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Iparoskongresszus | A munkanélküliség levezetését kérték 
Csongrád és Békés vármegye vezetői 

Nagy Ferenc miniszterelnöknél 

A Szociáldemokrata Pártba tömö-
rölt kisiparosok az ország vala-
mennyi pártszervezetében r ég az 
elmúlt év folyamán megalakították a 
kisiparos csoportokat azz;il a cél'al, 
hogy mindazon érdekeiket, melyeket 
érdekképviseletek utján kellően meg-
védeni nem tudnak, a párt hatal-
mának felhasználásával segitsék a 
megvalósuláshoz. 

Most már elérkezett az ideje an-
nak is, hogy országos megmozdu-
lás utján adjanak kifejezést kíván-
ságaiknak, követeléseinek. Ezt a 
céit szolgálja, erre ad alkalmat az 
országos kisiparos kongresszus, 
melyet a párt május 2-án és 3 án 
rendez. A párt- és a parasztkon-
gresszus után sor kerül tehát az 
ország következő rétegének: a kis-
iparosságnak országos megmozdulá-
sára. 

A kisiparosság az ország ujjáé 
pitésének munkájában nem nélkü-
lözhető. Nem lehet közömbös, hogy 
a közel kétszázezer főt számláló 
kisiparosság életszínvonala hogyan 
alakul, sérelmei hogyan orvosoltat-
nak, követelései az adott körülmé-
nyek között hogyan teljesíthetők. 
Ma már kelségtJenül megállapított 
tény az, hogy demokráciánk helyre 
nem hozható kára lenne, ha a kis-
iparosság azt tapasztalná, ho^y a 
demokrácia nem hozott változást 
sorsának javulása irányában. Ezt 
megengedni nem lehet, az ország 
érdeke megköveteli, hogy a kisi-
paros sorsa együtt javuljon az 
összes dolgozók sorsával. 

A kongresszus alkalmat ad a 
bajok, sérelmek, kívánságok őszinte 
feltárásával arra, hogy a kisiparos-
ság felhivja az ország vezetőinek 
figyelmét sorsának mostohaságára. 
A háborús rablógazdálkodás folytán 
előállott anyaghiány a kisiparossá-
got mind erősebb munkanélküliségre 
szorította. Ez évjk alatt megrendült 
anyagi helyzetének végleges romlá-
sát tetőzte az infláció, amikor meg-
mentett kis tőkéje is teljesen el-
pusztult. A stabilizáció után meg-
kapta ugyan a jó pénzt, amellyel 
reálisan kalkulálhatna, de sajnos ez 
számára csak olyan lehetőség, ame-
lyet nem képes kihasználni. Mun-
kanélkülisége, az árak aránytalansága 
és egyéb rajta kívülálló okok miatt 
soha nem tapasztalt méreteket öl-
tött. Különösen áll ez a helyzet az 
építőiparra és az ezzel kapcsolatos 
iparágakra. Természetes, hogy el-
szegényedése ezzel egyenes arány-
ban továbbtart — ha ugyan további 
elszegényedésről már egyáltalán le-
het beszélni — tanoncol nem tart-
hat, a ránehezedő közterhek oly ma-
gasak, hogy azok becsületes telje-
sítése a lehetetlenséggel határos. 
Ezen bajok mellett megmaradtak 
még régi, évtizedes sérelmei is, 
melyek kedvezőtlen körülményei 
kialakulását elősegítették s most 
megnehezítik az uj rendszerbe való 
beilleszkedését. 

Ha a kongresszus tervbevett 
tárgysorozatát nézzük, azt láljuk, 
hogy az felöleli a kisiparosság ösz-

Az alispáni értekezlettel egyidőben 
dr. Kunszeri Bela alispán, Karácso-
nyi Ferenc főispán Csongrád vár-
megye részéről, valamint Békés vár-
megye alispánja és főispánja szerdán 
délelőtt fél 12 órakor kihallgatásra 
jelentkeztek Nagy Ferenc miniszter-
elnöknél. 

Az értekezleten dr. Kunszeri 
Béla alispán vázolta a mun-
kanélküliség levezetésére a 
pozitív megoldási lehetősé-

ge ket. 
S ennek során a gazdasági kisvasút 
megépítését kérte, mely a munka-
nélküliség csökkentése terén hatal 
mas méreteket ölt. 

Itt említette meg az alispán 
a laktanya átengedésének 
kérdését is, ezt ugyanis 
megfelelő munkálatok elvég-
zése után kislakásokká le-
hetne átalakítani, melynél 

' je lentős mértékben lehetne 
az építőipari munkásokat is 

foglalkoztatni. 
Megemlítette még az alispán 

a postapalota felépítésének 
godolatát 

is. Kérte a miniszterelnököt, hogy 
a Postatakarékpénztár terv-
be vett f iókját ne Szegeden, 
hanem Szentesen építsék 
meg, minthogy városunk 

sokkal inkább vasúti köz-
pont, mint Szeged. 

Vázolta 
a MÁV javítótelep létesíté-

sének terveit, 
ahol szintén jelentős mértékben le-
hetne építőipari munkásokat foglal-
koztatni. 

A miniszterelnök végighallgatta a 
két vármegye vezetőinek panaszait, 
kívánságait ás kérte őket, hogy 

tervezeteiket még hétfőig 
feltétlen juttassák el hozzá, 
amjkor ő ezt a miniszter-
tanáccsal el fogadtat ja és 
mindenképen raj talesz, hogy 
kívánságaikat tel jesíthesse. 

A községek létszámügye, a szérumárak 
mérséklése, a dolgozók lábbeli-ellátása 
és a szentesi huszárlaktanya kérdése 

az alispánok értekezlete előtt 
A belügyminisztériumban csütör-

tökön tartották meg a második al-
ispáni értekezletet. Megjelentek Pest-
Pilis Solt-Kiskun, Békés, Bács-Bod-
rog, Fejér, Esztergom, Csongrád, 
Szolnok, Délpest vármegyék alis-
pánjai és a városok polgármesterei. 

A második alispáni értekezleten a 
vármegye részéről dr. Kunszeri 
Béla terjesztette elő a vármegye sú-
lyos problémáit, a viharsarok gond-
jait, amelyekről az alábbiakban 
számolunk be: 

Elsőnek 
a községek iétszám 

ügyével foglalkozott. Ugyanis uj 
felügyelőségek alapításával uj ren-
deleteket adnak ki és a községekre 
nap, mint nap több munka hárul. 
Kérte ezért az alispán, hogy a bel-
ügyminiszter legyen tekintettel erre 
a körülményre és a községi tiszt-
viselők létszámának megállapításá-
nál vegye figyelembe ezeket. 

A kővetkező probléma 
a vármegyék és községek 
háztartási helyzete volt. 

Az adóhivatalok által átutalt része-

sedések eddig a megállapított 75 °/o 
helyett még csak 46 százalékban 
folytak be. Minthogy azonban ezek 
nem tűrnek halasztást a pénzügy-
minisztérium adjon megfelelő köl-
csönt addig, amíg a (köztartozások 
megelégedésre befolynak. Ugyanis 
agrármegye lévén Csongrád a ki-
vetési munkálatok később is indul-
tak meg egyrészt, másrészt az adó-
fizetési képesség a tél folyamán a 
legminimálisabb. 

Olcsó szérum 

biztosítását kérle a vármegyében. 
A nyár folyamán előreláthatólag új-
ból föl fog lépni a sertéspestis és 
a baromfibetegsegek, azonban a 
hihetetlen magas szérumárak mel-
lett a magyar gazda nem fogja 
tudni állatait megfelelően megvéde-
ni. Nemzetgazdasági érdekünk, hogy 
állatállományunkat megmentsük a 
demokrácia számára. 

fl huszárlaktanya 

kérdésével foglalkozott ezután az 
alispán. Kifejtette álláspontját a hu-
szárlaktanyával kapcsolatban és 
többféle tervet javasolt a kaszárnya-

épületek felhasználása tárgyában, 
így kiválóan alkalmas volna Szen-
tesen akár ipartelep, akár gyárüzem 
létesítésére, de föl lehetne használni 
munkás kislakásoknak is. A honvé-
delmi miniszter kiküldötte azonban 
legmerevebben elutasította az alispán 
ezirányu javaslatát és elzárkózott a 
kérdés további tárgyalásától mond-
ván, hogy ezt katonai célokra óhajt-
ják igénybevenni. 

Szóvátette dr. Kunszeri Béla al-
ispán 

a dolgozók lábbeli Ínségét 
is és a mezőgazdasági , va-
lamint az ipari munkásság 
számára munkásbakancsok 
biztosítását kérte jutányos 
áron. Foglalkozott a B-l ista 
rev iz ió során és az ötös 
bizottság által visszatartott 

tisztviselők helyzetével 

és kifejtette, hogy ezek a tisztvise-
lők, amig létük ingadozó és bizony-
talan, száz százalékos munkát nem 
végezhetnek a közigazgatási életben. 

Kérte a belügyminisztert, hogy 
tárgyalja ie a pénzügyminisztérium-

szes problémáit. Bizonyos, hogy a 
kongresszus hatással lesz a kisipa-
rosság sorsának jövő alakulására. 
A lezajlott ipartestük': választások 
bebizonyították, hogy a kisiparosság 
bízik a Szociáldemokrata Pártban, s 

mostmár kézzelfogható jeleit is kí-
vánja látni annak, hogy a demo-
kratikus kormányzat s első sorban 
a Szociáldemokrata Párt komolyan 
törődik sorsával s annak megjaví-
tására a körülményekhez képest ki-

elégítő intézkedéseket fog hozni. 
Nagy reménységgel tekint az ország 
kisiparossága a kongresszus elé, t 
mi az egésí ország érdekében őszin-
tén hisszük, hogy & várakozásban 
nem fog csalódni. 
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Nem szavazta meg a városi közgyűlés 
az ipsroscfalár^őnaK yzánt sesélyt: 

mer! „egy főnyllasnak adtak éjjeli szerenádot" 
Éiénk vita tárgyát képezte a teg-

napi közgyűlésen az Iparos Dalárda 
segélyének kérdése. A városi tanács 
elvileg arra az álláspontra helyezke-
dem, hogy megszavazza ugyan a se-
gélyt a város az Iparos Dalárdának, 
azonban az összegszerűségről nem 
dönt, azt majd a költségvetésnél a 
körülményekhez képest áílitja be. 

Erre Erdei Mihály nemzetgyűlési 
képviselő és több ko.nrnunista kép-

viselőtársa kétségb'woAta a dalárda 
demokratikus voltát és — élénken 
bizonyít, iták, hogy az Iparos Dalárda 
volt a/., amelyik a? eirtmlt napokban 
sze enádoti adott egy urn*k ablaka 
alatt, akit fegyvert ejtegetésért vont a 
statáriális bíróság felelősségre. 

Szavazásra került a sor és a vá-
rosi közgyülé 24:22 arányban a se-
gély megszavazását elutasította. 

f4MWWWW^W^WWWWtVW^ 

Nagygyűlés volt Csongrádon 
a Duna-Tisza csatorna ügyében 

mai az 
ingatlanitruházásoknál 

állítsuk vissza a községeket és vá-
rosokai illető részesedést. Ugyan-
csak kérte a fogyasztási adóknak a 
községeket és városokat illető ré-
szét is. 

A pénzügyminiszter azonban saj-
nálattal közölte, hogy erre lehetőség 
nincsen. 

Államosítják 
a tankönyv kiadást 

A csütörtöki minisztertanács ki-
mondta, hogy az állami tankönyvki-
adást szükségesnek taríja és felha-
talmazta a közoktatásügyi minisztert, 
hogy az állami tankönykiadás meg-
indításához szükséges megfelelő hi-
telt a Gazdasági Főtanáccsal tár-
gyalja le. — A minisztertanács meg-
fosztotta állampolgárságuktól az ösz-
szeesküvésben résztvett diplomatákat. 
Tudomásulvette a minisztertanács, 
hogy a szovjet kormány Debrecent n 
konzulátust kíván felállítani. 

Lassan halad 
a textiligazolványok 
felülvizsgálása 

A textilkereskedők iparigazolványá 
nak felülvizsgálása lassabb ütemben 
folyik, mint ahogy várható volt. Ked-
den a kereskedelmi és szövetkezeti 
minisztériumban ezzel kapcsolatosan 
értekezletet tartottak, amelyre az ipar-
kamarák vezetőit és a szakelőadót is 
meghívták. Itt az iparigazolványok 
revíziójával kapcsolatosan sok, eddig 
tisztázatlan . kérdésre adnak utasítást 
és ennek alapján kerül a további 
többezer iparigizolvány felülvizsgá-
lásra. A kereskedők sérelmeit min-
den valószínűség szerint messzeme-
nően méltányolni fogják az uj uta-
sítások. 

Oszósosan Körözik 
Makkal Jánost, 

a zsidótörvény előadóját 
Az államvédelmi osztály tegnap 

reggel országos körözést adott ki 
Makkai János volt képviselő, az első 
zsidótörvény előadója ellen. Makkéi 
ellen már hosszabb idő óta folyt az 
eljárás a népbiróságon. Ügyében már 
többször elhalasztották a tárgyalást. 
Néhány nappal ezelőtt újból kitűzték 
a főtárgyalást. Mikkai azonban nem 
jelent meg, hanem egy orvosi bizo 
nyitványt küldött, amely szerint su-
lyo3 beteg. Ugyanekkor olyan hirek 
is keltek szárnyra, hogy öngyilkos 
lett. A nóp'oiróság kötelezte Makkai 
ügyvédjét, hogy hatósági orvosi bi-
zonyítvánnyal igazolj* védencének a 
betegségét. Ennek határideje lejárt s 
a népbiróság átiratot intézett a poli-
tikai rendőrségre Makkai előállítására. 
Ekkor derült ki, hogy megszökött, 
mire ai. államvédelmi osztály rádión 
körözést adott ki ellene. Az üggyel 
kapcsolatban letartóztatták.dr. Jancsó 
László volt főorvost, aki elősegítette 
a szökést. 

Ismeretes, hogy e hónap elején *a 
csongrádi városházán értekezletei 
tartottak a Duna-Tisza csalorna 
csongrádi betorkolása ügyében és el-
határozták, hogy ebben a kérdésben 
április 24 éie nagygyűlést hívnak 
össze. 

Ez a nagygyűlés csütörtökén dél-
után zajlott le Csongrádon az összes 
környékbeli városok és községek 
vezetőinek részvéteiével. A nagygyű-
lésen a Szociáldemokrata Part ré-
széről Papdi György, Hajdú István 
és Ki*s János elvtársak vettek részt 
és szólaltak f.l a csatorna csongrádi 
betorkolása mellett. Az értekezleten 
jelen volt Csergő Károly nyugalma-
zott alispán is, aki ennek a kérdés-
nek egyik legalaposabb ismerője és 
lelkes harcosa. A nagygyűlés egy-
hangúan a csatorna csongrádi be-
torkolása mellett foglalt állást és el-
határozta, hogy ennek meg valósi ása 
érdekében minden követ megmozgat. 

Itt ke l megjegyeznünk, hogy a 
nagygyűléssel kapcsolatban a kör-
nyékbeli városokból egymásután ér-
kezik a h»r, hogy az egész környék 
megindította a harco. a csatorna 
c-ongrádí betorkolása ügyében A 
nagygyűlés lefolyásáról egyébként az 
alábbi részlegeket közöljük : 

Résztvettek az értekezleten a fent-
említetteken kívül a földművelésügyi 
miniszter képviseletében Takács Fe-
renc álla ntitkár, a ví ügyi osztály 
mérnökei és tisztviselői, valamint 
Csongrád, D l-Pest, Békés és Csa-
nád vármegye képviselői. 

A szakképviselők megállapították, 
hogy a technikai szempontokat fi 

A moszkvai külügyminiszteri kon-
ferei icia befejeződött Marshall ¿;me 
rikai külügyminiszter tegnap repü 
lőgépen mar el is hagyta a szovjet 
fővárost. Tegnapelőtt esie Sztálin 
generálisszimusz díszvacsorát adott, 
Bevin, Marshall s Bidault tiszteletére. 
A vacsorán megjelent Molotov szov-
jet külügyminiszter, valamint a 
szovjet tábornoki kar öt tagja. S tá-
lin Truman egészségérc ürítette 
poharát. 

Az utólsó üMsről egyébként a 
következő részletek váltak ismere-
tessé. A németországi megszálló 
haderők létszámának csökkentésével 

gyelembe véve az újkécskei betör-
ko.ás a legkedvezőbb. Ezulán az ér-
teke/l-'len részt,evők szólaltak fel, 
mintegy 18 an, rámutatlak arra, hogy 
a csongrádi torkolat milyen mező 
gazdasági, szociális, köziek- dési és 
villamosítási tényezőket foglal ma-
gában. 

Ezuíán dr . Kunszeri Béla, a 
vá rmegye a l i s p á n j a f e j t e t t e 

ki á l l á spon t j á t . 
EllenaCző nézetét fejtetie ki a hiva-
talos állásponttal szembea és fel-
hozta a rehabilitációs gondolatot, 
mely szerint az címuh rendszer iog 
hátrányban levő elegeket a demo-
kratikus világban ¿.arpólolnunk kel', 

már pedig a mult rendszer -
ben a Viharsarok volt az or-
szág mos toha gyermeke , év-
százados e l n . o m a t á s alat t 

szenvedve. 
Kérte ezért Í»Z alispán, hogy a vár 
megyén k tz az évtizedes kivánsá 
gát méltányolják. 

Ezutcn a szakelőadók válaszára 
került a sor. Takács államtitkár ki 
jelentette, hogy 

a Duna-Tisza csa torna meg 
építéséről a közel jövőben 
könyvet fognak kiadni s eb-
ben ismertet ik a kormányzat 

hivatalos á l l áspont já t . 
A végső esetben azonban bármely 
kedve ö, v.gy a hivatalos állás-
po ¡tnál tökéletesebb megépí'ési ter-
vet elfogadnak A cél mind nek előtt 
az, hogy a csatorna minél előbb 
megépüljön. 

k a p c s a i b a n azt javasolta, hogy az 
angolok és amerikaiak szá'.-százezer, 
a fianciák ötvenezer, a Szovjetunió 
pedig kétszázezerre csökkentse a 
megszálló haderők létszámát. Bevin 
ezzel szemben azt indítványozta, 
hogy az angolok és amerikaiak 
145 145 ezer katonát tarthassanak 
Németországban. EHbe Molotov nem 
egyezett bele és meglepetésének 
adott kifejezést, hogy az angolszá-
szok iiyen nagy haderőt akarnak 
Németországban tartani. 

A konferencia befejezése ulán 
sajtóértekezlet volt, amelyen Mar 
shall kijelentette, hogy bíznak a 

Jellemző... 
Még élénken él emlékezetünkben 

az, hogy a mult év nyarán a vá-
rosfejlesztés ügyében összehívott 
közgyűlésen a Független Kisgazda-
párt delegáltjai egyöntetűen a vá-
rosfejlesztési terv ellen foglaltak ál-
lást. Azóta ugy lát szik megváltozott 
a véleményük, vagy pedig nem tudja 
a jobbkéz, mit csinál a bal, tény 
az, hogy a Szentesi (Jjság csütör-
töki számában — elég későn éb-
redtek fel — nagy cikket közöl a 
városfejlesztésről. Azzal az alcím-
mel, hogy „ Tegyük az Alföld leg-
szebb városává SzentestMost ugy 
tüntetik fel a dolgokat, mintha ők 
találták volna fel a spanyolviaszt, 
mintha ők állnának elő a város-
fejlesztés gondolatával, jól tehet 
annakidején éppen ők hadakoztak 
legjobban a városfejlesztés gondo-
lata ellen. Vájjon, hogyan ismer-
hetjük fel mi az ő céljaikat, ha ők 
maguk sem tudják, hogy mit akar-
nak? 

n e m lesz toi^Hatás 
A Gazdasági Főtanács ülésén a 

gabonabeszolgáít.itási rendeletet olyan 
értelemb e fogadták el, hogy 8 hol-
don alul nem Itsz beszolgáltatási 
kötelezettség, amennyiben a termelők 
fMdadój'it természetben fizetik ki. 
8—15 holdig 8 0 - 1 1 8 kiló lesz a 
beszolgáltatni mennyiség. Amennyi-
ben a gazdák május 15 ig gabo-
naelőleget szolgáltatnak be, ugv ez 
50 százalékkal fe!vin:lt mennyiség-
ben számit bo az uj beszolgáltatási 
köi-lez ítségb :•, május 16—junius 
16 ig pedig 30 száz.ilékot tesz ki ez 
a kedvezmény. A gazda az uj árat 
kapja majd a gabonáért. 

A PETŐFIBE 

megérkezett 
az óriás harcsa 
M a e s t e halvacsora I 
Utána t á n c I 

Megverte a haragosa 
Kolláth János tiszakürti lakos f. hó 

24-én a délutáni órákban hazafelé 
tartott. Útközben megtámadta egy 
vele régóla ha r gos viszonyban élö 
ismerőse és a kezében lévő kapával 
több c-apást mért rá. Kolláth több 
zuzódást szenvedett. A kórházban 
ápolják, állapota súlyos, de nem élet-
veszélyes Az ügyben az eljárást 
meg.nditottak. 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 

Londonban (esz a legközelebbi 
külügyminiszteri konferencia 

megegyezésben, bármennyire is 
nyomasztó a jelenleg, huza-vona. 
A külügyminiszterek egyébként ba-
rátságos hangulatban váüak el egy 
másí«xl és nem nzza! buc<uz!:'.k, 
hogy a nézeteltéréstk véglegesek. 

8 holdon alul 
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1:1 I K E R 
Ma április 26. Kom. köt. Kii. M., 

protestáns Ervin. 
Vizá Has jelentés: Tisza 25-én 240. Kurca 

220. 
Hőmérsék le t . -+- 6 íok 
Időjárás je len té i : Megéiénkülő észak-

nyugati szél. derült idő. A hőmérséklet 
lassan emelkedik. 

íjfryeletes gyógyszertárak i április 26— 
30-itf ihász és Oláh. 

Örökség.. 
Az örökség sohasem volt megve-

tendő valami, hát még akkor, ha 
váratlanul érkezett és nem is szá-
mitottak rá De miiyen jól jön egy 
ilyen örökség olyan helyre, ahol hagy 
szükség is van rá, ahol sok apró 
mindennapi gondtól, töprengéstől 
szabadit meg, s talán könnyeket is 
felszárít. — Amikor arról értesülünk, 
hogy Rácz Pcter szentesi borbély-
mester elvtársunk, Amerikában el-
halálozott bátyja után kétezer dollárt 
örökölt, valóban jóleső öröm fog el 
bennünket is. Ahol legnagyobb a baj, 
ott van legközelebb n segítség, s 
bár azt mondják, hogy a sors utjai 
kiszámíthatatlanok, most mégis azt 
látjuk, hogy arra érdemes emberre 
mosolygott rá a szerencse. — Egy 
hosszú, munkával, gürcöléssel és 
szenvedéssel teli emberélet hátralévő 
éveit fogja megédesíteni ez az örök-
ség 5 mi iga2 szivvel kívánunk hozzá 
sok sikerí Rácz elvtársunknak, 
hogy amit hosszú évtizedes munkája 
réven nem tudott biztosítani magá-
nak, most megkaphassa: öreg ko-
rára a nyugalmat, a békés jólétet. 

— Május 1-én, a „Munka ün-
nepén - szigrekerülő „Feltámadás!" 
cimü szinmfi a műkedvelő gárda 
hatalmas teljesítménye lesz. Az elő-
adás főszereplői: Széchenyi Mária, 
Sáfrány Nándor, Bodon Maria, 
Hoffer Erzsébet és Ch chvasili 
Maria mdiett a műkedvelő gárda 
hatairnas serege is részt ve*>z. A 
számozott ülőhelyekre érvényes szín-
lap 3 és 2 forintos árban már meg 
valtható Szánjay L .jos dohányáru-
dajában (Pe;őfi szálló). 

— Meghívó! A felsőpárti ref. 
általános iskola njvendékei április 
27 én, vasárnap délután 4 órakor a 
Kiss Bálint-utcai volt Református 
Körben műsoros váltásos délutánt 
rendeznek, melyre mindenkit szere-
tettel hív és vár a ref. Tantestület. 

— A május 1 ünnepét előké-
•zitö bizottság ülésén elhatáro ta, 
hogy ezúton hívja fel Szentes város 
dolgozóit, a munkáspártokat, szak-
szervezeteket, társadalmi egyesüle-
teket, iskolákat, közületeket és üze-
meket, ho^y az ünnepélyen való 
részvételükről késziiett tervüket, il-
letve elgondolásaikat szíveskedjenek 
beadni a Szakmaközi Titkársághoz, 
hogy a Bizottság a hétfőn délutáni 
ülésen a többi elgondolásokkal 
együtt összeegyeztethesse. 

A bizottság elnöke. 
— Mentőautó telefonhivó szá-

ma 23. 

A Szociáldemokrata Párt 
tisztújító közgyűlést tartott 

Csongrádon 
A Szociáldemokrata Párt csongrádi 

szervezete vasárnap délelőtt tartotta 
tisztújító közgyűlését. A közgyűlésen 
S/lapák Imre elvtárs megnyitója után 
Kókai István elvtárs részletesen is-
meríette a pártszervezet elmúlt ÓVL 
munkásságát. Az előterjesztett külön-
féle jelentésekkel kapcsolatban B > 
rend Lajos elvtárs a helybeli hadi-
rokkantak, hadiözvegyek és hadi-
árvák fokozottabb támogatása érde-
kében szólalt fel. Az új vezetőségtől 
egy hadirokkant tag delegálását kérte 
a képviselőtestületbe. Kurucz Sándor 
a hadigondozottak nehéz helyzetét 
tárta fel. 

Az új vé^rthajtó bizottságnak Kó 
kai István, Kiss János, Lovas István, 

Piti Antal, Varga Sándor, Forgó 
Mátyás, Hajdú István, özv. Palásti 
Sándorné és Szlapák Imre dvtársak 
leitek a tagjai. A végrehajtó bizott-
sági pótlagok sorában Lászlóffy Ká-
joly, Kádár Rókus és Komlósi Antal 
elvtársak kerültek be. 

Papp Lajos elvtárs a szentesi 
pártszervezet üdvözletét tolmácsolta. 
A központi pártvezetőség részéről 
Turi István elvtárs nemzetgyűlési 
képviselő beszélt a hároméves újjá-
építési tervről. Megemlítette, hogy a 
Duna-Tisza csatorna csongrádi be-
torkolása érdekében továbbra is teljes 
erővel küzdünk. A tisztújjltó köz-
gyűlés Kókai elvtárs zárószaival ért 
véget. 

A p r 26—28- ig , Óriási színes vllágfiim I 3 napig I 

A kővirág 
A megelevenedett nép.nese színes fiímcsodája. Legújabb hiradó. 

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

A munkáspártok hároméves 
terve és a mezőgazdaság 

A munkáspártok hároméves ter-
vének lén;, ege, hogy a három év 
alatt nemcsak Jekü7djük a há orú 
következni -nyeit, de már az átállí-
tás biztos fundamentumát is lerak-
juk. A munkáspártok közös mező-
gazdasági terveben a mezőgazdaság 
coljaira fordítandó beruházások 
olyan mérvű, k, i ogy a föld kultur-
állapotát, termőképességét előmoz-
dító gépi használat, műtrágyázás, 
szakismeretek terjesztése és a szak 
irányítás számara elegendő anyagi 
lehetőség nyíljon és a háborúelötii 
állapotokat túlszárnyalják. 

Tekintettel vagyunk arra, hogy az 
új törpe- és kisb rtokosok sokkal 
több állatot tartanak és így nagy 
mértékben növekedik inajd a takar-
mányfogyasztás. 

Növelni kell tehát a takar-
mány termő területeket. E té-
ren is a Szociáldemokrata 
Pái t álláspontja érvényesült 
és sokkal nagyobb területen 
termelünk majd abraktakar-

mányokat, 

s jelentős mértékben növeljük a 
karmanyozási célra felhasználandó 
takarmánycukorrép* termőterületét. 

Mindezek jelentős mértékben biz-
tosítják a fokozott á lattartás lehető 

ségeit, anélkül, hogy a kevésbé 
gazdaságos nem pillangós szálas-
takarmanyok termőterületét fokoz-
nánk, a harmadik esztendőben 3 és 
félmillió kat holdon termelünk ab-
raktakarmányokat és majdnem 1.3 
millió kat. holdon egyéb takarmá-
nyokat. 

Megvalósítjuk majd, hogy a nagy 
kültöldi konkurrencia ellensúlyozá-
sára gnbonaexpott helyett in'.enziv 
állattartásból származó terméket, le-
hetőleg feldolgozott állapotban szál-
lítsunk külföldre már a harmadik 
esztendőben. 

A kenyérgabonafélék termőterüle-
tét a mezőgazdaság átállítása során 
csökkenteni kell. Olyan növények 
termelése lép az előtérbe, melyek 
nagyobb hozamot biztosítanak a 
gazdálkodó számára. 

Noha a harmadik évben 
csökken a kenyérgabonafé-
lék termőterülete, a közellá-
tás szükséglete mindenkép-

pen biztosítva lesz. 
A Szociáldemokrata Párt három-

éves tervén« k érvényesülésével a 
lehetőségek szabta határokon belül 
az első évben 135.000, a második 
évben 160 000, a harmadik évben 
180 000 kat. holdon termelnek kerti 

és fűszernövényeket. A ,Kert-Ma-
gyarország • célkitűzésben amely-
ben Szakasits Árpád elvtárs jelölte 
meg a mezőgazdasági fejlődés útját 
— szerepel az exportra szánt kerti 
magvak és egyéb belterjes gazdál-
kodás körébe tartozó növényék ter-
melése. Ezeknek a növényeknek a 
termelésével nagymértékben növek-
szik a mezőgazdaság munkaigénye, 
s a termelők jövedelme, s itt ismét 
a szociáldemokrata álláspont érvé-
nyesült, midőn keresztülvittük, hogy 
az első esztendőben 140000, a má-
sodik esztendőben 20 000, a har-
madik esztendőben 250 000 kat. hold 
álljon erre a célra rendelkezésre. 

A belterjes gazdálkodásra való 
átállítás mértékét a legjobban jel-
lemzi, hogy a harmadik esztendőben 
a főterményként termelt növények 
munkaigénye 25.5 százalékkal na-
gyobb, mint az 1935-ben fennállt 
mezőgazdasági termelés munka-
igénye. 

Már a harmadik esztendőben 32.5 
millió nyári férfinapszámnak meg-
felelő munkaigénytöbbletet jelent a 
terv megvalósítása és ennek ará-
nyában 

magasabb jövedelmet a 
gazda számára és jobb 
életlehetőséget a földműves-

nép egészének. 
A hároméves terv nemcsak a 

föídmüvesnép boldogságát szolgálja, 
de az összlakosság jobb életszínvo-
nalát is biztosítja. 

Ország - Világ 
Meghalt a HÉV szerencsétlenség 

három sebesültje. 

Tildy Zoltánné megérkezett Ame-
rikába. 

Június 9-én tárgyalják Habsburg 
József háborús és népellenes bűn-
ügyét. 

A miniszterelnök radikális intéz-
kedéseket ígért az építőipari munka-
nélküliség azonnali megoldására. 

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. 

Bírósági hirek 
A bíróság 60 forint pénzbünte-

tésre ítélte Koszó László ókécskei 
lakost, mett 1947. III. hó 17-én 159 
kg búzát és 79 kg lisztet engedély 
nélkül száilitutt. 

Hirdessen lapunkban! 

A Szociáldemokrata Párt f. hó 27-én, délelőtt fél II órai kezdettel tartja 

zászlóavatási ünnepségét a Tóth József színházteremben. 
Avatóbeszédet mond K Ö m Ü V e s JÓZSef elvtárs, az OTI elnöke. A zászlóanyai tisztségei 
Kőműves Józsefné elvtárs tölti be. Minden szociáldemokrata ott legyen I 



Magyar asszony! Biztosítsd családod békés jövőjét: 
lépj be a Szociáldemokrata Pártba! 
Változatos napirend és 

élénk vita 
a városi közgyűlésen 
Az igen élénk és változatos városi 

közgyűlésről, mely parázs vitákra és 
sok Összecsapásra adott alkalmat, igy 
számolhatunk b e : A közgyűlés el-
vetette Jaksa János városi tisztvise-
lőnek azt a kérelmét, hogy a szabad-
pályán eltöltött idejét számítsák be 
a nyugdijába. 

Elfogadta a közgyűlés Batka Imre, 
Solti Imre, Molnár János, Koncz 
László kérését, mely a szabadpályán 
eltöltött idejük nyugdíjba való be-
számítását célozta. 

A 17. tárgysorozati pontként tár-
gyalták a VAOSz tisztviselői kérel-
mét az 

50 százalékos áramdí jmér-
séklés t á r g y á b a r . 

Minthogy a belügyminiszter 1946. 
junius 31 - i rendelete szarzett jogokat 
szüntetett be, kérik a tisztviselők az 
áramdíj békebelinek megfelelő mér-
séklését, ugyanis jelenlegi fizetésük 
alig üti meg a békenivó 20 száza-
lékának megfelelő fizetést. 

Pintér Győző elvtárs oly-
képen kéri a határozat mó-
dosítását , hogy ne csak a 
státusbeli tisztviselőkre, ha-
nem minden városnál és me-
gyénél alkalmazott tisztvise-
lőre vonatkozzék ez a hatá-

rozat. 
Itt tárgyalták a debreceni diako-

nissza intézet részére biztositandó 
városi hozzájárulás megszavazását. 
A mult rendszerben ezeket a járu-
lékokat mindig rendszeresen fizették 
a debreceni intézetnek »intézeti fen-
tartási járulék" cimén. 

A kommunista képviselők kifejtet-
ték, hogy ma, amikor éhező és nyo 
morgó proletárcsaládok ezrei élnek 
a városban, ilyen célokra a város 
jelenlegi pénzügye nincs beállítva. 

A Nemzeti Segély Országos Köz-
pontjának kérése következett és a 
város egy elhagyott árvagyermek fel-
karolását határozta el. A költségek 
havi 200 forintos hozzájárulást igé-
nyelnek. A képviselőtestület azon-
képen módosította a javaslatot, hogy 
a jelképesen örökbefogadandó gyer-
mek szentesi származású legyen. 

Itt tárgyalta a város a kád- és 
gőzfürdő bérlőjének panaszát, amely 
az évi 1080 forintos bérlet leszállí-
tását kéri Bár a város fürdőjét 23 
éve bérli a jelenlegi bérlő, a város 
nem szállíthatja le a bérletet és ha 
az illető nem tudja megfizetni újra 
ki fogja írni a pályázató*. 

A 48. tárgysorozati pontként a 
tőkei kirendeltség visszaállítása sze-
repelt. A közgyűlés elhatározta, hogy 
a kirendeltséget a nagytőkéi iskolá-
hoz helyezi, míg a kistőkei kiren-
deltség ügyében a közeljövőben 
döntenek. 

Hirdetmény 
A Kereskedelmi Alkalmazottak Sza-

bad Szakszervezete f. hó 27-én dél-
előtt 9 órakor a szakszervezeti szék-
házban tagértekezletet tart, melyre a 
tagek pontos és feltétlen megjelené-
sét kéri a vezetőség Valamint külön 
felhívja a munkanélkülieket és a 

a a s M 1 ^ ta*iait' **** 

•ywvwit^iiásuk végett saját érdekük-
ben Jelenjenek meg. I f l S Y g d l t * • V e z e , Ö 8 é * ' 

Kisiparos kongresszus 
A szociáldemokrata Kisiparos Moz-

galom május 2-án és 3-án országos 
kongresszust tart Budapesten. A ve-
zetőség felkéri a vidéki iparosokat, 
hogy elszállásolásukról lehetőleg sa-
ját maguk gondoskodjanak. Ha erre 
módjuk nincs, a rendezőség segít 
ségük-* lesz. A kongresszusnak hi-
vatalból tagjai: az ipartestületek szo-
ciáldemokrata elnökei és alelnökei. 
A küldötteken kívül kéri a rende-
zőség a szociáldemokrata' kisiparos-
ság minél nagyobb létszámban 
való részvételét. 

A Kongresszus vezetősége a kül-
döttek, a hivatalból résztvevők és a 
kongresszus vendégei számára a 
MÁV-tól 50 százalékos vasúti ked 

vezményt kapnak. Eljárás a követ-
kező : a jegyet a kiinduló állomáson 
kell megváltani és ezt megőrizni. A 
visszautazásnál a Szociáldemokrata 
Párt Kisiparos Osztályán felülbélyeg-
zett igazolványt adnak, amely a jegy-
gyei a visszautazásra jogosit. Közli 
a kongresszus vezetősége azt is, 
a résztvevők u azási igazolványa ér-
telmében már április 30-án feljö-
hetnek Budapestre, míg visszauta-
zásuk határideje május 5-ének 
24 órája. 

A kongresszuson megjelenik és 
beszédet mond Szakas t s Árpád 
és Bán Antal elvtárs. A kongresszus 
a kisiparosság gazdasági és poli-
tikai helyzetével foglalkozik. 

Párthírek 
A Szociáldemokrata Pár t fel-

hív ja a Rendező Gárda tag ja i t , 
hogy vasárnap délelőtt 9 órakor 
fontos ügyben j e len jenek meg a 
pártszerve/et székházában. (Pe-
tőfi-u. 14 sz.) 

Jó, szép, csinos, Ízléses 

könyvet, 
díszmunkát, stb. 

ii hror 
könyvkötő készít 

Símonyi Ernő-u. 31. 

Budapest I. április 26. 
7.20: Reggeli zene. 8: Az ország 

húsellátása. 8.15: Szórakoztató le-
mezek. 9: A Postászenekar játszik. 
12.15: Sovinszkv László fszalonze-
nekara. 13: A sebészet újkori hala-
dása. 13.15: Bagosi Judit zongorázik, 
Falus Edit énekel. 14.10: SibeJius : 
Finlandia. 14 20: Paraszti sors Bu 
dapesten 14.40: Uj magyar tánc-
számok. 15.30: Ébred a vár. 16: 
Kamarazene. 16 30: Gyermekrádió. 
17 10: A vöröskereszt közleményei. 
17 30: A munkás kulturszövelség 
előadása: .Tavaszi bábjáték." 18: 
Muzsikáló dolgozók. 18 45: Elbe-
szélés. 19 30: Norvég est. 20.20: 
Vidám zenés hétvége 21: Hangos 
Heti Heti Hiradó. 2 2 3 0 : Vörös 
Sári énekel. Bura Sándor és cigány-
zenekara muzsikál. 23: Hanglemezek. 

SzIM hírek 
A műkedvelő gárda tagjai szom-

baton délután 4 órakor, a többi ta-
gok pedig (különösen az énekesek!) 
6 órakor jelenjenek meg a színház-
teremben. A pontos megjelenés kö-
telező. 

A rendező gárda tagjai és a zászló 
kísérő lányok é< fiuk vasárnap d. e. 
fél 10 órakor, a SzIM többi tagjai 
10 órakor gyülekeznek a pártszék-
házban. 

G y ö r y ö r f i tartóshullámot, haj-
fesjést, színezést, szőkítést Zsembá-
hál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

Felhívás! 
A Szentesi Szakmaközi Titkárság 

ezúton hivja fel Szentes város lakos-
ságának figyelmét, hogy 1947. ápri-
lis hó 30 án megnyílik Budapesten 
az állatkertben a tavaszi Ipari Vásár, 
mely 10 napon keresztül álí a láto-
gatók rendelkezésére. 

A tavaszi Ipari Vásáron felvonul 
az újjáépült magyar ipar valamennyi 
komoly tényezője s bemutatja és el-
adásra kínálja a város és falu eddig 
legjoboan nélkülözött ipa i termékeit. 
Miután az idei nemzetközi vásár el-
marad, ez a vásár hivatott arra, hogy 
a fa'u népét iparcikkel ellássa. 

A szervezett munkásságnak külön 
ünnepet jelent ez az alkalom, mint-
hogy a vasár tejjes bevétele a Buda-
pesti és Vidéki Tanonc és If júmun-
kás Otthonok épitését fogja szolgálni. 
A látogatók tehát nemcsak igényeiket 
elégíthetik ki, hanem egyben támo-
gatnak egy komoly mozga lma t : a 
tanonc otthonok épilésének moz-
galmát. 

A Magyar Államvasutak erre az 
alkalomra az egész ország területéről 
50 százalékos utazási kedvezményt 
biztosit a vásár látogatóinak május 
hó 4—9-ig. 

A Szakmaközi Titkárság ezért fel-
hívja a vá /ós lakosságát és szerve-
zett munkásait, hogy az Ipari Vásár 
lálogatására minél többen jelentkez-
zenek akár egyénenként, akár cso-
porfonként, hogy ezt az igen nemes 
célt szolgálhassa. 

Jelentkezést a Szakmaközi Titkár-
ság veszi fel. 

Felhívás 
A Szociá ldemokrata Pár t szen-

tesi szervezete a Kossuth-utca 
26 szám alá, a volt „ T o p o g ó " -
ba helyezi át székhelyét . Ezért 
a pártszervezet e lnöksége fel-
hívja a szervezethez tartozó 
építőiparosokat , u. m. kőműves, 
ács , szobafestő, lakatos és vil-
lanyszerelő mestereket és ugyan-
ezen szakmához tar tozó mun-
kanélküli munkásokat , hogy a 
leendő székház jav i tó munkála-
taiban vegyenek részt, mert csak 
igy tudjuk beköltözhetö állapot-
ba hozni az épületet . J e lentke-
zés a Petöf i -utca 14. számú 
pártháznál . 

Hirdessen lapunkban! 

Ismét 
a tűzoltóautó ügye 

A városi közgyűlésen előkerült 
tűzoltóautó-kérdés hatalmas vihar 
központja lett. Miután dr. Solti 
László a város f jegyzője ismertette 
a város eljárását a háttérben mű-
ködő és aknamunkát folytatott tűz-
oltókkal szemben, Kürtösi Károly a 
MKP nevében szólalt fel és kikéit 
magából, hogy ezt a fegyelmi ügyet 
nem lehet a rnunkásegység magasz-
tos gondolatával közös nevezőre 
hozni. 

Nevetséges ez a halandzsa —-
monTiotta ő, — mert belügyminisz-
teri rendelet jelent meg az utóbbi 
napokban, hogy a tűzoltóautó! nem 
lehet más célúkra igény bevenni. 

Pintér Győző elvtársunk tárgyila-
gos hangon szólt ezután a közgyű-
léshez és foglalkozott ezzel az immár 
tengeri kígyóvá nőtt kellemetlen 
üggyel. Elitélte azt az eljárást, 
amellyel egyesek ezt a jelentekleien 
fegyelmi ügyet pártok közti revol-
verezésre használják fel. 

Meg kell fegyelemre tanítani min-
denkit, bármilyen pártállású legyen 
is az, akik hibáztak, legyenek meg-
büntetve. 

Borbás La jos : továbbvisszük az 
ügyet, ha itt nem sikerül elintézni 
Szőke Ferenc e lvtárs : a tűzoltók 
maguk is többször vették igénybe i 
kocsit sétakocsizás céljából. 

Vajda Imre polgármester : Buda-
pesten eljártam ebben az ügyben, s 
nekem is tudomásomra jutott, hogy 
a legújabb belügyminiszteri rendelet 
nem engedi meg a tűzoltóautó 
igénybevételét semmiféle, más célra 
Azonban ebben az esetben maguk a 
tűzoltók kérték a fegyelmi eljárás, 
megindítását saját msguk ellen. 

A kommunisták a fegyelmi el járác 
megszüntetését követelték. Szavazás-
ra került a sor és a városi közgyű-
lés ezt a javaslatot megszavazta 
(Szerényen megjegyezzük, hogy h í 
már úgyis megvan az a bizonyos 
belügyminiszteri rendelet, akkor kár 
volt ezt az ügyet ismét előráncigálrti 
és közel kétórahosszáig vitatkozni 
r a j t a ) 

Szentesi Általános Fogyasztási 
Beszerző, Termelő és Értékesítő 

Szövetkezet 
Bartha János-u . 5. Telefon t 4. 

Legjobb minőségű fűszer 
és i ta láruk megérkeztek. 
Olcsó érőn kaphatók . 
Cikta-cipők nagy válasz-
tékban 19.90 forinttól. 
Textil-áruk. a lumínium 
edények , cukorkák, cso-
koládék. háztartási cikkek, 
s z a b a d talp és felsőbőr 
á ruk . Tűzifa, fűrészpor 

á l l a n d ó a n k a p h a t ó k . 

E g y k ö b m é t e r diófa e ladó. 
Fekete Márton-utca 1 sz . alatt . 

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

Savanyuságot és paradicsomot 
vesz a Petőfi étterem. 

Épületfa anyagok eladók Kasza 
utca 21 /a alatt 502 

Kftszerkes/tfi I Sima László. 
Felelő« szerkesztő. Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a »Barátság* nyomda kft 

Felelő« nyomdavezető: Csernas L. 




