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E l ő f i z e t é s i díj 
9 g y h ó n a p r a 

10 f o r i n t . 
TEt EFON. 301 sz 

M e g j e l e n i hétfő kivételével 
minden nap n reggel i órákban . 

Karetes- ós apró-
hirdetések ársza 
bás szerint. 
TELEFONI 301 sz. 

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

Nemzetközi 
osztályharc 
Osztályharc van mióta magántu-

lajdont embernek ember által való 
kizsákmányolására használják fel. 
Az osztályharc külső formái, eszkö 
zei és méretei azonban állandó vál-
tozáson mennek keresztül. 

A szakszervezeti mozgalom kez-
deti korszakában még kérvényező-
ben, deputációzásban jutott kifeje-
zésre a dolgozók elégedetlensége. 
Később már az üzemek öntudatosodó 
rabszolgái magabizó hataln.i esz-
közzel, sztrájkkal igyekeznek rövi 
debb munkaidőt, < .ágasabb bére-
ket kiharcolni. A kapitalizmus fej-
lőd ; éve) az os/tályharc méretei is 
kiszélered.ek és egy egé-z ország 
szervezett ipari munkásságát találjak 
magukkal szemben a trösztökké 
alakult iparváü latok. 

Mo.f szemeink előtt játszódik le 
e*>y méreteiben gigantikus osztály-
harc: kapitalista országok, világré-
szek kizsákmányoló imperialista tö-
reKvései a háborúban lerombolt, el-
szegényedett országok ellen 

A háború alatt az Egyesült Ára-
mokban egy ablaküveg sem törött 
össze, ellenben az amerikai ipar 
óriási fejlődésen ment keresztül. A 
megnövekedett termelési kapacitás 
megnagyobbodott piacokat Követel 
és n. gazdasági válságtól, munka-
nélküliek többmilliós tömegeitől való 
félelem e^yre fokozottabb imperia-
lista politikára kényszeritik az. Ame 
rikdi Egyesült Államok kormányát. 
Ugy.inakkor, atnikor a tömegesen 
sztrájkoló munkásosztály ellen kivé-
teles törvényeket léptettek életbe, 
Európának a német ipar piacainak 
meghódításán kísérleteznek, a . é-
met ip:ir esetleges restaurálása ellen 
Németország fudarabolasában keres-
nek biztosítékot. 

Amig a görög és török kormány-
nak fciaj ott 4 0 0 ; millió dolláros 
kölcsönről itatkozik a szenátus 
megérkeznek a s akértők Libanonba, 
ahol az uj amerikai olajvezeték le-
fektetését készítik elő és a közeike-
leti ol-ij ára? máris felemelték az 
amerikai olaj árának szintjére. Az 
arab munkások éhbérén kitermelt 
olaj exiraprofiioí jelent az amerikai 
munkások által magasabb termelési 
költséggel előállított áruval szemben. 
Ez az extraprofi lehe;övé teszi, 
hogy a tőkés mellényzsebéből fi-
zesse ki a Trök és görög kormá-
nyoknak felajánlott 400 millió dol-
lárt. 

A monopolkapitalizmus nem esz-
közöl befektetéseket politikai garan-
ciák nélkül. Ezért támogatja azt a 
török kormányt, amely a/, egész 
háború alatt kiszolgálja a nemet 
hadiipart, most feloszlatta a szak-
szervezeteket és a b »loidali pártokat, 
ezért támogatja azt a görög kor-
mányt is, amely rendszeres irtóhad 
járatot folytat a munkásság ellen. 
A német és olasz fasizmus utolsó 
cselédje, Francó is ennek köszön-
heti létét. A frpneia nagytöke, a 20Ö 
család ügynöke, De Gaulle tábornok 
újbóli jelentkezése a politikai élet 

BUalmat szavazott Ramadíernek 
a francia szocialista párt 

A franc;a szocialista párt választ-
mánya kedden foglalkozott a francia 
kormányválság kérdésével Felszólalt 
Ramadier miniszterelnök is, s rá 
mutatott arra, hogy a kormányvál-
ság milyen káros hatással van a 
francia politikai és gazdasági életre. 

Bejelentette, ha a párt a kormány 
lemondása mellett dönt, ugy ő 
készséggel aláírja a lemondást, de 
de ezzel egyúttal a kö/.társaság le-
mondását írja alá. Blum is hasonló 
értelemben beszélt. Végül szava-
7ásra került a sor és 2529 szava-

zattal 2126 ellenében Ramadier el-
len foglaltak állást. A szavazás uián 
két szocialista politikust jelöltek ki 
a kommunista miniszterek lemondá-
sával megüresedett tárcák ideiglenes 
betöltésére. 

K ö z g y ű j t e m é n n y é nyilvánították 
a szentesi m ú z e u m o t 

Dr. Radnóti Tivadar egyetemi ta-
nár a közgyűjtemények felügyelője 
értesítette dr. Kunszeri Béla aMspánt, 
hogy átiratára a vallás és közokta-
tásügyi miniszter a Csongrád vár-
vármegyei múzeumot a Magyar 
Nemzeti Múzeum Tanács javaslata-
ként közgyűjteménnyé nyilvánította. 

A közgyűjtemény nyilvánítás után 
a rendes múzeumi munka megindu-
lása érdekében felhívták az alispánt 
hogy írjon ki pályázatot a múzeum-
vezetői tisztség betöltésére, valamint 
a vármegyei költségvetésben a mú-
zeum jelenlegi vezetőjének mielőbb 
folyósítsa. 

Vöröskeresztes nap 
A Magyar Vöröskereszt szentesi 

fiókja országos viszonylatban is 
május hó 18-án és egész vasárnapid 
kiterjedő vöröskeresztes nap.-t nagy-
szabású gyűjtést kivan rendezni a 
hazatérő foglyok megsegítése, vala-
mint az á'utszó foglyok ellátása ér-
dekében Ezt a gyűjt st a Vörös-
kereszt végzi, amely f ü g é i é n , ön-
álló társadalmi intézmény, mely sem 
faji, sem vallási, sem politikai, sem 
nemzetiségi, sem társadalmi meg-
különböztetést ember és ember kö-
zött nem iesz, s egyetlen célja, 
hogy minden emberen segítsen, aki 
nyomora, v~gy betegsége miatt a 
segítségre rászorul. 

A Magyar Vöröskereszt a Genfi 
Egyezményt aláiró tagállamok egyi 
kének, Magyarországnak, a Nem-
zetközi Egyezményben lefektetett ki-
váltságokkal rendelkező tagszerve-
zete, amelynek kapcsolatai a Nem-
zetközi Vöröskereszt szervek révén 
az egész világra kiterjednek. 

Éppen kitűnő nemzetközi kapcso-
latai folytán a Magyar Vöröskereszt 
az egyetlen magvar társadalmi in-
tézmény, amely külföldről a legtöbb 
segítséget hozta be az országba és 
amely az adományok kiosztásánál 

magyar és magyar között semmiféle 
különbséget nem te!t. 

Az Oxfordban 1946 julius 8 - 2 0 -
ig megtartott nemzelközi vöröske-
reszt kongresszus határozat «inak 
megfelelően a nemzeti Vöröskeresz-
tek a jöv'ben csak a testvér nem-
zeti Vö-öskereszteket segélyezhetik. 
A második világháború után, első-
ízben fordult elő, hogy a világ egyik 
Iegga2dagabb testvér vöröskeresztje 
ay amerikai Vöröskereszt a magyar 
Vöröskereszt részére közel 2 mill ó 
értekü természetbeni adományt aján-
lott fel, .1 melynek kiosztására vonat-
kozólag létre jött és a magyar kor-
mány által elfogadott megállapodás 
értelmében az országba kerülő ame-
rikai vöröskeresztes küldemény szét-
osztását kizárólagosan a Magyar 
Vöröskereszt eszközli. Ennek pontos 
lelkiismeretes gyors lebonyolításához 
szükséges, hogy a helyi vöröske-
reszt fiókszervek hivatásuk nagas-
latán álljanak és munkájukban a 
társadalom legszélesebb rétegeit be-
vonják. 

Nem csupán a helyi Vöröskereszt 
fiók vezetőségén és tagjain, hanem 
az egész helyi társadalomnak a Vö-

röskereszt iránti megértésén múlik, 
hogy a külföld megbecsülése a he-
lyi társadalom iránt milyen arányban 
fog megnyilatkozni. 

A hároméves tervek 
egyeztetése 

A hároméves tervek összehango-
lásával kapcsolatos pártközi értekezlet 
jó munkát végez. Legújabb buda-
pesti hir szerint a legközelebb össze-
ülő értekezleten már valós/inüleg si-
kerülni fo?> a koalíciós pártok gazda-
sági te: veinek összeegyeztetése. Az 
egyeztetésnél külföldi kölcsön gon-
dolataii egyáltalán nem merült fel, 
inár csak azért sem, mert ilyen ajánlat 
még eddig nem is érkezett külföldről. 

Új mezőgazdasági 
hitelakció 

A Gazdasági Főtanács a mező-
gazdaság megsegítésére újabb hitel-
akciót kezdeményezett. Ez a hitel-
akció az eddigiektől abban külön-
bözik, hogy a ga/dák a kapott hi-
telt a saját belátásuk szerint hasz-
nálhatják fel. 

A legkisebb hitel 250 forint, a 
legnagyobb 1000 forint les/. A hi-
teligények kielégítése céljából a 
Gazdasági Főtanács még április hó-
napban 1 és félmillió, május első 
felében pedig 5 millió forintot bo-
csát a gazdák rendelkezésére. 

A községi elöljáróságok részletes 
tájékoztatót kapnak arról, hogy-a 
hiteleket milyen feltételek mellett 
és mely banknál lehet igénybevenni. 

^ i ^ ^ ^ n ^ ^ M V Y Y Y Y Y - l /IT/WVIjrü'WUVl 

színpadán az amerikai nagytőke 
bátorításának tulajdonítható 

Magyarország bármennyire kicsiny, 
rajta van Európa térképén és 9 
millió fogyasztót jelent. Jelenti to-
vábbá azt is, hogy itt olaj és ba-
uxit van és egy 25 esztendős fa-
siszta nevelés állal félrevezetett tö-
meg, amelyet fel lehet használni 
idegen célok érdekében. A dollár-
imperializmus a magyar reakciós 
és szovjetellenes körökben keres 
támpontot, amit a legutóbbi diplo-

máciai jegyzékkel akart elérni, de 
— amint a „Time and Tide" saj 
nálattal állapította meg —, nem 
siket ült. 

A magyar munkásság drágán fi-
zette meg ¿ut a támogatást, amelyet 
a nyugati kapitalisták a magyar 
uralkodó osztálynak adtak a két vi-
lágháború között. A két munkáspárt 
gazdasági tervének kormánypro-
grammá kell válnia, majd össze 
kell hangolni azt a szomszédos 
demokratikus államok gazdasági 

programjával, hogy politikai demo-
kráciánkat megbízható, demokratikus 
gazdasági rendszerrel alapozzuk 
meg. 

A szakszervezeteknek döntő sze-
rep jut abban, hogy gazdasági rend-
szerünk átformálásával politikai de-
mokráciánk tartós pilléreken nyu-
godjon, amely kizárja azt, hogy a 
jövöben itt háborús kalandorok ét 
háborút kereső országok kedvező 
feltételeket találjanak. 

J á s z a i Károly 
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INNEN-
ONNAN 

László Józsefné pécsi bábanöven-
dék a pécsi szülészeti klinikán a 
gondjaira bizott párpapos csecsemő-
ket ópiumos teával itatta meg, hogy 
éjszaka sírásukkal ne zavarják. Az 
eredmény : reggelre valamennyi cse-
csemő rosszul lett, egy pedig meg-
halt. László Józsefnét letartóztatták. 

A magdeburgi bíróság Johanna 
Rasser és Edit Zube német asszo-
nyokat gyilkosságért és az emberiség 
ellen elkövetett bűntettekért halálra 
ítélte. A kéí asszony 1944. februárjá-
ban defetizmussal vádolt egy keres-
kedőt és feljelentene a Qestapónak. 

A háború végén ki hurcolták Ausz-
triába a MEFTER hajóparkját is. A 
felszabadulás után a liczi járásbíró-
ság a Rotschild-bankház 400.000 
fontos követelése miatt a hajókat le- j 
foglalta. Ezt a végzést a bécsi leg-
felsőbb törvényszék jóváhagyta. A l 
lefoglalt hajók egy része már régeb- i 
ben kitört és sikerült nekik Buda-
pestet elérniók. Vasárnap reggel a 
még Linzben őrzött hijók személy-
zete észrevette, hogy az őrzésükre 
kirendelt személyzet nem tartózkodik 
a hajók közelében. Felhasználva az 
alkalmat és 12 hajó kifutott a kikö-
tőböl Bécs irányába, ahová még va-
sárnap éjszaka be is érkeztek. A 
bécsi'rádió hétfő esti jelentése sze-
rint a hajók többórai bécsi tartózko-
dás után Pozsony fe'é folytatták az ' 
utjukat. 

Műsoros estet rendez 
a szentesi pedagógus szakszervezet 

A Magyar Pedagógusok Szak-
szervezetének szentesi csoportja és 
a Csongrád megyei Szabadművelő-
dési Tanács május 10-én, szomba-
ton este 8 órai kezdettel műsoros 
estet tart. 1. Megnyitó. Simon Jó 
zsef megyei titkár. 2. Bach: Mar 
nyugosznak... énekli, a pedagógus 
vegyeskar. 3. Ady: Új tavaszi se-
regszemle. Előadja Balogh Oyula 
tanító. 4. Dr. Sörös Jenő várme-
gyei tanfelügyelő előadása. 5. Szé-
kely népdal. Énekli a pedagógus 
férfikar. Szünet. 6. Népi köszöntő. 
7. Csongrádi népdalok. 8. Gyáva 
legény. Vidám ballada. 9. Szép IIo ' — 

na. Népidal játék. 10. Hej páva. 
Vidámballada. II." Kónyi verbunkos. 
Népi tánc. 12. Népdalok. 13. Kő-
műves Kelemenné. Balladajáték. 
Szünet. 14. Az egyszeri király ke-
nyere. 15. Bíró Máté. Balladajáték. 
16. Görög Ilona Népídaljá'ék. 17. 
Népi kánonok. 18. Esli dal. 19. 
Zárószó: Zjllay István megyei sza-
badművelődési felügyelő. Konferál : 
Monori József tanító. 

A műsor ára 4 forint, ez egyúttal 
belepőjegyként is szolgál. Ezenkí-
vül kaphatók jegyek, három, kettő 
és egyforintos árban is. 

Külkereskedelmi kapcsolataink 
a hároméves terv szolgálatában 

Mész, cement, 
budaiföld és kőpor 
minden mennyiségben kapható 

T R A J - f a t e l e p 
GÖRÖG-UDVAR. 

CSÜPR IZQRLOM 
Varsóból jelenük: Izgalmakban és j 

rémségekben bővelkedik HansBiebow 
volt SS vezető bűnperének tárgyalása. ! 
A lodzi hóhér egykedvűen vallja be 
rémtetteit. A legutóbbi tárgyalás egyik 
tanuja elmondotta, hogy Biebow lab 
darugó mérkőzést rendezett, amelyen 
futball helyett csecsemői használtak. 

Mit szól ehhez, kérdi az elnök ? — 
Sajnos, megtörtént — válaszolta a 
vádlott szemrebbenés nélkül. 

Egy másik tanú előadta, hogy 
parancs érkezett a lodzi gyermek-
kórház kiürítésére. A városparancs-
nok „ugy oldotta meg a kérdést", 
hogy saját maga dobálta le az eme-
letről az utca kövezetére a szeren-
csétlen beteg gyermekeket, akik ki-
vétel nélkül meghaltak. 

Konkoly Ferenc 
pékmester ügye 

Lapunk egyik minapi számában 
közöltük, hogy Konkoly Ferenc 
szentesi sütemestert árdrágításon 
érték tetten s ezért átkísértek a 
szegedi ügyészségre. Megállapítjuk, 
hogy közlésünk egy része téves in-
formáción alapult. A valóság az, 
hogy Konkolyt árdrágítással vádol-
ják s ügyét áttették a szegedi 
ügyészséghez, ahol rövidesen kitű-
zik a tárgyalást. 

Egyre fokozottabb ütemben épít-
jük ki külkereskedelmi kapcsolata-
inkat. Rónai Sándor miniszter kül-
kereskedelempolitikaja a legutóbbi 
két hónapban a*következő eredmé-
nyeket érte el. 

S keresen befejeződ'ek az osztrák-
magyar kereskedelmi tárgyalások, 
fiz Ausztriában tárgyaló magyar de-
legáció dr. Szilágyi Mihály minisz-
teri tanácsos vezetéséve! Bécsből 
Párizsba utazott, ¿hol a tavaly ok-
tóberben megkötött francia magyar 
árúcsereforgalmi egyezmény értelmé-
ben vegyesbizo»tsáfci tárgyalásokat 
folytattak A tárgyalások jó ered-
ménnyel végződtek, sikérült Magyar-
ország részére 50 millió francia frank 
hitelt biztosítani. Az új magállapo-
dás szerint Franciaországból a kö-
vetkező fonlosabb cikkeket importál 
juK: foszfát, káliumklorát, nátrium-
klorát, parafa vegyszerek, elektro-
mos készülékek és elektromos nyer. -
anyagok, autók és autóalkatrészek. 
Magyaroiszág a felsorolt cikkek el-
lenében tollat, pelyhet, gyümölcs-
pu'pot, gyógynövényeket, naprafor-
góolajpogácsát, elektromos izzólám-
pákat, iparművészeti cikkeket, külön-
böző gépeket, gépalkatrészeket szál-
lít. Az 1946 októberében megkötött 

francia-magyar kereskedelmi meg-
állapodást ez év október 31 ig meg-
hosszabbították 

A magyar delegáció a jegyzőköny-
vek aláirása után tovűbb utazott 
Belgiumba, ahol megkezd lék a ma-
gyar-bdga kereskedelmi tárgyaláso-
kat. A tárgyalások Sikeresen befe-
jeződtek és a jegyzőkönyveket mind-
két részről április 24 én irták alá. 

A belga árúcsereforgalmi megál-
lapodás megkötése után rövidesen 
felvesszük keieskedelmi kapcsolata-
inkat Hollandiával is. 

Május'oan keiül sor az új szovjet-
magyar kereskedelmi szerződés meg-
kötésért Rónai Sándor miniszter 
személyesen vezette a magyar de-
legációt Moszkvába. A magyar kül-
döttség április 29 én indult repülő-
gépen az orosz fővárosba. 

Az első sz őjél-magyar kereske-
del/r i egyezmény óta gazdasági éle-
tünk* igen jelentős mértékben fej-
lődött. Augusztus 1-től Magyaror-
szág tervgazdálkodásra tér át és a 
magyar hároméves terv : ikeres vég-
rehajtását nagy mértékben fogja elő-
segíteni az úi szovjet magyar áru-
csereforgalmi egyezmény. 

Lesmagosabli $yap]uuásárlnsí előleset adjuk 
gyapjút készpénzért vásárolunk. 

Cikta cipók nagy választékban, 1 
a legolcsóbb áron. 

Szentesi Ált. Fogyasztási, Beszetző, Termelő és Értékesítő Szöv. 
Bartha J é n o s - u . 5 . T e l e f o n : 4. Május 12 tői Kossuth-u. 26. 

Aluminium edények, t e x t i l , 
ital és fűszeráruk. 

Pârthfir 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

Folyó hó 9-én, pénteken este fél 
8 órakor (Kossuth u. 26.) Párt-est. 
Előadó: Várhos Imre „Hivatalos 
ügyeink elintézése a közhivatalok-
ban" címmel. (Tájékoztató népies 
előadás) 

Üzemi pártnapok: 
Folyó hó 8 án, csütörtökön este 

fél 8 órakor a Csongrádvírmegyei 
Közkórháznál pártest. Előadó: Szőke 
Ferenc. 

Folyó hó 10 én, szombaton d. u. 
1 órakor az OTI-nál előadó : dr. 
Míjó János. 

i6?4ngytttnölcsös 
zoo db termőfával adó 

Cim a kiadóhivatalban. 
kb 

Felhívás 
A 10.100-1945 M. E. számú 

rendelet 3. §-ban foglaltak alapján 
ismételten felhívom az iparosokat, 
kereskedőket és piaci árusokat, hogy 
a kirakatokban és az elárusító he-
lyeken lévő árukon (szabad forgalmú 
cikkek esetén is) az eladási árat jól 
láthatóan tüntessék fel. 

A rendelet be nem tartása szigorú 
büntetést és áru elkobzást von maoa 
után. 
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Legjobb minőségű 

kasza 
kapható 

Lupták 
VAakereskedönél 

Bartha János-u. 12. Tel.: 13. 

Az igazságot 
nem könnyű megtalálni. Nem 
könnyű különösen olyan népnek, 
amelynek 25 éven át annyit, annyi-
an és addig hazudtak, hogy égy. 
része lassankint elhitte, hogy ez a 
hazugság jelenti az igazat, a több-
ség pedig oda jutott, hogy nem hitt 
senkinek és semminek és ma ott 
tartunk, hogy ezek nem képelek 
hátsó gondolat nélkül elhinni ma-
gát a színtiszta igazságot sem 
Igen, tény az, hogy gyalázatos lé-
lekmergezes folyt itt a letűnt évti-
zedek alatt, de meg kell állapítani * 
noí>y a még ma is • szépszámmal 
es nem egy oldalról jelentkező kút-
mérgezőknek kösznhető, hogy a 
magyar nép jelentős része nem ké-
pes felismerni a helyes utat. A kút-
mérgezők, felhasználva a demokrá-
cia adta szabadságjogokat, igye-
keznek visszarángatni a népet a 
mult sötét posványába, vagy félre-
rántani a helytelenül értelmezett 
„demokráciau útjára. Nagy és ál-
dozatos feladatok várnak ebben az 
országban az őszintén demokratikus 
erőkre, amelyek az igazság, az er-
kölcs, s a becsületesség fegyverével, 
s felvilágosító munkával próbálják 
nevelni a tömegéket. 

Churchill unokahuga 
agyonlőtte támadóját 
Londonból jelentik : Los Angeles-

ből érkezeit távirat szerint Minerva 
Knight, Churchill unokanuga, késő 
éjszakai órákban agyonlőtt egy is-
meretlen férfit, aki megtámadta. 

Készüljön az Iparos Nőegylet 
pünkösdi 

Rózsa-estjére 
az Ipartestületben. 

Hirdetmény 
A Földművelésügyi Miniszter Ur 

150—1947 min. biz. számú rende-
lettel módot ad arra, h'̂ gy a birto-
kos a gyengéntermő mészszegény 
talaját nagyubb mérvű állami hozzá-
járulással meszezéssel megjavíthassa. 

Az a birto.os, aki földjét a me-
szezési akció keretében javítani kí-
vánja, jelentkezzék a Városháza 28 
számú helyiségében. 

A részvétel feltételei: 
100 q mésziszap ára a rendelte-

tési vasúti állomásra szállítva 100, 
illetve az újonnan földhözjuttatott 
birtokos részére 80 forint. Ezt az 
összeget a résztvevő a rnésziszap 
átvételét követő év végéig tartozik 
kamatmentesen megfizetni, (kat. hol-
danként kb 50 q mésziszap kell). 

Polgármester. 

Hirdetmény 
Felhívom mindazokat a cséplő-

géptulajdonosokat és bércséplőket, 
akik előreláthatólag az 1947—48. 
cséplési idényben csépelni fognak, 
hogy május hó 10 napjáig a közel-
látási hivatal beszolgáltatási osztá-
lyán jelenjenek meg. Egyidejűleg 
bejelentendő az üzemanyag (olaj, 
szén, benzin stb) szükséglet is. 
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Legelőre í'fiKS 
üsző borjúmat. Ujj Sándor Lázár 
Vilmos utca 17 szám. 



n r i n I — • kérjen mindenütt, nranyaszok és Y orter sort « i-i*» mma,̂  
L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó H I K E K 

Ma május 8 . Rom. kat. Mihály, 
proies tán n Gizella. 

Vízállásjelentés: Tisza 7 én 120. Kurca 
290. H ő m é r s é k l e t . + 8 lok 

időjárásjelentés i Változó szél. derült 
idő, a hőmérséklet ingadozik. 

ügyeletes gyógyszertárak • május 3 — 
9. Ille—Szer.tessy. 

Szabadság Mozgó: Slan és Pan a 
két tökfej. (Amerikai vígjáték). 

Haladunk $ 
Két esztendő óta szüntelenül az 

újjáépítésről beszedünk, s csupán az 
elmúlt napokban tkillottunk egy új 
megnyilatkozást, Bán elvtárs egyik 
legutóbbi beszédében, amelyben már 
nem újjáépítésről, hanem továbbfej-
lesztésről beszélt. Igen, jelentős állo-
máshoz érkezünk nemsokára a há-
roméves terv megindításával, amely-
ben már nemcsak a romok újjáépí-
tése szerepel, hanem sokkal nagyobb 
mértékben új beruházások, új beren-
dezések : továbbépítés, továbbfejlesz-
tés. Hosszú és keserves volt az út, 
amelyen eljutottunk idáig, dr, hogy 
megvolt az értelme, azt éppen az 
bizonyítja elsősorban, hogy ma már 
továbbfejlesztésről is beszélhettünk. 
Kétségtelen, hogy ráléptünk a fejlő-
dés útjára 

— Hadifogolyhir. Faragó isván 
és Berczdi Gabor üzenik hozzátar-
tozóiknak Nagymágocsra, hogy egész-
ség ek, Cimük : Moszkva, Vörös-
kereszt Postafiók 204. 

— Pedagógus-est. A Magyar 
Pedagógusok Szabad Szakszerveze-
tének Szemesi Csoportja a cson-
grádmegyei Szabadművelődési Ta-
nácsa i karöltve máju> 10 én este 
8 órai kezdettel pedagógusestet 
rendez a színházteremben. A műsor 
ára 4 forint. 

— Szerkesztői üzenet. A hoz-
zánk tegnap beküldött névtelen le-
vél irójAnak üzenjük, hogy névtelen 
levelekkei érdemben foglalkozni nem 
tudunk Egyébként is, ha a levélben 
közöltek megfelelnek a valóságnak, 
úgy forduljon nyugodtan a járásbí-
rósághoz. 

— Vizsgálatot rendelt el a Gaz-
dasági Főtanács a Magyar Állami 
Erdőgazdasági Üzemek Központi 
Igazgatósága ellen milliós mulasz-
tások, hanyag ügyvezetés és köny-
nyelmü üzletkötések miatt. 

— Mussolini fia jelentkezett 
az argentin hatóságoknál. A 
Buenos Ayresben megjelenő Sabado 
cimö hetilap közölte, hogy Viktor 
Mussolini, a volt olasz Duce fia 
aki jelenleg Argentínában bujkál, 
nyilt levelet irt *az argentin idegen-
ellenőrző hivatalnak. Levelében Vik-
tor Mussolini kijelentette, hogy az 
idegenellenőrző hivatal jóindulata 
esrten hajlandó önként jelentkezni. 
A bejelentés óriási szenzációként 
hatott és az Argentin Idegenellenőrző 
Hivatal lázasan nyomoz az illegáii-
san bujkáló Viktor Mussolini után. 

— Köles vetőmag sürgősen elő-
jegyezhető a Földműves Szövet-
kezetnél. 593 

— Orvosok szakszervezete ér-
tesiti tagjait, hogy a téli tüzelőt 
együttesen szerzi be. Felkéri min-
azokat, akik az együttes beszerzés-
ben részt akarnak venni, hogy eb-
beli szándékukat legkésőbb ma du. 
3 óráig az OTI főorvosi hivatalába 
jelentsék be. Későbbi jelentkezése-
ket a szakszervezet nem vehet tu-
domásul. 

— Felhívás. A Magyar Iparügyi 
Miniszter 17.000—1948 Ip. M. sz. 
rendelete értelmében nyomatékosan 
felszólítok minden olyan egyént, 
akinek akár ép, akár sérült vashordó 
van birtokában, hogy azt saját ér-
dekében nyilvántartásba való vétel 
végett nyolc napon belől jelentse 
Kántor Sándot Batthányi u. 1 szám 
alatti cégnél "agy a Traktor Szö-
veíkezet József Atilla utca 1 szám 
alatt. Polgármester. 

Május 8. 1 napig ! 

Asszonyok és lányok filmje. Egy kis kirándulás, egy csók 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 kezdete vasárnap 4, 6, 8, hétköznap 6 és 8 órakor. 

Merinói bárányt 
bronz pulykatojást vásárol a Keltető 

Központ. Gazdaképző Iskola 

— Felhívás. Kereskedelmi Al-
kalmazottak Szakszervezete fejhivja 
tagjait, ho^y elmaradt tagdijakat leg-
később folyó hó 20-ig faját érde-
kükben okvetlenül rendezzék] mert 
a Központ utasítása szerint tagsá-
guk is munkaviszonyuk megszűnik 
és helyettük szakszervezeti tagok 
lesznek alkalmazva. Pénztári órák : 
kedden és péntek :n 7—8 óráig. Kü-
lön felhívjuk állásnélküli kartársain-
kat, hogy nyilvántartás végett ők is 
jelentkezzenek, mert csak igy nyer-
hetnek a jövőben alkalmazást. 

Szűcs Dániel né. 
— Mentőautó telefonhivó szá-

ma 23. 
— Ma l órás áramszünet. A 

Hungária Villamosmű R\ salgótar-
jáni erőtelepének háborús káit szen-
vedett magasnyomású porszéntüze-
lésű kazánjait kijavították. A város-
sal kötött szerződés értelmében kö-
telesek vagyunk a Hungáriától ára-
mot. venni. A napokban újra sor 
kerül a távvezeték bekapcsolására, 
amelynek ü/eme a mult év szep-
tember közepe óta szünetel. Az át-
kapc'olási munkák előkészítése miatt 
a mai napon 14—15 óra közölt az 
áramszolgáltatás szünetelni fog. Re-

í méljük, hogy a Hungária most már 
zavartalan 24 órás áramszolgáltatást 
fog biztosíiani. A szentesi Diesel-
motor erőtelep egyébként továbbra 
is tartalékban maiad és ha az áram 
valamely oknál fogva mégis kima-
radna, úgy néhány perc múlva a 
szentesi telep fog működni. Tattalék 
üzemanyag is biztosítva van, de re-
méljük, hogy ennek felhasználására 
nem kerül sor. 

Iparos hírek 
Az Ipartestület elnöksége felhívja 

az össziparosságot, hogy 1947. évre 
kereseti és jövedelmi adó szem-
pontjából újból „osztályba" kell so-
roznia önmagát. Ez osztályba soro-
zást szakmák szerint, az egyes osz-
tályok elnökségének megcsinálni és 
javastaUal ellátni. A kimutatáson 
szerepelni kell: név, foglalkozás, 
lakás és az osztálybasorozás száma. 
Ezen kimutatást a szakosztályok sa-
ját érdekükben kötelesek május 12 
ig elkészítve az Ipartestület hivatalba 
beadni, hogy azt véleményükkel el-
látva továbbíthatsuk az Állami adó-
hivatalhoz. — Bővebb felvilágosítást 
a jegyzői hivatal ad. 

Az Ipartestület elnöksége értesíti 
a kovács és kocsigyártó iparosokat, 
hogy f évi junius 5-én Szegeden 
Országos „kocsigyártóipari" kon-

j gresszus les?. Félárú jegy kapható 
lesz ez ügyben. 

Gróf Teleki Púl-u. 3 számú b íz 
sürgősen eladó. 

Értekezni 

Tóth Vendel Mátyás király-u. 4 

Hirdessen lapunkban! 

Az ipartestület jegyzői hivatala 
értesíti a kovács, lakatos iparosokat, 

. hogy az Ipartestület részére egy 
I vagon „kovács koksz" érkezett. Át-

vehető május 15-ig Kiss Gergely 
cégnél. 

} — 

Az Ipartestület jegyzői hivatala 
1 értesíii a férfiszabó iparosokat, hogy 
i május 8-án, csü örtökön este fél 7 
j órakor szakosztályi ülésük lesz igen 
' fontos ügyben. Többek közt adó-
j osztálybasorozás ügyben is. 

j Az Ipartestület jegyzői hivatala ér-
j tesíti a legutóbb mestervizsgázott 
i hallgatókat, hogy mesterleveleik a 
: Kamarától megérkeztek. Átvehetők 

a hivatalos órák alatt. 

Az Ipartestület elnöksége felhívja 
a fodrász iparosokat a Magyar Köz-
löny május 1 én megjelent Ip. M. 
rendeletre, mely szerint Szentesen 

. minden fodrász köteles üzletét vasár-
! nap zárva tartani. Kérjük a tagokat, 
í hogy tartsák be e rendelkezést, mert 
i súlyos büntetésnek teszik ki magukat, 
I ha azt áthágják. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala 
• értesíti a cipész és c^i/madia iparo-
I sokat, hogy csütörtökön este 6 óra 
i kor az Ipartestületnél „adó-osztályba" 
i sorozás ügyben ülést tart. Mindenki 

megjelenése saját érdekében kívá-
natos. 

Savanyúságot és paradicsomot 
vesz a Petőfi étterem. 

Ország - Világ 
Nemzetközi szocialista főiskola 

létesül Párizsban. 

1946-ban, több mint 16 ezer bal-
eset történt Budapesten. 

A magyar—román kulturhét kül-
döttsége felkeresie Ady Endre sirját. 

Május 13-án hirdetnek ítéletet az 
orgoványi perben. 

Halálraítéltek három francia újság-
írót. 

Tildy Zoltánné New-Yorkból Was-
hingtonba utazott. 

A földművelésügyi miniszter Sze-
der Ferenc elvtársat a Dunavölgyi 
Agrártudományi Bizottság elnökévé 
hat évi időtartamra kinevezte. 

Rövidesen nyilvánosságra hozzák 
a Nemzeti Parasztpárt programját. 

Haladéktalanul megkezdik az álszö-
vetkezetek felszámolását. 

00—80 millió forint zöldhitelt kap-
nak a gazdák. 

Tiz vontatóha]ót vásároltunk Ame-
rikától. 

A közellátási miniszter felszabadí-
totta a bab, borsó és lencse árát. 

Romániában több politikai letar-
tóztatás történt. 

Milánóban tüntetést rendeztek a 
vakok. 

Az FTC futballpálya vezetősége 
felelős a tribün leszakadásért. 

Nagyszabású kommunista offen-
zíva indult Kínában. 

Hétévi fegyház büntetést kapott 
Horthy siófoki térparancsnoka. 

Naposcsibe 
minden csütörtökön kapható a Keltető 
Központban. G a z d a k é p z ő Iskola 

Bútornakvaló « I ! diófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 a la t t 

H á i U 5 9 6 n ' pénteken p j j f | g g | a pártszékházban 
e s t e f é l 8 ó r a i k e z d e t t e l r M * • (Kossuth-...a«.) 
Előadó: V á m o s I m r e e l v t á r s „Hivatalos ügyeink elintézése a közhivatalokban" címmel 
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Hirdetmény 
Cserebökény község megalakítása 

folytán Mucsihát 84 tanyaszámától 
tégig, Eperjes, Nagykirályság és 
királyság határrészek Szentestől el-
szakadtak. Ezeknek a határrészek-
nek közigazgatási helyzete rendezése 
céljából Csongrád vármegye alis 
pánja a belügyminiszter 154.231— 
1947. III—2 számú rendeletére nép-
szavazás tartását határozta el eze-
ken a területeken. 

A szavazás határnapja: 
1. 1947 május 19-én, hétfőn 

reggel 8 órától délután 18 óráig az 
eperjesi közigazgatási kirendeltség 
hivatalos helyiségében. Itt és ekkor 
szavazhatnak a mucsiháti és eper-
jesi lakosok. 

2. 1947 má jus 20-án kedden 
reggel 8 órától délután 18 óráig a 
nagykirálysági gazdakörnek a műút 
mel'ett lévő helyiségében szavaznak 
a nagykirálysági és királysági la-
kosok. 

A szavazásra vonatkozólag a 190. 
171—1946 III—11b. B. M. számú 
rendelet rendelkezései az irányadó. 
Szavazhat minden 20 éven felüli 
személy, aki állandóan a fent meg 
nevezett területen lakik. A szavazas 
során csak az szavazhat, aki az alis-
pán határozata keltének napján, te-
hát 1947. évi április hó 26-án, ál-
landóan már .ezen a területen lakóit, 
vagy ha későbbi időpontban költö 
zött oda, hitelt érdemlően igazolja, 
hogy állandóan ottlakási szándék-
kal történt oda költözködése. 

Szavazás előtt minden egyes sza 
vazó nyilatkozatot köteles aláírni, 
mely szerint tudomásul vette, hogy 
szavazatát leadhatja arra, hogy az 
általa lakott hely, illetve tulajdoná-
ban lévő, vagy általa bérbe bírt te-
rület közigazgatásilag: 

1. Szentes m. városnál maradjon, 
2. Az egész e'zárt területből ön-

álló község alakuljon, 
3. Cservhökény nagyközséghez 

csatoltassék, 
4. Kiskirályság nagyközséghez 

csatoltassék 
5. Fábiánsebestyén nagyközség-

hez csatoltassék. 
Ezen nyilatkozatban továbbá bün-

tetőjogi felelősége tudatában kijelenti, 
hogy állandóan a jelzett területen 
lakik, 

hogy a jelzett kérdésekre csak a 
valóságnak megfelelően fog vála-
szolni, 

hogy aláirts előtt a beirt adalok 
helyességéről meg fog győződni, 

hogy befolyástól mentesen, saját 
meggyőződése szerint szavazott, 
végül 

hogy más helyett még annak meg-
bízása esetében sem szavazhat. £ Ál-
landóan ott lakosnak tekinthető, 
akinek 

1. kizáróhg a* első bekezdésben 
megjelölt területen van lakása, 

2. akinek másutt is van ugvan 
lakása, de azért nagyrészében csa-
ládjával együtt ezen a területen la-
kik és o't lakásának teljes ideje alatt 
itt vezet háztartást. 

Minden szavazó személy azono-
ságát igazolni köteles. Az igazolás 
lehetőleg bejelentési lappal történjék. 

A fentiek alapján felhívom az 
eperjesi közigazgatási kirendeltség 
étdekelt lakusságát, hogy a s ava-
zásra kijelölt nnpokon, a szavazási 
helyeken jelenjék meg. A személy-
honosság ig^olása érdekében in-
tézkedem, hogy a szavazási napo-
kon a határ részek mezőőre a sza-
vazási helyiségben a személyazo-
nosság igazobsa végett megjelenjék. 

Felhívom a fenti területek birto-
kosait, akik állandóan nem bknak 

kint birtokukon, hogy a szavazás 
nápján föltétlenül jelenjenek meg a 
szavazó helyiségekben s amennyi-
ben a szavazatvezető szavazatukat 
visszautasítaná, tiltakozásukat annak 
kijelentésével vétessék jegyzőkönyvbe, 
hogy a demokrácia elve kizáíja az», 

hogy az adófizető ne dönthessen 
afelől, hogy hova akar adót fizetni, 
hogy birtoka milyen községhez tar-
tozzék, hozzájárulása nélkül elsza-
kitassék-e Szentes városától. 

Szentes, 1947 május 3-án. 
586 Városi tanács. 

Asszonyoknak 
A Szociáldemokrata Párt április 

27-én rendezte meg Budapesten a 
Nők Napját, amelyen az ország 25 
vármegyéjéből vettek részt a szoci-
alista asszonyok. A nap piogramja 
elsősorban nem a nők ünneplése 
volt, hanem szerszámot adni a már 
öntudatos és felvilágosult elvtáis-
nőknek, hogy könnyebben és ered-
ményesebben végezhessék munkáju-
kat : a nők öntudatra nevelését. 
Délelőtt a Vígszínházban Lehóczky 
Anna elvíársnö mondott ünnepi be 
szédet. Békét akarunk, biztonságot 
és jólétet a gyermekeinknek — mon-
dotta. Az igazságért harcolunk. Az 
igazság nem elérhetetlen, mert nem 
más, mint a javak igazságos elosz-
tása, az emberi jogok elérése. A 
nőktől függ, a nők gondolkodási 
módjától, munkájától, hogy ez a bé-
kés, igazabb világ minél hamarabb 
megvalósuljon. Délután a vidéki asz-

szonyok meglátogatták a főváros szo-
ciális intézményeit, gyermekotthonait. 
Amikor látták a tiszta, világos és 
kényelmes gyermekotthonokat, min-
denki arra gondol», vájjon otthon, az 
ő falujában, városában hogyan le-
hetne megvalósítani ugyanazt. Pol-
lákné Stern Szeréna elvlársnő mon-
dotta : Ne legyen az országban olyan 
kis falu, ahol a rászoruló gyermeke-
ket ne lehetne ilyen egészséges ott-
honokban elhelyezni, mint amilye-
neket itt láttunk. 

T o v á b b kell dolgozni a cél, 
a tervek megvannak, de az 
elvtársnők munkájátó l függ 

megvalósí tásuk. 
A vidék asszonyai Budapest szoci-
ális intézményeiből láthatták, hogy 
mindaz, ami a kapitalizmusban csak 
ábránd volt, a demokráciában kibér-
let,a szocialista társadalomban viszont 
valóság lesz. 

A Zsoldos rt. 
t é g l a - és c s e r é p g y á r a szá l l í t kis és nagy-
m é r e t ű fa l i tég lá t , h o r n y o l t és h ó d f a r k ú 
c s e r e p e t , 

cementárugyára: 
b e t o n c s ö v e k e t 1 0 - 1 6 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 7 0 és 
1 0 0 c m . b e l m é r e t b e n , m o z a i k és c e m e n t -
l a p o k a t , m a r o s i h o m o k o t , d u n a k a v i c s o t , 
c e m e n t e t , o l t o t t - m e s z e t . 

Telefon 5. Elsőrendű aruk ! Pontos kfszolgáSás I 

Országos tflaHmijnoasag Közcndnníojr 
Szegedi FelsSiparbkola — 

Szentesi Gimnázium közöli 
Pénteken délután fél 6 órakor pá-

ratlan sp rte-eményben lesz része 
Szentes sprtkedvelő közönségének. 
Ue\anis a Békéscsabai Kereskedelmi 
előtt, kerületi bajnokságot nyert szen-
tesi gimnázium, országos középdöntői 
játszik a szegedi Felső pari Iskola 
jóképessegü csapatával 

A szentesi gimnázium csapatának 
ez a mérkőzés komoly etv próbája 
les*. Ha ezt a mérkőzést megnyerik, 
ugy az országos döntőbe kerülnek 
és akkor Budapesten az oiszágos 
címért Budapes' legjobh csapatával 
kerülnek össze, ahol so; szoros vá 
logatott nevek is szerepelnek, (pl. a 
Puskás) 

A pénteki mé kőzést igen nagy és 

komoly edzések előzik meg. Ez a 
mérkőzés ij<en nivő n a k é s ¡¿galmas 
na^ ig kezik s ren,éljük. hogv fiaink 
nagy kü delemmel és győzniakarással 
fognak kü d :n i , hogy oz or.^/ágos 
bajnoki ciinet megszerezzék. Nehéz 
feladat lesz ' ?., ugyanis a szegediek 
kapuját Bakó, (SzAK) .¿¡ugatott-je-
lölt Uapusa fogja védeni. A szenteli 
diákcsapat fclállitása még bizonytalan, 
de a követk > c s a p t o t a j á n l j u k : 
Mészáros — Magony, Z^iros — 
Füsti, K' Vcícs, D .ro^i — Tóth I I , 
Orgovany Sándor, Zsótér, Gerccz, 
Kovács. Rem J jük , hogy ezt a mér-
kőzést igen szép fzámu k ö z ö n i g 
fogj \ Végignézni. Előtte fél 4 órakor 
e lanérkőzés lesz. — (Vecseri 

SPORT 
Birkózás 

Május 4-én Hódmezővásárhelyen 
országos II. osztályú birkozóversr 
nyen négy versenyző vett ré^zt. A 
következő eredmény ket érték el : 

Könnyűsúly: a nagyér* jű D*m-
södi, minden ellenfelet tussal le-
győzte és ezzel meghódít tta ma-
gának a bajnoki címet. 

Nagy középsúlyban: Szalai har-
madik. 

Nehézsúly: Konkoly Ferenc a 
második. 

Hétfőn az összeesküvők 
újabb csoportja ál! 

a népbiróság elé 
A népb róság Rócz Endre-tanácsa 

hétfőn kérdi tárgyalni az összeeskü-
vők második csoportjának, Pünkósti 
László é ; larsai bűnügyét. A vádat 
Zaborec/Ky Ervin népfőügyészhe-
lyettes képviseli. Zaboreciky Ervin 
volt az összeesküvők első csoportja, 
Dónath György és társai bűnpeiének 
ügyésze is. 

Épüietfa anyagok eladók Kasza 
utca 21/a alat 502 

Budapest I. má jus 8. 

7 25: Reggeli zene. 8: Mit olvas 
a munkásság? 8 15: Szórakoztató 
szovjet muzsika 9.00: A Vasutasok 
Hangversenyzenekara játszik. 12 15: 
Végh Mihály szaxophonozik. 12.45 
Mélyből a magasba. 13 00: Zenekari 
művek. 13.45. A kétféle Kína. 14.10: 
Major Gyula magyar nótákat énekel 
15: Riport Párisból 16: Tull Ili gor-
donkázik. 16.30: Gyermekrádió. 17 10-
Párthiradó. 17.20: A Hadifogoly Hir 
rádióközl. 17 20: A Vöröskereszt rá-
dióközl. 17.55: Áttelepítés kormány-
bizt. közi. 18: Hangos hiradó. 18.15: 
A házi együttes játszik.- 18 45: Vá-
laszok kényes kérdésekre. 19: Elő-
adás a Stúdióban : „. . . és ö s s :e -
fágott Európa." 19.45: Rádióinterjú 
a román vendégekkel. 20 20: Közve-
títés az Operaházból : „Divertimen o" 
„A háromszögletű kalap." 20.40: Fa-
lurádió. AzUj^azdák müeora. 21.50; 
Hirek és krónika oroszul. 22 .30 : 
Attelepiiési ke rmánybizt. közleményei. 
2 2 3 5 : A Budapesíi vonóshármas 
játszik. 23: Kevés szó — sok lemez. 

Felhívás 
Felhívom azon építő nunkásokat, 

akik a munkanélküliek nyilvántartá-
sába jelentkeztek, a mai naptól 
kezdve fontos ügyben jelentkezzenek 
a szakszervezeti titkárságon. 

Gyenes Péter titkár. 

Apróhirdetések 
Különbe járatu butorozolt szo-

ba központban kiadó. Cim az 
ál lami adóhivatal a l t iszt jénél . 

Borbély berendezés van eladó. 
Nagy Sándor-utca 13 sz. alatt. 

Gyönyörű tariOshul!amo>, h r : 

festést, színezést, szőkítési Zsemba-
nal csináltasson. Telek! Fái u. 25 

M u i é p kapha 'ó Batthyányi-u. 17 
szám. 5 6 ' 

Muskátli , k^iina, ¡na-',asiörz<ö 
rózs s és mindenfajta virágpalánta 
k a p h j t ó a Szatlimárv ker tészdber . 
Te lel. i utca 56 596 

Központhoz közel házat keresek 
életjáradéki al, SJge t i Istv.ín uíca 1 
számú ház eladó. 59í 

Egy könnyű slráfKocsi, hetes 
eke és hárumtáblás vasborona el 
adó Pöltenberg utca 8. 5 5 

Egy fiatal gyen^cfias tehén el-
adó Bdthányi utca 3. 592 

Mindenféle tollat veszek, hivásra 
házhoz megyek Szabó Klauzál u tc i 1 

Férfi kerékpár és egy szeleio 
rosta eladó Bercsényi u. 48. 588 

Egy j j ka rban lévő könnyű igás 
kocsi eladó Kisér utca 32. 587 

J ó m u n k á s helybeli fodrásznet és 
egy tanulólányi felvesz Tuti . Ra 
koczy Ferenc utca 1. 542 

Jó , szép, csinos, ízléses 

k ö n y v e t , 
díszmunkát, stb. 

iihro r 
könyvkötő készít 

Simonyl Ernö-u. 31. 

Főszerkesztő • S i m a L á s z l ó , 
l-elelő« «zerkeszlő: SzÓke F e r e n c . 

Felelöa kiadó: N a g y Mihály. 
Nyomta a . B a r á t s á g " n y o m d a kft. 

Felelői nyomdavezető: Csernun L. I w 




