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

Elhalasztották a moszkvai 
konferencia berekesztését 

Váratlan fordulat állott be a mosz-
kvai értekezlet egyébként meglehető 
sen lehangoló menetébe : a távozni 
készülő külügyminiszterek hirtelen 
elhalasztották utazásukat. így beava-
tott körök valószínűnek tartják, hogy 
az értekezlet csak pénteken vagy 
szombaton fejeződik be. Úgy vélik, 
hogy ez a meghosszabbítás azzal a 
titkos tárgyalással áll összefüggés-
ben, amelyet Bevin brit külügymi-
niszter folytatott Sztálinnal. 

A külügyminiszterek hétfőn zárt 
ülést tartottak, amelyen az osztrák 
szerződés még mego'datlan kérdé-
seivel, azaz a német javak és a ha-
tárok problémájával foglalkoztak. Ma-
gyar szempontból a tárgyalás érde-
kessége az, hogy bevitették a ma-

gyar békeszerződés szövegét. 
Érdekes és a moszkvai helyzettel 

kapcsolatban figyelemre méltó be-
szédet mondott 

Harold Laski elvtárs 
Prágában. Hangsúlyozta, hogy a de-
mokráciában minden nemzetnek és 
minden embernek egyenlő jólétet 
kell biztosítani, de ennek alapja a 
nemzetközi béke, ami viszont nem 
jöhet létre a nagyhatalmak egyetér-
tése nélkül. A Szovjetunió — mon-
dotta — sem háborút, sem terjesz-
kedést nem akar. Bevinről szólva 
kijelentette, hogy a brit külügymi-
niszter őszintén kívánja a barátságot 
a Szovjetunióval, bármennyire sze 
retnének is egyes politikusok viszályt 

Bán Antal elvtárs rendeletére 

cipofalpalási utalványt Kapnak a dolgozók 
Bán Antal elvtárs iparügyi miniszter tegnap rendeletet adott ki, amely 

szerint a dolgozók cipőellátásának biztosítására talpaiási utalványokat kell 
rendszeresíteni. Ezek az utalványok a rajtuk feltüntetett érvényességi idő 
alatt az ország területén bármely cipésznél beválthatók. Az utalványokat az 
Anyag- és Árhivatal bocsájtj'a ki és feltünteti rajtuk, hogy az a férfi-, női-, 
vagy gyermekcipő talpalására jogosít. Az utalvány ára 60 fillér. 

Az amerikai vöröskereszt 
delegátusa Szentesen 

Vasárnap — mint azt lapunk is 
közölte — Szentesre érkezett a he-
lyi fiókegyesület meglátogatására a 
Magyar VCröskeieszt Országos ügy-
vezető elnökének Vállay Gyulának 
kíséretében Victor W. Skala ezredes 
az amerikai Vöröskereszt delegátusa. 

Az eredeti programmtól eltéröleg 
nem 12 órakor érkeztek meg, s így 
a fogadásukra egybegyűltek jórésze 
már eltávozott s csak a szorosan 
vett helyi vezetőség fogadhatta az 
érkező vendégeket. Látogatásuk hi-
vatalos jellegű volt. Az amerikai de-
legátus a tárgyalások során kifejtette 
az amerikai vöröskeresztnek azt az 
őszinte elhatározását, hogy a ma-
gyar vöröskereszt útján a rászoru-
lókat faji, vallási, politikai, nemze-
tiségi és társadalmi megkülönböz-
tetés nélkül a legmelegebb szeretet-
tel óhajtja megsegíteni. Az ame-
rikai vöröskereszt 2 millió vörös-
kereszt-dollár, azaz 200 millió fo-
rint értékű természetbeni adományt 
ajánlott fel a testvér — vöröskereszt-
nek, mely elsősorban kórházi mű-
szerekből, ágyneműekböl, szappan 
küdeményekböl, ruházati cikkekből 
és cipőkből állanak. 

Melegen érdeklődött a helyi kór-
ház jelenlegi állapotáról, szükségle-
teiről és Ígéretet tett, hogy a ma-

gyar vöröskereszt útján nagyobb 
adományt juttat kormányunknak. 

Az ügyvezető igazgató közölte, 
hog.y az Oxfordban 1946. évben 
megtarlottvöröskeresztes kongresszus 
határozata értelmében a nemzeti 
vöröskeresztek csak a nemzeti test-
vérvöröskereszteket segélyezik. Az 
amerikai vöröskeres'zt a legnagyobb 
bizalommal van a magyar vörös-
kereszt iránt és ennek tudható be, 
hogy a hatalmas amerikai adomány 
szétosztását kizárólag a magyar vö-
röskereszt szerveire bízta. Hangsú-
lyozta az ügyvezető igazgató, hogy 
ezt a megtisztelő bizalmat minden 
fiókegyesületnek ki kell érdemelnie 
és munkájában a társadalom legszé-
lesebb rétegeit bevonnia. 

A helyi szervezet megköszönte a 
kapott felvilágosítást és közölte a 
központ kiküldött képviselőjével, 
hogy a vöröskeresztes gondolat el-
mélyítésére és propagálására egész 
napos piogrammal ez év május 18-
án „Vöröskerestes napot" rendez, 
melynek célja egyúttal a Siess I Adj! 
Segíts I anyagi támogatása hadifog-
lyaink érdekében. 

A felajánlott segélyzésekre vissza-
térve a kiküldött közölte, hogy a 
kórházi szükségleteket rövidesen 
megküldik, míg a ruha és cipöado-

Kovács Béla 
ügye 

Sajtóközlések alapján az utóbbi 
napokban elterjedt a híre annak, 
hogy a népügyészség újból kikérte a 
Kisgazda Párt volt országos főtitká-
rát a nemzetgyűléstől. Ezzel kapcso-
latban dr. Ferer.cz Tibor vezető 
népügyész a sajtó munkatársaival 
közölte, hogy a budapesti népbíróság 
újabb kikérési indítványt nem jutta-
tott el a Ház elnökségéhez és így 
nyilvánvaló, hogy az eredeti kikérési 
kérelemnek plenáris tárgyalásáról van 
szó. 

Ősszel megkezdik o 
demokratikus tíonvMsö 

fejlesztését 
Az uj honvédség valóban néphad-

sereg lesz. Uj szervezeti szabályai 
megszüntetnek nemcsak minden szü-
letési, hanem képzettségi előnyöket 
is. A hivatásos és tartalékos tiszt és 
tiszthelyettesi állomány a nép egész 
tömegéből alakul, az egész társadalmi 
osztályok országos arányszámának 
megfelelően. Hogy a honvédség fel-
adatának megfelelhessen, 1947. évi 
október 1-én megkezdődik fejlesztése. 
Az első fejlesztési periódust a há-
roméves tervre való tekintettel, 3 
évben állapították meg. 

Értekezlet a hadifoglyok 
és a hadigondozottak 

szociális megsegítéséről 

támasztani a két ország között. 

A Lordok Háza elfogadta 
a magyar békeszerződést 
Szerdán hajnalban jelentette a 

londoni rádió, hogy a Lordok Háza 
kedd délutáni ülésén megvitatta az 
öt volt ellenséges állammal kötött 
békeszerződés elfogadásáról szóló 
törvényjavaslatot. A felsőház tagjai 
egyöntetűen megállapították, hogy a 
Duna-probléma megoldása rendkívül 
fontos, A Lordok Háza megszavazta 
a törvényjavaslatot,, amely rövidesen 
törvényerőre emeikedik. ide tartozik 
még az is, hogy a prágai rádió je-
lentése szerint a csehszlovák minisz-
tertanács elfogadta a Magyarország-
gal kötött békeszerződést. 

mányok azok felleltározása és szét-
osztályozása után a nyár derekán 
érkeznek le a fiókokhoz. 

Befejezésül az amerikai delegátus 
elmondotta, hogy magyarországi kör-
útján a magyarság élniakarásáról 
győződött meg. Sok szerencsét kí-
vánt a magyarsag heroikus küzdel-
méhez. Szavait magyarul így fejezte 
be : Dolgozni I Dolgozni I Dolgozni I 

A hadifoglyok, hadigondozottak és 
hadisegélyesek problémáival foglal-
kozva Klaniczai népjóléti miniszteri 
tanácsos jelenlétében, valamint a vá-
ros és vármegye vezetőivel értekez-
letet tartottak a városházán. A érte-
kezlet homlokterében a háború sze-
rencsétleneinek szociális megsegítés 
utján történő problémái állottak. 

Foglalkoztak a hadifoglyok kérdé-
sével, a hadigondozottak és hadise-
gélyesek ellátmányával. Igen sok az 
ország területén a visszaélő és csaló 
hadifogoly — hallottuk az értekezle-
ten — akik Budapesten készpénzért 
vett hadifogoly igazolványokkal szél-
hámoskodnak. Az ilyen hadifoglyok 
lefülelése csupán az igazolványok 
tüzetes megszemlélése után végezhető 
el, ugyanis azokon az igazolványo-
kon, ahol nem szerepel a debreceni 
átvevő állomás bélyegzője, hamis 
adatok vannak. 

Az értekezlet arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy a 

hadifoglyok hazahozata la az 
állam köte l e s sége kell, hogy 

legyen, 

a társadalomnak és a szociális intéz-
ményeknek pedig a hazatérő hadifog-
lyoknak a társadalomba való bele-
illesztése a feladatuk. Megnyugtatunk 
mindenkit, 

hogy ugy a magyar kormány-
nak, mint a pénzügyi kor-
mányzatnak is e l sőrendű fel-
adata a hadifoglyaink mi-

e lőbbi hazahozata la . 
Több életrevaló javaslat merült fel 

hadifoglyaink elhelyezése érdekében, 
igy próbál a nincstelen hadirokkant, 
hadifoglyokon a- hadigondozott jára-
dék előlegrendszer segíteni. 

Az értekezlet az üzemek, vállalatok 
fokozott ellenőrzésére hivta fel a szo-
ciális titkárokat, hogy hány százalék-
ban tartsák be a hadigondozott al-
kalmaztatási százalékot. 

Sérelmezték a felszólalók azt, hogy 
hadifoglyaink az utcán koldulnak, 
házakhoz benyitogatnak és alamizs-
nát kérnek. Ezt nem engedheti meg 
a társadalom, mert szégyenére válik 
és elhelyezésükről mielőbb gondos-
kodni fog. 



Munkások I Elvtársak I 
Készüljetek a harmadik szabad május 1 . megünneplésére ! 

PESTI LEVÉL... 
Budapes t . . . a Duna gyöngye. . . 

a gyönyörű magyar főváros, amelyet 
a fölszabadulás óta most láttam elő-
ször s nyugodtan mondhatom : 
majdnem békebeli szimpompájában 
tündökölt. Nézzük csak, milyen a 
mai Budapest, de előbb talán essék 
szó arról, hogy a vidéki ember ho-
gyan kisérte figyelemmel a pesti 
életet s hogyan képzelte el a ma-
gyar fővárost a felszabadulás után. 

Kezdjük talán azon, hogy a há-
ború előtti időkben a vidéki kisem-
ber csak igen ritkán jutott fel a fő-
városba és pedig általában a nem-
zetközi vásár idején, vagy augusztus 
20-ára, esetleg egyéb olyan alkal-
makkor, amikor féláru uíazás volt 
biztosítva. Ilyenkor persze a főváros 
is ünnepi köntösbe öltözött s tün-
döklő színeivel, lüktető életével va-
lósággal elkápráztatta a vidékről 
felérkezőket. Az ostrom idején va-
lamennyien féltő aggodalommal for-
dultunk a főváros felé s a felszaba-
dulás után mély fájdalommal érte-
sültünk arról a borzalmas pusztu-
lásról, amelyet a rendkívül hosszú 
ostrom alatt Budapest elszenvedett 
Az újságok leírásai, s a szemtanuk 
elbeszélései alapján azt hittük, hogy 
ott alig maradt egy ép ház, a há-
ború vihara mindent letarolt s a mi 
drága Budapestünk úgyszólván a 
földdel vált egyenlővé. 

Azután arról hallottunk, hogy 
megkezdődött a romok eltakarítása, 
megindult az újjáépítés. Az ipari 
munkásság, a budapesti dolgozók 
helyreállították az üzemeket, megin-
dították a termelést, s áldozatos, 
lemondásokkal és nélkülözésekkel 
teljes munkával újból életet leheltek 
abba a hatalmas és letargiába zu-
hant, kihalt kőrengetegbe, amit an-
nak idején jelentett ez a név: 
Budapest. Később hallottunk és ol-
vastunk az újjáépítés csodával ha-
táros eredményeiről és arról, hogy 
a demokratikus újjáéledés lankadat-
lanul és nem szűnő energiával foly-
tatódik sa budapesti dolgozók olyan 
eredményeket produkáltak, amelyek 
kivívták a győztes hatalmak bizal-
mát és osztatlan elismerését a fiatal 
magyar demokrácia iránt. 

Azóta két esztendő telt el. S néz-
zük hogy a hírek s különösen az 
újságok leírásai alapján hogyan 
tükröződik vissza a vidéki újságol-
vasó gondolataiban a ma Buda-
pestje : Idegesség, zűrzavar... vetkőz-
tetők, rémület... zsúfolt villamosok... 
revolveres banditák, akik minden 
utcasarkon, minden kapualjból lé-
selkednek a tisztességes, becsületes 
emberekre. 

5 mit láttunk? 
Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy 

mindebből semmit sem láttunk. A 
régi, megszokott rend és nyugafom 
fogadja a fővárosba érkezőt s aki 
— mint én is — a fölszabadulás 
óta nem látta Budapestet, ugy érzi 
és ugy látja, hogy külsőleg nem 
változott semmit: ugyanaz a béke-
beli fény fogadott bennünket s a 
lüktető életben sem láttunk mást, 
mint egy hatalmas, arányaiban szin-
te túltengő ipari centrum megszo-
kott velejáróját. Valami azonban 
mégis történt, kellett, hogy történ-
fc Hogyan lehetséges az, hogy az 
ájult Budapesten megindult az élet, 
a közlekedés, kinyitottak és meg 
teltek az üzletek és rövid két esz-

tendő alatt odáig jutottak az újjá-
építés terén, hogy nemcsak romokat, 
de a felületes szemlélő még hábo-
rús károkat is alig lát? 

Igen, valami történt és ezt a va-
lamit a magyar munkásság csinálta. 
Vájjon kik vezették őket, kiknek 
köszönhető, hogy uj élet fakadt a 
romokon?... S mint szociáldemo-
kraták, vizsgáljuk meg először moz-
galmi szempontból az ország szivét, 
az újjáépítés, a demokratizálódás 
élén járó Budapestet. 

R szociáldemokrácia 
jegyében 

Az már szinte közhellyé vált 
hogy Pesten minden második em-
ber kabátját a vörös kalapácsos 
jelvény disziti. S erről most alkal-
munk volt saját szemünkkel meg-
győzni. Egy igen forgalmas útvonal 
rövid szakaszán szemlélődtünk né-
hány percig a kora reggeli órákban 
"s megtaláltuk a szociáldemokrata 
jelvényt a munkahelyeikre siető 
dolgozókon, a rikkancson, az utcai 
árusokon, sőt találomra bepillantot-
tunk egy üzletbe, ahol a tulajdonos-
tól kezdve a kifutóig mindenki ezt 
a jelvényt viselte büszkén és ön-
tudatosan. Határtalan bizalom árad 
a Szociáldemokrata Párt felé, amely 
nem kis mértékű hálaérzeltel páro-
sul. S igy megkapjuk a válas/t a 
fölvetett kérdésre is: megérezzük, 
hogy mi az oka ennek a bizalom-
nak, hálának, szimpátiának. Kezdjük 
megérteni, hogy kiknek a vezetése 
alatt indultak rohamra a felszaba-
dulás után fővárosunk dolgozói, 
hogy uj életet teremtsenek. 

Budapes t a szoc iá ldemo-
krácia j egyében épül u j j á . 

R „ főhad iszá l l áson" . 
A Rákóczi-uti Palace szállóban 

vagyunk, a Szociáldemokrata Párt 
központjában. Az idő reggel fél 9. 
Egymásután gyülekeznek az elő-
csarnokban a vidékről felérkezett 
szociáldemokrata funkcionáriusok, 
hogy résztvegyenek a párttanács 
9 órakor kezdődő ülésén. Az elénk-
táruló kép nyüzsgő hangyabolyhoz 
hasonlít. Az elvtársak élénk beszél-
getésbe merülnek, közülük nem egy 
most van először itt a Szociálde-
mokrata Párt „főhadiszállásán". 
Olykor kissé alábbhagy a vita, ami-
kor a forgóajtón ujabb embercso-
portok özönlenek befelé. 

Háromnegyed 9 tájban megérke-
zik egy alacsony, köpcös, szemüve-
ges ember „barátsága-gal köszön a 
portásoknak s az előcsarnokban 
várakozóknak, akik ugyanugy fo-
gadják. Végigsiet köztük, közben 
meg-megáll, néhány szót vált egy-
egy csoporttal, majd továbbmegy, 
ismét megáll s pár pillanat múlva 
már élénk eszmecserét folytat az 
egyik pártalkalmazottal... Szakasits 
Árpád elvtárs. 

S itt éreztük először, hogy ben-
sőleg megváltozott az élet. Megér-
kezik egy pártvezér, egy miniszter, 
elnökhelyettes minden ceremónia 
nélkül és előre köszön a portásnak. 
Számunkra nem meglepő, vagy cso-
dálatos ez, csupán azért jegyezzük 
meg, hogy ezzel is rávilágítsunk: 
nagy és mélyreható változások tör-
téntek, Magyarországon is uj és 
helyes ulra terelődött az élet. Uj 
értelmet és megbecsülést nyert a 
munka, az emberek, természetesen a 

dolgozó emberek felismerték egy-
másban az embert, megtanulták 
tisztelni és becsülni azt, ami az em-
berben a legértékesebb, a munkáját 
s ez és nem a rang,, vagy a cím a 
fokmétő. Mindenki, akármilyen po-
zícióban ü1, akármilyen foglalkozást 
üz, az ország egyik építőmunkásá-
nak tekinti magát. Igen, az embe-
rek megbecsülik és tisztelik egymás-
ban az embert s ezzel megbecsülik 
önmagukat. 

Rz utca képe 
Elvegyülünk az utca forgatagában 

s ettől kezdve érdemes párhuzamot 
vonni az események között: Tava-
szias, divatos ruhák váltakoznak 
foltos rongyokkal... Soha annyi kol-
dús nem voit Budapesten, mint 
most... de ugyanakkor azt is meg 
kell mondani, hogy a másik oldalon 
a régi, békebeli létszámban talál-
hatók a sors kegyeltjei, akik része-
sülnek minden földijóból. Tömve 
vannak a kávéházak, a mulatók, a 
bárok, tobzódnak a jobbnál-jobb 
ételekben, folyik a pezi-gő, úsznak 
a százasok, a mozik színházak előtt 
hosszú sorokban állnak az emberek. 
Az üzlelek tömve vannak áruval és 
és vevővel egyaránt. Csak éppen 
azok nem tudnak vásárolni, azok 
nem tudják kielégíteni szükségletei-
ket, akik erre elsősorban rászorul-
nak. 

Az üzleti szellem a — mond-
hatjuk — semmiből való pénzcsi-
nálás nem halt ki s a pestiek lele-
ményessége ezen a téren is újabb-
nál-újabb ötletekkel jelentkezik. A 
legnagyobb keletje kétségtelenül az 
amerikai rágógun inak van, de lép-
ten nyomon beleütközünk cigaretta 
árusokba is. Zajlik az élet... 

Koldus a koldúsnak 
Az egyik utcasarkon fehérbotos 

vak öregasszony kéreget. Siránkozó 
hangon hívja föl a figyelmet nyo-
morúságára. Bizony sokan elmennek 
mellette a k i n e k pedig nem jelen-
tene különösebb megterhelést az a 
néhány fillér, ami ennek a szeren-
csétlen koldúsnak talán az életet 
jelenti. S látjuk, amint megáll előtte 
egy nyomorék, katonaruhába öltözött 
fiatalember, aki talán a szemközti 
sarkon koldult eddig: belenyúlt 
szakadozott, gyűrött-, foltos, ruhájá-
nak zsebébe, kivett egy forintot és 
beletette a szerencsétlen öregasszony 
kezébe... Koldus a koldúsnak.. 

Fény és árny 
Tarka és változatos az a színfolt, 

ami a pesti utcákon látható, de 
egyben szomorú ís nekünk, akik az 
egyenlőséget hirdetjük. Minden esetre 
vigasztaló az a tudat, hogy a társa-
dalmi és gazdasági kiegyenlítődés 
felé már eddig is jelentős lépéseket 
tettünk s ez biztató ígéret a jövőre 
nézve. 

Ma még fény és árny, nem is 
csodálkozhatunk ezen. Akik meg-
szokták a tobzódást s ehhez meg-
felelő anyagi alappal is rendelkez-
nek, azok ott folytatják ahol az ost-
rom idején abbahagyták. A dolgo-
zók viszont, akiknek munkájából 
épül az ország, viselik a veszlett 
háború utáni idők Összes terheit. 
De bíznak a demokráciában, bíznak 
vezetőikben, akik megteremtették a 
stabilizációt, mely biztosito'.ta a lét-
minimumot s ¡most megindítják a 
hároméves tervet, amely jelentős 
lépés a szocializmus felé. 

Fény és árny, tobzódás és nyo-
mor, de nincs már messze az idő 
amikor a kettő kiegyenlítődik s he-
lyébe lép a jólét, a dolgozók társa-
dalma: a szocializmus amely felar-
tózhatatlanul közeledik. (—rian—) 

A város közerkölcsére veszedelmes 
kerítőnet fogott a rendőrség 

A rendőrség bizalmas bejelentés 
alapján és bravúros nyomozás után 
elfogta Halmay Mária Szentes Rózsa-
utca 11. szám alatti lakost és kerités 
bűntettével előállította. Halmay Mária 
visszaélve a mai erkölcsi viszonyok-
kal, fial3l, tapasztalatlan leányokat 
erkölcstelen életre biztatott és vitt 
bele. A lányokat aljasul és gazemberül 
kihasználta. Valósággal üzérkedett 
velük. A férfiaktól kapott pénzt erő-
szakkal elvette a lányoktól és saját 

céljaira forditotta. 
Minthogy a város közerkölcsére és 

közegészségére rendkívül veszélyesek 
az ilyen esetek, a rendőrség nyomo-
zást indított Halmay Mária áldozatai 
után egyrészt, másrészt pedig, hogy 
felkutassa a közerkölcsök szempont-
jából annyira veszedelmes titkos kéj-
nőket. A nyomozás befejezése utan 
Halmay Má/iát a rendőrség kerités 
bűntettével a szegedi államügyész-
ségre kiséri át. 

Május 15-től kezdve 
csak megbízott nagykereskedők oszthatják ki 
a közszükségleti cikkeket a fogyasztók között 

A 2300/1947. M. E. sz. rendelet 
szerint a törvényhatóságok fogyasz 
tói részére kiutalt egyes élelmisze-' 
reknek és egyéb közszükségleti cik-
keknek fogyasztók között történő 
szétosztását 1947 május hó 15 tői 
kezdve csak az a nagykereskedő 

végezheti, akit a kereskedelmi és 
szövetkezeíügyi minisztérium meg-
bíz. A nagykereskedők az idevonat-
kozó kérelmüket haladéktalanul 
nyújtsák be a törvényhatóságok 
első tisztviselőihez. 

Elvtárs 
olvasd, — ter jeszd a 

SZENTESI LAP-ot 
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Szabadság Mozgó: Ma : Budai 

cukrászda. 

— Külterületi istentisztelet. F. 
hó 27-én, vasárnap délután 3 óra-
kor Dónát 1 szám alatt református 
istentisztelet lesz. 

— Május 1-én, a „Munka ün-
nepén" szinrekerülő „Feltámadás!" 
cimü szinmü a műkedvelő gárda 
hatalmas teljesítménye lesz. Az elő-
adás főszereplői: Széchenyi Mária, 
Sáfrány Nándor, Bodon Mária, 
Hoffer Erzsébet és Chachvasili 
Mária mellett a műkedvelő gárda 
hatalmas serege is részt vesz. A 
számozott ülőhelyekre érvényes szín-
lap 3 és 2 forintos árban már meg-
váltható Szántay Lajos dohányáru-
dájában (Petőfi szálló). 

— Izr. kulturdélután. Az izr. 
hitközség elöljárósága értesíti a hit-
község tagjait, hogy vasárnap, f hó 
27-én délután a hódmezővásárhelyi 
izr. ifjúság vendégszerepel kultur-
délutánunkon. Az előadás az isko-
lában délután 5 órakor kezdődik. 

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

A bizottság elnöke. 
— i\ városi 48-as ifjúsági bi-

zottság f. hó 24-én, csütörtökön 
délután 6 órakor ülést tart a város-
házán. Az ifjúsági szervezetek fel-
tétlenül hozzák magukkal munka-
tervüket és az induló tanfolyamokra 
színjátszó csoportba jelentkezők név-
sorát. Bubla László szmfiv. ügyv. 

— Díszvacsora husmérgezés-
sel. Vincent Auriol francia köztársa-
sági elnök kíséretének husz tagja 
husmérgezésben megbetegedett az 
afrikai hivatalos körút során vasár-
nap este Dakarban elfogyasztott dísz-
vacsora után. Auriol elnök egyébként 
hétfőn fogadta a törzsek főnökeit. 
Negyvennek közülük kitüntetést nyúj-
tott át és mindkét arcukon megcsó-
kolta őket. 

— Agyonverte a fiát, mert nem 
kelt fel idejében. Nagy Márton 
47 éves csökmői földműves hajnal-
ban több baltacsapással agyonverte 
fiát, Nagy Imrét. Nagy Márton reggel 
kiment az istállóba és felköltötte a 
fiát, hogy itassa meg a lovakat. A 
fiu erre nem volt hajlandó, sőt durván 
visszafelelt az apjának, akit elöntött 
a méreg és a kezeügyében lévő fej-
szével agyonverte I gény fiát. 

Zászlót avat a Szociáldemokrata Párt 
szentesi szervezete 

Folyó hó 27-én délelőtt fél 11 órai kezdettel tartja a Szociáldemo-
krata Párt zászlóavatási ünnepségét a Tóth József szinházteremben. Avató 
beszédet mond Kőműves József elvtárs nemzetgyűlési képviselő, az OTI 
elnöke, mig a zászlóanyai tisztséget Kőműves Józsefné elvtárs tölti be. 

Ui nyári menetrend 
Az állomásfőnökségtől nyert érte-

sülésünk szerint a MÁV vonalain 
május 4-től új nyári menetrend lép-
életbe es több új vonatpár lesz for-
galomba helyezve. Ezzel kapcsolat-
ban hivatalosan menetrendkönyvet 
is ad ki a MÁV, mely 7 forintért 
az állomási pénztáraknál lesz meg-
vásárolható. 

A szállítólevelek kielégítésére pe-

dig a budapesti piacra szállítandó 
primőr árúk gyors és pontos szállí-
tásához közvetlen gyorsgyüjtő kocsit 
indít Budapest Nagyvásártelep ren-
deltetéssel. így a Szentesen délután 
3 óráig feladott árúk már másnap 
reggel a budapesti piacon a vásárló 
közönség rendelkezésére áü-inak. Ez a 
gyorsgyüjtőkocsi már a mai naptól 
indul. 

B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
Ápri l is 24—28-ig* 4 n a p i g ! 

Óriási színes v l lág füm I 

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

Elkülönített munkaerő nyilvántartást 
vezetnek a hadigondozottakról 

A* 1933. évi 7. tc. közszolgálat-
ban, magánalkalmazásban számos 
kedvezményt biztosít a hadigondo-
zottaknak. Ezek a rendelkezések 
azonban, amelyek a munkáltatókra 
csupán meghatározott kötelességet 
róttak: addig amíg nem volt kötelező 
és kizárólagos munkaközvetítés, le-
hetővé tették, hogy a munkáltatók 
az idézett törvényben megállapított 
alkalmaztatási kötelezettség megtar-
tására közvetlenül kényszerítve le 
hessenek, de sokat nem értek. 

A hadigondozottak munkaalkalmak 
juttatása terén a szociális igazgatás 
szervei eddig azt a gyakorlatot foly-
tatták tehát, hogy a hadigondozottak 
egyes munkáltatókkal közvetlenül 
folytatott tárgyalások útján helyez-
hetők el. Ez a gyakorlat miután a 
munkaközvetítést kizárólag a szak-
szervezetek feladatává tették tovább 
nem tartható fenn. 

A legújabb rendelet életbelépteté-
sével a munkáltatóknak már csak 
igen kismérvű befolyása lehet arra, 
hogy munkavállalóként kiket alkal-
mazzanak. A munkavállalók kiválasz-
tása ezúttal a szakszervezetek fel-
adata. Ez idő szerint tehát a szabad 
szakszervezeteknek kell gondoskod-
niok arról, hogy a törvény rendel-
kezésének megfelelően a munkáltatók 
által a hadigondozottak részére fenn-
tartottké.ft bejelentett állásokba kizá-
rólag hadigondozottakat alkalmazza-
nak. 

Egyetlen helyes megoldás, hogyha 
a hadigondozottak a közvetítésre vo-
natkozó kérelmükkel ezután közvet-
len az illetékes szakszervezetekhez 
fordulnak. A szakigazgatási szervek-
nek tehát azokat a hadigondozottakat, 
akik munkához juttatás céljából 
ezentúl is náluk jelentkeznek, az il-
letékes szabad szakszervezetekhez 
kell irányítani őket. 

A szabad szakszervezetek pedig 
utasítást kapnak a Szakszervezeti 
Tanácstól, hogy a munkaképes hadi-
gondozottakról elkülönített munkaerő 
nyilvántartást vezessenek és a fent-
idézett törvényes rendelkezések alap-
ján hadigondozott részére fenntartott 
állásokra minden más munkaerő 
mellőzésével* kizárólag hadigondozot-
takat közvetítsenek. 

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

Lupták 
vaskereskedőnél 

Bartha János-u. 12. Tel . : 13. 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

Ország - Világ 
97 tonna ezüst kincsünk tegnap 

hazaérkezett Németországból. 

Szénegyezményt kötött Anglia, 
Franciaország és Amerika. 

Bizonytalan időre elnapolták a 
nemzetgyűlést. 

Botrány-okozásért őrizetbe vettek 
egy részeg törvényszéki bírót. 

Többszáz amerikai egyetem ma-
gyar könyveket rendelt. 

A nagyhatalmak nem tudtak meg-
egyezni a trieszti kormányzó &*cn»e-
lyében. 

A szocialista városvezetés közbe-
lépésére egymillió forintot kap Deb-
recen. 

Hétfőn Moszkvába utazik a ma-
! gyar külkereskédelmi delegáció. 

j Huszezör zsidó pusztult el a né-
I met atombomba-kísérleteknél. 

Budapesten, a Béke-utcai plébá-
nos asszonygyűlésén papok jelenlé-
tében megvertek egy munkás-
asszonyt. 

Iparos hirek 
Az ipartestülel elnöksége felhívja 

az iparosság figyelmét, hogy f. évi 
április hó 27-én, vasárnap délután 
3 órakor az Ipartestületnél tartja 
alakuló gyűlését a „Kisiparosok 
Országos Szabadszervezetének" he-
lyi csoportja. Felhívjuk önálló ipa-
rosaink figyelmét, hogy akik e Szak-
szervezetnek tagjai óhajtanak |lenni 
jelenjenek meg ez alkalommal. 

Cipészek, csizmadiák részére meg-
érkezett az április havi bőrkiutalás. 
Jegyek átvehetők csütörtök délután 
6 órától az ipartestületnél a szak-
osztályoknál. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala 
értesíti a cséplő és vetőmagtisztító 
tanfolyam hallgatóit, hogy a záró-
vizsga április 24-én délután 2 óra-
kor kezdődik az Ipartestületnél. 

A cipésziparosság résrére fontos 
rendelkezés jelent meg a Magyar 
Közlöny április 22-i számában. Is-
mertetve lesz április 24-én csütör-
tökön sz. o. ülésen. 

— Állatok kiverése. Ápr. 27-én 
reggel 8 órakor másfél évestől a 
Csúcs Károly-féle Külső-ecser 8-10 
számú legelőre, másfél évesig ugyan-
aznap 11 órakor a Veres Zoltán-féle 
Külső-ecser 73. szám alatti földre. 
Az állatok oltása a ki hajtással egy-
időben, melynek költsége a tulajdo-
nos terhe. Földműves Szövetkezet. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

April, 25én, 

este fél 8 órai 
Előadó: Dr. Boros Kálmán elvtárs „Irányelvek a közigazgatás egyszerűsítéséhez" címmel. 

Pékeken p g f | g g | a Barátság moziban 
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— Konyhakertészek értékesítés 
megbeszélése végett gyűlést tarta-
nak vasárnap reggel 8 órakoi a 
földműves szövetkezetnél. Feltétlen 
megjelenést kér az elnökség. 

— Sintéi fogóval tettek ártal-
matlanná egy dühöngő embert a 
rendőrök. Bálint Dávid mindszenti 
géplakatos-mester többszöri felszólí-
tás ellenére sem tett eleget beszol-
gáltatás! kötelezettségének. Amikor a 
kirendelt rendőrök közeledlek háza 
felé, bezárkózott és csákányt, vas-
villát hajigált feléjük. A rendőrök 
végül behatoltak a házba és kutya-
pecérfogóval tették ártalmatlanná a 
dühöngő embert. Beszállították a sze 
gedi államügyészségre, amely elren-
delte elmeorvosi megvizsgálását és 
addig is előzetes letartóztatásba he-
lyezte. 

Értesítjük ugy a tagjainkat, mint 
minden kereskedelemmel foglalkozó 
nem tagjainkat is, hogy e hó 24-én 
d. u. 6 órakor, az Egyesületben 
mindenkire kiható fontosságú tag-
értekezletet tartunk. Kérjük ugy tag-
jainkat, mint nem tagjainkat is, 
hogy ezen az értekezleten minél 
nagyobb számban megjelenni szí-
veskedjenek, mert az Egyesület 
vezetősége elhárít minden felelőssé-
get, ha tagjait, vagy nem tagjait, 
az ért sérelem miatt hátrányt szen-
vedne. Ezt követi: a záróra és a 
budapesti beszámoló. 

Párthfrek 
A Szociáldemokrata Párt fel-

hívja a Rendező Gárda tagjait, 
hogy vasárnap délelőtt 9 órakor 
fontos ügyben jelenjenek meg a 
pártszervezet székházában. (Pe-
tőfi-u. 14 sz.) 

Vármegyei közkórház Szociálde-
mokrata Párt üzemi csoportja folvó 
hó 24-én, csütörtökön este fél 8- kor 
üzemi pártestet tart. Előadó: dr. Je-
ney János. 

Szociáldemokrata Párt folyó hó 25-
én pénteken este fél 8 órai kezdettel 
a Barátság moziban pártestet tart. 
Előadó : dr. Boros Kálmán „Irány-
elvek a közigazgatás egyszerűsítésé-
hez* címmel. 

RÁDIÓ 
Budapes t I. ápri l is 24. 

7.35: Reggeli zene. 8: Kertészeti 
tanácsadó. 8.15: Szórakoztató hang-
emezek. 9: Szalonzene. 12.15: Künn 
A pusztán szánlok vetek. 13.15: Uta-
zási balesetek. 13.30: Zalánffy Aladár 
orgonázik. 14.10: Olasz dajok. 14.25: 
Irodalmi hiradó. 14.40: Beethoven: 
Zongorahármas. 16: Han^szerszólók. 
16.30: Gyermekrabló. 17.10: Párt-
híradó. 17 20: Hadifogoly hiradó. 17.25 
Vöröskereszt közlemények. 17.55: Át 
telepítési hírek. 18: A Magyar Ifjúság 
Vására. 18 20: Böszörményi Nagy 
Béla zongorázik. 18.45: A meztelenek 
kapitánya. 19: Hanglemez. 19.10: 
Három nővér. Közvetítés a Vígszín-
házba. 22 35: Áttelepítési közlemé-
^ A . ^ 4 0 1 T i n o Bade?cu énekel. 
¿3.10: Kevés szó - Rok lemez. 

Május 1, 
ünnepélye 

A Szakmaközi Titkárság a mun-
káspártokkal egyetértésben elhatá-
rozta, hogy a III. s z a b a d m á j u s 
megünneplésére Szentes város egész 
dolgozó társadalmát felhívj*, mert ez 
ünnep nemcsak a fizikai munkások 
ünnepe, hanem a szellemi és értel-
miségi dolgozóké is. Az ünnepély 
előkészítésére az összehívott Szak-
szervezetek, Iskolák és Közületek, 
Társadalmi Egyesületek vezetői ki-
vétel nélkül leszögezték magukat 
amellett, hogy az egész város dol-
gozói együtt menetelve fogják meg-
ünnepelni a III. szabad májust. 

, Az ünnepély előkészítésére egy 15 
tagu bizottság alakult, amelyik rész-
leteiben előkészíti az ünnepély meg-
szervezését s gondoskodik arról, hogy 
Szentes város dolgó társadalma az 
ünnepi beszédek elhangzása után jól 
szórakozhasson a ligetben, ahol min-
denki belépődíj nélkül részt vehet. 

Jó, szép, csinos, ízléses 

könyvet, 
díszmunkát, stb. 

Führer 
könyvkötő készít 

Simonyí Ernő-u. 31. 

Hirdetmény. 
Felhívom a pékek és íisztárusi-

tással foglalkozó kereskedők figyel-
mét arra, hogy a még be nem vál-
tott finomliszt szelvényekre, vagy 
utalványokra kenyérlisztet szolgál-
tassanak ki, mert a város több fi-
nomliszt kiutalást nem kap. Éppen 
ezért ne is tartalékolják a levágott 
szelvényeket, vagy utalványokat a 
jövő hóra, mert azokat a közellátási 
hivatal elszámolásra nem fogadja el 
és a felelősséget rájuk fogom hárí-
tani. 

A jövő hótól kezdődően, ameny-
nyiben a város finomliszt-kiutalást 
kap, az 1 és 2 számú finomliszt-
szelvényre adható ki finomliszt, míg 
az utalványokon feltüntetett finom-
lisztnek csak fele adható ki, a má-
sik fele pedig kenyérlfsztben szol-
gáltatható ki, 

Figyelmeztetem a pékeket és ke-
reskedőket, hogy elszámolásaikat 
csak a fentiek szerint fogom elfo-
gadni és ezért vásárlóikat ezen kö-
rülményre már előre figyelmeztessék. 
517 Polgármester 

Folytatódnak 
a magyar-csehszlovák 

tárgyalások 
A csehszlovák-magyar lakosság-

csereegyezmény végrehajtására Vo-
natkozó pozsonyi tárgyalások a hét-
végi szünet után kedden folytatód-
tak. Magyar részről bejelentették az 
áttelepítés során a csehszlovákok 
által foganatosított sérelmes intéz-
kedéseket és csehszlovák részről 
Ígéretet tettek arrs, hogy ezeket 
megfelelő intézkedésekkel ellen-
súlyozzák. 

• Hirdetmény 

A népjóléti miniszter úr elrendelte, 
hogy a nemibeteggondozó intézet 
minden szombaton reggel fél 8 órától 
penicillin kezelési napot tartson a 
gonorrhoeaban (kankó) szenvedő be-
tegek részére. A kezelés teljesen díj-
talan a szegénysorsú betegek, bármely 
biztosító intézethez, OTBA-hoz tar-
tozó, vagy arra igényjogosult család-
tagok, a honvédség ténylégesen szol-
gáló legénységi állományú tagjai 
részére és a szociálisan rászorultak-
nak. 

Az első penicillin kezelési napot 
e hó 26-án fogjuk megtartani, ezért 
felkérem a fenti fertőző nemibeteg-
ségben szenvedőket arra, hogy gyógy-
kezelésbe vételük céljából szombaton 
pontosan fél 8 órakor jelentkezzenek 
a nemibeieggondozó intézetben (Köz 
kórház, egészségvédelmi intézet épü-
lete). 

dr. Dobos Sándor 
vezetőorvos. 

Hirdetmény 
A városi tanács határozatával köz-

hírré teszem, hogy a csordajárási 
szájbér a képviselőtestület 16—kgy. 
1947. számú határozata alapján 80 
forintban van megállapítva, amelyhez 
4 forint oltási költség járul. Felhívom 
az érdekeli lakosságot, hogy a meg-
szűkített legelőre tekintettel, kihajtani 
szánt jószágaik után a szájbért minél 
hamarább fizessék be a városi köz-
pénztárba, nehogy kimaradjanak. A 
csorda kihajlásáról későbbi hirdet-
ményben rendelkezem. 
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Felhívás 
Szentes megyei várus termelési 

bizottsága felhívja a földmfveléssel 
foglalkozó lakosságot, hogy a ma-
gyar földművelésügyi miniszter 
21 284-1947 . számú rendelete alap-
ján szegutaivány és drótutalványt a 
termelési bizottságnál átvehetik, sze-
mélyenként 1 kg. mennyiségben. 

Jelentkezés határideje: 1947. évi 
május hó 25. napjáig. 
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A Z s o l d o s r í . 
tégla- és cserépgyára szállít kis és nagy-
méretű falitéglát, hornyolt és hódfarkú 
cserepet , 

cementárugyára: 
betoncsöveket 10-15-20-30-40-60-70 és 
100 cm. belméretben, mozaik és cement -
lapokat, marosi homokot, dunakavicsot, 
cementet , ol tot t-meszet . 

Telefon 5. Elsőrendű áruk I Pontos kiszolgálás I 

Tűz volt 
a Deák F.-utcában 
Tegnap délután a Deák Ferenc-

U t C? ÜL *l?z u d v a r á n kéménv-
szikrától kigyulladt és elégett 10 ké^e 
nád. 

Hirdetmény 
Közhírré íeszem, hogy a lovsssági 

laktanya területén legeltetni, füvet 
szedni, vagy oda engedély nélkül 
belépni tilos. 

E tilalom ellen vétőkkel szemben 
a honvédkincstár bírói uton fog e!-
járni. 
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S A K K 
1947 április 16-án kezdődött meg 

a Református Otthonban Szentes 
város egyéni sakkbajnoki versenye 
A harniadi« forduló után a verseny 
állása a következő: dr. Pi;i 3, Gal-
iasz I., Rostás 2, Szegedi 1 és fél 
Ugray, Locskay, Bugyi; Gallasz II. 
1 pont. Pont nélkül: Szántay, Mis-
kolczy II., Németh, Kovács és Hor-
váth. 

Apróhirdetések 
Gyönyörű tartóshullámot, haj 

festést, színezést, szőkítést Zsembá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

Egy köbméter diófa eladó. 
Fekete Márton-utca 1 sz. alatt. 

Tűzifa, mész, cement, kátrány-
papír minden mennyiségben kapható 
Kiss Gergelynél, Vecseri útba. Tele-
fon 172. 512 

Eladó Fekete Márton-u. 6 számú 
ház felerésze. Értekezni ugyanott. 

510 
Magastörzsű rózsák, különféle vi-

rágpalánták kaphatók, csokrok, ko-
szoiúk ízléses kivitelben készülnek. 
Kutas kertésznél. 509 

Muskátli, kanna, magastörzsű ró-
zsa és mindenfajta viragpalánta kap-
ható. Szathmáry kertészet, Teleki Pál 
ntca 56. «515 

Január, február, március hóna-
pokra korpát és olajpogácsát osztunk 
törzskönyvezett tehenek után is, 
OMTK. 514 

László-vendéglő elöl ismeretlen 
tettes, pénteken elvitte 416842 számú 
„Csoda" gyártmányú férfikerékpáro-
mat. Nyomravezető 100 forint juta-
lomban részesül. Mencser András 
vendéglős, Jókai-utca 82. 513 

Príma férfikerékpárom elcserélném 
3-f l-es hálózati szuper, vagy törpe 
szuper rádióért. Cím a kiadóban. 

3 hold ártér a körösi kompráí 
és egy zongora eladó. Cim a kiadó-
hivatalban. 

evei, 

tan it: a 

SZENTESI I 
. LAP • 

Főszerkesztő i Sima László. 
Felelő« szerkesztő : Szőke Ferenc. 

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

Felelő» nyomdavezető: Csernas L. Imre 




