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Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Elfogták a szentesi tanyavilág rémét 

Művihar az IPOK 
választás körül 

A Kisgazdapárti sajtó, köztük a 
Szentesi Újság is mű vihart rendez a 
kisiparosság körül, mert szerintük 
azért halasztották el az IPOK válasz-
tást, mert a szociáldemokraták nem 
kaptak volna többséget. Tény, hogy 
a kisiparosok felé most elsősorban 
kisgazdáék fordulnak nagy érdeklő-
déssel. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy mostanáig nem nagyon érdek-
lődtek e kérdések iránt. Rábizták, 
hogy foglalkozzék ezzel a felelős mun-
kával az iparügyi minisztérium. Az 
ipartestületi választások alkalmával 
azonban egyszerre ők is felfedezték 
a kisiparcs.-ágot. És ha ez az uj ér-
deklődés a kisiparosok körében nem 
is kamatozott valami nagyon — hi-
szen a kisiparosok nagyon jól emlé-
keznek a Kisgazdapárt eddigi érdek-
telenségére — és az Ipartestületek 
elnökeinek és vezetőségeinek 60 szá-
zalékában szociáldemokratát válasz-
tottak meg, ez nem akadályozza ba-
rátainkat abban, hogy ujabb kísérletet 
ne kezdjenek az elkövetkezö IPOK 
választás előtt. 

Ennek a kísérletnek a szolgálatába 
állították a hamis, hazug propagandát 
és az ostoba híreszteléseket. Miután 
eddig nem foglalkoztak a kisiparosság 
ügyeivel, most annál nagyobb lármát 
csapnak, hogy az IPOK a váLsztá-

Váratlan fordulat 
a görög-török segély ügyében 

Washingtonból jelentik : 
Miután a Görögországnak és 
Törökországnak nyújtandó 
segély ügyében a köztársa-
sági párt többségében nyil-
vánvalóvá vált a szakadás , 
a képviselőház 168 szava-
zattal 22 el lenében e lhatá-
rozta, hogy nem folytat ja 

a vitát ebben az ügyben. 

Amennyiben a fenti washingtoni 

jelentés a szavazásra vonatkozólag 
helytállónak bizonyul ez rendkívül 
fontos világpolitikai fejleményt je-
lent, mert esetleg Truman elnök 
Török- és Görögországnak nyújtandó 
tervbevett támogatásának meghiúsu-
lását jelenti. 

Felszámolják az ukrán 
terrorista bandákat 

A lengyel külügyminiszter a kül-

ügyi bizottságban bejelentette, hogy 
a Szovjetunió, Lengyelország és 
Csehszlovákia közös tervet dolgo-
zott ki az ukrán terrorista b3ndák 
felszámolására. 

Braziliában 
betiltották a Kommunista Pártot. A 
legfelsőbb választási biríság törvény-
telenitette a Kommunista Párt vá-
l a s z a i listáját. 

fl dunai népek ttolctoguldsán és i demokrácia Messzllttrilitflsán dolgozlK majtf 

a tiunavölgyi szociáldemokrata konferencia 
A május 17 én kezdődő dum-

völgyi szociáldemokrata konferencia 
jelentőségében túlmegy minden ed-
digi politikai kezdemenye>és hatá-
rán. A Szociáldemokrata Párt teszi 
meg az első lépést aoba,» az irány 
ban, hogy a dunavölgyek népeinek 
rendezendő ügyei valóban rende-
zésre kerüljenek és a dunai államok 
együttműködésében valamennyi du-

gramjának előkész tésével megbízott 
bizottság egyik elnöke Kemény 
Györgv elvtárs nyilatkozatában ki-
emeli, hogy a dunai népek gazda-
sági együttműködésének biztosítása 
komoly lépéssel viheti előre azokat 

a törekvéseket, melyek a dunai né-
pek dermkratikus kormányai népeik 
boldogulása, az életszínvonal eme-
lése és a demokrácia megszilárdí-
tása érdekében hajtanak végre. 

sokat elhalasztotta. Arról senki sem nai nép életében döntő kihatású 
beszél a kisgazdák oldalan, hogy 
szabálytalan jelölési listák futottak be 
éppen az Ő oldalukról, kettős alá-
írásokkal és így, ha egyáltalán vá-
lasztásra lehetett volna vinni az ügyet, 
akkor az csak nélkülük folyhatott 
volna le. Az egyetlen szabályos lis»a 
a szociáldemokrata kisiparosok listája 
volt. Miután a bizottság váiasztást 
akart, nem fogadta el ezt az egyedüli 
helyes listát és elhalasztotta a válasz-
tást. Ezt a lépést, amely egyedül a 
szociá'demokrata kisiparosokra volt 
hátrányos, most ugy akarják feltün-
tetni, mint valami antidemokratikus 
és a „kisgazda" kisiparosokat sértő 
intézkedést. 

Különösképen visszataszító és mi-
nősíthetetlen ez a reakciós hang, 
amivel a Kisgazdapárt a kisiparos-
fogást kísérli. A kisgazda lapok hang-
zatosan ismertetik azt a vacsorát, 
amelyet az úgynevezett Polgári Egy-
ség Blokk rendezett és amelyen meg-
jelent Balogh István is, a Kisgazda-
párt főtitkára. Óvatosan elhallgatják 
azonban, hogy megjdenl azon a va-
csorán Felvinczy László sulyokista 
képviselő is. Ugylátszik ezt nem kí-
vánják szellőztetni, mert erről a 
.magas vendégről" egyik lapjuk sem 
számol be. A vacsorán egyébként 
a Szociáldemokrata Pártot támadták, 
mint azt a pártot, amelyben a kis-
iparosoknak legnagyobb bizalmuk 
van. Egyébként az egyik felszólaló 
ezeket mondta. .Mi nem tagadjuk 

fordulat következ ék be. A duna-
völgyi konferencián pártunkat há-
romtagú delegáció képviseli, melynek 
tagjai dr. Ries István elvtárs, Sza-
kasits Árpád és Bán Antal elvtársak, 
de szakelőadóként résztvesznek 
pártunk politikai, gazdasági és me-
zőgazdasági szakemberei is. A du-
navölgyi államok Szociáldemokrata 
Pártjai ugyancsak előkelő megbízót 

• tukkal képviseltetik magukat, ami 
' azt bizonyítja, hogy 

a szomszédos országok test-
vérpárt ja i fel ismerték a ma-
gyar párt kezdeményezésé-

nek je lentőségét . 
! így. hogy csak néhányat említsünk, 

a csehszlovák delegáció vezetője a 
i csehs lovák párt nemzetgazdasági 
j bizottságának elnöke lesz, a lengyel 
j delegáció résztvevői a lengyel ha-
s józási miniszter és a parlament kül-
í ügyi bizottságának elnöke, valamint 
i a külpolitikai osztály vezetője, a ro-
| mán Szociáldemokrata Párt főtitkára. 
! De képviselteti magát a konferencián 
f az angol és holland munkáspárt is. 
j A konferencia gazdasági pro-

N a p k ö z i o t t h o n t 
S z e n t e s n e k ! 

A népjóléti minisztérium társa-
dalmi gyermekvédelmi osztálya az 
összes gyermekvédelmi szervekkel 
és hatóságokkal karöltve a közel-
múltban több uj napközi otthont és 
bölcsődét állított fel. Legutóbb Bu-
dapesten, Budakalászon, Cinkotán, 
Albertfalván, Szolnokon és Makón 
nyíltak meg ilyen uj korszerűen 
berenderett gyermekotthonok. A nép-
jóléti minisztérium a közeljövőben 
országszerte számos uj napközi 
otthont és bölcsődét állit fel a dol-

gozók gyermekei részére. 
Ezzel kapcsolatban szükségesnek 

tartjuk felhívni a figyelmet arra, 
hogy Szentesen is milyen égető 
szükség volna korszerű napközi 
otthonra. Az egész szentesi társada-. 
lomnak, elsősorban az illetékes ha-
tóságoknak és áldozatkész asszo-
nyaiknak össze kell fogniok, hogy 
fölhívják a népjóléti minisztérium 
figyelmét arra, hogy Szentesen is 
szükség van napközi otthonra. 

Véglegesítik a B-lista során Ideiglenesen 
állásba helyezett köztisztviselőket 

Rendelettervezet került a minisz-
tertanács elé, amely a B-lista ¿'során 
ideiglenes jelleggel szolgálatba visz-
szaállitott közalkalmazottak végle-
gesítését javasolja. Az uj rendelke-

zések értelmében ezeket $ közalkal-
mazottakat ugy kell tekinteni, mint-
ha elbocsájtásuk, vagy végelbánás 
alá vonásuk meg sem történt volna. 

hogy a szakszervezetekben 
1 * Ez igazán szép vallomás 

meg azt, 
nőttünk fel. 
lenne, ha ezek az urak valóban nem 
tagadnák meg multjukat. De rá kell 
mutatnunk arra is, hogy a vacsorán 
a házigazda szerepét a kisgazda kis-

iparos csoport mai .vezére - töltötte 
be : az a Nyulasy József, akit az 
ipazoló bizottság a -demokratikus 
eszmével szemben elkövetett súlyos 
hibákért megfosztott egész életére az 
iparűzés jogától. 

A megnyugtató csupán az, hogy 
a kisiparosok többsége valóban büsz-
kén ralija a szakszervezeti iskolát és 
tudatosan áll ki a Szociáldemokrata 
Párt mellett, amely mindenkor kép-
viseli érdekeit. f 9 



Fontos intézkedések 

a munkanélküliség leküzdésére 
A Gazdasási Főtanács legutóbbi ülésén több nagyfontosságú ha-

tározat született Ezek között első sorban kell megemlítenünk a mezőgaz-
daságnakjuhaVandó 40 millió forintos hitelt, de ugyancsak hitelt kap az 
ipar is 28 mihtó forint értékben, mig 5 millió forintot a mun^né kUhség 
leküzdésére fordítanak. További részleteket lapunk holnap, számában 
közlünk. 
j i Lívju-zu-nnf • • • • 

Elfogták a tanyavilág 
fosztogató béreslegényét 
Sándor Imre berekháti gazdálkodó 

feljelentést tett a rendörségen a nála 
szolgálatban lévő Varga János cseléd 
ellen, mert tudta nélkül és távollété-
ben a tanyából ellopott 3 darab ló-
szerszámot, különféle ruhadarabokat, 
kisebb apróságokat. 

A rendőrség kihallgatta a tolvaj 
béreslegényt és a kihallgatás során 
a bűncselekmények egész sorozata 
került nyilvánosságra. Nyikos László 
szentesi kovácsmestertől ellopott egy 
ezüst zsebórát, ruhancmüeket és 
egyéb értékes tárgyakat. 

Nagy Rezsőné szentesi Kéreg-u.-i 
lakásába szintén besurrant és onnan 
íöbb ruhanemül és tojást lopott. 

Nyiri László Berekhát 42. sz. alatti 
tanyajában betöréses lopást követeit 
el. Ugyanis 1947 május 5 én a déli 
órákban, ¿mikor Nyiri nem tartóz-
kodott a tanyában, a zárat feltörte 

és onnan ruhar.emöeket és ezüst órát 
lopott. 

Gaszman Antal Vecseri-utca 18. 
szám alatti lakos április hó végén a 
Gera féle ko;csma előtt állt kocsijá-
val s a tolvaj legény a télikabátját 
lopta le a kocsiról. A rendőrség mi-
után egy veszedelmes besurranó tol-
vajt és betörőt kerített kézre, további 
kihallgatását folyamatba helyezte, 
mert valószínű, hogy a fentemiitett 
bűncselekményeken kivül még a lo 
pások egész sorozatát követhette el. 
További kihallgatása során bevallotta, 
hogy betöréses lopást követett el 
Kristó Lajos Szentes Felsörét 30. sz. 
tanyájában, ahonnan nagymennyiségű 
ruhaneműt és egyeb használati tár-
gyakat lopott el. A nagystílű tolvaj 
kihallgatását a rendőrség tovább 
folytatja és ügyét átteszi a szegedi 
ügyészséghez 

A földművelésügyi minisztérium előtt 
a Kurca öntözővízellátásának terve 
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Lemondott 
a kórház ig. főorvosa 
Dr. Remetei Filep Aladár a cson-

grádmegyei közkórház igazgató fő-
orvosa állásáról lemondott. Ezzel 
kapcsolatban Csongrádmegye alis-
pánja átiratot intézett a Nemzeti 
Bizottsághoz, melyben az állás be-
töltésére dr. Bugyi Istvánt hozta 
javaslatba és kéri a Nemzeti Bizott-
ságot, hogy erre vonatkozólag 8 
napon belül nyilvánítson véleményt. 

Árdág í tók 
a r e n d ő r s é g e n 

A csütörtöki hetipiac alkalmából 
a rendőrség tovább folytatta erélyes 
razziáját. A piaci razziák borán több 
árdrágító asszonyt állítottak elő a 
rendőrségre, akik szintén tejtermé-
keket árdrágítottak. Árdrágító vissza-
élés miatt indul eljárás: Veres La-
josné, Szabó Jánosne, Pólya Sán-
dorné szentesi lakos ellen, ugyan-
csak Oláh Jánosné szentesi lakos 
ellen, aki a lisztet 3 forintért árulta 
és Molnár Imrér.é szentesi lakos el-
len. 

A nőci kettős bönyuelés 
Nürnbergből jelentik: Pohl SS 

tábornok, a buchenwaldi tábor pa-
rancsnoka bünperében, akit 20 mil-
lió ember elpusztítása miatt állítottak 
bíróság elé, május 12- re napolták 
el a tárgyalást. A bizonyítási eljárás 
során kihallgatták Jósef Ackermann 
újságírót, aki elmondta, hogy a 
buchenwaldi halátáboiban a pa-
rancsnok és közvetlen munkatársai 
minden nap elhatározták, a másnap 
elpusztítandó foglyok számát. Előző 
nap könyvelték el tehát a nácik, 
hogy kit lőnnek agyon „szökés köz-
ben" másnap. 

Élemiszercsalót 
fogott a rendőrség 

Czuczi Julianna kunszentmártoni 
lakos a rendőrségen jelentkezett s 
feljelentést tett Molnár Jánosné (özv. 
Tóth Andrásné) ellen csalás miatt 
mert április 29-én Czuczi Julianná-
nak lúgkövet, cukrot és egyébb élel-
miszereket ¡ajánlott fel és ezen a 
cimen 120^forintat csalt ki. Termé-
szetesen kötelességének nem tett 
eleget. A rendőrség ezúton is fel-
hívja a környékbeli lakosokat, hogy 
figyeljenek fel ezen kéteséltü asz-
szonyság tevékenységére, mert úgy-
tudják, hogy igen sokhelyre beállít 
élelmiszereket ajánl föl, s ezen a 
cimen pénzt csal ki, természetesen 
nem adja meg. 

Jó, szép, csinos, ízléses 

könyvet , 
díszmunkát, stb. 

Führer 
könyvkötő készit 

Slmonyl Ernő-u. 31. 

A Kurca öntözővizellátása tár-
gyában az Öntözésügyi Hivatalhoz 
felterjesztett tervekre a földmivelés-
ügyi minisztérium ezeket átvizsgálva 
inost adta meg a választ. E válasz 
másolatát eljuttatta Kunszeri Béla 
alispánhoz. 

A válasz szerint a terv csakis 
oly módon volna összhangba hoz-
ható, ha a tervezett művek fenntar-
tására üzemi és eeetleges újjáépítési 
költségeire 

a leendő engedélyes Ármen-
tesitő Társulat lenne köte-

lezve. 
Amennyiben a pénzügyminiszter 

az 1947-48 . kölségvetési évben 
megfelelő hitelkeretet bocsájt ren-
delkezésre, ugy 

a földművelődésügyi minisz-
térium a tervezett munkála-
tok kivitelét az öntözési 
alapból nyújtandó segélyből, 
illetve kölcsönből támogatni 

fogja. 
A tevezett müveket az Országos 

Öntözésügyi Hivatal építhetné meg. 
A mű létesítési költségeinek 50 %-át 

segélyként, 50 %-át pedig kölcsön 
formájában fogja a földmüvelésügyi 

minisztérium az engedélyesnek jut-
tatni. 

A kölcsönösszeg 10 év alatt 
kamatmentesen lesz törlesz-
tendő, féléves részletekben. 

Mégpedig oly módon, hogy annak 
első részlete az öntözőmü-szivattyú 
zás kezdetétől számított két év múl-
va lenne esedékes A kölcsönösszeg 
törlesztéseit az öntözési alapba kel-
lene a társulatnak visszafizetnie. 

A földmivelésügyi minisztérium 
a kölcsön és segély összeg nyúj-
tásáról csak akkor fog érdemben 
tárgydlni, 

ha a társulat közgyűlése 
a tervvel kapcsolatosan an-
nak idején határozatot fog 

hozni. 
A magunk részéről örömmel üd-

vözöljük az elgondolásokat és a 
földmivelésügyi minisztériumnak a 
terv megvalósítása felé tett kezde-
ményező lépéseit. A Kurca öntözési 
problémáinak megoldása által ezer 
és ezer kisember jutna kenyérhez 
és a belterjes gazdálkodásunk beve-
zetése talán a Kurca melletti gazda-
ságokban valósu'hatna meg legelő-
ször. 

Töprengés 
Demokrácia elmén jogot formát 

személyes szabadságának megvédé-
sére az is, aki a múltban a nyilas, 
vagy nemzeti szocialista elveket 
vallotta. Végzetes tévedés. A demo-
kráciát nem használhatják védőfa-
lul azok, akik a demokráciának 
kérlelhetetlen ellenségei voltak és 
ma is azok. A demokrácia ugyan 
nem akar senkit se lehetetlenné 
tenni, aki arra nem szolgált rá 
de mégsem kívánatos, hogy súlyos 
politikai okokból elitéltek érdekében 
egyesek, sőt egyes pártok védelmet, 
vagy engedményeket igyekezzenek 
kieszközölni. 

Mi, szociáldemokraták, természe-
tesnek, s magától értetődőnek tart-
juk, hogy a reakció ellen könyör-
telenül narcolni kell, -s a magunk 
részéről ezt álljuk is. De nem ért-
jük, hogy a reakció ellen állítólag 
könyörtelenül harcoló párt szentesi 
szervezete újabban tagjai sorába 
engedi, sőt egyenesen magához 
édesgeti a volt szentesi reakciós 
vezetőket. Nem tudunk egyetérteni 
ezzel az „új taktikávalu, de azt 
hisszük, hogy bizalmatlanul figye-
lik ezt a párt mögött álló tömegek 
is. Nem értjük.,. Vaoy talán úgy 
gondolják, hogy a mindenható 
párttagság fából vaskarikát, ku-
tyából szalonnát képes csinálni? 

Két esztendeje 
annak, hogy a náci német hadse-
reg letette a fegyvertt s ezzel vé-
getért a mintegy hat esztendeig 
tartó második pusztító erejű világ-
háború. A borzalmas világégés 
nyomai még ma is fellelhetők 
szerte a világon, bár a demokrati-
kus erők csodákat művelnek az 
újjáépítés terén is. Az évfordulón 
meg kell emlékeznünk arról, hogy 
a világ demokratikus államainak 
győzelme semmivé tette ugyan a 
fasizmus katonai gépezetét, de nem 
ölte meg a fasizmus szellemét. A 
kétesztendős évforduló arra tanit, 
hogy a háború után a dolgozó 
millióknak meg kell nyerniök a bé-
két is, meg kell erősíteniök, hogy 
teljessé legyen a szabadság győ-
zelme az elnyomás, a kizsákmá-
nyolás és a rabszolgaság szelleme 
felett. 

VillÓltlIM 
Románia Londonban kétmillió font-

sterlinges kölcsön ulán érdeklődött, 
amelyet vasú'i felszerelés- és nyers-
anyagvásárlásra kíván felhasználni. 

Kedden Montrealban ötven or-
szág résztvételével összeült a pol-
gári légiforgalom nemzetközi szer-
vezetének első közgyűlése, amelyről 
Spanyolországot kizárták. 

Az egyesített angol-amerikai öve-
zetek központi hivatalát valószínűleg 
a majnamenti Frankfurtban állítják 
fel. 

A finn demokratikus pártok úgy 
döntöttek, hogy a volt pártközi kor-
mánnyal fenntartják a koalíciós rend-
szert. 

A brit kormány értesítette a bolgár 
kormányt, hogy hajlandó hozzájá-
járulni bolgár poliükai megbízott 
kinevezéséhez Londonban. 

Az egyiptomi pénzügyminiszter be-
jelentette, hogy Egyiptom az Egye-
sült Államoktól 80 millió dollár köl-
csönt kér az egyiptomi font stabi-
lizálására. 

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

"Hirdessen lapunkban! 

lp B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
M á j u s 1 0 — 1 3 » „Villamosszék felé" c. film helyett I 4 n a p i g 1 

Az operaház fantomja 
Az amerikai filmgyártás legnagyobb színes, zenés filmje. Az évad 
legnagyobb, legizgalmasabb bűnügyi filmje. Főszereplők: Eddy 
Nelson, Susanna Forster, Claude Ralnes. Híradó. 

Előadások kezdete vasárnap 4, 6, 8, hétköznap 6 és 8 órakor. 
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Me május 9 . Rom. kat. Gergely, 
pioles tám Gergely. 

Vízállásjelentés: Tisza 8 án 120. T<urca 
289. 

H ő m é r s é k l e t . - f 8 fok 
Wőjárásjelentés i Gyenge északkeleti , 

keleti szél. felhős idő, helyenként kisebb 
csapadékkal . A hőmérséklet kissé emel-
kedik. 

Ügyeletes gyógyszertárak • május 3 — 
9. lile—Szentessy. 

Szabadság Mozgó: Stan és Pan a 
kél tökfej. (Amerikai vígjáték). 

— Pedagógus-est. A Magyar 
Pedagógusok 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. 

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

— Öt gyilkosság „csikk" miatt. 
Hamburgból jelentik: A rendőrség 
közlése szerint az utóbbi hetekben 
egymásután öt fiatalkorút tartóztat 
tak le gyilkosság címén, A bűntett 
oka minden esetben az volt, hogy 
csikk gyűjtők összeveszlek, azért, 
mert „ megsértették egymás kör-
zeteit44. 

— 160 órá ja alsziklmár a fran-
cia „Csipkerózsika". Rolandé Mu-
let, egy Granoble melletti francia 
falu postamesterének 19 éves leánya 
aki április 27-én mozielőadás köz-
ben elaludt s azóta állandóan al-
szik. május 4-én a kórházban rövid 
időre felébredt, de azután ismét 
álomba merült. A francia „Csipke-
rózsika14 már 160 órája alszik. 

— Kapósak az angol nők. Az 
•angol rádió jelentése szériát Mont-
realban hivatalosan közölték, hogy 
a háború alatt a k a n a d a i 
katonák 42.130 angol nM vettek 
feleségül. A házasságokból eddig 
22.000 gyermek született. 

— Hétévi fegyház erőszakért. 
Baisó Péter József- makói béies gaz-
dájának fiatal feleségével többizben 
erőszakoskodott, szadizmuséban pe-
dig az asszonyt véresre is verte, 
úgyhogy az 20 napon tul gyógyuló 
sérüléseket szenvedett. A törvény-
szék Linzer-tanácsa most zárt tár-
gyaláson vonta felelősségre a bes-
tiális emb?rt, majd az Ítéletet nyil-
vánosan hirdették ki: Bazsót nem 
jogerősen hétévi fegyházra ítélte. 

— Kesselriiíg tábornokot ha-
lálra ítélték. Kesselring táborno-
kot, az olaszországi német hadse-
reg volt főparancsnokát a velencei 
brit katonai biróság golyóáltali ha-
lálra ítélte. 

— Bilkei-Papp és Társai a 
NOT előtt A népbiróság Gáifalvy-
tarácsa egy évvel ezelőtt súlyos íté-
letet hozott Bilkei-Papp Zoltán egye-
temi hallgató és társai bűnügyében, 
akik a demokratikus államrend el-
len szőttek Összeesküvést. Feliebbe 
zések folytán az ügyet ma kezdi 
tárgyalni a NOT Bojfa-tanácsa. 

„Amerika fővárosa köszönti 
Magyarország első asszonyát u 

A newyorki rádió jelenti: Az ame-
rikai sajtó bőven foglalkozik Tildy 
Zoltánné elnökasszony amerikai lá-
togatásával, igy a Washington Post 
kedd reggeli számában két cikket 
közöl Tildy Zoltánné látogatásáról 
a következő cim alatt: 

„Amerika fővárosa köszönti 
Magyarország első asszonyát" 
A továbbiakban a sajtó foglalko-

zik a fogadás külsőségeivel, felso-
rolja a megjelent diplomatákat és 
a társadalmi élet kiválóságait. Sze-
gedi-Maszák Aladár amerikai ma-
gyar követ és felesége a magyar 
követség otthonába hivta vendégül 
Tildy Zoltánnét, az elnökné azon-
ban Truman asszony meghívására 
a Blair Houseban szállott meg, 

Gerendi László 
a közélet porondján 

Még két hét sem telt el azóta, 
hogy közöltük : Gerendi László is-
mét felbukkant s a Székesfehérvári 
Kiss Újság munkatársa lett. Ugy 
látszik azonban, hogy ott is hamar 
ráismertek és mint ahogyan Cson-
grádról és Szentesről, ugy Fehér-

várról is „el kellett távoznia". Most 
a Kiss Újság tegnapi száma közli, 
hogy Gerendi Lászlót megbízták a 
Somogyi Hirlap felelős szerkeszté-
sével. Na nem sok jövőt jósolunk 
neki ott sem. 

Ne felejtse el osztúlysorsjesyét befizetni! 
Húzás már 14--én kezdődik 

A szentesi kereskedelmi középiskola 
áílamérvényes bizonyítvány 

kiadására jogosult 
A kereskedelmi középiskola ügyé-

ben városunk főjegyzője, dr. Solti 
László elvtárs, az elmúlt napokban 
tárgyalásokat folytatott az illetékes 
minisztériumban dr. Vincze Frigyes 
főigazgatóval és dr. Peér Sándor 
kereskedelmi miniszteri osztálytaná-
csossal, 

A tárgyalások eredménye: a szen-
tesi kereskedelmi középiskola állam-
érvényes bizonyítvány kiállítási joga. 
A város ugyanis még márciusban 
kérte e jog megadását, azonban a 
kereskedelmi minisztériumból azt a 
választ kapta, hogy amíg egyes tan-
szakokra a pályázatot ki nem írják, 
erről nem dönthetnek. 

A miniszteri osztálytanácsos tár-
gyalása folyamán kifejezésre juttatta, 
hogy 

az iskola jelenlegi elhelye-
zésének kérdése előttük 

nem megoldás 
és nincsenek vele megelégedve. Dr. 
Solti László főjegyző megígérte, 
hogy hazaérkezte után a kérdést 
vizsgálat tárgyává teszik. 

A kereskedelmi iskolások 
tandij redukciója is felve-

tődött. 
mert a dolgozó kisemberek számára 
a havi 40 forintos tandij a mai vi-
lágban kifizethetetlen. A minisztérium 

ígéretet tett hogy a tandíjak 
mérséklése 50 százalékban valószí-
nűleg a következő tanévben meg fog 
valósulni. Nem lehet az, hogy 
a kereskedelmi középiskola tandíja 
7—8-szorosa ¡egyen más állami is-
koláknál 6zedetí tandijaknak. 

Értesülésünk szerint Hódmezővá-
sárhely is rövidesen felállítja keres-
kedelmi középiskoláját. A városnak 
tehát saját kereskedelmi iskolájának 
ügyét mindenképpen szorgalmazni 
kell,* nehogy a nagy nenezen kivívott 
szentesi kereskedelmi középiskolát 
más városba helyezzék, át. 

Legjobb minőségű 

kasza 
kapható 

Lupták 
vaskereskedőnél 

Bartha János-u. 12. Te! . : 13. 

— Kereskedelmi Alkalmazot-
tak szakszervezete folyó hó 9-én 
délután 6 órakor taggyűlést tart a 
szakszervezeti székházban. Vezetőség. 

— Mentőautó ftelefonhivó szá-
ma 23. 

Ország - Világ 
Egész Ausztria csalódással fo-

gadta, hogy Moszkvában nem irták 
alá az osztrák békét. 

Görögországban kivégeztek egy 
szabadságharcos asszonyt. 

Spanyolországot kizárják a polgári 
légiforgalom nemzetközi szerveze-
téből. 

Nyolcezer elhagyott gyermeket 
szedtek öseze Sanghai utcáin. 

Máris túljegyezték a szovjet újjá-
építési kölcsönt. 

Visszakapjuk valamennyi kihur-
colt kórházi felszerelésünket. 

A református zsinat a szabad val-
lásoktatás mellett döntött.-

Szociáldemokrata mérnökök veze-
tik a Margit- híd építését. 

Bán Antal elvtárs nyitja meg a 
szegedi ipari vásárt. 

Még ebben az évben növelik a 
dunai és tiszai hajójáratok számát. 

Az UNO meghallgatja a palesz-
tinai zsidóság képviselőit. 

iparos hirek 
Az Ipartestület jegyzői hivatala 

értesíti a ruházati vegyes ipar szak-
osztály tagjait, (takács, kötszövö, 
kalapos, kelmefesiö, sapkakészitö) 
hogy május 9-én, pénteken délután 
7 órakor az Ipartestületnél feltétlen 
jelenjenek meg „adó- osztályba so-
rozás" végett. Pontos megjelenést 
kér az elnökség. 

Eljárás indult 
egy verekedő ellen 

Lovas István kibtökei lakos föl-
jelentést tett a rendőrségen Virting 
Sándor magyartési lakos ellen, mert 
az öt 1947 május 1-én midőn mun-
kájából hazafelé tartott ok nélkül 
összeverte. Lovas István a rendőr-
ségen megtette a feljelentést egy-
úttal orvosi látleletet is vetetett sé-
rüléseiről. A rendőrség Virting Sán-
dor ellen megindította az eljárást. 

Bírósági hirek 
A szentesi Járásbíróságon tegnap 

mondottak Ítéletet Kovács Imréné 
Szentes, Iskola-utca 5 szám alatti 
lakos ügyében, árdrágító visszaélés 
elkövetése miatt. Kovács Imréné 
1946 decemberében egy mázsa csö-
ves kukoricáért 150 forintot kért. 
A biróság tiz napi fogházbüntetésre 
és három évi jogvesztésre Ítélte jog-
erősen. 

HaitiS 96n> pénteken n w n t f l f t a pártszékházban 
este fél 8 órai k e z d e t t e l I l i I 6 A I (K,...lh... *«.> 
Előadó: Vámos István elvtárs „Hivatalos ügyeink elintézése a közhivatalokban" címmel 
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^ ¿ L S J i B S z o c i á l d e m o k r a t a Pártba 
Párthfr 

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.) 

Üzemi pártnapok: 
Folyó hó 10 én, szombaton d. u. 

1 órakor az OTI-nál előadó: dr. 
Mi jó János. 

Budapest I. május 9. 

7.30: Reggeli zene. 8: Az ipari ter-
melés a mezőgazdaság újjáépítésében. 
8 15: Hanglemezek. 9.00: A Mávag. 
szimfónikus zenekara játs2Ík. 12.15: 
Világhírű zongoraművészek muzsi-
kálnak. 12.45: Humoros amerikai 
élményeim. 13: Losonczi Schweitzer 
Oszkár szalonzenekara játszik. 14.10: 
Zseniális tüdőbetegek. 14.30: Vörös 
Julia zongorázik. Horthi Hilda énekel. 
16.00: Bibó Olga és Pogány László 
énekel. 16.45: A magyar művészet 
forradalmárai: Nagy Balogh János. 
17 10: Szakszervezeti tanácsadó 1720: 
Szakszervezeti hiradó. 17.25: A Ha-
difogoly Hiradó rádióközleményei. 
17.30: A Vöröskereszt közleményei. 
17 40: Sportközlemények. 17.55: Át-
telepítési kormánybiztos közleményei. 
18: Farnadi Edit zongorázik. 18 30: 
A rdmáft népművészet. 19 A házi 
együttes játszik. 19.45: Faluhiradó. 
20.20 A Rádiózenekar játszik. Ve 
nyei: Ferencsik János. 21.40: Angol 
nyelvoktatás. 22 30: Áttelepítési kor-
mánybiztos közleményei. 22.35: Tánc-
zene. 22 45: Külügyi negyedóra. 23: 
A szovjet követség ajándéklemezei. 

Készüljön az Iparos Nőegylet 
Dünkösdl 

Rózsa-est jére 
az Ipartestületben. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a magyar 

kormány a helyem termelők érdekei-
nek figyelembevételével a selyem-
gubó beváltási árát 1947. évre a 
következőkép állapította meg : 

I. osztályú selyemgubó kilogramja 
8 forint. 

II. osztályú felyemgubó kilogramja 
4 forint. 

III. osztályú selyemgubó kilo-
gramja 1 forint. 

A selyemhernyót és a selyemter-
meléshcz szükséges pap rost a se-
lyemtermelők ingyen kapják. 

A selyemgubótermelés a közölt 
beváltási árak mellett jelentős mel-
lékkeresetet biztosit és mellette más 
munkát is el lehet végezni. Nagy 
előnye az is, hogy semmiféle anyagi 
nefektetést rem kiván és a legínsé-
gesebb időben, aratás előtt juttat 
pénzt a vele foglalkozóknak. 

íelyemtermelésre Vállal kozófr 
idenfy&ueaek a selyemtenyésztési 
felvigyázónál Szabó Báiintné Soqron 
utca 86 szám. * 

Polgármester. 

Ingatlanforgalom 
Kun Antal és neje megvették Kö-

vér Sándor és bt. Babós utca 1 
számú házának 2/6-od részét 1200 
forintért. 

Arnóth Mihály megvette Sárosi 
Mihályné Külső ártér 861 D-öl föld-
jének 1/2-ed részét 500 forintért. 

Sáfrány Nándor megvette Kálmán 
János és bt. Babós utca 6 számú 
házát 4500 forintért. 

Sipo> Istvánné megvette Kovács 
Sándorné Lakos utca 76 számú há-
zát 3000 forintért. 

Tari Rozália megvette ifj. Bálint 
János Alsórét 2 számú házát es612 
• - ö l földjét 5200 forintért. 

Törö* János és bt. megvette Si-
mon Rózsa Berekhát 1528 számú 
házát 3000 forintért. 

Mészáros Imre és neje megvették 
Malkócs Miklós Péterné Bercsényi 
utca 147 számú házát 6000 forint-
ért. 

Magyar Géza és neje megvették 
Baráth Mihály Batthyányi utca 21 
számú házát 10.000 forintért. 

Nyiri Lászlóné megvette Kiss Mi-
hályné Munkás utea 101 számú há-
zát 3000. forintért. 

özv. Janó Ferencné megvette Bár-
kai Lajos Vajda telep 10 számú há-
zát 2000 forihtért. 

Debreceni Lajos és neje Marcsó 
Juliánná Deák Ferenc utca 95 sz. 
házát cócréli Nagynyomás 1 hold 
982 D-öl tőidért. 

Tihanyi Bálint és neje toegvették 
Berezeli jánosné Nagynyomas 1 hold 
1030 D-öl földjét 4000 forintért. 

Rúzs Molnár Klara megvette Rúzs 
Molnár Rozália Nagykirálysag 1100 
• - ü l fö'djét 1500 forintért. 

Füsti Molnár Istvánné megvette 
Doszlop N. Imre Királyság 1 hold 
600 d-öl földjét 3000 forintért. 

Felhívás 
A 10.100-1945 M E. számú 

rendelet 3. §-ban foglaltak aiapjan 
ismételten felhivom az iparosokat, 
kereskedőket és piaci árusokat, hogy 
a kirakatokban és az elárusitó he-
lyeken lévő árukon (szabad forgalmú 
cikkek esetén is) az eladási árat jól 
láth tóan tüntessék fel. 

A rendelet be nem tartása szigoiu 
büntetést és áru elkobzást von maga 
után. 
583 Polgármester 

Naposcsibe 
minden csütörtökön kapható a Keltető 
Központban. Gazdaképző Iskola 

Ägyüniölcsös 
kb ZOO db termöfM adó 

Clm a kiadóhivatalban 

Gyönyörű tartóshullámot, haj-
festést, színezést, szőkítést Zsembá-
nál csináltass on. Teleki Pál-u 25 

Hirdetmény 
Az építés- és közmunkaflgyi mi-

niszter a 12.600/1947. É. K. M. 
számú rendelete az újjáépítési köz-
munka váliság újabb bejelentésével 
kapcsolatban az alábbiakat rendeli. 

1. A munkaviszonyban (köz, vagy 
magánalkalmazásban) áiló azok a 
közmunkakötelezettek, akiknek jöve-
delme a fizetések arányosítása foly-
tán, vagy más okból az 1946. évi 
augusztus hó 1. napja óta emelke-
dett, az 1947. évi május havi köz-
munkavá'tság es békességekor új 
bejelentést kötelesek tenni. 

2 Az a közmunkakötelezett, aki 
váltságot a házmegbizott (háztulaj-
donos, stb.) útján fizeti az (1) be 
kezdésében cm'ftett bejelentést a be-
fizetési jegyzékre, aki pedig a be-
fizetést közvetlenül a községi elöl-
járóságnál teljesiti (városi adóhiva-
talnál), a bejelentést a varosháza 
57-es számú szobában tegye meg. 

8. A R. I. 8. § a, illetőleg a R. 
II. 2. § a alá eső üzemekben és 
vállalatoknál a közmunkakötelezelt-
ségüket a rrndes munkahelyükön 
teljesítő személyeknél az 1. 2. be-
kezdésben foglaltakat megfelelően 
alkalmazni kell. 

4. §• 
1. Ha a közmunkakötelezeít az 

1. § 1. bekezdésében, valamint a 
munkáltató az 1. § 3 bekezdésében 
megállapított bejelentési kötelezett-
ségének nem téti elegei, i letőleg a 
bejelentést a közmnnkanyilvántartó 
felhívásán sem teli siti, «? R II 9. 
§ a szerint, illetőleg a R III. 8 §-a 
szerint kiszabható birságon felül — 
behajtás helyett — a R. II. 7. §-a 
érteimében természetbeni közműn 
kára is igénybeveheiő. 

2. Hi a közmunkakötelezett az 
1. § 1. bekezdésében, valamint a 
munkáltató a / 1 . § 3 bekezdésé 
b:t\ szabályozott bejelentési kötele-
zettségével kapcsolatban tudatosan 
valótlan adatoKat jelent be, illetőleg 
a valóságnak megfelelő adatokat el-
hallgat s ezáltal a váltság öss/egét 
megrövidíti, cselekménye a R II. 
10. § a értelmében adócsalásnak 
minősül s egy évig terjedhető fog-
házzal büntethető. 
598. Polgármester. 

Merinói bárányt 
bronz pulykatojást vásárol a Kellető 

Központ Gazdaképző Iskola 

Különbejáratu bútorozott szo-
ba központban kiadó. Cim az 
állami adóhivatal altisztjénél. 

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

Mülép kapható Batthyányi-u. 17 
szám. 569 

Egy fiatal gyengefías tehén el-
adó Buthányi utca 3. 592 

Bútornakvaló diófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 alatt. 

SPORT 
Labdarúgás 

Na 
d. u. fél 6-kor 

országos UláKtiajnoUsőg hözSptlönfóle 
E l é l t e f é l 4 ó r a k o r a l ó i ^ r h ó i á » 

SPORT TÁJÉKOZTATÓ 
Vasárnap labdarugóműsora igen 

érdekes '«sz, tekintettel arra, hogy 
a csapatok egymástól való pont-
aránya a minimumra csökkent s 
elég egy könnyelműen vett mérkő-
zés s két-három hellyel lekerülhet 
Az elsőséget a helyzetek alapján 
ismét a szentesi csapatok döntik el 
s igen nagy küzdelem lesz ezért a 
május 18 i KTK—SzMÁV mérkőzés 
Szentesen és Csongrádon a Cs. Ba-
rátság—SzMTE találkozói A tavaszi 
szezonban nagyszerűen szerepiő 
MÁV SE erélyesen tör a harmadik 
helyrr, megelőzve a visszaesett 
SzMTE t és Jánoshalmát. A középső 
helyen álló csapatok még javítanak 
hely.etükön s nagy lesz a harc a 
kieső zónában még négy mérkőzés 
és sok remény, sok csalódás, sok 
küzdés me^y feledésbe s máris az 
uj őszi bajnokik felé tekintgetünk, 
mely reméljüK végre meghozza al-
munkat: a NB Ill-as csoportot, vagy 
legalább is az egységes I. osztályt. 

Most pedig ügyeljük meg az 
alanti táblázatot, melyben közöljük 
a hátralévő mérkőzéseket (a dö-t 
betűvel szedett nevű ellen idegen-
ben játssza a mérkőzést): 

Cs. B a r á t s a g : Majsa, SzMTE 
KRVSE, KMÁV. 

K T K : KRVSE, SzMÁV, Halapi 
Máv, KuTE. 

S z M T E : Halasi Máv, Cs. Ba-
rátság, Jánoshalma, Cs. Tisza. 

SzMAv: Jánoshalma KTK, Szc 
badszállás, Majs?. 

J á n o s h a l m a : Szmáv, Kmáv, 
SzMTE, Szabadszállás. 

KRVSE: KTK, Cs. Tisza, Cs 
Barátság, Mindszent. 

Kistelek: Kute, Mindszent, Cs 
Tisza, Halasi Máv. 

H a l a s : SzMTE, Kute, KTK 
Kisíelek. 

K u T E : Kistelek, Halasi Máv 
Mindszent, KTK. 

K m á v : Mindszent, Jánoshalma 
Majsa, Cs. Barátság. 

Majsa : Cs. Barátság, Szabad-
szállás. Kmáv, Sz. Máv. 

Cs. T isza : Szabadsz., KRVSE 
Kistelek, SzMTE. 

M i n d s z e n t : Kmav, Kistelek 
Kute, KRVSE. 

S z a b a d s z á l l á s : Cs Tisza 
Majsa, Szmav, Jánoshalma. 

Kérjük olvasoinkat, tegyék el a 
táblá/atot és a minden hét keddjén 
megjelenő bajnoki tabellát mérlegelve 
próbálják megjósolni a bajnokság 
győztesét. 

Még közöljük a vasárnap műsorát • 
Szentes : SzMTE—Halasi Máv. 
Mindszent : Mindszent—K. Máv 
Csongiád : C*. Barátság—M íjsa 
Szabadszál l : Szabszáll.-Cs. Tisza 
Kistelek : Kite—Kute 
Kkfélegyháza : KTK—KRVSE 
Jánoshalma: Jánoshalma-Sz. Máv 

— Vecsert ——* 
Főszerkesztő . Sím® L á s z l ó . 

Felelős s z e r k e ^ i ő : S z ő k e F e r e n c . 
Felelő , 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: C s a r n a i L. I » f * 




