgalmi ügyosztálya deli annak visszautalása iránt a közlősségre. A magyar kormány nem azoknak a gazdálkodóknak a figyel- ellátási felügyelőség később intézgördített ez elé akadályokat és a ro- mét, akik a felsorolt pontokban fog- kedni fog. Fel kell hívni azonban a
mán állam hivatalos két megbízottja lalt kedvezményre jogosultak, ked- gazdák figyelmét, arra a körülményre
érkezett Pestre. Péterffyt eléjük ve- vezményük jogcímét haladéktalanul hogy az elszámoltatás során elkobzették, s azok közölték vele, hogy a jelentsék be a nyilvántartó hatósá- zott olyan termények visszaadására
uagyar állam kiadla őt, és másnap goknak, mert a hátralékos gazdál- amelyeket az elszámoltatási bizottság
elviszik Romániába. Péterffy halál- kodók bírságolása rövidesen kezde- mint rejtett készletet talált meg semmilyen körülmények
között mód
sápadtan fogadta a hírt, majd visz- tét veszi és csak abban az esetben
szavitték cellájába. Másnap azonban, vehetők
figyelembe a különböző nincs, mert, a vonatkozó rendeletek
amikor indulnia kellett volna, holtan
kedvezmények, ha a kedvezmény értelmében az háztartási és gazdatalálták: ingéből kötelet csavart és jogcímét valamint egyéb szükséges sági szükségletre való tekintet nélrrre felakasztotta magát.
igazolásokat a bírságolás megkezdé- kül elkobzandó.
A községi elöljáróságok által kisének időpontjáig a nyilvántartó haFranciaországnak véres szenzáció- tóságnál bejelentik.
állított fizetési meghagyás ellen beja van: André Bemard párisi multiTermészetesen a felsorolt kedvez- nyújtott fellebbezéseket I. fokon a
milliomos megölte és a kazánházban
Közellátási Felügyelőség, II. fokon a
mények, csak azokat a gazdálkodóelégelte szeretőjét. A borzalmas bűnkat illetik meg, akiknél a helyszíni közellátásügyi miniszter bírálja el.
tényt úgy derítették fel, hogy a haelszámoltatás során az elszámoltató
Szükséges azonban megemlíteni
muban megtaláltak négy összeégett
bizottság azt állapította meg, hogy azt, hogy a fizetési meghagyás ellen
hamisfogat és a hozzájuk való két
a gazdasági évben megtermelt ga- csak abban az esetben lehet fellebaranyhidat. Sikerült megtalálni azt a
bonamennyiségét az érvényben lévő bezni, ha a fellebbezés arra irányul
párisi fogorvost, aki a tárgyakat kéforgalmi rendeleteknek megfelelően
hogy a községi elöljáróság a bírság
szítette. Ennek könyveiből kiderült,
értékesítette, amennyiben az elszá- alapjául szolgáló hátralékot tévesen
hogy a fogak a milliomos szeretője
moltatási bizotiság azt állapította állapította meg, vagy a közlemény
számára készültek.
meg, hogy a gazdálkodó birtokában első részében felsorolt 7 pontban
olyan mennyiségű gabonakészlet volt foglalt kedvezményeket nem vet'e
Szűcs Kálmán százados, aki Oroshogy abból beszolgáltatási köteles- figyelembe. Az egyéb címen beházán lakott, rajongott a németekért. ségét, valamint egyéb szükségleteit nyújtott fellebbezések hivatalból viszKijelentette, hogy ha a háborút el- is fedezni tudta volna, a fent fel- szautasítandók. Ugyancsak figyelni
veszítjük, ennek okai csak a zsidók sorolt kedvezményekben nem része- kell arra, hogy a fellebbezések belehetnek, de néhány tisztté! megbí
sülhet még akkor sem, ha a fent nyújtásának határideje, az előző hazást kapott, hogy ebben az esetben felsorolt pontok valamelyikének esete tározat kézhezvételétől számított 15
kiirtsa az összes zsidókat és zsidó- gazdaságban is előfordult.
nap. Késedelmes benyújtás esetén a
barátokat. Később, amikor UkrajnáFelhívja továbbá a Közellátási felfolyamodás hivatalból visszautasíban teljesített szolgálatot, hazatérve, Felügyelőség beszolgáltatási és árú
tandó.
több tanú előtt dicsekedett azzal, forgalmi ügyosztálya a gazdálkodók
hogy száz megszökött munkaszolgá- figyelmét a gazdálkodók elszámoltalatost kivégeztetett, de előbb meg- tása során használható jogorvoslatok
ásatta velük a saját sírjukat. Az em- tárgyában megjelent 100.180/1947.
— M a g á n a l k a l m a z o t t a k Szabad
berirtással dicsekvő szadista száza- K. N. sz. rendeletre, amely szerint Szakszeweze'e f. hó 19-én, délután
dost most letartóztatták és háborús, a gazdálkodók az elszámoltatási el- 6 órakor tartja havi rendes tagértevalamint népelienes bűntettekkel vá- járás ellen kétféle jogorvoslattal élkezletét a szakszerv:zetek székházádolva kerül a népbiróság elé.
ban, melyen Pintér Emil központi
hetnek : .
kiküldött időszerű kérdésekről be1. Fellebbezés az elrrárnoltatási
A lepra az emberiség évezredes bizottságok által kiadott terményel- számolót tart. A vezetőség ezúton is
felhívja a magánalkalmazottak figyelellensége. Nincs a földnek olyan tája, kobzási értesítés ellen.
mét -rra, hogy ezen gyűlésen minnincs a történelemnek olyan kor3. Fellebbezés a községi elöljáró- denki saját érdekében pontosan je
szaka, amelyben nem ismerték volna ságok által kiadott fizetési meghalenjen meg.
ezt a szörnyű betegséget. Eddig gyás ellen.
gyógyíthatatlannak tartották. A szörU j a b b s r t r á j k o k előtt AmeA terményelkobzási értesítés ellen
nyű sebekkel borított betegeket mér
beadott fellebbezéseket I. fokon a rika. Az amerikai rádió híradása
a legrégibb időkben is elkülönítették
szerint a CIO elnöke kijelentette,
nyilvántartó hatóság, II. fokon a
s egészen a legújabb időkig sem
hogy a munkáltatók a bértárgyaláKözellátási Felügyelőség és III. fo
tudtak mást kezdeni. Talán éppen
kon a közellátásügyi miniszter bí- sok rneggátlásával olyan helyzetet
ezért nem vált sohasem igazi tömegieremthetnek, amely az év folyaman
rálja el. A fellebbezések benyújtásájárvánnyá a lepra, holott rendkívül
iparágban
sztrájkot
nak határideje az előző határozat több fontos
ragályos. A fertőzöttekkel nagyon
kézhezvételétől számított 15 iiáp. eredményez
lassan végez és a szerencsétlen lepTekintettel arra, hogy az említett
rások sokszor hosszú kinok között,
rendeletnek a termény beszállítására
Ktílönbejóratu bútorozott s z o a legteljesebb testi és lelki elhagyanézve halasztó hatálya nincsen, a ba központban kiadó. Cím a z
tottságban pusztulnak el még ma is
fellebbezést elbíráló hatóságok csak
állami adóhivatal a l t i s z t j é n é l .
a megközeiiíhetetlen lepratelepeken.
olyan fellebbezéseket fogadnak el,
— Most végre híre érkezik annak,
amelyek mellett a termény tényleges
Föszerkeitztő i Sima László.
hoRy a modern orvostudomány lebeszállítását igazoló vételi jegy ott
Felelős »/erke«7t6 : Szőke Ferenc.
győzte ezt a rettegett kórt is. Az elvan. Ez nem jelent annyit, hogy a
Felelőt kiadó: Nogy Mihály.
múlt héten 19 gyógyult beteg hagyta
gazdálkodó által beszolgáltatott terNyomta a .BarátsAg< nyomde kft.
el az északamerikai lepraintézetet. A
mény ezzel elveszett, mert ha a
Kelet A« nyomdnvezetó C s e r n u s L. Imre
gyógyszer feltalálója, dr. G. H. Fage
közölte, hogy a gyógyszer egyetlen
hibája az, hogy túls-gosan lassan
ha!. Három év is béletelik, amíg a
beteg teljesen meggyógyul. A leprások háromezer évig vártak, hogy
meggyógyítsák őket. Talán kibírjak
tégla- és cserépgyára szállít kis és nagyest a három évet is.
méretű falitéglát, hornyolt és hódfarkú
cserepet,

A

És ennyi borzalom után álljon itt
végre egy jólsikerült tréfa is. Egy
newyorki kalapgyár hatalmas plakátokon hirdette: .Chiplin is Brown
kalapot visel 1- Másnap valaki odaírta a plakátok aljára: Ezért nevet
rajta az egész világ I

Zsoldom

rt.

cemerttárugyára:
betoncsöveket 1 0 - 1 6 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 7 0 és
100 cm. belméretben, mozaik é s c e m e n t lapokat, marosi homokot, dunakavicsot,
cementet, oltott-meszet.

Telefon 5. Elsőrendű áruk I Pontos kiszolgálás I

SPORT

Labdarúgás

Ma délután 5 órai kezdettel az
SzMTE a Szegvári Kendergyár labdarugóesapatával edzömérkőzést játszik.
Felhívjuk az összes játékosokat, ^íogy
az edzésen pontosan jelenjenek meg.
w
Mind a két szentesi sportegylet
erősen készül a munka ünnepének
méltó megünneplésére. Az SzMTE
szeretné vendégül látni rfiájus l-én
a Hódmezővásárhely MTE csapatát,
esetleg a hódmezővásárhelyi válogatottat Szentes válogatott labdarugó
csapata ellen. Nem ismeretes még a
Máv S E terve, de a hírek szerint az
aradi ITA csapata jönne a jóképességű Máv S E ellen.
•
Lesz e már végre az SzMTE•
nél ed*ő, vetik fel a kérdést
sokan az érdeklődők. A vezetőségtől
nyert értesülés szerint tárgyalás folyik Berkessyvü, a Fradi volt hires
edzőjével és Marosi (Mähr) Ferenccel,
aki az Újpest játékosa volt. 32 éves
és mint játékos is hasznos lehetne.
Látva a játékosok tanácstalan vergődését, sürgős az edzőkérdést eldönteni, mert a dolgozó szórakozni akar
s nem bosszankodni megy ki a mérkőzésekre.
(Vecseri)

Felhívás
Szentes megyei város Termelési
Bi ottsága felhívja azon személyeket
akik a 61.600/1946. F. M. számú
rendelet alapján vetőmagot vettek
igénybe az 1947. évi április hó 26.
napjáig bezárólag a hátralévő összeget teljes egészeben kiegyenlíthetik,
mely után a tartozásuk megszűnt.
Felhívom az érdekelteket, hogy
saját érdekükben tegyenek eleget
felhívásomnak, és q t 35 forint öszszegeí fizessék be.
479.
Polgármester.
Hirdetmény
A városi tanács határozatával közhírré teszem, hogy a csordajárási
szájbér a képviselőtestület 16—kgy.
1947. számú hatáiozata alapján 80
forintban van megállapítva, amelyhez
4 forint oltási költség járul. Felhívom
az érdekelt lakosságot, hogy a meg
szűkített legeiőre tekintettel, kihajtani
szánt jószágaik u'án a szájbírí minél
hamarább fizessék be a városi közpénztárba, nehogy kimaradjanak. A
csorda kihajlásáról későbbi hirdetményben rendelkezem.
472
Polgármester

Apróhirdetések
Gyönyörű
tartóshullámot, hajfestést, szinezést, szőkítést Zsembánál c ináltasson. teleki Pál-u. 25.
Savanyúságot és paradicsomot
vesz a Petőfi étterem.
Nagyhegyen egy hold gyümöí
csös eladó. Értekezni lehet Buiján
Lajos-utca 1. szám alatt.
485
Egy köbméter
diófa
eladó.
F e k e t e M á r t o n - u t c a 1 sz. alatt.
É l e t j á r a d é k k a l házat veszek Clilteg-utca 3.
—
F ő z ő m i n d e n e s t és gyermek mellé
leányt felveszek. Új fehér hímzett
hálóingek eladók, Kiss Báiint u. 10.
E l a d ó 1 háziföki, érdeklődni lehet Sarkadi N. Mihály-u. 15.
491
Magastörzsfl rózsák különböző
színekben kaphatók Kutab kertésznél,
Tóth J.-u. 14.
492
Mindenfajta szálas virágot állandóan vesz a Cyklámen virágszalon.
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