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

A magyar nő 
Ha az esztelen háború borzalmas 

hullahegycit, véráldozatát a magyar 
nő hulló könnyein át figyeljük, rá-
jövünk arra, hogy a 25 esztendős 
ellenforradalomnak s a fehér terror tel-
jesen kilátástalan háborújának leg-
főbb szenvedője és áldozata a ma-
gyar asszony, az anya és a feleség. 
A magyar apák és fiuk százezrei 
pusztultak el idegen földön, idegen 
érdekekért s ha valakinek gyűlölni 
kell a mindezekért letűnt rendszert, 
ugy első sorban a magyar nő az, 
hiszen az ő férjeiket és gyermekei-
ket hajtották ki a pusztulásba. Igen, 
az asszony, az anya és a feleség 
visel le a magyar élet legnagyobb 
terheit és viseli ma is. A múltban 
szülőgép volt s a háztartás vezetője, 
vagyis tulajdonképpen őrá volt bíz-
va a család, tehát őrá volt alapozva 
a?, élei, a jövő. Amikor azonban a 
magyar élet, a magyar jövő sors-
döntő kórdései»ői volt szó, sohasem 
hallgatták meg azt, aki ennek el-
döntésére eppen áldozatvállalása ré-
vén legilletékesebb volt: sohasem 
kérték ki a magyar nő véleményét. 

De elég volt a mult borzalmaiból, 
hiszen ma már békében élünk, de 
mokrácia van, elnyertük a szabad-
ságot, ameiy első sorban a magyar 
•ő felsz-.baditását jelenti. Leomlot-
tak előtte a válaszfal k és a sötét-
ség korlátai s feltárultak a legszé-
lesebb perspektívák, s ma már ott 
van a gazdasági és társadalmi élet 
minden vonalán és ne ;i utolsó sor-
ban megvan a lehetőség arra, hogy 
tevékeny részt vegyen a politikában, 
a magyar sors formálásában S e 
mellett terniésze'esen megmaradtak 
régi szent kötelezettségei,. az anya-
ság és a háztartás terhei is. 

A felszabadított magyar nőnek 
politizálni kell! S amikor ezt vál-
lalja. gondolnia kell arra, hogy a 
magyar sors jövőbeni alakulásában 
döntő szava van éppen számarányá-
aál fogva. Ha a?. egyenjogúsított r.ő 
nem él okosan a demokrácia adta 
jogokkal, nem ébred öntudatra s a 
különféle eszmeáramlatok között i 
nem ismeri fel a helyes utat, akkor • 
teljesen kilátástalan a magyar jővö, • 
sőt — nyugodtan állithatjuk a | 
magyar családok mindig ki lesznek j 
téve a szétszakítás, szétzüllesztés : 

veszélyének, a háború borzaimainak, i 
A történelem folyamán ehö ízben 
állott elő az a helyzet, hogy a ma- ! 
gyar nemzet sorsa a többséget kép-
viselő nők kezében van letéve. Jaj 
a nemzetnek, ha a magyar nő nem 
tudja teljesíteni feladatát. 

A Szociáldemokrata Párt, amely 
75 év'óta küzd a nők felszabaditá-
sáért, most kiadta a jelszót: május 
a nők hónapja s megindítja harcát 
a nők felvilágosításáért s ezen ke-
resztül a magyar jövő biztosításáért. 
A szocializmust, az emberibb életet, 
a krisztusi tanok megvalósítását hir-

Vizsgálat indul a Kisgazdapárt 
szentesi vezetősége ellen 

Tegnap négytagú bizottság érkezett Szentesre 
a vizsgálat lefolytatására 

A Népszava közli, hogy a Kis-
gazdapárt politikai bizottsága szer-

: dán délután Nagy Ferenc elnökle-
tével ülést tartóit. A folyó Ügyeken 
kívül a szentesi kisgazdapárti szer-
vezet ügyét tárgyalták. Szintese -, a 
Kisgazdapárt csongrádmegyei veze-
tői, Kása István és Nigy Pál nyíl-
tan szembehelyezkedtek a Kisgazda-
párt hivatalos irányvonalával. A 
„Csongrádi Kis Újság" az ország 
külpolitikai érdekeit súlyosan sértő 
cikket közölt és Kása István Tö-

mörkény községben élesen állást 
foglalt a Kisgazdapárt által kezde-
ményezeit szabad vallásoktatás el-
len. Általában a szentesi „kisgazda" 
vezetők még Sulyokéit is túlszár-
nyalták demokratikusnak aligha 
mondható magatartásukkal. 

A Kisgazdapárt politikai bizottsága 
most úgy határozott, hogy vizsgála-
tot indít a szentesi pártszervezet ve-
zetői ellen és csütörtökön a vizsgá-
lat lefolytatására négytagú bizottság 
érkezett Szentesre. 

A magunk részéről nem kívánunk 
az eseményeknek elébevágni, hiszen 
éppen elégszer ostoroztuk a helyi 
kisgazda vezetőség egyes tagjainak 
reakciós és koalicióelienes magatar-
tását és megnyilatkozásait, csupán 
annyit mondhatunk, hogy örömmel 
üdvözöljük a Kisgazdapárt politikai 
bizottságának döntését, s reméljük, 
hogy a vizsgálat eredményeképpen 
végre Szentesen is helyreállhat majd 
a koalíció egysége. 

Világpolitika 
A francia hírszolgálat jelentése 

szerint az i'Jetékes körök ir*g min-
dig a legmélyebben hallgatnak Sztá-

: lin és Marshall találkozójáról. ílleté-
; kes amerikai körökben csak annyit 
: közöltek, hogy a találkozót Marshall 

kezdeményezte és az másfél óráig 
tartott. Egyébként pedig úgy hírlik, 
hogy Maishail tiltotta le a sajió tá-

: jékoztatását. 
A külügyminiszterek moszkvai ér-

tekezletén tegnap Gruber osztrák 
külügyminiszter ismertette f»z osztrák 
álláspontot. A konferencia egyébként 

| igen gyorsan haladt az osztr.ik béke-
szerződés elkészítésével. A határkér-

désről még nem döntettek, mert előbb 
meghallgatják Jugoszlávia álláspont 
ját. Molotov nagyjelentőségű nyilat-
kozatot adott tegnap, amelyben han 
goztatta, hogy szeretné, ha az osz-
trák békeszerződést még Moszkvában 
tető alá lehet hozni. 

Az utolsó napok aránylag biztató 
"tárgyalásai ellenére is meg kell ál-
tapítanunk, hogy a moszkvai érte-
kezlet kevés eredménnyel zárul. A 
külügyminiszterek valamennyien ha-
zakészülődnek Moszkvából s Mar-
shall és Bevin előreláthatólag már a 
jövő hét keddjén elhagyja a ezovjet 
fővárost. 

Erélyes nyomozás fényt deríted 
a kórházi rejtélyre 

A h ú s v é t h é t f ő i kórház előtti 
lövöldözés néhány napig izgalom-
ban tartotta a város közönségét és 
széleskürű érdeklődés nyilvánult meg 
a rejtélyes ügy iránt. Az érdeklődés 
mellett találgatások is keltek szárnyra 
amelyek a kórház előtt lövöldözés 
tetteseként Karai volt rendőrkapitányt 
és fiát említették. A rendőrség a 
legerélyesebb nyomozást helyezte 
folyamatba, azonban semmiféle bi-
zonyítékot nem talált, amelyek a kö-

zönség riadt feltevésének helyt adtak 
volna. Elenben a tény az — világo-
sított fel bennünket a rendőrség 
bűnügyi tudósítója a közönség álta-
lános megnyugtatására —, hogy az 
említett nap húsvét másnapja lévén 
igen sok jókedélyü és ittas állapot-
ban lévő egyént teremtett és így 
valószínű ilyen helyzetben lehetett 
az illető fiatalember is, akit a monda 
szerint géppisztollyal riasztottak meg. 

A Nemzeti Bizottság ülése 
A szenten Nemzeti Bizottság teg-

nap délelőtt fél 11 órakor rendes 
Ülést tartott Erdei Mihály elnök'eté-

vel. Az ülésen szóbakerült M ó d e s 
Ignácnak az Államépitészeti Hivatal 
munkavezetőjének leváltása. A Nem-

zeti Bizottság tudomása szerint 
Módes Ignác antidemokratikus maga-
tartást tanúsított a múltban s ?miatt 
internálva is volt. Éppen ezért a Nem-
zeti Bizottság arra az álláspontba 
helyezkedett, hogy javasolni fogja 
Módes Ügyének kivizsgálását és ha-
ladéktalan leváltását. Ezzel kapcso-
latban a Nemzeti Bizottsághoz hirek 
érkeztek be arról is, hogy Fekete 
Nagy Ignác, az Államépitészeti Hi-
vatalhoz beosztott főmérnök is anti-
demokratikus magatartást tanúsít s 
az alája tartozó munkásokat nem 
engedi eL a szakszervezeti ülésekre 
arra való hivatkozással, hogy minisz-
teri rendelet szerint ezeknek a mun-
kásoknak évente csak háromszor 
lehet elmenni szakszervezeti ülésre. 
A Nemzeti Bizottság ugy döntött, 
hogy ezt az ügyet is haladéktalanul 
kivizsgálja és ebben a kérdésben 
felir az illetékes minisztériumhoz. 

Nem szolgáltatta be 
a gabonát, 

elitélte a bíróság 
Sárközi Sándor szentesi lakos fe-

lett tegnap mondott ítéletet a szen-
tesi járásbíróság. Ugyanis a fent-
nevezett ellen a közellátási felügye-
lőbég indított eljárást, mert 153 kg. 
beszolgáltatandó gabonát saját cél-
jaira használta fel. A bíróság az 
enyhítő körülmények figyelembevé-
telével minthogy a fentemlített ga-
bonát vetőmag céljaira használta fel 
100 forint pénzbüntetésre, behajtha-
tatlanság esetént 10 nap fogházbün-
tetésre ítélte. 

detjük s hisszük, hogy a magyar nő 
felismeri az idők szavát, felsorako-
zik a Szociáldemokrata Párt zász-

laja alá, amely párt egyedüli bizto-
sitéka a magyar családok nyugal-
mának, a magyar dolgozók emberibb 

életének. Bízunk benne, hogy a ma-
gyar nő teljesíteni fogja feladatát. 

(Oy. A.) 



Munkások! 
Készüljetek a 

Elvtársak I 
I l i a j l l S ! • megünneplésére 

— 

A szállítási igazolványok 
kiállítási dija 

A szállítási igazolványokért — a 
szállítani kívánt mennyiségtől füg-
gően — az alábbi kiállítási dijakat 
kell fizetni : 

a) Suly szerint mért árucikkeknél 
minden megkezdett 100 Vg után 1 
forintot. 

b) Folyékony árucikkeknél minden 
megkezdett 100 liter után 1 forintot. 

c) Élősertés szállításánál darabon-
ként 1 forintot. 

A termelési szerződések 
megkötése 

A termelési szerződések feltételeit 
a termeltetők és a termelők érdek-
képviseletei évenként január hó 31. 
napjáig, az idén pedig a rendelet 
hatálybalépésétől számított 30 napon 
belül kötelesek az ipari Növényter- j 
melési Bizottság (Budapest, VIII, ; 
Kisfaludy-u. 6.) közbenjöttével írás- . 
ban megállapítani. A rendelet a kö- ' 
vetkező növények és magvak terme- < 
lésére megkötött szerződésekre vo-
natkozik : rostlen, rost- vagy inag- | 
kender, seprőcirok, cikória, zöldség 
és főzelékféle, napraforgó, repce, 
olajlen, olajözön, szójabab, ricinus, 
mák, ipari burgonya, sörárpa, *>om-
borka, perilla, cukorcirok és rizs. 

A termelési, átvételi és fizetési 
feltételekre vonatkozó megállapodá-
sokat a földmivelésügyi miniszter 
hagyja jóvá. 

A termelési szerződéseket írásban 
keli megkötni, az élőszóval kötött 
megállapodások érvénytelenek. A 
földmivelésügyi miniszter által jóvá-
hagyott feltételeket mindkét fél kö-

' teles betartani. Azok a megállapodá 
sok, amelyekben a feltételek a föld-
mivelésügyi miniszter által megálla-
pított feltételektől a termeiő hátrá-
nyára eltérnek, érvénytelenek. 

A termeltető köteies minden ter-
melési szerződést az írásba foglalás-
tól számított 30 nap alatt az Ipari 
Növénytermelési Bizottságnak ellen-
őrzés végett bemutatni. 

Az Ipari Növénytermelési Bizott-
ság a szerződések ellenőrzésével kap-
csolatos költségek fedezésére járulé-
kot vethet ki. A járulékot a termelők 
és a termeltetők egymás között egyenlő 
arányban viselik. 

Jól sikerült 
a postaaltisztek vizsgája 

A szentesi postahivatal altiszti sze-
mélyzete az előírt postaaltiszti szak-
vizsgát folyó hó 14 én és 15-én 
tette le. A viz-rán résztvett a szegedi 
postaigazgatóság kiküldötte, dr. VoJ-
nár László postatitkár, mint vizsga-
bizottsági elnök, vala nínt Sebők Ró-
kus főellenőr, hivatalvezető, Beszédes 
József és Katona Kiss László posta-
tisztek mint oktatók és Szakái János 
kezelő altiszt, mint vizsgabizottsági 
tag A vizsga eredménye jó: kitün-
tetéssel 5, jelesen 2, jó eredménnyel 
10 altiszt vizsgázott, míg kettő ké-
pesítést nyert. 

A vizsga eredményének kihirdetése 
után barátsagos családi jellegű va-
csora keieteben ünnepelte meg a hi-
vatal személyzete a szép eredményt. 
A vacsorán a vezérigazgatóság ré-
széről dr. Tarnai Albert postaigaz 
gató, az országos postaaltisztek egye 
sületének elnöke, Kónya Balázs ve-
zető altiszt, vezérigazgató-helyettes, 
az országos postás szakszervezet ré-
széről pedig Tólh Sándor szakszer 
vezeti titkár vett részt. A vendégeket 

Sebők Rókus hivatalvezető üdvözölte 
kei esetlen szavakkal, úgy a maga, 
mint a vizsgát tett altisztek szolgal-
máért, a vizsgabizottság elnökének 
jóindulatáért, valamint az oktatéíisz-
tek munkájáért. — A vendégek az 
üdvözlésre adott válaszukban rámu-
tattak arra, hogy a demokratikus 
újjáépülő Magyarországnak minél 
több fegyelmezett dolgozóra van 
szüksége és kértek az altiszti sze-
mélyzetet, hogy ezt a tanfolyamot ne 
tekintsék befejezettnek, hanem állandó 
utánképzéssel arra törekedjenek, hogy 
a magyar posta világviszonylatban is 
helyreállítsa jóhírnevét. 

Végül Vigh Mihály I. osztályú al-
tiszt köszönte meg a vizsgázottak 
nevében a hivatalvezető és az oktató 
tisztek fáradságos munkáját. ígéretet 
tett arra, hogy igyekezni fognak mun-
kájukat a jövőben is a legbecsülete-
sebben ellátni és a magyar postának, 
de az egész demokratikus Magyar 
országnak is hasznos és becsületes 
munkáslagjai kívánnak lenni. 

Harmincötén tettek mestervizsgát 
a szentesi Ipartestületben 

. 

A szentesi Ipartestületnél április 
15-én és 16 án megtartott mester-
vizsgán a 36 jelentkező közül 35 
jelölt nyert mesteri oklevelet. Ezeknek 
névsora a következő: 

Gyarmati Lajos, Kollár István és 
L. Kovács József szentesi, .Gargács 
Ferenc és Muzsik Kálmán "szegvári 
asztalosok. Székely Sándor szentesi 
és Tigyi Mihály mesterszállási Ko-
csigyártók. ifj. Csepregi Lajos, ifj. 
Erdei Sándor, Ko/ács Laios, Labádi 
Lajos, Tóth András, Kádár György, 
Szelei Pál, Butyka Ferenc szentesi, 
Trabak Ferenc gádorosi cipészek. 
Kurucz János derekegyházi szíjgyártó 

Iskum Ferenc gyomai takács, Biró 
János és Pap István kunszentmár-
toni szűcsök. F. Török Rozália, Ba-
lázs Magdolna és Vass József ié szen-
tesi nőiszabó!*, Laukó Márton szeg 
vári férfiszabó, Bodnár János szen-
tesi kovács, Bartucz János szegvári 
lakatos, Lénáit Sándor szentesi mű-
szerész, Nagy István szentesi villany-
szerelő, Pap Péter szentesi cukrász 
Bodán Sándor szentesi hentes, Kin-
cses Lajos békéscsabai vendéglős, 
Vida László gádorosi fodrász, Fa-
bulya Pál békéscsabai és Kiss Sán-
dor gádorosi fényezők, es Czeiger 
Sándorné szentesi sütő. 

Ujabb panaszok 
a vekerháti malomi ügyében 

1941. éri mezőgazdasági 
föidéuy megállapítása 

Az 1947. évi mezőgazdasági fő-
idény 1947. évi március 15 tői má- i 
jus 31-ig, továbbá junius 25-től i 
november 15-ig tart. Ebben az idő- ! 
szakban az igásáJIatok és a fogato; 
járművek a mezőgazdaságon kívüli J 
közérdekű bérmunkára való igénybe-
vétel alól mentesek. 1 

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

Lupták 
va»ker«»kcdőnél 

Bartha János-u. 12. Tel.: 13. 

A mult hónapokban foglalkoztunk I 
a vekerháti malom ügyével és tol 
mácsoltuk a környékbéli lakosság 
panaszát, akiknek fél napokat s egész 
r.cpokat kell eltölteni — igen sok 
munkaidőt elpazarolva —, hogy tá-
volabbi malomba vihessék öröltetni-
valójukat. Semmi változás nem tör-
tént azóta ebben az ügyben, csupán 
annyi, hogy szerkesztőségünkben fel-
keresett Sebestyén József, a malom 
tulajdonosa és azzal védekezett, hogy 
nem tudja megindítani a malmot 
szfjhiány miatt. 

A tegnapi Nemzeti Bizottság ülé-
sén újból felvetődött a vekerháti 
malom kérdése. A vekerhátkörnyéki 
tanyavilág lakói aláírásokkal ellátott 
ívet juttattak a Nemze i Bizohsághoz 
és sürgős intézkedést kérnek az ügy-
ben. A Nemzeti Bizottságban meg-
fontolás tárgyává tették ezt az igen 
fontos kérdést, mert nem tűrhető, 
hogy egyes emberek önkényeskedései 
a kisemberek rovására történhesse-

nek. Sebestyén József tudván, hogy 
ha a malom nem működik, pana-
szokra fog okot adni, felkereste Er-
dei Mihály képviselőt, valamint Batka 
Imre iparügyi előadót, és itt is a 
régi nótára, a szíjhiányra hivatkozott. 
Minthogy azonban a malomkörnyéki 
lakosoknak alapos feltevésük és gya-
nujuk van a malom szünetelése kö-
rül, a Nemzeti Bizottság a legszigo 
rúbb eljárás megindítását helyezte 
folyamatba. 

L e v á g t á k egy szabómester 
fülét. Vendégét kísérte ki Zsibrita 
István kiskunfélegyházi szabómester, 
amikor lakása előtt egy kocsiból 
négy részeg fiatalember lépett le és 
őt ütlegelni kezdte. Vendége, Pál 
István, segítségére sietett ugyan, de 
a verekedés hevében Gácsi Kiss 
József — a támadók egyike — has-
baszurta Zsibritát, aki azonnal ösz-
özeesett. Pál István fülét levágták 
a támadók. 

Uj pártház 
építését teszi szükségessé a sokaság, 
amely a legszebb jövőt igérő tömeg-
hullámaival a felszabadulás óta 
özönlik a Szociáldemokrata Pártba 
Uj feladatok, uj szükségletek, uj 
megoldások jelentkeznek ennek nyo-
mán. A régi Népszava nyomda, a 
régi szerkesztőségi helyiségek sehogy 
sem elegendők immár az egyre tor-
nyosuló feladatok számára, de maga 
a mozgalom is sügetően követeli, 
hogy a pártvezetés megfelelő és 
fokozódó igényeket kielégítő helyi-
séghez jusson. 

így született meg a budapesti 
központi pártház, a „Szocializmus 
Háza" megépítésének gondolata. Eh-
hez kéri a Párt minden öntudatos 
tagjának támogatását. 

Az a meggyőződésünk, hogy « 
kérés termékeny talajba hull s a 
magyar szociáldemokrata munkás-
mozgalom legendás áldozatkészsége 
nyomán hamarosan megkopog az 
épitő kalapács a vörös téglákon, 
hogy álljon a ház, amely mindnyá-
junk otthona lesz. 

Egy ítélet 
margójára 

Elhangzott hát az ítélet, amely 
pontot tett a magyar nép, a magyar 
demokrácia ellen irányuló felkelés 
végére s amely ítéletet már hetek 
óta visszafojtott lélekzettel várta az 
ország do'gozó népe. Az összees-
küvők elnyerik méltó büntetésüket, 
mert nem kevesebbet akartak, mint 
azt, hogy megdöntsék a demokrá-
ciát, a dolgozók társadalmi rendjét, 
visszafordítsák az idő kerekét s a 
magyar munkást, a rf gyar pa-
rasztot és a dolgozó értelmiséget 
újból visszadöntsék a legsötétebb 
rabszolgaságba. A népbiróság íté-
lete biztosítékul szolgál a magyar 
népnek arra, hogy nyugodtan ter-
melhet, nyugodtan építheti az or-
szágot s a boldogabb jövőt, mert. 
ebben az országban a nép ellen 
már senki semmit sem tehet meg-
torlás nélkül. 

Oláh László 
gyógyszerész 

ügye 
A Nemzefi Bizottság tegnapi ülésén 

foglalkozott Oláh László szentesi 
gyógyszerész beadványával, amelyben 
politikai m-gbizhatósági igazolványt 
kért. A bizottság a kérelmet megta-
gadja és egyhangúlag leszögezte, 
hogy Oláh Llszlót politikai szem-
pontból nem tartja megbízhatónak. 

Felháborodásában 
halálra taposta 

feleségét 
Kiss János kányái lakos alaposa« 

összeveszett feleségével. Az össze-
veszés oka az volt, hogy az asszony 
eladott egy-ket ékszerüket. A férfi 
ezen ugy felháborodott, hogy felesé-
gét földhöz vágta és megtaposta. Az 
asszony oldalbordája eltörött s tekin-
tettel idős korára, bordatörésből ki-
folyólag tüdőgyulladást kapott, amibs 
rövidesen bele is halt. A férj halált-
okozó súlyos testisértés miatt került 
a bíróság elé. 
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•vlö április 18. Rom. ka». Apollon., 
protestáns Ilma. 

Vízállásjelentés: Tisza 17-én 506. Kurca 
305. 

Hőmérséklet. + 8 lok 
Időjárásjelentés i Derült idő. a hőmér-

séklet tovább emelkedik. 
Ügyeletes gyógyszertárak • április 12— 

18-ig Cselkóné és Havas. 
Szabadság Mozgó: A kis csavargó 

Gyermekzsivaly 
Meg-megállunk a szerkesztés mun-

kájában, kinézünk az ablakon és 
jóleső örömmel figyeljük a kis ísko-
lásgyerekeket, akik pajkos kedvvel, 
Önfeledten kergetőznek az óra közi 
szünetekben a hatalmas, kopár isko-
laudvaron. Hancúroznak, kergetik 
egymást, olykor szivderitően fel-
kacagnak: örülnek a melengető ta-
vaszi napfénynek . . . örülnek az 
életnek. Igen, az életnek, amely most 
kezd értelmet nyerni, amely a hábo-
rús évek borzalmai t után most kezd 
lassanként javulni. Ők is, ezek a kis 
ártatlan emberpalánták részesei vol-
tak a nélkülözésnek s közülük nem 
egy meg is fizette az árát az eszte-
len háborúnak így látjuk az élénk 
kis apróságok között, hogy egy sze-
rencsétlen féllábú kisgyermek man-
kókra támaszkodva álldogál az ud-
varban. De már vége is a tízórai 
szünetnek, a kis gyermekek párokba 
állnak, felmennek a tantermekbe, ta-
nulnak, készülnek az életre, ők, a 
demokratikus jövő reménységei. S ha 
fáradságos munkánk közben meg-
állunk egy pillanatra, kitekintünk 
ezekre az édes apróságokra, akkor 
uj erőt merítünk belőlük további 
harcainkhoz, s eddigi eredményeink-
nek mi lehet vájjon méltóbb jutalma, 
mint az önfeledt, pajkos gyermek-
kacaj. 

— Asboth József első lett Niz-
zában. Befejezték a nizzai nemzet-
közi teniszversenyeket. Asboth Jó-
zsef francia és amerikai teniszezők 
legyőzése után bekerült a férfi egyes 
döntőjébe, ahol a svéd Johanssont 
6:2, 6:4, 6:3 arányban legyőzte. A 
nizzai magyar teniszgyőzelem nagy 
feltűnést keltett. A vegyespáros ver-
senyben Asbotnak Körmöczy Zsuzsi 
volt a parinere. Legyőzték a Lucoi— 
Inglebert francia párt 6:0, 6:3 arány-
ban. Ezzel az Asboth—Körmöczi 
pár a vegyespárost megnyerte. 

— Sztrájkolnak az olasz ta-
nárok. Rómából jelentik, hogy hét-
főn egész Olaszországban sztrájkba 
léptek a középiskolai tanárok. A 
tanárok fizetésemelést és jobb mun-
kafeltételeket követelnek. Az olasz 
tanitók bejelentették, csatlakoznak a 
tanárok sztrájkjához, ha fizeíéseme-
lési követeléseiket nem teljesitik. 
Hogy a diákok mit szólnak a vá-
ratlan akcióhoz, arról nem számol 
be a hiradás. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Sorozás 
Plakátok jelentek meg a szentesi 

utcákon, amelyek tudatják az érde-
keltekkel, hogy április 29-én és 
30-án sorozzák Szentesen az 1925-
ös és 26 os korosztályokat. S ami-
kor arra gondolunk, hogy még né-
hány nap s újból ott állanak az 
állltásköteles ifjak a sorozóbizottság 
előtt, sok minden eszünkbe jut. 

Emlékezzünk először is a régi 
szokásokra, a kivül várakozó anyákra 
akikről feljegyezték, hogy akkor is 
sírtak, ha fiuk bentmaradt katonának 
de akkor is, ha történetesen „Unta-
uglich" lett. Hja hiába ez a női lé-
lek természete: sír örömében, de 
sír bánatában is. 

És a sorozás estéjén megteltek a 
korcsmák, égőszemü felpántlikázott 
kalapű ifjakkal, a leendő újoncokkal, 
akiknek nótázásától hangos volt a 
környék. Igen, a katonának való 
alkalmasság némi és jogos büszke-
séget jelentett, amely a mámoros if-
jakkal el tudta feledtetni néhány rö-
vid órára azt. hogy voltaképpen 
nem könnyű sors a katonasors. Kü-
lönösen dagadt a mellük a büszke-
ségtói akkor, amikor azt énekelték: 
„Maradt itthon kettő-három nyomo-
rult, rátok lányok még az ég is 
beborult" 

Az alkalmatlanok :észben valóban 
a testileg fejletlenekből kerültek ki, 
másrészt viszont — s ez volt a na-
gyobbik rész — azokból akik min-
den követ megmozgattak azért, hogy 
ne kelljen felvenni a katonagúnyát... 
A humor találóan örökíti meg eze-
ket s köztük talán éppen annak a 
fiatalembernek az esete a legérdeke-
sebb, aki annyira iszonyodott a ka-
tonáskodástól, annyira „antimilita-
rista" volt, hogy inkább kiverte mind 
a 32 ép fogát, csakhogy ne kelljen 
megismerkednie a kincstári koszttal. 
Elképzelhetjük, — amint a humor 
följegyzi — milyen nagy volt a 
megrökönyödése ennek a fiatalem-
bernek, amikor a sorozó orvos még-
is a következő szavakkal utasította 
el: íudtalpú, alkalmatlan. 

S emlékezzünk a 25 esztendős 
sötét múltra, amikor a kiképzés so-
rán már az újoncoknál megtörtént a 
szétválasztás, a megkülönböztetés. 
Igen, a karp^szományról van szó. 
S hogy ennek az átkos militarista 
szellemnek, amely a magyar fiatal-
ságot végigkísérte a leventén és 
az egyéb Hitlert majmoló intézmé-

nyeken keresztül mi léft a következ-
ménye, azt mindannyian láthattuk s 
annak az ifjúság százezrei váltak ál-
dozatává: nóta szóval mentek a ha-
lálba. 

S most, a magyar demokrácia 
harmadik esztendejében ismét so-
roznak. Ismét ott állnak a sorozó-
bizottság előtt a magyar fiatalok 
megfogyatkozott számban, de törhe-
tetlen s az eddiginél sokkal lángo-
lóbb hiítel és becsületes, tiszta szel-
lemmel átitatva. Az újoncok között 
nincs különbség: minden közkatona 
tarsolyában hordozza a marsallbotot. 
A demokrácia mindegyiknek meg-
adja a lehetőséget arra, hogy tiszt 
legyen, ha rátermettségével ezt ki-
érdemli. 

Arról olvasunk, hogy a honvé-
delmi miniszter elrendelte az összes 
katonai gyakorlóterek felszántását és 
a termelés szolgálatába való beállt 
tását. Igen, a béke, a pacifizmus 
szelleme fog uralkodni a ma-
gyar katonasághál is, de azért ne-
gondolja senki hogy katonának 
lenni kabaré lesz már ezek után. 
Nem a magyar katonára az eddigi-
nél is sokkal nagyobb és áldozato-
sabb feladat vár: megőrizni, meg-
tartani é> megvédelmezni — a bé-
két s biztosítani ennek a sokat szen-
vedett népnek a szabadságát, nyu-
galmát és jólétét.» 

Felhívás 
A Szociáldemokrata Párt szen-

tesi szervezete a Kossuth-utca 
26 szám alá, a volt „Topogó"-
ba helyezi át székhelyét. Ezért 
a pártszervezet elnöksége fel-
hívja a szervezethez tartozó 
építőiparosokat, u. m. kőműves, 
ács, szobafestő, lakatos és vil-
lanyszerelő mestereket és ugyan-
ezen szakmához tartozó mun-
kanélküli munkásokat, hogy a 
leendő székház javító munkála-
taiban vegyenek részt, mert csak 
így tudjuk beköltözhetö állapot-
ba hozni az épületet. Jelentke-
zés a Petőfi-utca 12. számú 
pártháznál. 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 

¡ . B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
Április 19—21, 3 napig I 

Zűrzavar a mennyországban 
Különleges amerikai film, felejthetetlen élmény. Uj utakon járó 
történet, amelyben a valóság és a képzelet keveredik szellemes 
módon Fősz.: Róbert Montgomery, Claude Rains, Evelyn Keyes 

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

Ország - Világ 
A FÖldltözi-tengeren gyakorlatozó 

amerikai hajóraj első részlege meg-
érkezett Kréta szigetére. 

Palesztinában ismét kiéleződött a 
helyzet. 

Szövetkezeti napokat rendeznek 
Budapesten. 

Újabb tömegsírt találtak Ausztriá-
ban. 

Benes csehszlovák államelnök Pá-
rizsba utazik. 

Horváth Imre vezérőraagyot betö-
réses lopás miatt börtönbüntetésre 
ítélték az amerikai hatóságok. 

Az osztrák külügyminiszter Mosz-
kvában tárgyal. 

Márciusban 77 millió forint értékű 
árut exportáltunk és 120 millió forint 
értékű árut hoztunk be. 

Kézigránátot találtak a Szociálde-
mokrata Párt kunmadarasi helyisége 
előtt. 

Párisban nemzetközi légiforgalmi 
értekezlet kezdődött. 

Súlyosbodott a dán király állapota. 

Az Egyesült Államok elismerik az 
indónéziai köztársaságot. 

Truman a semlegességi törvény 
módosítását kéri. 

A szociáldemokrata újságírók hét-
főn konferenciát tartanak Budapes-
ten. 

Megöltek egy görög szakszerve-
zeti vezetőt. 

A jövő héten folytatják a szlová-
kiai magyarok áttelepítését. 

Szombaton megindul a dunai ha-
józás. 

Párthirek 
A Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete f. hó 18 án délután fél 8 
órakor a Barátság moziban pártestet 
tart. Előadó: Vámos Imre elvtárs. 

A Szociáldemokrata Párthoz tar-
tozó föld- és mezőgazdasági mun-
kások, valamint kisbirtokosok folyó 
hó 20-án d. e. 11 órakor a párt-
szervezeti helyiségben értekezletet 
tartanak. Felkérjük az elvtársakat, 
hogy az értekezleten minél nagyobb 
számban megjelenni szíveskedjenek. 

Ma este 6 órakor rendkívüli Vég-
rehajtó Bizottsági ülés lesz. A tagok 
feltétlen megjelenését kéri az Elnök. 

Hirdessen lapunkban! 

April.. 18-án, pénteken 11H f 10 f I a Barátság moziban 
este fél 8 órai k e z d e t t e l P U I I « i§ 1 — 
Előadó: Vámos Imre elvtárs. Minden elvtársat szeretettel várunk. 

A pártest keretében bemutatjuk a Szociáldemokrata Párt tagtoborzó filmjét 



Munkások! Elvtársak I 
Készüljetek a harmadik szabad I l i a j U S 1 > megünneplésére 

Mezőínidflsőí 
A szállítási igazolványok 
kiállítási dija 

A szállítási igazolványokért — a 
szállítani kivánt mennyiségtől füg-
gően — az alábbi kiállítási dijakat 
kell fizetni : 

a) Suíy szerint mért árucikkeknél 
minden megkezdett 100 Irg után 1 
forintot. 

b) Folyékony árucikkeknél minden 
megkezdett 100 liter után 1 forintot. 

c) Élősertés szállításánál darabon-
ként 1 forintot. 

A termelési szerződések 
megkötése 

A termelési szerződések feltételeit 
a termeltetők és a termelők érdek-
képviseletei évenként január hó 31. 
napjáig, az idén pedig a rendelet 
hatálybalépésétől számított 30 napon 
belül kötelesek az ípari Növényter-
melési Bizottság (Budapest, VIII, 
Kisfaludy-u. 6.) közbenjöttével Írás-
ban megállapítani. A rendelet a kö-
vetkező növények és magvak terme- í 
lésére megkötött szerződésekre vo-
natkozik : rostlen, rost- vagy inag- { 
kender, seprőcirok, cikória, zöidség \ 
és főzelékféle, napraforgó, repce, 
olajlen, olajözön, szójabab, ricinus, 
mák, ipari burgonya, sörárpa, goin-
borka, perilla, cukorcirok és rizs. 

A termelési, átvételi és fizetési 
feltételekre vonatkozó megállapodá-
sokat a földniivelésügyi miniszter 
hagyja jóvá. 

A termelési szerződéseket írásban 
kell megkötni, az élőszóval kötött 
megállapodások érvénytelenek. A 
földmivelésügyi miniszter által jóvá-
hagyott feltételeket mindkét fél kö-

• teles betartani. Azok a megállapodá 
sok, amelyekben a feltételek a föld-
mivelésügyi miniszter által megálla-
pított feltételektől a termelő hátrá-
nyára eltérnek, érvénytelenek. 

A termeltető köteies minden ter-
melési szerződést az írásba foglalás-
tól számított 30 nap alatt az Ipari 
Növénytermelési Bizottságnak ellen-
őrzés végett bemutatni. 

Az Ipari Növénytermelési Bizott-
ság a szerződések ellenőrzésével kap-
csolatos költségek fedezésére járulé-
kot vethet ki. A járulékot a termelők 
és a termeltetők egymás között egyenlő 
arányban viselik. 

1947. évi mezőgazdaságt 
főidéuy megállapítása 

Az 1947. évi mezőgazdasági fö-
idény 1947. évi március 15 tői má-
jus 31-ig, továbbá junius 25-től 1 

november 15-ig tart. Ebben az idő- ! 
szakban az igásáJIatok és a fogatos 
jármüvek a mezőgazdaságon kivüli * 
közérdekű bérmunkára való igénybe-
vétel alól mentesek. ' 

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

Lupták 
vaskereskedőnél 

Bartha János-u. 12. Tel.: 13. 

Jól sikerült 
a postaaltísztek vizsgája 

A szentesi postahivatal altiszti sze-
mélyzete az előírt postaaltiszti szak-
vizsgát folyó hó 14 én és 15-én 
tette le. A viz-rán részt vett a szegedi 
postaigazgatóság kiküldötte, dr. Voj-
nár László postatitkár, mint vizsga-
bizottsági elnök, vala nínt Sebők Ró 
kus főellenőr, hivatalvezető, Beszédes 
József és Katona Kiss László posta-
tisztek mint oktatók és Szakái János 
kezelő altiszt, mint vizsgabizottsági 
tag A vizsga eredménye jó: kitün-
tetéssel 5, jelesen 2, jó eredménnyel 
10 altiszt vizsgázott, míg kettő ké-
pesítést nyert. 

A vizsga eredményének kihirdetése 
után barátsagos családi jellegű va-
csora keieteben ünnepelte meg a hi-
vatal személyzete a szép eredményt. 
A vacsorán a vezérigazgatóság ré-
széről dr. Tarnai Albert postaigaz 
gató, az országos postaaltísztek egye 
sületének elnöke, Kónya Balázs ve-
zető altiszt, vezérigazgató-helyettes, 
az országos postás szakszervezet ré-
széről pedig Tóth Sándor szakszer 
vezeti titkár vett részt. A vendégeket 

Sebők Rókus hivatalvezető üdvözölte 
keresetlen szavakkal, úgy a maga, 
mint a vizsgát tett altisztek szorgal-
máért, a vizsgabizottság elnökének 
jóindulatáért, valamint az oktatwisz-
tek munkájáért. — A vendégek az 
üdvözlésre acjott válaszukban rámu-
tattak arra, hogy a demokratikus 
újjáépülő Magyarországnak minél 
több fegyelmezett dolgozóra van 
szüksége és kérték az altiszti sze-
mélyzetet, hogy ezt a tanfolyamot ne 
tekintsék befejezettnek, hanem állandó 
utánképzéssel arra törekedjenek, hogy 
a magyar posta világviszonylatban is 
helyreállítsa jóhírnevét. 

Végül Vigh Mihály I. osztályú al-
tiszt köszönte meg a vizsgázottak 
nevében a hivatalvezető és az oktató 
tisztek fáradságos munkáját. 1 ;éretet 
tett arra, hogy igyekezni fognak mun-
kájukat a jövőben is a legbecsülete-
sebben ellátni és a magyar postának, 
de az egész demokratikus Magyar 
országnak is hasznos és becsületes 
munkástagjai kívánnak lenni. 

Harmincötén tettek mestervizsgát 
a szentesi Ipartestületben 

A szentesi Ipartestületnél április 
15-én és 16 án megtartott mester-
vizsgán a 36 jelentkező közül 35 
jelölt nyert mesteri oklevelet. Ezeknek 
névsora a következő: 

Gyarmati Lajos, Kollár István és 
L. Kovács József szentesi, pargács 
Ferenc és Muzsik Kálmán szegvári 
asztalosok. Székely Sándor szentesi 
és Tigyi Mihály mesterszállási Ko-
csigyártók. ifj. Csepregi Lajos, ifj. 
Erdei Sándor, Ko/ács Laíos, Labádi 
Lajos, Tóth András, Kádár György, 
Szelei Pál, Butyka Ferenc szentesi, 
Trabak Ferenc gádorost cipészek. 
Kurucz János derekegyházi szíjgyártó 

Iskum Ferenc gyomai takács, Biró 
János és Pap István kunszentmár-
toni szűcsök. F Török Rozália, Ba-
lázs Magdolna és Vass József ié szen-
tesi nőiszabók, Laukó Márton szeg 
vári férfiszabó, Bodnár János szen-
tesi kovács, Bartucz János szegvári 
lakatos, Lénáit Sándor szentesi mű-
szerész, Nagy István szentesi villany-
szerelő, Pap Péter szentesi cukrász 
Bodán Sándor szentesi hentes, Kin-
cses Lajos békéscsabai vendéglős, 
Vida László gádorosi fodrász, Fa-
bulya Pál békéscsabai és Kiss Sán-
dor gádorosi fényezők, es Czeiger 
Sándorné szentesi sütő. 

Ujabb panaszok 
a vekerháti malom ¿ügyében 

A mult hónapokban foglalkoztunk 
a vekerháti malom ügyével és tol 
mácsoltuk a környékbéli lakosság 
panaszát, akiknek fél napokat s egész 
napokat kell eltölteni — igen sok 
munkaidőt elpazarolva —, hogy tá-
volabbi malomba vihessék őröJtetni-
valójukat. Semmi változás nem tör-
tént azóta ebben az ügyben, csupán 
annyi, hogy szerkesztőségünkben fel-
keresett Sebestyén József, a malom 
tulajdonosa és azzal védekezett, hogy 
nem tudja megindítani a mólrnot 
sztjhiány miatt. 

A tegnapi Nemzeti Bizottság ülé-
sén újból felvetődött a vekerháti 
malom kérdése. A vekerhátkörnyéki 
tanyavilág lakói aláírásokkal ellátott 
ívet juttattak a Nemze i Bizottsághoz 
és sürgős intézkedést kérnek az ügy-
ben. A Nemzeti Bizottságban meg-
fontolás tárgyává tették ezt az igen 
fontos kérdést, mert nem tűrhető, 
hogy egyes emberek önkényeskedései 
a kisemberek rovására történhesse-

nek. Sebestyén József tudván, hogy 
ha a malom nem működik, pana-
szokra fog okot adni, felkereste Er-
dei Mihály képviselőt, valamint Batka 
Imre iparügyi előadót, és itt is a 
régi nótára, a szíjhiányra hivatkozott. 
Minthogy azonban a malomkörnyéki 
lakosoknak alapos feltevésük és gya-
nujuk van a maiom szünetelése kö-
rűt, a Nemzeti Bizottság a legszigo 
rúbb eljárás megindítását helyezte 
folyamatba. 

- Levágták egy szabómester 
fülét. Vendégét kísérte ki Zsibrita 
István kiskunfélegyházi szabómester, 
amikor lakása előtt egv kocsiból 
négy részeg fiatalember lépett le és 
öt ütlegelni kezdte. Vendége, Pál 
István, segítségére sietett ugyan, de 
a verekedés hevében Gácsi Kiss 
József — a támadók egyike — has-
baszurta Zsibritát, aki azonnal ösz-
özeesett. Pál István fülét levágták 
a támadók. 

Uj pártház 
építését teszi szükségessé q sokaság, 
amely a legszebb jövőt ígérő tömeg-
hullámaival a felszabadulás óta 
özönlik a Szociáldemokrata Pártba 
Uj feladatok, uf szükségletek, uj 
megoldások jelentkeznek ennek nyo-
mán. A régi Népszava nyomda, a 
régi szerkesztőségi helyiségek sehogy 
sem elegendők immár az egyre tor-
nyosuló feladatok számára, de maga 
a mozgalom is sügetően követeli, 
hogy a pártvezetés megfelelő és 
fokozódó igényeket kielégítő helyi-
séghez jusson. 

így született meg a budapesti 
központi pártház, a „Szocializmus 
Házau megépítésének gondolata. Eh-
hez kéri a Párt minden öntudatos 
tagjának támogatását. 

Az a meggyőződésünk, hogy c 
kérés termékeny talajba hull s a 
magyar szociáldemokrata munkás-
mozgalom legendás áldozatkészsége 
nyomán hamarosan megkopog az 
építő kalapács a vörös téglákon, 
hogy álljon a ház, amely mindnyá-
junk otthona lesz. 

Egy ítélet 
margójára 

Elhangzott hát az ítélet, amely 
pontot tett a magyar nép, a magyar 
demokrácia ellen irányuló felkelés 
végére s amely ítéletet már hetek 
óta visszafojtott lélekzettel várta az 
ország dolgozó népe. Az összees-
küvők elnyerik méltó büntetésüket, 
mert nem kevesebbet akartak, mint 
azt, hogy megdöntsék a demokrá-
ciát, a dolgozók társadalmi rendjét, 
visszafordítsák az idő kerekét s a 
magyar munkást, a magyar pa-
rasztot és a dolgozó értelmiséget 
újból visszadöntsék a legsötétebb 
rabszolgaságba. A népbiróság íté-
lete biztosítékul szolgál a magyar 
népnek arra, hogy nyugodtan ter-
melhet, nyugodtan építheti az or-
szágot s a boldogabb jövőt, mert. 
ebben az országban a nép ellen 
már senki semmit sem tehet meg-
torlás nélkül. 

Oláh László 
gyógyszerész 

ügye 
A Nemzeti Bizottság tegnapi ülésén 

foglalkozott Oláh László szentesi 
gyógyszerész beadványával, amelyben 
politikai megbízhatósági igazolványt 
kért. A bizottság a kérelmet megta-
gadta és egyhanguljg leszögezte, 
hogy Oláh Llszlót politikai szem-
pontból nem tartja megbízhatónak. 

Felháborodásában 
halálra taposta 

feleségét 
Kiss János kányái lakos alaposa« 

össze eszett feleségével. Az össze-
veszés oka az volt, hogy az asszony 
eladott egy-két ékszerüket. A férfi 
ezen ugy felháborodott, hogy felesé-
gét földhöz vágta és megtaposta. Az 
asszony oldalbordája eltörött s tekin-
tettel idős korára, bordatörésből ki-
folyólag tüdőgyulladást kapott, amibe 
rövidesen bele is halt. A férj halált-
okozó súlyos testisértés miatt került 
a biiócág elé. 
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Sorozás HÍREK 

Ma április 18. Rom. kat. ApoIlon., 
protestáns Ilma. 

Vízállásjelentés: Tisza 17-én 506. Kurca 
305. 

Hőmérséklet. - f 8 lok 
Időjárásjelentés • Derült idő. a hőmér-

séklet tovább emelkedik. 
Ügyeletes gyógyszertárak • április 12— 

18-ig Csclkóné és Havas. 
Szabadság Mozgó: A kis csavargó 

Gyermekzsivaly 
Meg-megállunk a szerkesztés mun-

kájában, kinézünk az ablakon és 
jóleső örömmel figyeljük a kis isko-
lásgyerekeket, akik pajkos kedvvel, 
Önfeledten kergetőznek az óra közi 
szünetekben a hatalmas, kopár isko-
laudvaron. Hancúroznak, kergetik 
egymást, olykor szivderitöen fel-
kacagnak: örülnek a melengető ta-
vaszi napfénynek . . . örülnek az 
életnek. Igen, az életnek, amely most 
kezd értelmet nyerni, amely a hábo-
rús évek borzalmai után most kezd 
lassanként javulni. Ök is, ezek a kis 
ártatlan emberpalánták részesei vol-
tak a nélkülözésnek s közülük nem 
egy meg is fizette az árát az eszte-
len háborúnak így látjuk az élénk 
kis itpróságok között, hogy egy sze-
rencsétlen féllábú kisgyermek man-
kókra támaszkodva álldogál az ud-
varban. De már vége is a tízórai 
szünetnek, a kis gyermekek párokba 
állnak, felmennek a tantermekbe, ta-
nulnak, készülnek az életre, ök, a 
demokratikus jövő reménységei. S ha 
fáradságos munkánk közben meg-
állunk egy pillanatra, kitekintünk 
ezekre az édes apróságokra, akkor 
uj erőt merítünk belőlük további 
harcainkhoz, s eddigi eredményeink-
nek mi lehet vájjon méltóbb jutalma, 
mint az önfeledt, pajkos gyermek-
kacaj. 

— Asboth József első lett Niz-
zában . Befejezték a nizzai nemzet-
közi teniszversenyeket. Asboth Jó-
zsef francia és amerikai teniszezők 
legyőzése után bekerült a férfi egyes 
döntőjébe, ahol a svéd Johanssont 
6:2, 6:4, 6:3 arányban legyőzte. A 
nizzai magyar teniszgyözelem nagy 
feltűnést keltett. A vegyespáros ver-
senyben Asbotnak Körmöczy Zsuzsi 
volt a partnere. Legyőzték a Lucoi— 
inglebert francia párt 6:0, 6:3 arány-
ban. Ezzel az Asboth—Körmöczi 
pár a vegyespárost megnyerte. 

— Sztrájkolnak az olasz ta-
nárok. Rómából jelentik, hogy hét-
főn egész Olaszországban sztrájkba 
léptek a középiskolai tanárok. A 
tanárok fizetésemelést és jobb mun-
kafeltételeket követelnek. Az olasz 
tanitók bejelentették, csatlakoznak a 
tanárok sztrájkjához, ha fjzeíéseme-
lési követeléseiket nem teljesitik. 
Hogy a diákok mit szólnak a vá-
ratlan akcióhoz, arról nem számol 
be a hiradás. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Plakátok jelentek meg a szentesi 
utcákon, amelyek tudatják az érde-
keltekkel, hogy április 29-én és 
30-án sorozzák Szentesen az 1925-
ös és 26 os korosztályokat. S ami-
kor arra gondolunk, hogy még né-
hány nap s újból ott állanak az 
állitásköteles ifjak a sorozóbizottság 
előtt, sok minden eszünkbe jut. 

Emlékezzünk először is a régi 
szokásokra, a kivül várakozó anyákra 
akikről feljegyezték, hogy akkor is 
sírtak, ha fiuk bentmaradt katonának 
de akkor is, Irt történetesen „Unta-
uglich" lett. Hja hiába ez a női lé-
lek természete: sír örömében, de 
sír bánatában is. 

És a sorozás estéjén megteltek a 
korcsmák, égőszemü felpántlikázott 
kalapú ifjakkal, a leendő újoncokkal, 
akiknek nótázásától hangos volt a 
környék. Igen, a katonának való 
alkalmasság némi és jogos büszke-
séget jelentett, amely a mámoros if-
jakkal el tudta feledtetni néhány rö-
vid órára azt, hogy voltaképpen 
nem könnyű sors a katonasors. Kü-
lönösen dagadt a mellük a büszke-
ségtói akkor, amikor azt énekelték: 
„Maradt itthon kettő-három nyomo-
rult, rátok lányok még az ég is 
beborult" 

Az alkalmatlanok sészben valóban 
a testileg fejletlenekből kerültek ki, 
másrészt viszont — s ez volt a na-
gyobbik rész — azokból akik min-
den követ megmozgattak azért, hogy 
ne kelljen felvenni a katonagúnyát... 
A humor találóan örökíti meg eze-
ket s köztük talán éppen annak a 
fiatalembernek az esete a legérdeke-
sebb, aki annyira iszonyodott a ka-
tonáskodástól, annyira * antimilita-
rista" volt, hogy inkább kiverte mind 
a 32 ép fogát, csakhogy ne kelljen 
megismerkednie a kincstári koszttal. 
Elképzelhetjük, — amint a humor 
följegyzi — milyen nagy volt a 
megrökönyödése ennek a fiatalem-
bernek, amikor a sorozó orvos még-
is a következő szavakkal utasította 
el: íudtalpú, alkalmatlan. 

S emlékezzünk a 25 esztendős 
sötét múltra, amikor a kiképzés so-
rán már az újoncoknál megtörtént a 
szétválasztás, a megkülönböztetés. 
Igen, a karp^szományról van szó. 
S hogy ennek az átkos militarista 
szellemnek, amely a magyar fiatal-
ságot végigkísérte a leventén és 
az egyéb Hitlert majmoló intézmé-

nyeken keresztül mi létt a következ-
ménye, azt mindannyian láthattuk s 
annak az ifjúság százezrei váltak ál-
dozatává: nótaszóval mentek a ha-
lálba. 

S most, a magyar demokrácia 
harmadik esztendejében ismét so-
roznak. Ismét ott állnak a sorozó-
bizottság előtt a magyar fiatalok 
megfogyatkozott számban, de törhe-
tetlen s az eddiginél sokkal lángo-
lóbb hittel és becsületes, tiszta szel-
lemmel átitatva. Az újoncok között 
nincs különbség: minden közkatona 
tarsolyában hordozza a marsallbotot. 
A demokrácia mindegyiknek mt^j-
adja a lehetőséget arra, hogy tiszt 
legyen, ha rátermettségével ezt ki-
érdemli. 

Arról olvasunk, hogy a honvé-
delmi miniszter elrendelte az összes 
katonai gyakorlóterek felszántását ás 
a termelés szolgálatába való beállí 
tását. Igen, a béke, a pacifizmus 
szelleme fog uralkodni a ma-
gyar katonasághál is, de azért ne-
gondolja senki hogy katonának 
íenni kabaré lesz már ezek után. 
Nem a magyar katonára az eddigi-
nél is sokkal nagyobb és áldozato-
sabb feladat vár: megőrizni, meg-
tartani és megvédelmezni — a bé-
két s biztosítani ennek a sokat szen-
vedett népnek a szabadságát, nyu-
galmát és jólétét.* 

Felhívás 
A Szociáldemokrata Párt szen-

tesi szervezete a Kossuth-utca 
26 szám alá, a volt „Topogó"-
ba helyezi át székhelyét. Ezért 
a pártszervezet elnöksége fel-
hívja a szervezethez tartozó 
épitőiparosokat, u. m. kőműves, 
ács, szobafestő, lakatos és vil-
lanyszerelő mestereket és ugyan-
ezen szakmához tartozó mun-
kanélküli munkásokat, hogy a 
leendő székház javitó munkála-
taiban vegyenek részt, mert csak 
így tudjuk beköltözhető állapot-
ba hozni az épületet. Jelentke-
zés a Petőfi-utca 12. számú 
pártháznál. 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 

Ország - Világ 
A Földközi-tengeren gyakorlatozó 

amerikai hajóraj első részlege meg-
érkezett Kréta szigetére. 

Palesztinában ismét kiéleződött a 
helyzet. 

Szövetkezeti napokat rendeznek 
Budapesten. 

Üjabb tömegsírt találtak Ausztriá-
ban. 

Benes csehszlovák államelnök Pá-
rizsba utazik. 

Horváth Imre vezérőriagyot betö-
réses lopás miatt börtönbüntetésre 
ítélték az amerikai hatóságok. 

Az osztrák külügyminiszter Mosz-
kvában tárgyal. 

Márciusban 77 millió forint értékű 
árut exportáltunk és 120 millió forint 
értékű árut hoztunk be. 

Kézigránátot találtak a Szociálde-
mokrata Párt kunmadarasi helyisége 
előtt. 

Párisban nemzetközi légiforgalmi 
értekezlet kezdődött. 

Súlyosbodott a dán király állapota. 

Az Egyesült Államok elismerik az 
indónéziai köztársaságot. 

Truman a semlegességi törvény 
módosítását kéri. 

A szociáldemokrata újságírók hét-
főn konferenciát tartanak Budapes-
ten. 

Megöltek egy görög szakszerve-
zeti vezetőt. 

A jövő héten folytatják a szlová-
kiai magyarok áttelepítését. 

Szombaton megindul a dunai ha-
józás. 

Párthlrek 
A Szociáldemokrata Párt szentasi 

szervezete f. hó 18 án délután fél 8 
órakor a Barátság moziban pártestet 
tart. Előadó: Vámos Imre elvtárs. 

A Szociáldemokrata Párthoz tar-
tozó föld- és mezőgazdasági mun-
kások, valamint kisbirtokosok folyó 
hó 20-án d. e. 11 órakor a párt-
szervezeti helyiségben értekezletet 
tartanak. Felkérjük az elvtársakat, 
hogy az értekezleten minél nagyobb 
számban megjelenni szíveskedjenek. 

Ma este 6 órakor rendkívüli Vég-
rehajtó Bizottsági ülés lesz. A tagok 
feltétlen megjelenését kéri az Elnök. 

Hirdessen lapunkban! 

LBARÁTSÁG-MOZGÓJ 
Április 1 9 - 2 1 . 3 n a p i g ! 

Zűrzavar a mennyországban 
Különleges amerikai film, felejthetetlen élmény. Uj utakon járó 
történet, amelyben a valóság és a képzelet keveredik szellemes 
módon Fősz.: Róbert Montgomery, Claude Rains, Evelyn Keyes 

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

Apr"- 18a"' Pénteken N N f t f l f t a Barátság moziban 
este fél 8 órai k e z d e t t e l U 1 1 % i l 1 2 
Előadó: Vámos Imre elvtárs. Minden elvtársat szeretettel várunk. 
A pártest keretében bemutatjuk a Szociáldemokrata Párt tagtoborzó filmjét 



Az öntudatos, családjáért, örök békéért harcoló nő helye 
a S z o c i á l d e m o k r a t a P á r t b a n v a n ! 

INNEN-
ONNAN 

Május 9-én, Németország kapitu-
lációjának második évfordulóján ad-
ják majd át Párisban a legmagasabb 
Irancia kitüntetést, a .katonai érdem-
érmet" Churchillnek, Anglia háború 
alatti miniszterelnökének. Előírás sze 
rint a kitüntetést mindenkor egy al-
tiszt tűzi a kitüntetett mellére. Ez az 
altiszt ezúttal Raaiadier fránciá mi-
niszterelnök lesz, akinek a katona-
ságnál altiszti rangja van. 

A nap óriási atomenergiát sugároz 
felénk. A napenergia közvetlen hasz 
nositása tökéletesen meg fogja vál-
toztatni éleíünket. Az első ezirányú 
lépéseket a Szovjetunióban tették 
meg. Az ott felállított naptükrök for-
radalmasítják az energiagazdálkodás 
tudományát. Amerikai építési vállal-
kozók ezrével gyártják speciális üveg-
ből a „Napházakat", amelyeknek 
szerencsés lakói alig használnak fűtő-
anyagot és jó két órával később 
gyújtanak villanyt, mint szomszédaik. 
A hflvösségről nyáron tökéletesen 
átlátszó, de hősugárfelfogó függönyök 
gondoskodnak. A napenergia olcsóbb 
a vízierőnél, nincs kifogyóban, mint 
a 6zén és nem kell érte élat-halál 
harcot folytatni, mint az olajért. Az 
út nyitva van feléje és csupán tech-
nikai ötletesség kérdése, hogy mikor 
vezettetjük be házainkba villany he-
lyett a napot és mikor lesznek meg-
tölthetők az autók tankjai benzin he-
lyett nappal. A nap energiája kime-
ríthetetlen. Vájjon mit fognak kitalálni 
az emberek, hogy mégse jusson be-
lőle mindenkinek egyformán ? 

Az egyik bécsi lap Hitler utolsó, 
a IV. reálban szerzett bizonyítványá-
ból közöl szemelvényeket. A „Führer* 
német nyelvből és matematikából 
szekundát kapott. Évtizedek múlva 
nemcsak németből, hanem a Német-
ország cimü tantárgyból is megbu-
kott, a matematikát illetően pedig 
alaposan elszámította magát. Erkölcs-
tanból hármasa volt Hitlernek, úgy 
látszik akkoriban még több morállal 
rendelkezett. Végül történelemből is 
hármast kapott, ami jiem is olyan 
rossz osztályzat, ha meggondoljuk, 
hogy Sztálingrádnál kapta az első 
komoly leckét. 

Tudnivalók 
a háziasszonynak 

RÁDIÓ 
Budapest I. április 18. 

7.30: Reggeli zene. 8: A dolgozó 
BŐ tavaszi kozmetikája. 8.15: Szóra-
koztató zene. 9: Az első honvéd ke-
rületi zenekar. 12.15: Hanglemezek. 
12.45: Ösztön, vagv titokzatos rádió-
leadó 13: Szalonegyüttes. 14.10: A 
spanyol szellem a festészetben. 14.30: 
Bródy Tamás zongorázik. 15: így 
készül a Közlekedési Kiállítás. 16: 
A Zenepedagógusok Szakszervezeté-
nek műsora. 16.40: Elteszélések. 
17.10: Szakszervezeti tanácsadó. 
17.20: Szakoz.rvezeti híradó. 17.25: 
Hadifogoly hiradó. 17.30: Vöröske-
reszt közlemények. 17.45: Sportköz-
lemények. 18: Gyermekbarátok mű-
sora. 18.15: Hangos hiradó. 18.50: 
Muzsikáló századok. 19.30: Járkálj 
csak, halálraítélt. 20 20: A Rádióze-
•ekar játszik. 21.40: Angol nyelv-
IXj^yam. 22.30: Tánczene. 22.45: 
Külügyi negyedóra. 23: USA aján-

Az élelmiszert tiszta, száraz, jól 
szellőztetett éléskamrában tartsuk. 
Tisztátalan, dohos, meleg, szellőzet-
len helyen hamar megromlik. 

A k e n y e r e t hűvös, szellős, 
száraz helyen és mindig betakarva 
tartsuk. Az esetleg megromlott, vagy 
megpenészedett kenyeret azonnal tá-
volítsuk el az éléskamrából, mert a 
penész átterjed más élelmiszerre is. 
Ha a kenyeret nedves meleg he-
lyen tartjuk, ott gyorsan megrom-
lik, nyúlós, penészes lesz. 

A l i s z t e t hűvös, sö'ét helyen 
tartsuk. Nedves, meleg helyen át-
veszi a levegő nedvességét, megke-
seredik, megkukacosodik. Nagyobb 
mennyiségű lisztet ajánlatos tiszta 
ládában tartani és ott gyakran for-
gatni. 

A t e j e t tartsuk állandóan be-
födve, mert a levegőtől port, szeny-
nyet és baktériumot kap. Ha nyers 
tejet vásárolunk, azt btthon azonnal 
főzzük fel lassú tűzön három percig, 

utána gyorsan és alaposan hütsük 
le, azntán befödve tegyük a hűvös 
éléskamrába. A tejesedénybe ne le-
gyünk mást, mint tejet. Mielőtt a 
tejet beleöntjük, hideg vizzel öblít-
sük ki. 

A v a j a t vagy zsirpapirban, 
vagy kőedényben befedve hűvös 
helyen tartsuk. Levegőtől, napfénye 
tői gyorsan avasodik. Soha se te-
gyük közvetlenül jégre, mert a jég-
ben baktériumok is lehetnek. Agyag-
edényben vizbeállitva igen sokáig 
frissen mar^d a vaj. A kissé avas 
vajat vízfürdőben olvasszuk meg; 
akkor a főzéshez jól fel lehet hasz-
nálni. 

A z s i r t éppen ugy védjük a le-
vegőtől, szennytől, naptól, melegtől, 
mint a vajat. Az avasodó zsirt ugy 
javíthatjuk meg, hogy vöröshagymát 
kevés zsírral megpirítjuk és azt a 
felhevített avas zsírba öntjük A 
zsirt mindig gondosan fedjük be. 

A . Z s o l d o s r t . 
tégla- és c se répgyára szállít kis és nagy-
mére tű falitéglát, hornyolt és hódfarkú 
cserepet , 

cementárugyára: 
betoncsöveket 1 0 - 1 6 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 6 0 - 7 0 és 
IOO cm. be lmére tben , mozaik és c e m e n t -
lapokat, marosi homokot, dunakavicsot, 
cementet , o l to t t -meszet . 

Telefon 5. Elsőrendű áruk ! Pontos kiszolgálás I 

SPORT 
Vasárnap labdarugó műsora jó 

sportot ígér. Már 1 órakor a HTVE 
II.—SzMTE II. osztályú, 3 órakor 
KATE-SzMÁV II. osztályú, majd 
5 Órakor Mindszent—SzMÁV I osz-
tályú bajnoki mérkőzés lesz. Ked-
vező idő esetén bizonyára szép szá 
mú közönség fogja végigélvezni a 
csapatok játékát, es hisszük, hogy 
a játékosok is szép játékot produ-
kálnak a mérkőzések esélyesei a 
helyi csapatok, de meglepetés i> le-
het. 

A SzMTE a kecskeméti MÁV-ot 
akarja otthonában megverni. Ne té-
vessze össze a csapatot sz elmúlt 
vesárnapi „old-boy" KMAV, hiszen 
5 élvonalbeli játékos maradt távol. 
Mi azért bízunk: a Píinccel teljessé 
lett csatársor szomorúvá teszi a 
kecskemétiek vasárnapját I 

A bajnokság tavaszi 7. fordulójá-
nak Sorsolása sok érdekességet rejt 
magában. A bajnokrágot dönti el 
Csongrádon a KTK—Cs. Barátság 
találkozó. Nyílt küzdelem, Majsa 
Kisteleket akarja megverni, döntetlen 
inkább valószínű. A KRVSE Sza-
bidszállást lálja vendégül, egy-két 
góllal győzni fog. Halas a Cs. Ti-
szától lehetőleg mindkét pontot el-
veszi, KUTE—Jánoshalma találkozó 
szintén nyilt. Az erőszakos KUTE 
játékát kiegyenlíti Jánoshalma na-
gyobb fotballinteligenciája s lijy 
döntetlen, vagy egygólos Jánoshalma 
győzelem várható. (Vecserri.) 

Hirdetmény 
Felhívom ? on épitőmunkasokat, 

Időszerű jegyzetek 
Ha az ember fe'megy a Járásbí-

róságra, kongó folyosókra bukkan, 
amelyek azt bizonyítják, hogy a 
múltban oly népes uzsoraílgvek ki-
halófélben vannak. Az elmúlt' hóna-
pok árdrágító ügyei úgy tűnnek fel 
előttünk, mint a stabilizáció élet-
halálharcának egy-egy epizód jele-
nete. Ha néhány hónappal ezelőtt a 
bíróságra bement az idegen, méh-
rajszerűen zsongó asszonynép ég 
töltötte meg a folyosót. Bementünk 
a tárgyalóterembe és hallottuk az 
állandó bírói formulát... maga ellen 
árdrágí ó visszaélés vétsége miatt 
emelt vádat az Ügyészééi megbi?ott. 
Bűnösnek érzi magá t? — dehogy 
érezte egy sem — de mégis tudta, 
hogy árdrágítóit és így tovább Igen, 
a forint aknamunkásai voltak ők, 
lehet, hogy tudatosan, talán tudat-
lanul — de árdrágítoítak. Rémülve 
vélték tudomásul a túlságosan eny-
he 15 napot, a 60 forint pénzbün-
tetést és mondjuk 70 százalékban 
sirva is fakadtak, — hogy, óh hát 
erre nem is gondoltak. 

Közben a gyárak dolgozói, a ftís-
tölgő gyárkémények robotosai verí-
tékezve építették ujjá az országot, 
az új gazda bebizonyította, hogy er-
kölcsi jussa van a földhöz, az ipari 
munkás élniakarása beszédes bizo-
nyítéka az újjáépítés megvalósulásá-
nak, s a dolgozó verítékén megter-
mett a foiint. 

így hát üresen kongó néptelenek 
lett. k a járásbírósági folyosók és 
jelentéktelen ellaposodott kis bűn-
ügyek fogadják a riportert, aki pe-
dig nem vet meg egy két kiadós 
fogházbüntetést másnak. Jobban van 
ez így I Több kenyér, több pénz 
csörög a dolgozó zsebében és biz-
tos alapon nyugszik a demokratikus 
társadalom. 

Korszerűsítik a gyermekvédelmet, 
. . . . . . , - olvassuk az egyik pesti lap hasáü-

h j J : jain. S elgondolkodunk, soha még landók volnának Jugoszláviába vjgy ! Magyarországon annyi 'züllés veszé-
valamelyik közvet en szomszédos ál 
lamba munkát vállalni, nyilvántaiíás 
végett haladéktalanul jelentkezzenek. 

Gyenes P é t e r 

— Ismét s z a b á l y o z t á k a ven-
dég lő i á r aka t . A közellátásügyi 
miniszter mai rendeletben ismét 
szabályozta a vendéglátóipari üze-
mekben kiszolgáltato't ételek árai . 
Ezek szerint a marhahúsból készült 
gulyás, tokány, főit marhahús és 
párolt marhahús ára osztályok sze-
rint 2 90 forinttól 4 40 forintig ter-
jed, a borjú- és sertéshús ára osz-
tályok szerint 3 30-tól 5 20 forintig 
terjed, mig a veeyes húsételek kö-
zül a savanyu tüdő 1.80 tói 2.60 ig, 
a bécsi virsli 2 forinttól 2 80-ie a 
debrece i 2.30 tói 3.10-ig és a pa-
cal vagy fodor körettel ' " " " 
2 5 0 forintig terjed. 

— A város i 48-as 
B izo t t s ág ma pénteken 
órakor üiest tart a Városháza 
nácstermében (42 szoba). 

— A Nemzet i B izo t t ság tegnapi 
üléaén a javaslatba hozott személyek 
közül dr. Lakost javasoita a kórházi 
alorvosi állásra. 

1.80- tói 

I f j ú s á g i 
d. u. 4 

ta-

É l e t j á r a d é k k a l házat veszek Csil-
lag-utca 3. _ 

Savanyúságot ós paradicsomot 
vesz a Petőfi étterem. 

| lyének kitett és bűnöző gyermek 
? nem volt, mint napjainkban. Nincs 
j is mit csodálkozni ezen, hiszen 4co-
| runk felnőtt fiatalságába beleoltották 
| a nemzeti szocializmus rablószelle-
i iiiét, erőszakos, fennhéjázó gőgjét, s 

most, amikor már az erkölcsi "stabi-
lizációról beszélünk, a fiataikoru 
bűnözők oroszlánrészt vesznek ki a 
bűnügyi krónikákban. S most, ami-
kor a fiataikoru bűnösökre nagyobb 
figyelmet szentelnek, és a gyermek-
védelmi rendőrség által Hőallított. 
vagy behozott gyermekeket körponti 
intézetben pszichológiai, orvosi és 
pedagógiai vizsgálat alá veszik, mi 
is megnyugszunk, mert a züllés ve-
szélyének kitett oly sok csavargó 
fiataikoru megfelelő szellemű mes-
terségbe való kiképzése nemcsak a 
demokrácia közbiztonsága szempont-
jából megnyugtató, hanem a jobb 
jövő kiépítése céljából is biztos 
Ígéret. 

N a g y h e g y e n egy hold gyümöl 
csös eladó. Éntkezni lehet Bur|án 
Lajos-utca 1. szám alatt. 485 

Egy k ö b m é t e r d i ó f a e l a d ó . 
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