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* g y h ó n a p r a 

A f o r i n t . 
TEl EFON : 301 sz SZENTESI LAP Keretes- és aprt 

hirdetések ársza 
bás szerint :-: 
TELEFONI 301 sz 

Megjelenik csütörtökön és 
yasárnap a reggeli órákban. 

Szerkesztőség és kladóhivata! 
Szent Imre herceg-utca 1. sz« 

Az új koalíciós kormány megalakulása 
Budapestről jelentik: Az ország-

gyűlés politikai bizottsága a szerdai 
napon előterjesztést tett T i I d y Zol 
tán köztársasági elnöknél, az. újkor-* 
mány megalakulásával kapcsolatban. 

Ismét a koalíciós pártok tagjaiból 
választották ki a miniszterelnököd 
illetve a minisztereket. A miniszter-
elnök személyében voltaképpen nem 
volt nehéz a megállapodás, ameny-
nyiben a Kisgazdapárt D i n n y é s 
Lajost egyhangúlag jelelte. Sokkal 
nehezebb volt annak az eldöntese, 
hogy a Kisgazdapárt adja e újból a 
miniszterelnököt? Ugyanis a párt 

keretén belül voltak olyanok, akik 
politikai és egyéb szempontból azt 
indítványozták, hogy az uj kormány 
miniszterelnöke ne kisgazdapárti le-
gyen. Kiderült, hogy ennek a kér-
désnek az eldöntése nem olyan egy-
szerű. Koalíciós pártbeli politikusok 
is látnivalóan kisgazdapárti minisz-
terelnökit szeretlek volna az uj kor-
mány élére, Ilyen előzmények után 
történt azután, hogy Dinnyés Lajos 
lett az uj kormánynak is az elnöke 

Miniszterelnükhelyettesek S z a -
k a s i t s Árpád (Szdp) és Rákosi 
Mátyás (MKP) elvtArsak. 

Több tárca nemcsak személyt, 
hanem pártot is cserélt. így a kül-
ügyminis?ters<*get a Kisgazdapárttól 
a Kommunista Párt vette át és 
Molnár Erik eddigi népjóléti minisz-
tert jelölte erre a posztra. Ugyan-
csak kommunista maradt a népjó-
léti minisztérium élén is, Olt Károly 
személyében. 

A földmüvelésügyi miniszteri ál-
láshoz a Kisgazdapárt ragaszkodott, 
így lett az uj földmivelési és köz-
ellátásügyi minísztrr Szabó Árpád. 

A Nemzeti Parasztpárt két tárcá-
hoz jutott, a honvédelmihez és az 

építésügyihez. Az első tárcát Veres 
Péter, a másodikat Darvas József 
újságíró kapta. 

A szociáldemokrata miniszterek 
változatlanul a helyükön maradtak. 
Tehát az uj iga2ságügyminiszter 
Ries István dr, az iparügyi Bán An-
tal, a kereskedelem és szövetkezet-
ügyi Rónai Sándor elvtársak. 

Ugyancsak a helyükön maradtak 
Rajk László belügyminiszter, Gerő 
Ernő közlekedésügyi (mindketten 
kommunisták), Nyárády Miklós (KO) 
pénzügyminiszter, Orlutay Qyula 
(Kisgazda) kultuszminiszter. 

„Csongrádmegyei Népszava" címen új napilap indul 
A vidéki pártlapok fontossága a 

közeli napokban lezajlott választások 
során is bebizonyult. Egyes megyék, 
egyes városok és kisebb-nagyobb 
községek lakossága úgyszólván 48 
óra alatt meglepetéssé erűen olyan 
listára szavazott, amelynek listaveze-
tőit egyáltalán nem ismeri, úgyszintén 
egyes listák, illetve partok programja 
— ismeretlen. Mindez visszavezethető 
arra, hogy a vidéki sajtó fontosságát 
nem eléggé hangsúlyozták ki és a 
vidéki sajtó fejlesztésére nem fektet-
tek elég súlyt. 

Csongrádmegyében és Írhatjuk igy 
is, a Viharsarok három megyéjében 
a Szociáldemokrata Párt szervezetei 
egyhangúlag azt az álláspontot vall-
ják, hogy pártunk sajtóját nemcsak 
meg kell erősíteni, hanem ujjá is kell 
szervezni. így jutottunk el cda. hogy 
az általános óhajnak megfelelve, uj 
napilapot indit a Szociáldemokrata 
Párt. 

Ennek az uj lapnak a címe Cson-
grádmegyei Népszava lesz. Miután a 
megyének a székhelye Szentes, de 
meg a technikai kivitel is ugy kí-
vánja, hogy a megyei központi szer-
kesztőség Szentesen maradjon, ennek 
folytán itt fogják nyomni az uj lapot. 
Természetesen a Csongrádmegyei 
Népszava azelnevezésnek megfelelően 
legfőképen pártujság lesz. Természet-
szerűleg nemcsak pártunk tagjai ol-
vashatják figyelemmel és megfelelő 
tájékozódással az ujságunkat, hanem 
mindenki, aki az országos, továbbá 
a megyei, valamint a helyi esemé-
nyekről állandóan tájékoztatót kíván. 

Csongrádmegye szociáldemokrata 
helyi vezetői«.vasárnap összejöttek a 
szentesi Barátság-moziban. Ez alka-
lommal szóbakerült a Csongrádme-
gyei Népszava cimü napilap megin-
dítása és a bejelentést, határtalan lel-
kesedéssel fogadták az egybegyűlt 
elvtársak. Szalay János felelős szer-
kesztő vázolta az uj napilap keresz-
tülvitelének technikai és egyéb el-
gondolásait, ugyanekkor megvitattak 
bizonyos kérdéseket is a lappal kap-
csolatban. 

A Barátság Moziban összegyűlt 

elvtársak számát-a a jelzett alkalom-
mal Tűri István és Rapdi György 
országgyűlési képviselők mondo'tak 
igen érdekes és nagyfontosságú tájé-
koztatót. Túri elvtárs rátért arra, hogy 
új választójogi tőrvényt kell a szer-
zett tjpas/íalatok u'án alkotni. Az 
volt a jelszó, — mondotta — hogy 
ki kell rekeszteni a fasisztákat. Erre 
kizárták a szocialistákat és bejöttek 
a fasiszták. Most kérdezzük, s az 
országban általában igy kéidezik: 
kik szava/tak rájuk? Hát mondhatjuk, 
hogy nyilván nem a demokraták . . . 
Az összes reakciósok nem ártottak 
annyit a demokráciának, mint azok 
a betyárok, akik elkövették a vissza-
éléseket. Érthető tehát, ha megtorlást 
követel i?z ország valamennyi vissza-
élő ellen. 

— A pártunkat meg fogjuk men-
teni mindenkivel szemben, — mon-
dotta az esybeevültek általános he-
lyeslése közben Túri elvtárs. — Mert 
kötelez bennünket a 75 éves párt-
multunk, amely teli van dicsőséggel. 
És k ö t e l e z bennünket az eszme, 
amely oly ragyogóan tiszta és ame-
lyért tovább küzdeni a legszebb fel-
adat. Mi Kelet és Nyugat mesgyéjén 
fekszünk. És ezért egyetlen egy párt 
sem teljesítheti ugy azt a történelmi 
hivatást, mint épen a Szociáldemo-
krata Párt és amjly hivatásába az 
szervesen, élő erőként beilleszkedik, 
hogy Magyarország jelentős kapocs 
Közép-Európa, sőt az egész európai 
béke együttműködési vonalán. 

Papdi György elvtárs közigazga-
tási kérdésekről mondott hasznos 
tudnivalókat. Szépen felépített elő-
adásának a lényege az volt, hogy 
a demokrácia továbbépitésében ép-
pen a közigazgatási emberek csele-
kedhetnek legtöbbet. Ebből az kö-
vetkezik, hogy a közigazgatási appa-
rátus mindenütt é3 minden tekintet-
ben demokratikus és szociális szel-
lemtől, akcióképességtől legyen át-
hatva. Természetesen a közigazga-
tásban a szociáldemokrata elvtársaink 
számarányuk és képességük szerint 
mindenütt m é l t ó helyet kell, hogy 
elfoglaljanak és tovább már n e m 

tűrhető, hogy pártállás szerint, bár-
milyen vonatkozásban háttérbe szo-
ruljanak, vagy méltánytalanság érje 
őket. 

— Majd Pintér Győző elvtárs szólt 

a megjelentekhez és ő is lelkes sza-
vakkal beszélt az uj napilapról, amely 
a legrövidebb időn belül meg fog in-
dulni és amely méltó lesz sokatmondó 
címéhez : Csongrádmegyei Népszaval 

Holnap tárgyalja a városi közgyűlés 
az uj költségvetést 

A városi képviselőtestület pénteki 
közgyűlésén fogja megállapítani a 
város költségvetését az 1947—48. 
esztendőre. A költségvetés szükség-
leti oldala 4,095.776 forint. Fedezet 
2,850 000 forint, a hiány tehát 
1,245.776 forint. Az uj költségvetés 
tehát nagyösszegü hiánnyal van elő-
irányozva és az elmúlt évivel szem 
ben lényeges emelkedést mutat. En-
nek oka az, hogy a város vezetőn 
sége igyekezett a legmesszebbme-
nöen gondoskodni a szükséges be 
ruhá/ásokról, viszont a várható be-
vételek lényegesen elmaradnak a 
szükségletek mögött. Ugyanakkor a 
város vezetősége az elmúlt évivel 
ellentétben most megfelelő siociálís 
és kulturális szükségleteket is sze-
repellet a költségvetési előirány-
zatban. 

Legnagyobb tétele a szükséglet-
nek a személyi járandóságok rova-
tában szereplő 1 millió forint, ami 
az összes előirányzatnak 25 °/0~á\ 
teszi ki. Itt viszont meg kell állapi-
tanunk, hogy az illetmények a ré-
gebbi költségvetésben 5 0 - 5 5 % ot 
teltek ki, vagyis tény, hogy az il-
letmények igen alacsonyak. A jelen 
költségvetésben szociális kiadásokra 
36fi.816 forint, ami az összes szük-
ségletnek 9 24 °/o-át, a kulturális és 
iskolai célokra 494,466 forint, az 
összes szükségletnek 10.11 °/0-át. 
egészségügyi kiadásokra 115 586 
forint, a szükségletek 2 89 %>-át, 
mig jelentősebb karbantartási és ja? 
vitási kiadásokra 482 737 forint, az 
összes szükségletek 12 07 %-át ál-
lították be. 

Az 1947-48 . évi költségvetési 
évben a szükségletek a beruházá-
sokkal és jelentősebb helyreállítási 
költségekkel együtt a következők: 

Az általános igazgatásnál: 1,510 000 
forint, köz- és állategészségügynél: 
336 303 forint, közoktatásügy és 
közművelődésnél: 404.466 forint, 
szegényügy és népjólétnél: 369.316 
forint, közélelmezésnél: 238 100 fo-
rint, városépítésnél (utcák, terek, jár-
dák): 787.914 forint, vagyon igaz-
gatásnál: 448.191 forint és a hitel-
ügynél 320 forint. 

A Szociáldemokrata Párt városi 
képviselőtestületi tagjai már részle-
tesen áttanulmányozták a költségve-
tést s megállapították, hogy az ál-
talánosságban elfogadható. Szere-
pelnek azonban bizonyos tételek, 
amelyeknek megváltoztatása szüksé-
ges. Igy például a költségvetés köz-
munkaszerzésre mindössze 173.000 
forintot irányoz elő, ami rendkívül 
kis összeg. A szociáldemokrata ál-
láspont az, hogy ezt az összeget 
legalább 200,000 forinttal emelni 
kell. A költségvetési előirányzatot bön-
gészve, sajnálattal állapítjuk meg, 
hogy amíg a B»iher-féle zeneisko-
lának 30C0 forint támogatás van elő-
irányozva, addig az Ipartestületi Da-
lárdát tekintetbe sem vették. A he-
lyes, megoldás mindenesetre az vol-
na, ha az összeg felét az Iparos 
Dalárdának adnák. A színészek tá-
mogatására az elmúlt évi 5000 fo-
rinttal szemben, most 9000 forintot 
állapítottak meg. Szerintünk az ösz-
szeg ilymértékü emelése nem in-
dokolt. 

Bár — mint föntebb már emlí-
tettük —. a bevételek nagysága 
messze elmarad a szükségletek mö-
gött, a város ennek ellenére sem 
gondol pótadó bevezetésére, hanem 
a jóváhagyott költségvetésben mu-
tatkozó hiány fedezetére államköl-
csönt fog kérni. 
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Szentesen ma kezdődik 
az Iparrevlzió 

Ismeretes, hogy még az elmúlt 
évben kiadták az iparreviziós ren-
deletet, amelynek végrehajtása or-
szágszerte megkezdődött. A rende-
let kizárólag a kereskedelem- és 
szövetkezetügyi minisztérium hatás-
körébe tartozó szakmákat érinti. Ide 
tartoznak az összes kereskedők, mig 
az iparosok közül csak a vendég-
látók, a fodrászok, valamint a koz-
metikusok. A rendelet azonban ki-
mondja, hogy a revizió még a fod 
rász és kozmetikus szakmákra sem 
vonatkozik, tehát a képesített iparo-
sok közül csak a vendéglős, kávés 
és szállodás szakmákat érinti. 

Szentesen ma kezdődik meg az 
iparrevizió. Szerdán este megérke 
zett városunkba a szegedi kereske-

delmi és iparkamara két kiküldöttje, 
dr. Cserzi Mihály és dr Ikrényi Ber-
talan, akinek jelenlétében ma dél-
előtt 9 órakor kezdődik a kereskedő 
egyletben a kereskedői ipar jogosít 
ványok felülvizsgálása. Ennek leg 
főbb jelentősége abban rejlik, hogy 
módot ad a csődöt mondott keres-
kedői igazoló eljárás bizonyos mér-
tékben történő korrigálására. Eltűn-
nek azok a kereskedők, akik az el-
múlt szomorú években politikai ju-
talomból, szakismeretek és komoly 
hivatásbeli törekvések nélkül kap-
lak iparjogositványt. 

Az Iparlestü'et jegyzői hivatala 
közölte velünk, hogy a vendéglátó 
iparosok iparjogosiiványának felül-
vizsgálására pénteken kerül sor. 

Döntő stádiumába léptek az 
új kollektiv szerződésre vonatkozó 

tárgyalások 
Ismeretes, hogy a Szakszervezeti 

Tanács és a GyOSz között már hosz-
szú hetek óta folynak az új kollek-
tív szerződésre vonatkozó tárgyalá-
sok A GyOSz akadékoskodása mi-
att a Szakszervezeti Tanács arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy ameny-
nyiben tovább húzódnak a tanács-
kozások úgy az illetékes hatóságot 
kéri fel döntésre. A Gyáriparosok 
Országos Szövetsége nem akar be 

leegvezni abba, hogy az új kollek-
tív szerződés a tisztviselőkre is vo-
natkozzék, hanem azt akarja, hogy 
az csupán a munkások bérkérdését 
rendezze. Sze.dán délelőtt ismét ösz 
szeültek tanácskozásra, de a GyOSz 
újabb halogató taktikája miatt a Szak-
szervezeti Tanács elhatározta, hogy 
felszólítja az illetékes kormányható-
ságot, azonnal hozzon döntést a kér-
déssel kapcsolatban. 

Bevonu l a K i s g a z d a p á r t 
a v á r o s i k ö z g y ű l é s b e 

Háromnegyed éve ?rár annak, hogy 
a Kisgazdapárt szentesi szervezete 
visszavonta képviselőit a városi köz-
életből. A jelzett idő során a Kis-
gazdapárt Szentes város közgyűlésein 
nem vett részt. 

A napokban a Kisgazdapárt helyi 
választmányi ülésén ugy döntött, 
hogy a szep.ember 26 i, tehát a 
pénteki városi közgyűlésen megfog-
nak jelenni a képviselőtestület" tagjai 
és részi vesznek a költségvetési vitá-
ban. Hir szerint több költségvetési 
teteit kifogásolnak, illetve rá akernak 
mutatni arra, hogy mezőgazdasági 

vonalon milyen kívánságai vannak a 
pártnak. 

Ugya-Mt idézzük a Szentesi Új-
ságból ít a részt, amely szerint a 
Kisga, á̂rt szentesi választmánya 
elhatár , hogy a helyi pártszerve 
zetben nél előbb, szigorú tagsági 
revíziói iwgnak végrehajtani. Ugyanis 
még mindig vannak a helyi pártszer 
vezetben is olyanok, akik láthatóan 
Pfeiffer Zoltánhoz és annak pártjához 
húznak. Már pedig az ilyeneknek 
nem lehet tovább helyük a Kisgaz-
dapártban. 

BARÁTSÁG-MOZGÓ * 

N e m s z e r e t j ü k 
a felelőtlen ítélkezéseket 

Kispesten, az ottani Szociáldemo-
krata Párt ellen tüntetést szervezett 
meg egy volt hercegnő, Odescalchin-
né. A szépen hangzó nevű asszony 
több nőtársával együtt nagyon agresz-
szíven lépett fel a polgármester szo 
bájában és az útcán is Ebből vita 
támadt a Népszava, valamint a Sza-
bad Nép között. Az utóbbi lap egye-
bek közt azt állí'otia, hogy a Nép-
szava szolidaritást vállalt a ^kispesti 
kommunistaellenes tüntetéssel. Tud-
niillik a kispesti dolgozók ezrei, ami-
kor megtudták, hogy a volt hercegnő 
aki egyébként a demokráciában a 
dolgozó nő szerepét szépen és hiva-
tásszerűen vállalja, — a sok ezer 
kispesti az ellentüntetés során teljes 
bizalmáról biztosította az ottani pol-
gármestert, akinek demokratikus, szo-
ciális vonalon való munkáját hosz-
szú időn át előnyösen tapasztalják. 

A Népszava most „Tüntetés és el-
lentüntetésu címen glosszát írt. Mi-
után a probléma nem csupán Buda-
pestet és környékét érinti, hanem az 
egész országot, így mindenekelőtt a 
Viharsarok megyéit és'Szentes váro-
sát is, — ennélfogva közöljük ebből 
a glosszából az alábbi sorokat: 

Felveti a Szabad Nép azt a kér-
hogy mit kifogásolunk a ta-

<aíyi nemléteteken és az idei röpgyü-
léseken és ennek kapcsán azt az ál-
lítást kockáztatja meg, hogy mi gá-
tat akarunk vetni a tömegmozgal-
maknak. A Szociáldemokrata Párt tö-
megpárt, óriási tömegeket mozgátott 
meg a múltban is és fog a jövőben 
is. A legnagyobb ostobaság lenne 
tehát tőlünk, ha a tömegmozgalmak-
nak akarnánk gátat vetni. De igenis 
gátat akarunk vélni a helytelen és 
káros tömegmozgalmaknak, márpedig 
ilyeneknek tartottuk és tartjuk a nép-
itéleteket és a röpgyüléseket. Ha kí-
váncsiak, meg is mondjuk, hogy mi-
ért. Nem szeretjük a felelőtlen Ítél-
kezéseket, különösen akkor nem, ami-
kor feleiös szociáldemokrata igazság-
ügyminiszter az ország legfőbb bírá-
ja. Nem szeretnők, méjg akkor sem, 
ha Miskolc, Ózd, Kunmadaras pél-
dája nem igazolná mindenki számá-
ra, hogy nekünk van igazunk. És 
nem helyeseljük a röpgyüiéseket sem, 
mert akadályai a termelésnek, nem-
csak a röpgyűlés ideje alatt, hanem 
után is, amikor vitaanyagot visz a 
munkások közé. Márpedig meggyő-
ződésünk, hogy még hosszú évekig 
a legelső szempont a termelés növe-
lése és zavartalanságának biztositéka 
kell, hogy legyen, ha minél hama-
rabb el akarjuk takarítani a náciz-
mus nyomán itt maradt pusztulás 
nyomait. Azt hisszük, elsősorban er-
re kellene összpontosítani minden 
demokratikus építő erőt a dolgozó 
tömsgek és az ország érdekében. 

Vármegyei 
közellátási értekezlet 

A közellátás' kérdések eredmé-
nyes megoldása és a szükséges in-
tézkedések megtárgyalása végett Ka-
rácsonyi Ferenc főispán mint a me-
gye közellátási kormánybiztosa szep-
tember 28-án vasárnap délelőtt fél 
10 órára vármegyei közellátási érte-
kezletet hívott össze. Az értekezlet 
színhelye a vármegyeháza közgyű-
lési terme lesz. A nagyfontosságú 
értekezleten, amelyen a helyi ellátás 
megszervezés?, a közellátási pana 
szok orvoslása és a közigazgatási 
hatóságok közellátási feladatai sze-
repelnek, megjelenik Siobek András 
államtitkár is, a közellátási minisz-
térium osztályvezetőinek kíséretében. 

Szeptember 25—20 

Zsarnok Fr,ndaS' 

A Szociáldemokrata Párt európai 
mezőgazdasági kongresszust rendez 
a napokban Budapesten. Erre a 
kongresszusra Európa államaiból 
több százan fognak eljönni. A kon-
gresszus tagjai nagy érdeklődéssel 
vannak a magyar mezőgazdaság ál 
lapota iránt és magyarországi tar-
tózkodásuk alatt több kirándulást 
fognak tenni az ország különböző 

Szeptember 27—29-ig 

Emlékek 
szerenádja 

részeibe. Az egyik kirándulócsoport 
Mezőhegyest fogja meglátogatni. Ez 
a csoport Szentesen keresztül uta-
zik Mezőhegyesre két autócarral és 
megtekinti a szentesi kiállítást és 
vásári. Értesülésünk szerint a Szen-
tesre érkező külföldiek sorában fran-
cia, belga, dán, holland és svájci 
mezőgazdák lesznek. Érkezésük nap-
járól annak idején hírt adunk. 

O r s z á g — V i l á g 
Peyer Károlyt kilépésre szólította 

fel a Radikális Párt. 
Október 1-től 20 dkg. lesz a ke-

nyérfejadag. Ezzel szemben mintegy 
50 százalékkal felemelték a cukorfej-
adagot, és a jegyre kiszolgáltatott 
cukor árát 7 forint 20 fillérben álla-
pították meg. 

Csak 53 felkelő adta meg magát 
a görög amnesztia rendeletre. 

Kedden kezdte ineg a népbíróság 
az összeesküvők utolsó csoportjának 
tárgyalását. 

Az egyik angol lap szerint rend-
kivüli előrehaladást tett a Szovjet-
Unió az atombomba kísérletek terén. 

Uj uzsoratanácsot állított fel az 
igazságügyminis*térium a Táblán az 
árdrágítási ügyek felsőfokú tárgyalá-
sának meggyorsítására. 

Egy 120 kilós szegedi asszony 6 
és fél kilós újszülöttnek adott életet. 

Elbúcsúzott 
az Ellenőrző Bizottság 

vezetője 
Csanád megye főispánja és közel-

látási főfelügyelője búcsúlá^ogatást 
tett Szentesen Panov ezredesnél, aki 
a Csongrád csanádl kerület Ellenőr-
ző Bizottságának vezetője volt, de 
most a békeszerződés hatálybalépése 
után elhagyja az ország területét. 

Rövidesen elkészülnek 
az úi tankönyvek 

Az utóbbi napokban több helyen 
láttak napvilágot a sajtóban olyan 
közlemények, amelyek kifogásolták, 
hogy az új demokratikus tankönyvek 
még mindig nem jelentek meg. Eb-
ben az ügyben a kultuszminisztérium 
illetékes ügyosztálya közölte, hogy 
csak néhány hete adta át a kultusz-
minisztérium az úi tankönyv első 
példányát a tanulóifjúságnak s azóta 
folyamatosan készítik a tankönyve-
ket d nyomdák. Nem szabad azon-
ban elfelejteni, hogy ötven féle tan-
könyvről van szó, amelyeket elegen-
dő számban kell eljuttatni az általá-
nos iskola nyolc osztályának tanuló-
ifjúságához. Az új tankönyvek álta-
lában 50 százalékkal olcsóbbak lesz-
nek a régebbieknél, ami azt jelenti, 
hogy egy közepes vastagságú könyv 
ára 3 forint. A tankönyvek még szep-
tember végére elkészülnek. 

Szombaton kezdődik 

_az Ünnepi Hét 
Szentes város közönsége szeptem-

ber 27-től, október 5-ig Ünnepi He-
tet rendez, amikor is mezőgazdasági, 
kereskedelmi, ipari és művészeti árú-
mintavásár keretében mulatja be az 
újjáépítésben végzett munkáját, va-
lamint élniakarását és fejlődését, el-
ért eredményeit. 

A kiállítás és vásár 27-én, szom-
baton délelőtt 11 órakor nyílik meg 
ünnepi külsőségek között. Vasárnap 
kerül sor a mezőgazdasági kong'esz-
szusra, majd ezt követik a többi 
kongres-:usok és egyéb kiállítások. 
A hét zenei műsora is szombaton 
este 8 órakor kezdődik a színházte-
remben a D e n e v é r című operett 
előadásával. Az ünnepi hét további 
műsorát lapunk legközelebbi számá 
ban közöljük. 

Előadások kezdete hétköznap 6, 8, vas. és ünnepnap 4 ,6 , 8 órakor 

Külföldi mezőgazdák látogatják meg 
a szentesi kiállítást 
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f Gulyás Papp Etelka 
Részvéttel, elérzékenyedetten irom 

le a gyászhírt: Gulyás Papp Etelka 
meghalt. Érdekes magánálló különös 
egyénisége volt városunknak. Mert 
egyénisége volt. /ró. Gyűjtő. Jótékony-
kodó. Természetesen szerető szív. Jó 
barát. Ak' ismerte és igazán ismerte 
csak szeretni tudta.'Egyike volt azok-
nak az embereknek, akiknek az élete 
valamikor a fiatalság elején elcsú-
szott, elkanyarodott és belefutott nem 
az embergyűlöletbe, nem az elzárkó-
zottságba, hanem valami furcsa kü-
lönösködésbe. Mindenki ismerte Szen-
tesen és nem akadt rajta fenn, ami-
kor 40-50 év előtti ruháiban ment 
végig az utcán, viszont ha egy-egy 
régi érdekes írása megjelent azt min-
denki szívesen olvasta Ezen a mi 
szentesi magyar nyelvünkön irt, szen-
tesi történeteket, amelyeket maga is 
átélt, vagy mhőseit ismerte. A szá-
zad elején Ö indította mtg a moz-
galmat azért, hogy tüdőszanatóriu-
mot létesítsenek a szentesi kórház-
ban. Agitált érte, egy érdekes és ér-
tékes albumot is szerkesztett. Számos 
novellát irt, amelyből egy kötetet saj-
tó alá is rendezett, körülbelül 40 év 
előtt verskötete is jelent meg. 71 évet 
élt. Tegnap temették el. Megérdemli 
mint igazi emberbarát, de megér-
demli mint író is tőlünk, hogy sír-
ján elhelyezzük megemlékezésünk cip-
rus lomb/öt. Sima László. 

— Naptár. Ma s/eptember 25-e 
csütörtök. Római kat. Gellért vt. pro-
testáns Kleofás. — A nap kel 5 33, 
lenyugszik 17 38 órakor. A hold kel 
16 10 órakor. 

— Ügyeletes gyógyszertárak. 
Ma és pénteken lik», v lamint Szen-
tessy, szombaton Cse'kóné, valamint 
Havas taitanak ügyeletes szolgálatot. 

— Színház. Ma este „KALAND* 
Hámorv Aladár felléptével. 

— Várható idő. Mérsékelt szél 
Felhőátvonulások, helyenként, főleg 
nyugaton csővel. — A hőmérséklet 
csökken. 

— M o z i k műsora : Barátság 
Mozgó: Csütörtök-péntek: Zsarnok. 
Szabadság Mozgó: Nem válok el. 

— Adóösszeirókat felvesz a vá-
rosi adóhivatal. Jelentkezni lehet a 
Városháza 11 es számú saobájában. 

— Ottóber 5 én lép életbe a 
téli időszámítás. Eredetileg ugy volt, 
hogy az uj időszámítás szeptember 
24-én tép hatályba, de arra való te 
kintettel, hogy az időt a vasúti köz-
lekedés miatt egybe kell hangolni a 
környező államokkal, a téli időszá-
mítás bevezetését október 5 ére ha-
lasztották. Október 5 ére virradó éjjel 
az órákat 1 órával v i s s z a k e l l 
igazítani. 

— Felvétel a Dolgozók Keres-
kedelmi Középiskolájába. Leg-
alább 20 jelentkező esetén a városi 
kereskedelmi középiskola keretében 
megnyitjuk a dolgozók kereskedelmi 
középiskoláját. Felvételre jelentkez-
hetnek azok a 18 életévüket betöltött 
férfiak és nők, akik a polgári iskola 
vagy a gimnázium IV. osztályát si-
kerrel elvégezték és 45. életévüket 
még nem töltötték be. A tanulás tel-
jesen ingyenes. — Beiratkozni lehet 
2 2 - 2 5 ig délelőtt 8 - 1 2 óráig a 
kereskedelmiben. Bővebb felvilágosí-
tást a jelentkezéskor ad a dolg. ke-
reskedelmi középiskolájának szerve-
zője, dr. Jeney János 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Vá lasszanak u j vezetőséget 
a szakszervezetek 

Pécsről jelentik: A baranyamegyei 
szociáldemokrata bányászok rendkí-
vüli összvezetőségí ülést tartottak és 
igen határozott hangon tették szóvá 
azokat a jelenségeket, amelyek a 
szociáldemokrata bányamunkásságot 
sorozatosan, sérelmesen érik. Az iz-
zó hangú felszólalások után határo-
zati javaslatot fogadtak el és azt hi-
vatalosan eljuttatták a Szociáldemo-
krata Párt országos főtitkárságához 
s a pártvezetőség elé. 

Követelik a szakszervezeti alapsza-

— Traktorok tulajdonjogának 
igazolása. A földmívelésügyi mi-
niszter által alakított szakbizottság 
Szentesre érkezik és október 7., 8. 
és 9 én tartja meg a város területén 
található mezőgazdasági traktor von 

bályok megalkotását, a szakszerve-
zeti kongresszus összehívását és a 
kongresszuson történő lajstromos, tit-* 
kos szavazás alapján új szakszerve-
zeti országos vezetőség választását. 

Ugyanilyen módon követeli a ha-
tározati javaslat az országos üzemi 
bizottság megválasztását, valamint 
azt, hogy a politikát küszöböljék ki 
a szakszervezetekbőlés a politikai 
tevékenységet csupán a pártokra kor-
látozzák. 

— Baleset. Valkai Péter Pálné 
derekegyházi lakos lovaskocsijával 
felborult és jobb karja eltörött. A 
kórházban ápolják. 

— Országos vásárok. Békésen 
tató és traktorroncsok tulajdonjogára < és Földeákon szeptember 26 27, Tö-. . *. rA!/c /pntmi UlíScnri 9Q.£n T/\mnrlril_ vonatkozó igazolási eljárást. Ezeken 
a napolton minden természetes, vagy 
jogi személy, akinek birtokában trak 

rökszentmiklóson 29-én, Tömörké 
nyen és Kiskunhalason október 1-én, 
Alpár községben pedig október 4 én 

tor vagy tiaktorroncs van, tulajdon- { , e s z o r s z á g ° s v á s á r -
joga igazolása véget köteles a bi-
zottság elölt személyesen, vagy iga-
zolt meghatalmazottja útján megje-, 
lenni és a traktorokra vonatkozó iga-
zoló okmányait felmutatni 

— A kiállítás vezetősége felkéri 
azokat az állattulajdonosokat, akik a 
kiállításon résztvesznek, hogy állatai-

Gazdák figyelmébe! Aszály 
cimén kalászosokban 77.000 kg.-ot 
törölt a pénzügyigazgatóság a csere-
bökényi területen. — Felhívjuk ezzel 
kapcsolatban az érdekeltek figyelmét, 
hogy a kárjegyzék a városi adóhi-
vatal I. kerületében (Városháza 9. 
szoba) szeptember 30. napjáig meg-

ka. pénteken délig fel.é.lenül veze,- I t * 
sék elő, hogy azok elrendezését és 
birálatra való előkészítését a bizott-
ság elvégezhesse. Úgyszintén felkéri 
a Csongrádmegyei Gazdasági Egye-
sületet, az összes gazdaköröket és 
UFOSz-szervezeteket, hogy vasárnap 
délelőtt 8 órakor kezdődő mezőgaz-
dasági kongresszuson a vármegye-
háza közgyűlési termében jelenjenek 
meg. Az előadások között általános 
érdeklődés előzi meg dr. Magyari 
Beck Vladimír gazdasági főfelügyelő 
előadását. 

— Sorozatosan elkövetett csa-
lás vétsége miatt bűnvádi eljárás ttum 
indult ifj. Székely Bálint Nagyörvény | T m Z ^ M uM-
. . w m C7ám alatti lakns ellen TOb s-erepei, ameiy az ország ujja-

sága ellen ezen határidőig fellebbezés 
adható be. 

— Szűnjön meg a kereskedő-
ellenes hangulat. A KOKSz elnöki 
tanácsa legutóbbi ülésén beszámolt 
a miskolci kongresszus eredményei-
ről. Az elnöki tanács foglalkozott a 
kereskedőellenes hangulattal és elha-
tározta, hogy ennek megszüntetésére 
erösebb felvilágosító munkát fognak 
kifejteni, öt országgyűlési képviselő 
tagja van a KOKSz-nak, ezekre eb-
ben a munkában fontos feladat vár. 
A KOKSz kiskereskedelmi főcsoportja 
plakátokon és a sajtóban akarja meg-
magyarázni a közönségnek azt a fon-

utca 63 szám alatti lakos ellen. 
— Árdrágitás miatt eljárást in-

dított a gazdasági rendőrség Czakó 
Jánosné Rákóczi -Ferenc-u. 43, Gu-
lyás Jánosné csongrádi és Jancsár 
Márk orosházi lakosok ellen. A vásár 
alkalmával textilnemüeket adtak el 
hatósági áron felül. 

— Megjelent az „Élet és Tu-
domány" legújabb száma. Az uj 
szám iartalma : Bálnavadászat, Sik-
lás a levegőben, Az első izzólámpa 
és még számos érdekes cikk. — 60 
fillérért mindenütt kapható. Mutat-

epitésében a kiskereskedőkre vár. 
— Letartóztattak egy vásár-

helyi gabonakereskedőt. Reményi 
Csedomir gabonakereskedő volt a 
vásárhelyi feketekereskedelem egyik 
szervezője. Közismert volt szabály-
talan üzletkötéseiről s most az egyik 
szövetkezet följelentésére letartóztat-
ták, mert nem tudott elszámolni a 
termelőkből vételi jegyek ellenében 
átvett és a közellátás áltai zárolt 65 
mázsa kenyérgabonával. — Reményi 
1945-ben már ült egyszer árdrágítá-
sért s alig egy hónappal ezelőtt ha-

ványszámot ingyen küld a Kiadóhi- sonló bűncselekményért 10 hónapi 
vatal: Budapest, VII., Rákócri-ut 54. fogházra Ítélték, amely büntetés le-

_ ingyen csávázószer az uj- t ö , t é s é t m e * s e m ^ t e . 
gazdáknak. A földművelésügyi mi- j 
nisz^érium a vetőmagcsávázást orszá- . 
gosan kötelezővé tette. Az ínséges és j 
minőségi vetőmagot már csávázottan j 
osztják ki. Azoknak a gazdáknak és , 
elsősorban ujgazdáknak pedig, akik 1 
saját vetőmaggal rendelkeznek, a mi- j 
nisztérium ingyen csávázószert ad. | 
Ezt a szentesi gazdák az Altalános 
Fogyasztási Szövetkezetnél (Kossuth 
utca 18 sz.) igényelhetik. Költsé-
gekre katasztrális holdanként 40 fil-
lért kell fizetni. 

— Elitéltek egy lótolvajt A 
szegedi törvényszék most tárgyalta 
Nyári Benjámin többszörösen bünte-
tett előéletű lótolvaj ügyét. Nyári a 
megye községeiben garázdálkodott 
és több gazda lovát elkötötte s el-
adta. . törvényszék jogerősen másfél-
évi börtönre itélte. 

Az állatklállltás 
szenzáció]« 

Folyó hó 28-án ebéd után, mi-
előtt a fogatszépségverseny megkez-
dődnék, dr Gonda Sándor kerületi 
lótenyésztési főfelügyelő bemutatja a 
kiállítás közönségének a lovak mes-
terséges megtermékenyítését E célra 
minden tenyésztő előállíthatja sárló 
kancáját a kiállítás területére, a be 
jára'nál törlénö állatorvosi vizsgálat 
mellett. Ennek dija darabonként 3 
forint, a megtermékenyítés dijtalan és 
arról szabályszerű fedeztetési jegyet 
adunk ki. 

Lótenyésztési felügyelőség. 

KLAUZÁL-utca 44 számú ház el-
adó, azonnal elfoglalható. 1132 

Hír a fiainkról 
Debrecenbe érkezett hadifoglyok 

közül az alábbiak érkeztek haza: 
A hadifoglyok között van Balkos 

Lajos szentesi, Farkas József derek-
egyházi, Ágoston Mihály mindszenti, 
Csatordái Imre nagymágocsi és Ma-
gyar Illés szegvári lakos. 

Tegnap a következő szentesi hadi-
foglyok érkeztek meg: Gálfy Jenő 
Mátyás király-ut, Nagy István Mun-
kás-sor, dr. Zsoldos Ferenc, Mar-
sovszki József Nagymágocs. 

Mészáros szabó fiáról hirt hozott 
dr. Zsoldos Ferenc. A fiu jelenleg 
még Maramaiosszigeten van, de ha-
marosan hazaérkezik. 

G o b o n i M t ó i verseny 
A termésforgalom miniszteri biztosa 

díjazással egybekötött gabonagyűjtési 
versenyt hirdetett a vármegyék, illetve 
a gabonavásárlási körzetek között. 
A legjobb gabonagyüjfési eredményt 
elérő vármegyék másfélmillió forint 
értékben mezőgazdasági gépjutalom-
ban részesülnek. Első díjként 500 000 
forint, második dijként 400.000 Ft, 
harmadik díjként 300000 Ft, negye-
dik dijként 200.000 és ötödik dijként 
100.000 forint értékű mezőgazdasági 
gépet juttatnak a nyerteseknek. 

KISIPARI SZEMLE 
w v w w w w 

Az iparkamarai választásokkal kap-
csolatban kedden értekezlet volt a 
szegedi iparkamaránál, amelyen a 
szentesi Ipartestület és a Kereskedő 
Egylet is képviseltette magát. Rész-
letesen megtárgyalták a választások 
előkészítését és ugy határoztak, hogy 
a választásokat november 30 án tart-
ják meg. A választás lajstromos lesz. 

A kiállításon résztvevő szentesi 
iparosok szerdán megkezdték a ki-
állítási anyag kihordását a vásár te-
rületére. Az anyag elbírálását pénte-
ken délután 2 órakor kezdi meg az 
iparügyi minisztérium, az iparkamara 
és az ipartestület megbizottaiból ala-
kult zsűri Ez fog dönteni a díjazá-
sok felöl is. 

A vidéki fodrásziparosok vasárnap 
közös értekezletet tartottak Budapes-
ten. Az értekezlet legfontosabb prob-
lémája a záróra-rendelet volt. A 
f Ddrászipárosok azt kérik a kereske-
delmi minisztériumtól, hogy járuljon 
hozzá azoknak a városoknak a kéré-
séhez, amelyek azt kívánják, hogv 
vasárnap helyett hétfőn tarthassanak 
zárva. Jelenleg ugyanis az a helyzet, 
hogy vasárnap a tízezer lélekszámon 
aluli mezőgazdasági községek fod-
rászai tarthatnak nyitva. A vidéki 
iparosok ilyenirányú kérésüket a vi-
déki politikai pártszervezetek javas-
latával terjesztik elő. 

Apróhirdetések 
TARTÓSHULLÁMOT, hajfestést 

szökHést, vizhullámot garanciával 
gyönyörűen készíti Zsemba Teleki 
Pál u. 25. 23V 

— Bőröndöt, retikü't, iskolatás-
kát, pénztárcát, levéltárcát készít, ala-
kit Kovács Dániel bőröndös. Törzs 
Kálmán-u. 17. 1107 

Központban, 
mektelen házaspár 2, vagy 3 szobás 
lakást. Negyedévi, vagy félévi lakbért 
előre JlzetT. Cím Szalay János szer-
kesztő. Szent Imre herceg utca 1 sz. 

Főszerkesztő. Sima László. 
Felelő* szerkesztő: Szalay János 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a •Barátság' nyomda 

Felelői nyomdavezető: Csernos L. Imre 
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Színházm KÖZGHZDRSRG 
Vendégszereplök 

A Hámori társulat vendégművé-
szeinek, P e r é n y i Lászlónak és 
Sárdy Jánosnak feliépe táblás há-
zak előtt ment. A filmről ismert mű-
vészek szereplése iránt városszerte 
érdeklődés nyilvánult s a közönség 
szinültig megtöltötte a színháztermet 
ugy, hogy estefelé már jegyet sem 
lehetett kapni. 

Kedden este került bemutatásra 
S. Oeyer és R. Katscher hangulatos 
operettje, a Gyertyafénykcringö, Sár-
dy János, az ismert fiimamorozó föl-
léptével. Sárdy, amint a színpadra 
lépett, nyíltszíni tapsot kapott és 
úgyszólván az egész darab irányítá-
sát a kezében tartotta. Jók voltak 
azonban mellette H. Déri Marika és 
Beszterczei Pál, aki végre neki meg-
felelő táncos komikus szerepben 
csillogtathatta tehetségét. E fiatal 
művészt nagyon sokszor szeretnénk 
hasonló szerepben látni. 

Egyébként szerdán este szintén 
Sárdy felléptével az egész társulat 
egy művész estet rendezett, melyen 
a társulat minden tagja fellépett. 
Sárdy János dalaival ismételten be-
lopta magát a közönség szeretetébe, 
úgyhogy bátran mondhatjuk, a mű-
vész-revü a legnagyobb sikert ered-
ményezte. 

i m p o r t 
Jól szerepeltek a szentesi 

csapatok. 
A bajnokság harmadik fordulója 

mindkét helyi csapatnál döntetlen 
eredményeket hozott. Az SzMTE nél 
úgylátszik valóban megfordult a koc-
ka, a MAV Mkes játékával megér-
demelten tartotta meg az egyik baj 
noki pontot. Itthoni pályán 1 : l-es 
döntetlen mérkőzést játszott a KTK 
csapatával. Az SzMAV-ból észreve-
hetően hiányzott Fazekad, viszont a 
csapat minden egyes tagjáról csak a 
dicséret hangján emlékezhetünk meg. 

Az SzMTE Kiskunmajsán vívott 
2 : 2 es erodményfl mérkőzést, mely 
eredmény bizonyítja, hogy a csapat-
nál örvendetes fordulat állott be. 
Úgy a csatársorról, mint & védelem-
ről csak jót mondhatunk. 

Az NB Il-es bajnokságban a Cs. 
Barátság 3 : 0 ra győzött a KAC csa-
pata ellen. 

Vasáruk 
. tűzhelyek; 

zománc-
edények 

szeg, drót, rd/vas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

Szentes, Bartha János u. 12. 
Telefonszám : 13 

HIRDETMÉNY. 

Folyó évi október, november és 
december hónapra szóló közellátási 
jegyeket a városi közellátási hivatal 
okt. 4 ig bezáróan fogja a városházán 
kiosztani szigorúan vett utcabeosz-
tás mellett. Idevonatkozó részletes 
hirdetményemet a város egész terű 
ie'én doboltatom, azonkívül az meg-
tekinthető a városházán a hirdető-
táblán és a közellátási hivatal aj-
taján. 
1U7 Polgármester. 

Két fontos kérdés 
V Mindenfelé azt panaszolják, hogy 
j baj van a vetőmagvak körül. Ezzel 
i a rendkívüli fontos kérdéssel foglal-
' kőzik most a Viharsarok, több, szo-
; ciáldemokrata földműves bizottsága. 

Ezek a bizottságok minden vonat-
kozásban megvitatták az ügyet és 
igen fontos két határozatot hoztak. 

Az egyik így hangzik: Annak da-
cára, hogy Összeírták azokat, akik 
vetőmagot igényelnek, de mert aki-
látások igen rosszak és csak kis 
mértékben tudják az igényléseket el-
intézni, ennélfogva azt kérik, hogy 
ha az illetékesek nem adnak vető-
magot, akkor világosítsák fel a gaz-
dákat, hogy akinek nincs elegendő 
vetőmagja, az ott szerezze be, ahol 
tudja. 

A másik határozat lényege: írja-
nak fel a bizottságok a földmüve-
lésügyi minisztériumhoz, hogy a ve-
tőmagvak tisztítását országszerte te-
gyék kötelezővé. 

Ennek a határozatnak az az indító 
oka, hogy a vetőmag tisztítása al-
kalmával előfordul, hogy 7—8, sőt 
még valamivel több százalékban 
idegen mag van a búzában. Már 
pedig ennek az a következménye, 
hopv ¡\7 ilyen mag elgszositja a ve-
tést és lényegesen rontja a termés-
nek a várható eredményét. 

Mezőgazdaság 
A Magyar Közlöny-ben megjelent 

rendelet szerint azok a gazdák, akik-
nek a földadót terményben kell fi-
zetniök és ennek a kötelezettségük-
nek szeptember 15-ig nem tettek 
eleget, elszámolni tartoznak a föld-
adó lerovására alkalmas terményeik-
kel. Az elszámolást a községi, il-
letve állami végrehajtóból további 
egy elöljárósági tagból, valamint a 
Termelési Bizottság egy tagjából álló 
háromtagú bizottság végzi a hely-
színen. Az elszámolásnál a gabona-
nemüeknél a cséplési eredmény a 
kiindulási alap. Ha a cséplési ada-
tok hiányoznak, akkor az alapot 
becsléssel kell megállapítani Akik 
földjüket haszonbérletbe adjál» ki, 
azoknál a haszonbér fejében tény-
legesen kapott terménymennyiség a 
kiindulási alap. 

Levonható az alapból a % munká-
soknak kiadott aratórész, cséptőrész, 
¡s hatóságilag megállapított fejadag, 
az éves cselédek fejadagja, a ve-
tőmagigénylés, valamint a haszon-
állatok takarmányozásához és hizla-
lásához szükséges terménymennyi-
ség A Magyar Közlöny legújabb 
számában megjelent rendelet szabá-
lyozza a gazdák természetbeni ma-
gánjogi tartozását is. E szerint csak 
a föladó és a beszolgáltatás telje-
sítése utan lehet magántartozásokat 
terménnyel kifizetni. 

R földművelésügyi minisztérium 

ingyen vetőmagcsávázó szert 
oszt. Kossuth utca 26 szám alatt lévő 

Szentesi Általános Fogyasztási 
Beszerzi-, Termelő- és Értékesítő Szövetkezetnél 

jegyezhető elő. — Olcsó munkásba' .iancsok, karton- és egyéb 
textil áruk. — Beszolgáltatési és e«yéb termény átvétel. — 

Cikta cipők. Gumicsizmák. — Haláruk. 

Újból kapható 
LÜC é5 JEGENYE 

fenyődeszka, gerenda rendelésre és raktáron 
Tel.: 71 M O B I L I A fatelepén 

FenyÓ - •>*"- és tölgy 
fiirészáru kapható a 

Z S O L D O S T E L E P E N 
T e l e f o n s z á m : 5 é s 8 

HIRDETMÉNY 

Az általános vérvételekről elmaradt 
féléven felüli egypatás állatok tulaj 
donosait felhívom, hogy a pót-vér-
vétel 1947. évi szeptember hó 29 én 
déluíán 1 órakor kezdődik a szentesi 
közvágóhíd udvarán. A vérvételek 
költségenként állatonként 2 forintot 
állapitok meg, amit vérvételkor kell 
Kifizetni. A vizsgálandó állatok mar 
halcvelét j>e kell mutatni. . 

Figyelmeztetem az elmaradt egy-
patás állatok tulajdonosait, hogy f a 

Pártélet • 
Folyó hó 25-én, csütörtökön este 

7 órakor a Máv. üzemi pártszerve-
zetnél üzemi pártnap. Előadó: Lend-
vay István. 

Folyó hó 26-án, pénteken este 7 
órakor pártest a Pártszervezet szék-
házában. Előadó: Vámos Imre elvtárs 

á l l a n d ó vetőmagtisztifás 

„PETKUS" 
vetőmagtisztitón 

Földműves Szövetkezet K r s i é l e 

HIRDETMÉNY. 
A földművelésügyi minisztérium 

226.050—1947 X 3. üo. számú ren-
deletével a földiiözjuítatotlaknak és 
általában a mezőgazdasággal isme-
reteiket gyarapítsák és ennek foly-
tán földjeiket nagyobb jövedelmet 
biztosító rnódon művelhessék, evég-
bM a folyó év telén ismét nagy 
számban kíván áilaini gazdasági 
tanfolyamot rendezni. 

A tanfolyamok elvégzése ?.z ezüst-
kalász jelvény viselésére jogosít, s 
egyszersmint a tervezett és a jövő-
ben bevezetendő kötelező gazdasági 
képesítést ís nyújtia. A tanfolya-
mokra 20 életévüket betöltött sze-
mélyek, elsősorban az önálló gaz-
dálkodók iratkozhatnak be, nemre 
való tekintet nélkül. 

A tanfolyamok ingyenesek. A tan-
folyamra jelentkezők !947 szeptem-
ber 30 ig jelentkezzenek a városhá-
zán a gazdasági hivatalban. 
1128 Polgármester 

ezen alkalommal sem jelennének meg 
a jelzett helyen és időben, ugy a 
kihágási eljárást haladéktalanul meg-
ír,ditom ellenük. Ezenkivül megtiltom 
olyan egypatás állatra a marhalevél 
kiállítását, vagy átírását, melynek tu-
lajdonosa nem tudja igazolni a vér-
vétel végrehajtását. 
1124 Polgármester. 

Uj betübokréta című I. elemista 
katolikus ÁBC könyvet megvételre 
keresek. Értekezni a kiadóhivatal-
ban vagy Nagyörvény utca 21. 

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Divat , rövidáru 
és pipere cikkek 

Lcwynél 
Kossuth u. 18 

HIRDETMÉNY. 
Közhírré teszem, hogy a Földmi-

velésügyi Miniszter Ur a 186.358-
1947 F. M. sz. rendeletével a búza 
és az árpa vetőmag kötelező csá»~* 

j zást rendelte el. 
A hivatkozott rendelettel egyíde-

' jüleg a FöldmívJésügyi Miniszter Ur 
! 186i430-1947. XI. 2. szám alatt or-
| szágos csávázási akciót tett folya-
i matba. 

A csávázószereket a termelők in-
gyen kapják, csak minden egy má-
zsa vetőmag megcsávázásához szük-
séges 20 dkg csávázószer után fi-
zetni kell a MOSZK helyi elosztó 
szervének (Szentesi Ált. Fogy. Besz. 
Term. és Ert. Szöv. Kossuth-u. 26.) 
40 fillért költségtérítés címén. 

Felhívom a gazdaközönség figyel-
mét, hogy annál is inkább, mivel a 
csávázószer ingyenes, saját érdekük-
ben vegyék igénybe. Polgármester 

HIRDETMÉNY. 
Felkérem mindazokat, akik a Szen-

tesi Kiállítás hetében várható idegen-
foigalom alkalmából a kongresszu-
sokra és ünnepi alkalmakra érkező 
vendégek elszállásolására helyet, 
szobát tudnak rendelkezésre bocsá-
tani, szíveskedjenek a kiállítási iro-
dában, (Városháza fdsz 21 sz.) fe-
lentkezni, ahol közelebbi felvilágo-
sítást megkapják 1101 Polgármester 




