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

Személyes kérdésben 
kérek szót ennek a lapnak a ha-
sábjain, amelynek a főszerkesztője 
vagyok. Igen, mert most nem a 
főszerkesztő irja a lap vezércikkét, 
hanem Szentes megyei város tanács-
noka szólal meg azokkal a támadá-
sokkal szemben, amelyek a „Ma-
gyar Alföld" április 30-án megje-
lent számának vezércikkében láttak 
napvilágot. Lehet, hogy az Olvasó 
azt kérdi, miért ilyen későn? A 
válaszom az, hogy nem volt 
időm előbb arra, hogy ezzel a kér-
déssel foglalkozzam. Nevezetesen 
éppen elég dolgom van hivatalom-
ban és keservesen nehéz küzdelme-
ket kell vivnom, hogy a város pénz-
ügyeit veressem és minden pénz-
telenség ellenére biztosítsam azt, 
hogy a város fizetőképes maradjon. 
Azonban mégis szakítottam magam-
nak időt és a legszigorúbb tárgyi-
lagossággal, minden szenvedelem 
nélkül szembeszállók a „Magyar 
Alföld" cikkével. 

Onnan indulok ki, hogy közügyet 
intézni tárgyilagosság nélkül nem 
lehet. Ha egy újságcikk egy kérdést 
akár a propaganda, akár a gyanúsí-
tás, akár a gyűlölködés, akár a gú-
nyolódás szándékával tárgyal, akkor 
már félrecsúszott, mert ezek a 
szempontok a demagógia útjára vi-
szik s ezen úton sem a jószándékkal, 
sem a tárgyilagossággal nincsen ta-
lálkozása. Az április 25-iki közgyű-
lés bennem különösen rossz érzé-
seket keltett, mert nem szerettem a 
két munkáspárt között keletkezett 
összecsapásokat s mert, megmondom 
őszintén, nem szerettem a sok pro-
paganda jellegű beszédet és a tár-
gyilagosság teljes hiányát sok eset 
ben. Megmondom őszintén, hogy 
csodálkozva meredtem előre, amikor 
a kommunista párt oldaláról azzal 
vádolták meg a város kommunista 
párti polgármesterét, hogy értelmet-
lenül teszi fel a kérdést szavazás 
alá, holott pontosabban és szaba-
tosabban nem lehetett a kérdést 
föltenni. Furcsáilam a sok és szük-
ségtelen szónoklatot, amely nyújtotta 
a tárgyalást... De, régi ember va-
gyok, legöregebb politikus az egész 
képviselőtestületben, magyarázatot 
találtam. 

De nem találtam magyarázatot 
arra a vezércikkre, amely a szerdai 
-Magyar Al fö ld iben megjelent. 
En nem akarom város a tanácsát vé-
deni, nem akarom védeni magamat, 
mert nincsen szükség a védelemre, 
éppen ezért annak megállapításával 
kezdem, hogy a tárgyilagosságnak 
azzal a teljes hiányával, a tényeknek 
olyan beállításával, ahogyan a „Ma-
gyar Alföld* jónak látta cikkét meg-
írni, nem szabad izgatni a kedé-
lyeket, feszíteni a húrt, rombolni 
a tisztességet, amely mégis csak ki-
jár azoknak a férfiaknak, akik ve-
zetik a város ügyeit, akik bizony 
nem egyszer gondoktól gyötrötten 
vesződnek azon, hogy előre vigyék 

a város dolgait. Mert meg kell álla-
pitanom, hogy a tárgyi igazságnak 
semmi köze nincs azokhoz az álli 
tásokhoz, melyeket az a vezércikk 
megkockáztat 

A felső csürhejárást nem juhász-
nak adta bérbe a város, hanem an 
nak az egyetlen ajánlkozónak, aki 
véletlenül, a mai kisemberek fölvett 
szokása szerint, birkát is tart s aki 
egy fillérrel sem szed több szájbért, 
mint az alsójárási bérlő s aki csak 
azért nem fizet rá a bérletre, mert 
tart néhány birkát s annak elég 
drága legclietési költsége talán meg-
téríti a bérlet költségeit. A közgyű-
lésen be volt jelentve, hogy a 
bérlő, összes bevéíele 856 forint, 
a város ebből az összegből a ka-
nászbért sem tudná megfizetni. Aki 
azt meri állítani, hogy ez a bérbe-
adás a város megkárosítása, tudato-
san rágalmaz, mert elhallgatja a 
bérlet ténykörülményeit s egy oda-

vetett mondattal félrevezeti az ügy-
gyei nem ismerős közönséget. 

Cinikus és gonosz indulatu az a 
vád, hogy a város vezetősége nem 
védte meg, sőt pusztulni engedte a 
faiskolát. Itt igazán elmondhatom, 
hogy „hamu van a parázs alatt". 
Nem szeretem piszkálni ezt a kér-
dést, de ha már váda* kovácsolnak 
a város vezetősége eli:n s tán első 
sorban ellenem, mert november 6-ika 
óta én vezetem a város gazdasági 
hivatalát is, akkor meg kell mon-
nom, hogy a városi külsőkert kerí-
tését háromszor is hiába kíséreltük 
meg helyreállítani, hiába szereztük 
vissza az ellopott drótszövetet, hiába 
állítottunk újabb és ujabb oszlopo-
kat, pár napon belül le volt bontva 
az uj kerítés. Ezzel a vandalizmus-
sal szemben, amely a félreértett 
„mienk" s a hazudott „szabadság" 
szólamaiból táplálkozik, nincsen 
védekezés. 

A legelők ügyében nem vitatko-
zom. Ha a város olcsón adja bérbe 
ezeket a legelőket, akkor éppen a 
kisemberek érdekeit szolgálja. Az 
álláspontom az, hogy a város rette-
netesen nehéz viszonyai közölt nem 
mondhat * le ezekről a földekről, 
amelyek jogosan őt illetik s ha le-
mond egy magánérdekű társaság 
kezébe kerülnek, amely kétségtelen, 
hogy nem akar veszteni rajta. A 
városi tanács köteles a város érde-
keit sértő s tisztán a kommunista 
párt által hozott határozattal ellen 
föllebbezéssel élni, mert, mint a 
közgyűlésen mondtam „meg kell 
védelmeznie a város érdekeit a köz-
gyűlés határozatával szemben is." 

Ennyit akartam megjegyezni tel 
jes tárgyilagossággal, személyes 
kérdésben a „Magyar Alföld" ápri-
lis 30-iki cikkére. 

Sima László 

Az építőmunka megindítása, 
a kontárkérdés rendezése, a hiteligények 

kielégítése és a szociális biztosítás 
a Szociáldemokrata Kisiparoskongresszus előtt 

A magyarországi kisiparosok szö-
vetsége háromnapos kongresszusra 
gyűlt össze, hogy megvitassák azokat 
a problémákat, amelyek a kisiparos-
ság sorsának jobbrafordulását, meg-
élhetésüket, munkájuk folytatását biz-
tosítják. A kongresszus ünnepi t > 
noka Szakasits Árpád elvtárs elis-
merő szavakkal emlékezett meg a 
kisiparosok évtizedes nehéz munká-
járól, a háborúban elszenvedett anyagi 
és vérveszteségeiről, a felszabadulás 
utáni bizonytalan helyzetéről és sze-
repéről a demokratikus Magyaror-
szág gazdasági életének fellendítésé-
ben és ezzel kapcsolatban a három-
éves terv végrehajtásában. A három-
éves terv során behálózzuk az orszá-
got mezőgazdasági üzemekkel. 

Ez o lyan h a t á s s a l lesz a m a -
g y a r k i s i p a r r a , min t a m á -

jus i e ső a ve té s re . 
A gyáripar fejlődése nem károsítja a 
kisipart — mondotta Szakasits Árpád 

elvtárs. Kismotorok tízezreit készítjük 
a háromév alatt, melyek majd a kéz-
műipar munkáját könnyítik. Megte-
remtjük a szociális adórendszert. A 
kisiparos szivesen fizet adót, ha van 
miből. Lehetővé kell tenni a kézmü-
iparosoknak, hoRy dolgozhassanak. 
A továbbiakban arról beszélt Sza-
kasils elvtárs, hogy a kisiparosság 
nagyrésze bizonytalanul tapogatódzik 
és maga sem tudja, merre menjen. 
— Hova mész kisiparos ? — tette 
fel a kérdési. — Jössz-e velünk ? 

a szabadság, a munka, 
a világosság felé% 

vagy pedig hánykódsz hamis utakon, 
amelyek a megsemmisülésbe vezet-
nek. A kisiparos nem különíthető el 
a munkásság millióitól. Jöjjetek ve-
lünk, építsünk együtt jó és szép ter-
vek szerint uj emberi világot — fe-
jezte be hatalmas lelkesedéssel foga-
dott beszédét Szakasits elvtárs. 

A kisiparosság és a Szociáldemokrata Párt 
megtalálta egymással a kapcsolatot 

Ezután Bán Antal elvtárs iparügyi 
miniszter szólalt fel és rámutatott 
arra : a kisiparosság azért jön velünk, 
mert a Szociáldemokrata Párt prog-
ramjában látja megvalósítva érdekeit. 
Pártunk és a kisiparosság megtalálta 

egymással a kapcsolatot. Ezt fénye-
sen bizonyítják az ipartestületi vá-
lasztások eredményei. A hároméves 
tervről Bán elvtárs számszerű ada-
tokkal bizonyította, hogy három év 
múlva mennyire emelkedik az álta-

lános életszínvonal és a fizetéseknek 
is 1950 mainak 80 százalékával 
kell emelkedniök. 

Megindul az é p í t k e z é s é s ez -
zel e g y s z e r r e 40 i p a r á g ju t 

m u n k á h o z . 
Magyarország gazdasági előrehaladá-
sába beleágyaztuk a kisiparosok mun-
káját is — fejezte be beszédét Bán 
Antal elvtárs. 

A kongresszus szombaton reggel 
folytatódott. Tóth István elvtárs, or-
szágos titkár jelentése után Dávid 
János elvtárs nemzetgyűlési képviselő 
a parlamenti iparosfrakció munkájá-
ról és küzdelmeiről számolt be* Ór. 
Apor Imre elvtárs az adózási rend-
szerről beszélt-. Azzal a kéréssel for-
dult a kormányhoz, hogy 60 éven 
felüli iparosoknak ne kelljen adót fi-
zetniük. Több felszólalás után Bán 
Antal elvtárs emelkedett szólásra. Mi * 
szociáldemokraták — mondotta — 
azt akarjuk, hogy ne az egyes em-
berek kezében legyenek a döntő ter-
melő erők, hanem a nép kezében. 
Ezt egyesek ugy magyarázzák, hogy 
a kisiparostól el akarjuk venni szer-
számát, államosítani akarjuk a házát 
és meg akarjuk szüntetni a létezését. 
Holott éppen ennek ellenkezője áll 
fenn. Nagy különbség van a föld-
birtokosok, kartellek, trösztök és a 
kisemberek magántulajdona között. 
Azt akarjuk, hogy ne csak a törvény 
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előtt, névlegesen legyenek egyenlőek 
az emberek, mert a tőkések gazda-
sági nyomása alatt a kisembereknek 
el kell bukniok. Ezt akarjuk mi meg-
változtatni. A kisiparosok céija nem 
választható el a Szociáldemokrata 
Párt céljától, hanem annak egy része 
kell, hogy legyen. A vidéki kisipa-
rosokat pedig szeretném figyelmez-
tetni, hogy találják meg a közvetlen 
kapcsolatot a parasztsággal. Nem 
szakadhatnak el tőle, hanem maguk-
kal kell vinniök, át kell adni nekik 
a szocialista tudást, mert az ő fel-
emelkedésük az ország felemelke-
dése is. 

A szociáldemokrata kisipa-
rost az jellemzi, hogy minden 
helyzetben megérti a dolgo-
kat, mert mi hosszú diádra 

politizálunk. 
Ezért erélyesen kell visszautasítani 
minden olyan rágalmazást, amely azt 
akarja elhitetni a kisiparossal, hogy 
államositani akarjuk a műhelyét és 
a házát. 

Ezután került sor a fölszólalásokra. 
A vidéki kiküldöttek feltárták a kis-
iparosság valamennyi problémáját. 
A felszólalásokat Szakasits és Bán 
elvtársak is végighallgatták. 

A kisiparos kongresszus ez-
után határozati javaslatokat 
fogadott el, amelyekben egye-
sltik a kisiparosság összes 
sérelmeit és panaszait és ké-
rik a Szociáldemokrata Pár-
tot, hogy ezek orvoslásában 
megfelelő támogatásban ré-

szestíljenek. 
A szociáldemokrata kisiparosság 

első kongresszusa nemcsak a buda-
pesti, hanem a vidéki kisiparosok 
hatalmas tömegét is megmozgatta, 
amit misem jellemez jobban, hogy 
424 szociáldemokrata iparosküldött 
jelent meg, hogy az elmúlt ipartes-
tületi elnökválasztásokon dért 60 
százalékos szociáldemokrata többség- 1 

nek megfelelően kijelölje az iparosság i 
helyét demokráciánkban. 

A nagysikerű szociáldemokrata kis-
iparoskoogresszus Dávid János elv-
társ zárószavaival ért véget. 

Ujabb 
megdöbbentő 

bányásztragédia 
Pénteken este borzalmas bányász-

szerencsétlenség történt a- Miskolc 
melletti perccesi szénbányában. A 
kisiklott csille földomlást idézett elő 
és 9 bányász mártírhalálát okozta. ; 
Bán Antal elvtárs 25.000 forint gyors- j 
segélyt utalt ki a munka hősi halottai • 
hátramaradottainak. 

fl M a r i Konferencia 
Afrika dolgozói a szakszervezeti 

mozgalom történetében először a 
szakszervezeti világszövetség kezde-
ményezésére Dakarban konferenciát 
tartanak. Afrika legrejtettebb vidékei-
ről, Madagaszkárt is beleértve, jönnek 
össze a gyarmatok fekete é6 fehérbőrű 
munkásai, hogy együtt vitassák meg 
problémáikat. Afrika a nemzetközi 
tőke igéretföldje. A kapitalizmus fej 
lödésével azonban e földrészen a 
legmodernebb ipari termelés fejlődött 
ki és ez a létfeltételeket alapjaiban 
megváltoztatta. A dakari konferencián 
résztvesznek Kelet-Afrika, az egyen-
lítői tartományok, Észak-Afrika, Tran-
svaal, Tananarivo, Egyiptom és 
Abesszínia dolgozói, hogy a szak-
szerve7eti világszövetség küldöttei 
előtt kifejezést adjanak jogos követe-
légiknek több szabadságért emberibb 
megélhetésért. 

Az OTI a kultura és o művészet s z o I M M : 

F ő v á r o s i m ű v é s z i e k é i , j i a t a l m a s 

est keresetien mutatkozik be 

S z e r t W n a z O T l Z é n e k a r a 
Szentes dolgozóinak páratlan mű-

vészi élményben lesz részük a kö-
zeljövőben. Az Országos Társada-
lombiztosító Intézüt központjának 
üzemi zenekara lelátogat Szentesre 
és 17-én szombaton este 8 órakor 
művészestet tart fővárosi zenemfl 
vészek lellépíéuel^tfogy nagyje-
loaiőségü eseményt keöőkép. méltat-
hassuk ináris szeretnénk a dolgozók 
társadalmának figyelmét felhívni az 
OTI-ra, arra az OTI ra, amely a 
demokráciában a biztosítottak lelki-
ismeretes, százszázalékos kielégítése 
mellett, azok kulturális és művészi-
igényeinek kielégítéséről is gondos-
kodni kiván. * 

Az OTI ma már egy olyan intéz-
ménnyé vált, amelyet a munkásság 
nyugodtan magáénak tekinthet: 

végig kiséri a dolgozót a 
bölcsőtől a sirig. 

Minden vonatkozásban igyekszik ki-
elégíteni a munkásság óhajait, kap-
csolataival mintegy védőpajzs áll a 
dolgozók mögött, óvva a műhelyek 
dolgozóinak és már a földek robo-
tosainak is legdrágább kincsét, az 
egészségét. Ezt az áldozatvállalást. 

azonban nemcsak a biztosítás révén 
ép/ti ki a dolgozók között, hanem 
kulturális téren is segítségére siet a 
dolgozóknak és ott van. a munkád 
sok között, hogy kapcsolatait mind-
jobban ápolja és elmélyítse: oktas-
son. Az intézet előadásokat tart a 
fővárosba,», rsmer^tterjísatő tevékewy-
ségével, tanítómunkójával jópéldával 
jár elő a munkásvédő szervek között. 
S ha e tényeket figyelembe vesszük 
megérthetjük, hogy ma már nem 
frázis, nem üres szó. amikor azt 
mondjuk: 

az OTI a munkásoké 
Hogyan is tudta volna a multrend-
szer a gentrik és az arisztokraták 
által vezetett OTI-ja a proletár dol-
gozik érdekét képviselni, szívügyé-
nek tekinteni, amikor a legnagyobb 
gyűlölettel viseltettek iránta. 

A felszabadulás után ismét a mun-
kásoké ai OTI. Régi kipróbált har-
cosok, sokat szenvedett szocialisták 
kezében van: s hogy ez így van 
arra garancia 

Kőműves József e lnök és 

Pikler György vezérigazgató 
személye. E férfiak kezde-
ményezésének eredménye-
kén! az OTI ma. már nem-
csak a biztosításra fordít fi-
gyelmet, hanem a multrend-
sajen mesterségesen háttérbe 
azoüitott dolgozói előtt meg-
nyitja a szeilemi£főlvilágo-

1 sulás kapuit is. 

így értheíjük meg a hangverseny 
jelentőségét is, az intézet önzetlen 
munkásságát, melyet a fentemlítet-
tekben igyekszik bebizonyítani A 
tisztajövedelmet a SAS mozgalom 
részére fordítja az intézet. Az elő-
adás elsőrendű vendégei természe-
tesen az intézet keresetképíeltn bete-
gei lesznek. 

•Hogy a hangverseny nívóját kel-
lőképpen értékelhessük álljanak itt a 
fellépő művészek nevei: Farkas 
Ilona és Mindszenty István az ope-
raház tagjai. Erőss Éva országos-
hirű harmoriikamüvésznő és Herceg 
János az európai hirfl bűvész. A 
zenekart Bálint Aladár karnagy ve-
zényli. A kimagasló zenei eseményre 
egyébként még visszatérünk. 

BUalmat s£ava£tak 
a francia kormánynak 

A francia nemzetgyűlés 'szombíti 
ülésén Ramadier miniszterelnök a 
kormány gazdaságpolitikájával kap 
csolatban feJvetüte a bizalmi kér-
dést. Ramadier a bérszínvonal tar-
tása mellett foglalt állást, mert — 
mint mondotta - r a bérek emelése 
inflációhoz vezetne A vita során 
felszólaló Duclos, a Kommunista 
Párt nevében „ssavak vhelyett csele 
kedetekeí" követelt. A bizalmi kér-
dés felvetése után a kormány sor-
sáról döntő szavazást vasárnap dél-
előttre halasztották. Ekkor a nem-
zetgyűlés 380 szavazattal 186 elle-
nében bizalmat szavazott Ramadier 
kormányának. 62 képviselő tartóz-
kodott a szavazástól. A szavazás 
eredménye a francia kormány és a 
szocialista párt sikere. Tekintve, 
hogy a Kommunista Párt a kor-
mány gazdaságpolitikájával szembe-
fordult, Ramadier — mint ahogyan 
már a mult héten közölte — ezt 

* űgy tekintette, minthsr a kommunista 
miniszterek lemondottak volna. Uj 
jelölteket állítotlak a kommunista 
miniszterek he yébs, akik ideiglene-
sen á'veszik a miniszteri tárcákat. 
Vasárnap este Thorez és háröm 
kommunista minisztertársa kihallga-
táson jelent meg a francia köztár-
sasági elnöknél. 

A pozsonyi rádió beszámol Cle-
mentis csehszlovák külügyi állam-
titkár belgrádi tárgyalásairól. E sze-
rint a jugoszláv kormány elvben 
hozzájárult 140 ezer csehszlovák 
visszatelepítéséhez. 

Görög repülőgépek az utóbbi na-
pokban 8 izben sértették meg az 
alb;in légiíeret. 

Az olasz külügyminiszter fogadta 
az Olaszországban tartózkodó szov-
jet nöküldöttséget. A küldöttség 
megjelent az alkotmányozó nemzet-
gyűlésen is, valamint az olasz köz-
társasági elnök fogadásán. 

Megjelent az enyhített 
új beszolgáltatási rendelet 

A közellátásügyi miniszter uj ter-
ménybcszolgáltatási rendelete lénye-
ges enyhítéseket tartalmaz az elmúlt 
évihez képest. Egyrészt 

a 8 kat. holdon aluli szántó-
földön gazdálkodó termelők 
egyáltalán nem tartoznak 
beszolgáltatási köteleséget 

teljesíteni. 
másrészt a progresszivitás az eddi-
ginél sokkal jelentősebb mértékben 
jut kifejezésre. Mig a 8 kat. holdas 
gazda holdanként 80 buzakilogram 

beszolgáltatási kötelességet tartozik 
teljesi eni, addig a 40 holdon felüli 
gazda 305 buzakilogramot. A ren-
delet alapbeszolgáltatási kötelessé-
get ír elő, aminek felét kenyérgabo-
nával, felét a rendeletben megálla-
pított ar4ny szerint a felsoroltakból 
szabadon választnató egyéb termény-
nyel teljesítheti a gazda. 

Az élőállat beszolgáltatási 
rendelet megszűnik 

Jogában áll a termelőnek beszol-
gáltatási kötelességének egyrésze fe-

jében évelő takarmánynövényeket is 
átadni a rendjeiben előirt esetekben. 
A beszolgáltatás halárideje gabona-
féléknél a cséplés befejezésétől szá-
mított 15 nap, egyéb terményeknél 
november 30. 

Május 1. hősi halott ja 
Szepesi Jenő rlvlárs, a budapesti 

Népszava volt kiadója Tiszalök köz-
ségben május 1 -i ünnepségen mon-
dott beszédet. Hazatérőben a falu 
vasútállomásán halálos kimenetelű 
baleset áldozata lett. Nevét odaso-
roljuk a szocialista mártirok végtelen 
sorába, mert a kultura, a szocialista 
eszme terjesztése közben esett el, 
áldozatos mozgalmi múltja után. 

A M m Nemzeti Bank 
heti jelentése 

A bankjegyforgalom az április 30-i 
kimutatás szerint az április 23-i for-
galommal szemben 93 1 millió fo-
rinttal 1.258.2 millió forintra emel-
kedett. Az állami zsirószámlák egyen-
lege 78 5 millió forinttal 27 millió 
forintra csökkent, az egyéb szám-
Iák egyenlege 0 9 millió forinttal 
85.2 millió forintra emelkedett, vég-
eredményben tehát a zsitókövetelé-
sek összállománya 77.6 millió fo-
rinttal 112 2 millió forintra csökkent. 
Az érckészlet 31.3 millió forinttal 
447,7 millió forintra szaporodott. A 
váltópénzkésziet 1.3 millió forinttal 
102 millió forintra apadt. A leszá-
mítolt váltók összege 21.2 millió 
forinttal 576 6 millió forintra növe-
kedett. Az „Egyéb követelések" 32.5 
millió forinttal 344 3 millió forintra 
csökkentek, az „Egyéb tartozások" 
3.2 millió forinttal 217 millió fo-
rintra emelkedett. 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 
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Ma máfas Rom. llkáfc. ílénos ap., 
pro lesiám Frida. 

Vízállásjelentés: Tisza 5-én 110, Kurca 
102. 
^ üűmérséklet i - f 5 fok 

Időjórásjelentés i Gyenge északnyugati 
síéi. felhős idő. a hőmérséklet lassan 
emelkedik. 

Ügyeletes gyógyszertárak i méjus 3 — 
9, Illa— Szentesay. 

Szabadság Mozgó: Kár volt ha-
zudni (amerikai film). 

Miért nem juttatták keresethez 
az önállóf iparosokat a városi 

közmunkáknál 

— Pedagógus-es t . A Magyar 
Pegagógusok Szabad Szakszerveze-
tének Szentesi Csoportja a cson-
grádmegyei Szabadművelődési Ta-
náccsal karöltve május 10 én este 
8 órai kezdettel pedagógus-estet 
rendez a színházteremben. A műsor 
ára* 4 forint. 

— A jövedelem-többletadóról 
és a vagyonadóról szóló rendelet 
végrehajtási utasítása most jelent 
meg a hivatalos lapban. Jövedelem-
többletedé alá az 1000 forintot meg-
haiadó jövedelem esik. Vagyonadót 
a 20.000 forinton felüli vagyon után 
kell fizetni. A végrehajtási utasítás 
részietcs rendelkezéseket tartalmaz. 

— Olcsóbb lelt a S z a b o l c s 
c igare t ta . A Dohányjövedék közli, 
hogy május 4 tői a Szabolcs ciga-
retta árát 9 fillérről 7 fillérre mér-
sékelte. 

— P i a c r a vihető a szabad t e j . 
Azok a gazdák, akik eleget tesznek 
a kötelező tejbeszolgáltatfsnak, köz-
ségi igazolás mellett a község ha-
tárán belül a beszolgáltatás után 
megmaradó úgynevezett szabad te-
jet szabadon értékesíthetik. 

— A buza május i á ra . A hi-
vatalos lap közli a pénzügyminisz-
ter rendeletét, a-nelynek értelmében 
a vagyonváltság fejében fize:endő 
buza ara ez-ív május hónapra mé-
termázsánként 40 forint. 

— Nem kell visszaszolgáltatni 
a hüvelyes vetőmagot . A közel 
látásügyi miniszter hatályon kívül 
helyezte a 3 9 . 1 6 3 - 1 9 4 6 II. számú 
rendeletét. Ennek következtében a 
mait évi hüvelyes vetőmagszükség-
let biztositá ára kiuta't borsó és bab 
vetőmagvakat nem kell visszaszol-
gáltatni. 

— Tizenöt évre Ítélték Batát-
Jan Bata cseh cipőkirályt a prá-

gai törvényszék pinteken tizenöt évi 
börtönre, polgári jogainak megvo-
nására és vagyonának elkobzására 
ítélte. 

Kkfélegyháza m. v. polgármestere. 
5917/ki. 1947. 

Hirdetmény 
Kiskunfélegyháza megyei város 

tulajdonát képező jéggyár bérbeadá-
sára nyilvános versenytárgyalást hir-
detek. Pályázati határidő 1947. évi 
május hó 10. Részletes feltételek, a 
városi gazdasági hivatalban (Város-
háza II. em. 2 sz, a.) a hivatalos 
órák alatt szerezhető be, vagy igé-
nyelhető.-

Kiskunfélegyháza, 1947. április 28. 
Dr. VIDÁK MIHÁLY 

polgármester 

Még a mult hónapokban a város 
vezetőségének sikerült az újjáépítési 
minisztériumtól 60 ezer forintot ki-
verekedni a munkanélküliség enyhí-
tésére és a városban esedékes köz-
munkák végzésére. Az első 30 ezer 
forint megérkezte után a város hoz-
zákezdett a munkálatok végeztetésé-

. hez. Az iparosság körében azonban 
i a munkálatok végeztetésénél máris 
j panaszok merültek fel. A munkanél-
! küli kisiparosság sérelmezi és mél-
| tánytalannak tartja azon eljárást, 
í hogy a munkálatoknál csak segéd-
\ munkásokat foglalkoztattak és az el-

végzendő munkákat nem adták ki 
alvállalatba kisiparosoknak. Mi utána 
jártunk a dolognak és illetékes he-
lyen nyert felvilágosítás alapján kö-
zölhetjük, hogy az * ujjáépííési mi-
niszter rendelettel szabályozta a vá-
rosok ezen közmunkáit. A rendelet 

egyik része külön intézkedik arról, 
hogy 

a kiutalt összegeket kizáró- * 
lag munkabérekre kell for-
ditani és a munkálatokat 
nem lehet a lvál la latba kiad-
ni, amelyből tehát vállalko-
zói nyereségek származhat-

oának . 
Most pedig amikor a 60 ezer fo-

rintos kiutalás második részlete is 
megérkezett, mi is méltánytalannak 
és igazságtalannak tartjuk az ujjá-
építésügyi miniszter rendeletét, 

amikor az amúgy is nélkü-
löző és munkanélküli kisipa-
rosságot , amely a különféle 
adókkal valósággal agyon 
van terhelve, kizárták ebből 

a kereset i lehetőségből . 

B A R Á T S Á G - M O Z G Ó J 
M á j u s 6 — 8 . 3 n a p i g ! * 

1 3 r . a O K I N 
Asszonyok és lányok filmje. Egy kis kirándulás, egy ciók és a 
következmények. Az első randevú és az orvos. Lehet-e egy nőor-
vos szerelmes ? Lányok az orvos kezében. L e g ú j a b b h í r a d ó . 

Előadások kezde'.e vasárnap 4, 6, 8, hétköznap 6 és 8 órakor. 

Megalakult a Szociáldemokrata Párt 
szentesi földmunkás csoportja 

Vasárnap tartotta alakuló közgyű-
lését a Szociáldemokrata Párthoz 
tartozó szentesi mezőgazdasági dol-
gozók csoportja. A megjelenteket 
Szőke Ferenc elvtárs üdvözölte. Be-
szédében megemlékezett páitunk év-
tizedes küzdelmeiről %a föld roboto-
sainak felszabadítása és megfelelő 
életnívó biztosítása érdekében. Pár-
tunk tette magáénak elsőnek a me-
zőgazdasági munkásság problémáit, 
s küzdött következetesen annak 
megoldása érdekében. Az újjáépítés 

és az új társadalmi rend megvaló-
sítása terén igen nagy feladatok 
várnak az ország eme leghatalma-
sabb dolgozó rétegére, amelynek 
élgárdáját kétségtelenül az agrár-
szocialisták alkotják. Ezután került 
sor a vezetőség megválasztására: 
Elnökké Farmasi Imre elvtársat, 
jegyzővé pedig Asztalos De^ső elv-
társat választották meg. A bizottság 
tagjai lettek Téli Lajos, Miskolci 
Imre, Dudás Szabó Lajos, Váczi 
Imre és Takács Antal elvtársak. 

Kártolószalag 
gyári áron 

Első M a g y a r K é r t o l ő s z a l a g g y é r Rt . 
Pastszentlőrinc. Apponyi Albert-u, 30. 

Konkoly Ferenc szentesi sütőmestert 
árdrágítás miatt az ügyészségre kisérték 

A szentesi gazdasági rendőrség 
tettenérte Konkoly Ferenc szentesi 
pékmestert, aki a kenyér kilóját a 
megállapított 96 filléres ár helyett 
2*forintért ¿rusitotla, Nyomban elő-

állították a rendőrségre, majd ki-
hallgatásának befejezte után átki 
sérték a szegedi ügyészségre, ahol 
árdrágítás miatt vonják felelősségre. 

K Á D I Ó 
Budapest I. m á j u s 6. 

7.20 Áttelepitési kormánybizt. 
közleményei. 7.30 Reggeli zene, hang-
lemezek. Közben naptár. 8 00 író és 
harcos 8,15 Operettrészletek. Hang-
lemezek. 9.00 A Vagabonds jazz-
együttes, 12.15 Oáti István mélyhe-

j gedün játszik. K. Sztojanovits Lili 
j énekel. 13.00 Régi nagy magyar 
t színészek. 13.15 Mursy Elek cigány-
! zenekara. 14.10 Séta a könyvek ott-
f honában. 14,25 Strauss Richárd: 

Imigyen szól a Zarathustra. 21.40 
Orosz nyelvoktatás. 22 30 Áttelepi-
tési kormánybizt. közleményei. 22 35 
Tánczene, hanglemezek. 22.50 Kül-
földön lévő magyarokhoz. 22.55 A 
Hadifogoly Híradó rádióközlemé-
nyei. 23 00 Operettrészletek, hang-
lemezek. 0 30 Hírek eszperantó nyél-
ven. 

Legelőre 8 hónapos 
üsző borjúmat. Ujj Sándor Lázár 
Vilmos utca 17 s?ám. 

Kifütyülték Karádi Katalint Kecs-
keméten. 

y 
Ziliakus elvtárs angol munkás-

párti képviselő rövidesen Magyar-
országra látogat. 

Felakasztották a miskolczi gettó 
volt parancsnokát. 

Szerdán hirdetnek ítéletet az or-
goványi bünperben. 

Zománcedények, 
vaaáruk , s z e g , d r ó f , 
d r ó t k e r í t é s e k nagy 
v á l a s z t é k b a n 

Lupták 
vaskereskedőnél b t 

B a r t h a János -u . 12. Te l . : 13. 

Párthír 
Folyó hó 9-én, pénteken este fél 

8 órakor (Kossuth u. 26.) Párt-est. 
Előadó: Vámos István „Hivatalos 
ügyeink elintézése a közhivatalok-
ban* címmel. (Tájékoztató népies 
előadás.) 

Folyó hó 6-án, kedden este fél 8 
órakor női csoport párt estje. (Kos-
suth-u. 26. sz. alatt.) Előadó : özv. 
Juhász Jánosné. 

Folyó hó 7-én, szerdán este fél 8 
órakor Társadalom Tudományi Fő-
iskola hallgatói részére Előadó: 
Lendvay István. 

Üzemi p á r t n a p o k : 
Folyó hó 6-án, kedden este fél 8 

órakor Államrendőrség Kossuth u. 
26. sz. alatt párt-estet tart. Előadó: 
Vámos Imre. 

Folyó hó 8-án, csütörtököt* este 
fél 8 órakor a Csongrádvármegyei 
Közkórháznál pártest. Előadó: Szőke 
Ferenc. 

Folyó hó 10 én, szombaton d. u. 
1 órakor az OTÍ-nál előadó: dr. 
Mijó jános. 

Súlyos szerencsétlenség 
az osztrák-magyar 

labdarugó mérkőzésen 
Vasárnap zajlott le Budapesten a 

magyar-osztrák nemzetközi labda-
rugómérkőzés az Üllői-úti sporttele-
pen 37.000 néző előtt. A mérkőzést 
Magyarország nyerte meg 5:2 arány-
ban. A második félidő 6. percében 
szörnyű szerencsétlenség történt, 
mert egy zsúfolásig megtelt tribün 
leszakadt és a nézők közül mintegy 
300 ember másfélemelet magasság-
ból lezuhant. Tegnap délben adták 
ki a hivatalos jelentést, amely sze-
rint a szerencsétlenség következté-
ben 276 ember sérült meg, ezek 
közül 6-nak az állapota életveszé-
lyes, 71-é pedig súlyos. Megállapí-
tották, hogy a szerencsétlenséget a 
tribün túlterheltsége okozta. Szigorú 
vizsgálat indult meg a felelősség 
kiderítésére. 

B o r b é l y berendezés van eladd. 
Nagy Sándor-utca 13 sz. alatt. — 
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Amerika 
az osztályharc tüzében 

Amerika egész politikájából mind 
élesebben bontakozik ki a monopol-
kapitalizmus törekvése/ hogy az 
egész világot érdekeik szolgálatába 
állítsa. Természetes következménye 
ennek, hogy az Egyesült Államok-
ban is mélyül az ellentét a munkás-
osztály és a kapitalisták között. Ma-
gától értetődő, hogy tőrvények lát-
nak napvilágot és mindig újabb tör-
vényeket készítenek elő, amelyekkel 
a munkásság jogait akarják csorbí-
tani és amelyekkel teljesen kiszol-
gáltatnák a munkásosztályt a tőké-
sek céljainak. Az amerikai munkás-
ság a bőrén érzi, hogy hazájában 
már többről van szó, mint árak és 
bérek harcáról, a jelenség, amellyel 
találkozik a megélhetési küzdelmé-
ben, már csak a háborút általában 
követő válság legyőzésére szolgáló 
eszközök alkalmazása. Többről van 
szó: ma már tudja, biztosítani kell 
küzdőképes fentmaradásának és osz-
tályharcba való győzelmenek lehe-
tőségét; fellépésével meg kell aka-
dályoznia egy esetleges újabb há-
ború kitörését. 

Az amerikai munkásság is harcát 
csak szakszervezetein keresztül vív-
hatja meg. Hosszú hónapok óta so-
rozatos sztrájkokra kényszerült a 
küzdelem mindig élesebbé váló esz-
közeivel, a hatalom újabb és újabb 
megszoiító intézkedéseivel volt kény- ! 
telen számolni. Az amerikai mun- j 
kásságnak két nagy szakszervezete j 
van, az AFL és a CIO. Ezek idáig • 
külön uton haladtak és különösen j 
az AFL a megalkuvások sorozatával j 
tünt ki. A harc élesedésével a mun- j 
kásosztály érdeke parancsolta meg, ; 
hogy két nagy szervezetük közeled- i 
jék egymáshoz. Februárban a két í 
szakszervezet főtitkára, Murray (CIO) 
és Qreen (AFL) levélváltásából már 
kibontakozódtak a közeledés körvo- j 
nalai. Muray a X^gner féle munkás- I 
ellenes törvénytervezet kivédésére 
egységfrontot ajánlott fel. Az AFL 1 

főtitkára ennél az ajánlatnál mesz-
szebbmenően javasolta, hogy szer- j 
vezeti egyesítésre válasszon mind- i 
két szakszervezet öt-öt tagból álló j 
bizottságot. Muray elfogadta e ja- I 
vaslatot, megnevezte a CIO által 
választott delegációt és kifejezte azt 
a reményét, hogy a szakszervezetek 
egységfrontja meg tudja majd aka-
dályozni a munkásosztály ellensé-
geinek törekvéseit. 

A CIO töretlenül képviseli az 
amerikai munkásosztály érdekeinek 
védelmét. Az AFL azonban folytatta 
hallgató taktikázását és főtükára 
Qreen egy későbbi Nyilatkozatában 
visszautasította a CIO főtitkárának 
egységfrontra vonatkozó ajánlatát. 
De Oreen még tovább ment a mun-
kásosztály érdekeinek elárulásában: 
ugyanazt a törvényjavaslatot, amely 
ellen az egységfront gondolata föl-
merült, a képviselőház egy bízott-
sági ülésén megszavazta A Wagner 
féle törvényjavaslat kiszélesíti a ka 
pitalisták jogait és megszükíti a 
szakszervezetéi, amikor arra kötelezi 
a munkásság szervezeteit, hogy 
hozzák nyilvánosságra könyvelésüket. 

Oreen megalkuvó politikája nem 
az amerikai munkásosztály érdekeit 
szolgálja. Kétségtelen azonban, hogy 
mivel újabb munkásságot sértő tör-
vényjavaslatok is előkészületben van-
nak, az osztályharc ily módon való 
fokozódásával a munkásság szerve 
aetei saját érdekükben eggyé ková-
csolódnak. A közös harcban az 
tmerikai munkásság szervezetei is 
megerősödnek és idővel kivetik ma-
gukból azokat az elemeket, akik a 
E S n £ * é t d e k c k árulásával « kapi-
Wisták szolgálatába szegődnek. 

Győzött a szív-játék 
a nagyobb technika felett! 
^Szentesi MÁV S. E.-Cs. Barátság 1:0 (0:0) 

Vezette: Ajtai S. (Budapest) 
SzMTE-pálya: 3000 néző 

A hűvös szeles idő ellenére re-
kordszámú közönség volt kíváncsi 
a két ős-rivális találkozójára, mely 
nagy tétet hordott magában, a dön-
tést az I. helyért. A második fél-
időben mutatott hatalmas erőbedo-
bással a Máv megérdemelten tar-
totta meg a két pontot. A végig 
szédületes iramú, Szentesen rég nem 
látott nagy k ü z d e l e m i g a z i 
I. osztályú nívót muiatott. A ven-
dégek kulturáltabb játékot mutattak, 
mig a Máv lendületesebb, kemé-
nyebb volt, de lényegében mindkét 
csapat tisztán játszott. A győztes 
csapat minden egyes tagja megtette 
kötelességét, jó munkát végzett. 
Zsoldos, Busái, Orgovány, Faragó, 
Soós hajszálnyira emelkedtek ki. 
Magyar a neki szokatlan poszton 
a kezdeti bizonytalanságokat levetve 
„hidegre" tette Müllnert. A csatársor 
is szépen rohamozott a Máv nagy 
félórájában. A szögletarány 4:3 volt 
a Máv javára. Csongrád kezd s 
máris Szántai szép lövése Zsoldos 
zsákmánya, majd pár pillanat múlva 
Váradi fut le s bombáz folé. Baksa 
vezet veszélyes és szép támadásokat, 
de a Máv védelem sziklaszilárd. A 
35. percben Szalai 8 méterről fölé 
lő. de rá egy percre Zsoldom 3 mé-
terről jftvő lövést tisziáz. Váradinak 
volt még nagy helyzete 

A II. félidőben a szél ellen ját-
szó Máv sorozatos fergeteges táma-
dást indít, megcáfolva a kétkedők 
tippjét. Az 5. percben Juhász nagv 
lövése alig kerüli el a hálót A 12. 
percben Szalay megsérül s n.integy 
10 perc után sántikálva is hasznos 
tagja csapatának. Dóc?iml: van 
most nagy helyzete: 3 méterről 
mellé gurit a 33. percben, de a 
Cs. Barátság is nagy helvzetet hagy 
ki a 36 percben : Szántai I ké? 
lépésről fölé bombáz I A 40 perc-
ben Szalay nagy lövését a csongrádi 
kapus bravúrosan fogja, mig végül 
a 42. percben Dóc?i szepen lefut s 

A kunszentmártoni oroszlánbarlangban 
majdnem elvérzett a SzMTE 

SzMTE-KuTE 0 0 
Vezette: dr. Kalocsav 

átadását Váradi értékesiti 1:0 a Máv 
javára. Még egy-két veszélyes tá-
madás mindkét részről és Ajtai 
a mérkőzés végét jelzi. Az öröm-
ittas közönség berohan a pályára, 
ölelgeti a játékosokat. A két caapat 
a következő összeállításban játszott: 

Szentesi MÁV : 
Zsoldos — Magyar, Orgovány, 

— Faragó, Busái, Soós — Dóczi, 
Juhász, Fazekas, Szalay, Váradi. 

Cs. Barátság: 
Kléner — Kovács, Jusztin — Fü-

löp, Pusztai, Somogyi — Szántai III, 
Szántai I, Szántai II, Baksa, Müllner. 

Jók a Cs. Barátságból: Pusztai, 
Baksa, Müllner, Fülöp, és Somogyi. 

Nyilatkozatok : 
Ajtai játékvezető: Meglepett a 

játék irama s Színvonala, valamint 
a nézökaréj. Ha az egyik csapatban 
Deák, a másikban á Vasas Szilágyija 
játszott volna középcsatárt, NB. I. 
mérkőzésnek beillett volna iram és 
színvonal tekintetében. Mindkét 
csapat tisztán, testtel futballozott, a 
Máv megérdemelte a győzelmet. 

Szántai /.: Ennél jobban nem 
tudtunk játszani, jobbtól veszí-
tettünk. 

Fülöp (volt Szmáv játékos): Meg-
érdemelte a Mdv. Hiaba, nincs sze-
rencsénk Szentesen. 

Dobó József (Máv): Nincs okunk 
ünneplésre, még a nehéz heíek ez-
után jönnek; kétségtelenül örülünk 
a győzelemnek. Kevesen tudják, 
hogy milyen gondjaink yoliak a 
mérkőzés előtt. Fazekas sérülése, 
Kun—Dóczi probléma megoldásával 
és Koós betegsége miatt. Sajnálatos, 
hogy a gyengébb ellen nem ilyen 
becsvággyal játszik a csapat. 

A játékvezető engedte a testtel 
való tiszta játékot, de könyörtelen 
lefújta az elvétve előforduló tulka-
pásokát. Meglátásai igen jók voltak, 
szeretnénk többször Srentesen látni. 

Hála a játékvezető erélyes bírás-
kodásának, a két csapat komoly 
sérülés nélkül úszta meg a mérkő 
zést Meglepő volt a helyi csapat 
erélyes, de tiszta játéka. A tartalé-
kos Szmte-ben egyenrangú ellen-
felet kapott s a helyzetek alapján a 
két pont Szentes felé muiatott. Az 
I. félidő kiegyensúlyozott játékot 
hozott. Sokszor volt veszélyben 
mindkét kapu. A 25. percben a 
16-os vonalon a Szmte védelem sza-
bálytalanul szere!, a bíró mégis 
11 est ítél tűlszigoruan, de a bün-
tetőt Mészáros bravúrosan kivédi. 
A szárnyakra kapó szentesi fiúk 
ettől kezdve rohamozzák a Kute 
kapuját, de a szívósan küzdő helyi 
védelem ellen eredményt nem tud-
nak kicsikarni. Jók : Mészáros, Nagy, 
Tóth I , Princ. 

Kínos feltűnést keltett Kálmán 
ithonmaradása. Nem Ítélhető el eléggé 
ha egy játékos cserbenhagyja utolsó 
pillanatban társait I A csapat így állt 
ki: Mészáros, Oujdár, Demeter L., 
Demeter I., Nagy, Dorogi, Tóth II., 
Tóth I., Szabó, Princz, Mihály. A 
játékvezető tárgyilagos és jószemű 
volt. 

Sz. Má". old-boy—SzTE old-boy 
3 : 0 ( 3 : 0 ) 

Vezette: Szantay, illetve Kiss Endre 
A Máv. öregek végig erős, jó já-

tékkal örvendeztették meg híveiket. 
A gólokat Asztalos szerezte, akinek 
játékát nézve, az első csapatban is 
megállná még a helyét. A SzTE fá-
radt csapat benyomását keltette s a 
Szántay által érthe ellenül megadoU 
két lesből indult gól letörte őket. A 
II. félidőben Kiss Endre vette át az 
elárvult birói tisztet és tárgyilagosan, 
de főként hozzáértőén vezette köz-
megelégedésre a mérkőzést. 

Makói Vasutas-SzMÁV SE. 
női kézilabda bajnoki: 3:2 

—Vecseri 

A szentesi MÁV egyesbírói hatá-
rozat alapján visszakapta 0;0 gól-
aránnyal a Cs. Tisza ellen meg-
nyeri mérkőzés két pontját és május 
15 én Szentesen lejátszák Szabad-
szállással a mérkőzést. A mai ta-
bellán már ezen körülményt figye-
lembe vettük. 

Az I. osztály eredményei. 
SzMÁV-Cs. Barátság 1:0 (0:0), 

SzMTE—KUTE 0:0, KMÁV—KTK 
2:1, Ma jsa—Mindszent 3:2, KRVSE 
—Kistelek 3:1, Halasi MÁV—Sza-
badszállás 3:1, Cs. Tisza—János-
halma 3:1. 

A bajnokság állása: 
. Cs Barátsúg 22 16 

2. KTK 
3. SzMTE 
4. Sz MÁV 

22 16 
22 13 
21 11 

5. Jánoshalma 22 10 
6. KRVSE 
7. KiTE 
8. KuTE 
9. Kiskunhalas 22 

10. KMÁV 22 
11. Kiskunmajsa 22 
12. Cs. Tisza 

22 
22 9 
22 5 

7 
7 
7 

13. Mindszent 22 
14. S/ .abadszáll . 21 

2 2 8 -

141:16 3 6 
74 20 3« 
69:3T> 2 9 
41:29 26 
50:38 24 
39:32 23 
43:47 20 
10:46 20 
51:47 19 
35:54 19 
29 :58 18 
20 :50 16 
24:61 14 
13.89 7 

Pályázati hirdetmény 
Szentes megyei város képviselő-

testülete által 1947. évi március hó 
27 napján tartott rendkívüli közgyű-
lésén 56—kgy. 1947 szám alatt ho-
zott határozattal Szentes megyei vá-
ros kereskedelmi középiskolájánál 
szabályrer.deletileg megszervezett 1 
igazgatói és 6 rendes tanári állás 
betöltésére az iskola szervezési sza-
bályzatának 14 , 15. és 16. § a ér-
telmében pályázatot hirdetek. 

A rendes tanári állások közül kettő 
A-szakos kereskedelmi iskolai szak-
tanári állás, egy B szakos kereske-
delmi iskolai szaktanári állás, egy 
C-sz.ikos kereskedelmi iskolai szak-
tanári állás, egy modern nyelvszakos 
kereskedelmi iskolai szaktanári alias 
és egy magyar nyelvszakos gimná-
ziumi tanári állás kerül betöltésre 

A kereskedelmi szakoktatási fő-
igazgató ur rendelkezése főapján az 
igazgatói állás cs^k olyan kereske-
delmi középiskolai képesítéssel bíró 
tanárral tölthető be, aki legalább 10 
éves kereskedelmi középiskolai ta-
nári gyakorlatot tud igazolni. 

Szentes megyei város polgármes-
teréhez címzett pályázati kérelmet a 
következő okmányokkal kell felsze-
relni : 

1) a törvényszerű képesítést iga-
zoló tanári oklevél, 

2) eddigi tanári gyakorlatot iga-
zoló műk( dési bizonyítvány, 

3) születési anyakönyvi kivonat, 
(esetleg házassági anyakönyvi ki 
vonal), 

4) községi illetőségi, illetőleg ál-
lampolgársági bizonyítvány, 

5) hat hónapnál nem régibb ke-
letű tisztiorvosi bizonyítvány, 

6) uj keletű erkölcsi bizonyitvány. 
7) igazoló bizottsági határozat. 

• Jelenleg is közszolgálatban áüó 
pályázók fenti körülmények igazo-
lására az itt feltüntetett okmányok 
helyett pályázati kérelmükhöz törzs-
könyvi lapjuk másolatát csatolhatják 

A kellően felszerelt és szabályszerű 
okmányokkal ellátott pályázati ké-
relmeket legkésőbb jelen pályázat? 
hirdetménynek a Magyar Közlöny-
ben történő harmadszori megjelené 
sének időpontjától számított 15 nap 
déli 12 srájáíg kell eljuttatni Szen-
tes megyei város polgármesteri hi-
vntalához. Ezen időpont után beér-
kező pályázati kérelmeket figyelembe 
venni nem fogom. 
í>56 Polgármester 

Hirdetmény 
Felhívom az állásnélkül maradt 

juhászokat, hogy adatszolgáltatás 
végett 1947. évi május hó 10 nap-
jáig jelentkezzenek a Városháza 28 
számú hivatalos helyiségében. 

Polgái mester. 

Főszerkesztői S i m a L á s z l ó . 
Felelős szerkeszlő: S z ő k e F e r e n c . 

Felelős kiadó: N a g y Mihály . 
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