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Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

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

Régi ellenség — 
régi fegyverekkel 
Országos jelenség, ami alól ter-

mészetesen Szentes sem kivétel: az 
ismét felburjánzó fekete piac. Oka 
ennek részben az, hogy minden ta-
vasszal megcsappannak a készletek 
ami különösen érezteti hatását az 
olyan szük esztendő tavaszán, mint 
a mostani, amikor már a kevés is 
kifogyóban van. 

De a feketézés elharapódzásának 
van egy másik, ennél mélyrehatóbb 
oka is. Országos arányú visszaélés-
ről van szó, amely tulajdonképpen 
reakciós tünet s a jó forint vásárló 
erejét akarja rontani, annak próbái 
ártani. Mondjuk meg nyíltan, arról 
van szó, hogy a reakciós etők már 
megkezdték a szcrvezKedést, hogy 
rohamra indulhassanak „a hároméves 
gazdasági terv ellen. Ök is vittek 
bele valami tervszerűséget a „pro 
grammjukba" s ami a legfeltűnőbb 
első sorban a földművelők tervszerű 
kifosztására spekulálnak. Erre vall 
az, hogy mig a textiliák, lábbelik 
és egy e j iparcikkek árát újra és 
újra drágítottak, vagy elrejtettek és 
többszaz százalékos áremeléssel jut-
tatják a zugpiacra, addig a mező-
gazdasági cikkek árait leverték a 
sárgafoldig. Ha tehát a paraszt 
ad el, akkor a forint jobb az arany-
nál, vagy a dollárnál, de ha a pa-
raszt vasáról, akkor „a forint inflá-
ciójáról" beszélnek. 

Nagyjából ez a helyzet a zugpia-
con. Sokan nem látják ezt, mert 
ma már szerencsére nincsen olyan 
nagyméivü áruhiány, mint az elmúlt 
esztendőkben, s így nincsen o'yan 
nagy jelentősége a fekete piacnak 
sem. De éppen azért, mert még 
nagyon jól emlékezünk a stabilizá-
ció előtti hetekre és hónapokra, 
amikor a gazdasági reakció teljes 
etejével igyekezett a dolgozók kín-
szenvedéseit meghosszabbítani — 
igen, éppen ezért kell feinívnunk a 
a figyelmet erre a jelenségre most, 
amikor a hároméves gazdasági terv 
megindításával rá akarunk lépni a 
gazdasági felemelkedés útjára. 

Félreértés,ne essék: egy percig 
sem ámítottuk önmagunkat. Tudtuk, 
sőt vártuk ezt a támadást. S hogy 
megfelelően föl is készültünk rá, 
azt bizonyítja a gazdasági rendőrség 
és a Közellátási Felügyelőség árel-
lenőrző szervei, egymásután leplezik 
le az árdrágítókat. S itt talán, minden 
kritika nélkül annyit kellene megál-
lapítanunk, hogy a felelősségre vo-
nást nem a tejdrágítókon és egyéb, 
kisebb kaliberű árdrágítókon kellene 
kezdeni. Nem vitás, hogy ezekben 
az esetekben is árdrágításról van 
szó, de ha az okok miértjét kfitatjuk 
nyomban megkapjuk a választ: 
„Miért ne emeljük fel a tej, túró, 
stb. árát, amikor mi is majdnem 
mindent drágábban kapunk, amire 
szükségünk van — mondja egy ter-
melő. 

Igen, az aknamunka szervezőit 
most is másutt kell keresnünk. 

Mai számunkból: 
Letartóztatták a Kisgazdapárt egyik törvény-
hatósági bizottsági tagját — Mindszenthy 
bíboros politizál — Nem helyezik be a 
szentesi piacot — Megoldódott a fertőző 
osztály kérdése — Budapestre jön az angol 
munkáspárt helyettes főtitkára — Jogos-e a 

szentesi tűzoltók panasza ? . 

Külpolitika 
Az angol sajtó érdeklődésének 

homlokterében Dalion pénzügymi-
niszter nyilatkozata áli, ameiy sze-
rint Anglia háborús adósságait je-
lentős mértékben csökkenteni kell. 

A londoni rádió jelenti, hogy az 
angol alsóház óriási többséggel 

megszavazta a kormány törvényja-
vaslatait a katonai szolgálati időnek 
18 hónapról egy évre történő le-
szállítására. 

A két hónapig Isztanbulban tar-
tóz! odott amerikai hajóraj elindult 
Alexandriába. 

Megoldódott 
a fertőző osztály kérdése 

Dr Kunsze'i Béla aüspán távollé-
ében, dr. Boros Kálmán vármeg\ei 

főjegyző elnökletével a vármegyei 
kórházi bizottság 11 órakor ülést 
tartott a megyén. Az ülés tárgyso-
rozatán a kórház belső ügyei mellett 
szerepelt a legfontosabb 

a fertőző osztály kérdése is. 
Legelőszőr 
a kórház főző és mosó-
konyhájának kibővítéséről 

tárgyaltak. 
A jelenlegi konyha egy száz ágyas 
kórház igényeit tudja csak kielé-
gíteni, a kórháznak azonban ma is 
500 on felül van az ágylétszáma és 
a fejlődés folyamán 7—800 személy 
teljes elhelyezéséről kellene gondos-
kodni, amely célnak pedig a jelen-
legi konyha nem megfelelő. Mint-
hogy azonban a kibővítést célzó 
munkálatok összege másfélmilliót 
tenne ki, a kórház jelenlegi háztar-
tási helyzete ezt teljesen lehetetlenné 
teszi. Ennek figyelembevételével a 
kórházi bizo'tság a kórház főző és 
mosókonyhájának kibővitését a há-
roméves tervbe szándékozik beiktat 
ni a kérdés állandó napirenden tar-
tásával. 

Pintér Győző elvtársunk ja -
vaslatát fogadta el a kór-

házi bizottság; 
ugyanis itt nem a szükségszerűséget 
kell tekintenünk,- hanem az ügy 
sürgősségét Javasolta tehát, hogy a 
kórházi bizottság hasson oda, hogy 
a fedezetet a népjóléti miniszter te-
remtse elő és ha nem tudja más-
kép, államsegély utján valósítsa 
meg a terveket. 

A fertőző osztály végleges elhe-
lyezése következett. A kórházi bi-
zottság arra az álláspontra helyez-
kedett, hogy az eddigi alternatívá-
kat elveli és a legutolsó tervezetet 
teszi magáévá. 

Átalakíttatja és rendbeho-
zat ja a gondnoki lakást, 
ahová a gyermekosztályt te-
lepíti át, mig a gyermek-
osztály helyére a fertőző 
osztály kerül, a másik része 
pedig az elmeosztály egyik 
szuterénjében nyerne elhe-

lyezést. 
A kórházi bizottság ebben az ügy-
ben felirattal fordult a népjóléti 
szervekhez. Ezután került sor a 
kórház üzemi bizottsága által java-
solt kórházi betegosztályok átszer-
vezésének megvitatására. Azonban 
ezen átszervezések 

a kórház tüdőosztályát is 

érintenék, 
már pedig a népjóléti kormányzat 
rendeletei szerint 

a tüdőosztályokat elmozdí-
tani nem lehet, 

ezt a kérdést a kórházi bizottság 
levette napirendről. 

DENIS HEALEY 
Budapestre jön a 
dunavölgyi konferenciára 
Denis Healey, a Labour Party kül-

politikai osztályának a titkára, elfo-
gadta a dunai államok meghívását 
és megfigyelőként résztvesz ezeknek 
az országoknak szocialista konferen-
ciáján, amely május 17 én kezdődik 
Budapesten. Denis Healeyt a magyar 
Szociáldemokrata Párt hivta meg 
Budapestre. A konferencia célja a 
dunai államok gazdasági újjáépítésé-
nek megtárgyalása. 

Szociáldemokrata 
megyei 

földműveskongresszus 
A Szociáldemokrata Párt mírcius 

végén tartotta meg háromnapos or-
szágos paraszíliongresszusát. Most 
országszerte megyei parasztkongresz-
szusok keretében ismerteti a magyar 
földműves néppel a kongresszus ha-
tározatait, tanácskozásait és alakítják 
meg a helyi, járási, megyei földmű-
ves bizottságokat. Ezzel a munkájával 
a Szociáldemokrata Párt ujabb lépést 
tesz a földműves nép sorsának fel-
emelésére. 

Az őszi vetésekben 
nem okoztak 

nagy kárt a fagyok 
A földmivelésügyi minisztériumba 

beérkezett jelentések szerint a fagy, 
hónyomás, kipállás, valamint ár- és 
belvíz az őszi vetésekben kereken 
176 ezer kataszteri hold kárt oko-
zott, ami az őszi vetésterület nem 
egészen 6 °/o ának felel meg. A 
károsodás tehát nem nagymértékű. 
A fagy által okozott kár összesen 
mintegy 117 ezer kat. hold. A Du-
nántúlon a fagy által okozott káro-
sodás 30 ezer, az Alföldön 38 ezer, 
az északon pedig 24 ezer kat. hold* 
őszi buzavetésre terjed ki. 

Nem félünk a harctól, hiszen a 
legnehezebben már túl vagyunk: a 
semmiből teremtettük meg a stabi-
lizációt és biztosítottuk a létmini-
mumot minden dolgozó számára. 
Most, amikor a hároméves terv 
megindításával arról van sző, hogy 

elindulunk a gazdasági felemelkedés 
útján, azon az úton, amely célkitű-
zéseiknek, a dolgozók emberi társa-
dalmának: a szocializmusnak meg-
valósításához vezet, akkor számíta-
nunk kell és számítunk is arra, 
hogy a gazdasági reakció tűzzel-

vassal igyekszik majd ezt megakadá-
lyozni. Régi ellenség jelentkezik régi 
fegyverekkel, de a magyar dolgozó 
milliók, az új erők nem félnek a 
harcoktól s tudják, hogy ebből a 
végső összecsapásból ök fognak 
győztesen kikerülni. (Oy. A.) 
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Jogos-e 
a tűzoltók panasza 
a státusrendezés ügyében 

A város vezetősége s különösen 
annak főjegyzője ellen az utóbbi 
időben a városi tűzoltóság tagjai kö-
zül panaszt emeitek, hogy a státus 
és fizetésemelési kérelmüket nem 
teljesítik, illetve nem rendezik. La-
punk munkatársa a tűzoltók státu-
sáról és fizetésemeléséről a legille-
tékesebb helyről a következő nyi-
latkozatot kapta: 

A tűzoltók megszervezésé-
ről az ideiglenes nemzeti 
kormány által kiadott 10286 
as 1945. M. E. sz. miniszteri 

rendelet intézkedik. 
Ez a rendelet a tűzoltóság újjászer-
vezését rendeli el, melynek végre-
hajtására a belügyminiszter 971.000-
res rendelete szolgál. Ez a belügy 
miniszteri rendelet részletesen tár-
gyalja a tűzoltóság szervezetét, me-
lyet azonban a törvényhatósági bi-
zottság közgyűlése és a megyei vá-
ros képviselőtestülete külön 

szervezési szabályrendelet-
tel állapította meg. 

A rendelet 7. és 9. bekezdése vilá-
gosan intézkedik az altisztek, tisz-
tek, legénységi tagok, valamint a 
városi szakaltisztek helyzetéről, akik-
nek létszámát a meghatározott el-
nevezésekkel 

Budapestre. A belügyminisztérium-
ból válasz még nem érkezett, a tűz-
oltók szakszervezetétől azonban igen. 
A válasz szerint a szakszervezet a 
felterjesztést magáévá tette és a le-
heiőségek szem előtt tartásával közbe 
fog járni a belügyminisztériumban és 

mindent meg fog tenni. 
Nem érheti tehát vád a város 

vezetőségét, mert bár jól tudta, hogy 
a tűzoltók ilyen kérelmeit csak a 
rendeletben megállapított uton esz-
közölheti, mégis a sürgetésekre elő-
ször a szakszervezethez fordult és 

a legilletékesebbhez a belügyminisz-
tériumhoz. A tényeket megvilágítot-
tuk tárgyilagosan és az adott kö-
rülmények között a belügyminisz-
teri válaszadás hijján a tűzoltóknak 
semmi joguk sincs a város vezető-
ségének ilyenirányú zaklatására 

v ' Í ' o v u i m a 

Makkai János megszöktetése miatt 
letartóztatták dr. Királdi Lajosnét, 

a Kisgazdapárt tövényhatósági tagját 
A rendőrség államvédelmi osztá-

lya letartóztatta dr. Királdi Lajosnét 
Budapest törvényhatósági bizottsá-
gának kisgazdapárti tagját és ellene 
a népbírósági törvény 17. szaka-
szának 6. pontjába ütköző népelle-

nes "bűntett miatt indult eljátás. 
Kiráidiné ismerőse volt Makkai Já-
nos szökésben lévő fasiszta képvi-
selőnek, akinek április 18-án lett 
volna a népbírósági tárgyalása. Ki-
ráldi Lajosné előkészítette és segí-

tette Makkai János szökését Magyar-
országról Ausztriába. Kiráidiné min-
dent bevailot». Átadták a népüpyész 
ségnek. 

szabályrendelt ttel kell meg-
állapítani. 

A szabályrendelet mintáját a bel-
ügyminiszter egy külön rendeletben 
fogja kiadni és a belügyminiszteri 
rendelet mintájára kell az nre hi-
vatott szerveknek a szabályrende-
letei megalkotni. Ez a szabály ren-
deletminta azonban még megálla-
pítva nincs. És így a város maga 
nem állapíthatta meg a tűzoltókra 
vonatkozo szabályrendeletet. Az ál-
láspont tehát az, hogy mivel sza-
bályrendelet nincs 

nem létező állásokra kine-
vezéseket eszközölni nem 
lehet. Ugyanígy nem lehet 
sem fizetésemelést, sem a 
szegődményesek elhelyezé-

sét rendezni. 
A tűzoltóság tagjai nem nyugod-

tak bele a város felvilágosításába 
mely a fentemlített körülményeket 
tárgyalta. 1946 október 8-án ismét 
a státus rendezését kérték. Ekkor a 
város vezetősege a számvevőséget 
kérte föl a tervezet elkészítésére. 

A városi számvevőség sem 
eszközölte a tervezet eiké-
szitését, hivatkozva a 271 
ezres belügyminiszteri ren-
deletre és arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy 
ezt a kérdést előbb közigaz-
gatási úton szabályrendelet 
megérkezte után kell ren-

dezni. 
A számvevőség ezen véleményére 
a városi tanács a kérelmet ismé-
telten elutasította, mit a tűzoltók 
nem is fellebbeztek meg. 

Ellenben 1946 febiuár 18-án Kür-
töst Károly ismét interpellált a stá-
tus ügyében. Ezen interpellációra, 
minthogy a város vezetősége fölter-
jesztéssel élt a belügyminisztériumba: 
megvilágította a problémákat és kérte, 
hogy nyilvánítson a belügyminisz-
térium szakvéleményt, hogy 

a tűzoltók ügyét rendezni 
lehet-e szabályrendelet meg-

alkotása nélkül. 

L f l l A j e M t é 8 u e g * u t t a l eljuttatta a 
tűzoltók szabad szakszervezetéhez 

A város a letóatőrozottablian tiltakozik 
a piac központra való helyezése ellen 

A napokban a kereskedők egy ré-
szének küldöttsége kereste fel Vajda 
Imre polgármestert és a piac köz-
pontra való helyezését sürgette. La-
punk munkatársa felkereste a város 
vezetőit és felvilágosítást kért, hogy 
mi az álláspontja a városnak a piac 
központra helyezése tárgyában. 

A város a legmerevebben el-
zárkózik ezen k é r d é s 

elöl 
és nem tekinti másnak, mint néhány 
központi kereskeviő kezdeményezésé-
nek üzletük fellendítésére. Teljesen 
helytelen és észszerűtlen az elgondo-
lás, hugy a piacot a város különböző 
utcáira, a Járásbíróság elé, a Hor-
váth Mihály utca, a Kossuth utcára 
és szerte a központon részletekben 
helyezge-sék el. 

Az ilyen szétszórtság nem-
csak köztisztasági okokból 
csúfítaná a város képét egy-
egy hetipiac után, hanem 
megnehezítené a város mun-

! kaját és a közellátási ellen-

őrök tevékenységét az árdrá-
gítás ellen. 

Megfelelő kocsimcgálló-helyek ren-
delkezésre nem állnak. Igen sok hely-
pénz kiesne a piac szétszórátával és 
egyébként 

maga a város közönsége sem 
kívánja a piac ilyenformán 

való rendezését, 
amit bizonyít az, hogy történtek 
ugyan már kezdeményezések a fel-
s'abadulás után e terv keresztülvite-
lére — azonban maga a varos kö-
zönsége szivárgót? ki a központról a 
jelenlegi piac helyére. A polgármes-
ternél járt küldöttség azt a választ 
kapta, hogy a varos nem hogy a 
központra helyezi a piacot, 

hanem az Apponyi téri piacteret 
a köztisztasági szempontok és a 
piaci árusok kérelmének figye-
lembevételével a hároméves terv 
keretén belül tökéletesen ki fogja 

épiteni. 

A prímás tilalma 
és a szociáldemokrata piarista tanár 

Testvérlapunk, a vásárhelyi „Al-
földi Újság" irja: 

Politikai körökben beszélik, hogy 
Mindszenty bíboros prímás gondol-
kodik azon, hogy a régi, Katolikus 
Néppárt mintájára nem lenne-e he-
lyes hasonló, egyházi^vonalon mozgó 
politikai uj pártot létrehozni. Ugy 
látszik, megriadt a Sulyok-párttal 
való kapcsolat ápolásától. 

Azonban, mindentől függetlenül, 
feltűnik az a felsőbb utasítás, hopy 
az egyházi tanároknak, mindenek 
előtt a piaristáknak ki kell lépniök 
politikai párt kötelékéből. Ez a 444/ 
1947 számú hivatalos jellegű rendel-
kezés, amit egyébként a Magyar Ke-
gyes Tanitórend főnöke irt alá ki-
mondja, hogy a Piarista Rend min-
den tagjának tilos bármely politikai 
pártban való részvétel és ha valaki 
már bent van bármely pártban, az 
az illető okvetlenül és haladéktala-
nul lépjen ki. 

Már most nézzük, hogyan ir er-
ről az egyik piarista tan3r (a nevét 
érthető okból elhallgatjuk), aki évek 
óta buzgó tagja a Szociáldemokrata 
Pártnak: 

„Hosszú megfontolás és vizsgáló-
dás után tiszta lelkiismerettel és igaz 
meggyőződéssel léptem be annak 
idején a Szociáldemokrata Pártba. 

Őszintén megvallom képze ; dip'o-
más létemre sokat tanu l tam a párt-
ban, tanultam a jószándéku viták-
ból, tanultam a szabad vélemény-
nyilvánításokból, a problémák meg-
vitatásából és nem utolsó sorban: 
tanultam elvtársaim jellemes egyé-
niségéből. Most, amikor mély hálá-
val mindent megköszönök és felsőbb 
parancsra a pártból kilépek, egyet, 
mint bizonyost, kihangbulyozok. Azt, 
hogy szocialista meggyőződésemet 
nem vehetik el I És ha nem. is le-
hetek a tagok sorában bent, azon-
ban a párt irányvonalától soha nem 
térek el. Isten engem ugy segítsen I 
Barátság I (Név aláírás.) 

Vájjon ezt az írást továbbitották-e 
Mindszenty bíborosnak, aki egy idő 
óta olyan előszeretettel - politizál. 

Legjobb minőségű 

kasza 
kapható 

Lupták 
vttskerrskedőwél 

Bartha János-u. 12. Tel.: 13. 

Komafmeíites Kölcsön 
a gazdáknak 
a savanyu talajok 
javítására 

A savanyu talajok megjavítása ér-
dekében a földmivelésüfcyi miniszter 
rendeletet adott ki, amely lehetővé 
feszi, hogy azok a gazdák, akiknek 
gyengén termő, mészszejrény földjük 
van, aliami akció keretében mesze-
zéssel helyrehozhatják. Az érdekelt 
gazdáknak a községi elöljáróságnál 
kell jelentkezniük ahol felveszik az 
sdataikat és a Talajtani intézet felül-
vizsgálata után az igénylők megkapják 
a mésziszapot. 100 métermázsa mész-
iszap ára a rendeltetési állomásra 
szállítva 100, illetve az újonnan főld-
hözjuttatottak részére 80 forint. A 
kapott mésziszap mennyiség árát az 
átvételtől számított egy év múlva, 
kamatmentesen kell visszafizetniük a 
termelőknek. 

(Jtcát neveznek el 
Rdyról és Petőfiről 

Bukarestben 
Hétfőn délben a Budapesten tar-

tózkodó román irók Ioan Pas mű-
vészetügyi miniszter veze ésével ko-
szorút helyeztek el Ady Endre sír-
jár, a Kerepesi temetőben. Az ün-
nepségen megjelentek Michail S ,do-
veanu a román nemzetgyűlés elnöke, 
a kultuszminiszter képviseletében 
Bóka László államtitkár, valamint a 
román és a romániai magyar irók 
csoportja. Ion Pas művészetügyi 
miniszter beszédében megemlékezett 
Ady szerepéről az erdélyi és romá-
niai irodalomban. Bejelentette, ha-
zaérkezése után lépéseket tesz, hogy 
Bukarestben Adyról és Petőfiről ut-
cát nevezzenek el. Costa Carey Ady 
Endre egyik versének román fordí-
tását olvasta fel, majd Costin Co-
pescu magyar nyelven szavalta el 
Ady „Szetetném ha szeretnének" c. 
versét. 

Ma kisérik az ügyész-
ségre a tanyavilág 

betörőkirAlyát 
Tegnapi lapunkban beszámoltunk 

Varga János mezőgazdasági cseléd 
tetteiről, aki a besurranó tolvajlások-
nak és betöréses lopásoknak egész 
sorozatát követte el. A rendőrség 
kihallgatásaésbűnlajstiomának össze-
állítása után Varga Jánost a mai na-
pon kiséri át a szegedi ügyészségre. 



Rranyászok Porter sört 
H 1 K E E 

Me m ó j m 10. Rom. kat. Antonius, 
protcs lám Ármin. 

Vízállásjelentés: Ti«za 9-én 130, Kurca 
110. 

Hőmérsékle t . + 10 fok 
Idöiárósjelentés i Mérsékelt szél, a hő-

mérséklet emelkedik. 
ügyeletes gyógyszertárak • május 1 0 — 

16. C s e l k ó n é — H a v a s . 
Szabadság Mozgó: Slan és Pan a 

két tökfej. (Amerikai vígjáték). 

— A hároméves terv pártközi 
tárgyalásai. A hároméves gazda-
sági terv tárgyalásai szakadatlanul 
folynak és már eddig is több meg-
egyezés történt. Valószínűleg május 
15-ig sikerül befejezni a tervek 
egyeztetését. 

— Nyilt pályán kigyulladt a 
„Szlovák Nyil"* A pozsonyi rádió 
jelentése S7erint Brünn közelében 
kigyulladt a csehszlovák államvasu-
tak „Slovenská Strela" (Szlovák 
Nyil) nevü motorvonata. A vezető-
nek sikerült a vonatot ?zonnal 
megállítani. Az utasok kiv-zálitak a 
zsúfolt vonatból s igy a benzintar-
tály felrobbanásakor emberéletben 
nem eseti kár. 

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

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

P£rt h í r 
A Szociáldemokrata Párt orvos 

csoportja f. hó 11-én vasárnap dél-
után 5 órakor fontos ügyben (Kos-
suth-utca 26 s z ) tfrteke/le'et tart. 
Pontos megjelenést kér az elnök. 

Folyó hó 11 én vasárnap d e. 
9 órakor a Szoc áldemokrata Párt 
megyei Végrehajtó Bizottsága ülést 
tart (Kossuth-utca 26 szám alatt.) 

További megbeszélések 
a brit-szovjet 

szerződés ügyében 
A brit külügyminisztérium szóvi-

vőjének jelentési s;.erint Petterson 
moszkvai brit nagykövet további meg-
beszéléseket folytat Visinszkij szovjet 
helyettes külügyminiszterrel a brit-
szovjet szerződés revíziójával kap-
csolatban. 

Orvosi receptre is kiszol-
gáltathatnak penicillint 

A népjóléti miniszternek a peni-
cillin rendelése és kiszolgáltatása 
tárgyában nemrég kiadott rendelete 
szerint a gyógyszertárak nemcsak 
életveszélyes betegség esetén, ha-
nem rendes orvosi receptre is, min-
den további nélkül kiszolgáltathat-
nak penicillint. 

Hirdetmény 
14—33 1947 számú Hirdetmény. 

1947 május 2-án délelőtt a Céház 
utcában 1 d'b kapukulcsot találtak. 
Igazolt tulajdonosa a rendőrkapitány-
ságon átveheti. 

Rendőrkapitányság 

Hirdessen lapunkban! 

A Város nem teljesíthette 
a hékédíek kérelmét 

á felsőcsordajárás ügyében 
A repülőteret, a felsőcsordajárás 

kiegészítő részét a hékédi lakosok 
egyrésze bérbe akarja venni. Kérel-
müket a tegnapi városi tanács ülé-
sén tárgyalták. A csorda ki verése 
azonban már május 3-án megtör-
tént «a felstaordajárásr.j, a város a 
vállalt tehenek után kirótt szájbé-
reket beszedte, tehenenként 84 fo-
rintot. Ha pedig most a hékédi la-
kosok kérelmének helyt adnak, ak-
kor a beszedett szájbérek egyrészét 
viss2a kellene fizetnie a tehéntartó 
tulajdonosoknak, akik valameny-
nyien kisemberek és a maguk 84 
forintját természetesen nagyobb le-
gelő eshetősége esetén egy tehén 
után egy katasztrális holdat számítva 
fizették !->e. Igy tehát a befizetett 
szájbérek visszafizetése semmiképp 
sem lenne aktuális 

és a város a jelenlegi hely-

zetben nem is mondhat le 
a szájbérekből befolyt jelen-
tős összeg (25.000) forint 

egy részéről. 
Igy tehát szemben áll pillanatnyilag 
a hékédi lakosok kérelme és a fel-
söcsordajárási tehéntartók érdeke, 
mert ha a város teljesítené a hé-
kédíek kérelmét, ugy a pénzt visz-
sz:i kellene fizetnie, már pedig erre 
jelenleg a város pénzügyi helyzete 
ma nem alkalmas. A tegnapi városi 
íanacs ülésén vetődött fel ez a kér-
dés és a városi tanács ugy döntött, 
hogy 

a hékédiek kérelmét vissza-
utasít ja és érdemben nem 
tárgyal ja, mert a kérelmet 
elkésve nyújtották be és ké-
relmüket a jövő gazdasági 
évben terjeszthetik a város 

elé. 

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 helyetti 4 n a p i g ! 

Az operaház fantomja 
Az amerikai filmgyártás legnagyobb színes, zenés filmje. Az évad 
legnagyobb, legizgalmasabb bűnügyi filmje. Főszereplök: Eddy 
Nelson, Susanna Foister , Claude Raines. Hiradó. 

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

Marosán György: 

A tisztességes kereskedő 
ne féljen a szövetkezetektől 

Marosin György nemzetgyűlési 
képvisvJŐ, a Szoci3idemokrata Párt 
főtitkár helyettese szerdán délután 
beszédet mondott a T» xtilkereskcdők 
Országos Szövetségének Somogyi 
Béla úti székházában. Hangsúlyozta, 
hogy a k reskedőkből hiányzik az 
összetartozás gondolata. A szervezett 
munkásság a Horthy-terror idején 
is kierőszakolta a napi nyolcórás 
munkaidőt, viszont a kereskedőkkel 
mindig kénye kedve szerint bánt el 
az uralkodó osztály. A szövetkezeti 
kérdésről szólva elmondotta, hogy 
ez a kérdés ma már az ejész vilá-

got foglalkoztatja. 
A szövetkezetektől ne féljen a 

tisztességes kereskedő. Az elmúlt 
rezsimben szemünk láttára nőttek ki 
hatalmas áruházak és azok sem öl-
ték meg a kereskedelmet. Az a ke-
reskedő, aki jó árut ad, igyekszik 
vevőjét kielégíteni, nyugodtan néz-
het a jövő felé. A kereskedőknek 
komoly szerepük van a demokrácia 
megerősítése terén. Nem közömbös 
azonban, hogy a kereskedő milyen 
véleményt alkot és milyen közvéle-
ményt formál üzletében a vevők 
között. 

Időszerű gazdasági kérdések 
a Szociáldemokrata Párt 

vezetősége előtt 
Egy-két napon belől megtörténik a hároméves tervek 

végleges egyeztetése 
A Szociáldemokrata Párt vezető-

sége csütörtök d. u. 5 órakor meg-
kezdett ülésért a párt gazdaságpoli-
tikai bizottságának jelentése aíapján 
behatóan foglalkozott a gazdasági 
helyzet alakulásával, különös tekin-
tettel az árak és bérek viszonyára. 
A vita során a következő nagyje-
lentőségű problémákról tárgyalt a 
pártvezetőség: 

a dunavölgyi konferencia gazda-
ságpolitikai vonatkozású előkészitése, 
a dunavölgyi államok gazdasági 
koordinációs tervei; 

az agráiollló kérdései, az agrár-
árak és ipari árak viszonya; 

az ipari racionalizálás és egy köz-
ponti racionalizáló szerv szüksé-
gessége ; 

az ipari munkabérek problémái, 

a hároméves terv szükségleteinek 
figyelembevételével; 

a kollektív szerződések uj ren-
dezése ; 

pártunk gazdaságpolitikai bizott-
ságának további munkaprogramja. 

A párt vezetőség elhatározta, hogy 
a hároméves terv részletes kimun-
kálása során nagy figyelmet fordít 
az árak és bérek viszonyának kér-
désére és a terv megvalósításának 
idején erőteljesen szorgalmazza az 
általános életszínvonal minél gyor-
sabb ütemű emelését. 

Az ülésen bejelentés hangzott 
el arról, hogy a hároméves terv 
egyeztetési munkálatai előrehaladtak 
és egy-két napon belül számítani 
lehet arra, hogy megtörténik a vég-
leges egyeztetés. 

A pártvezetőség ülése a késő éj-
szakai órákban ért véget. 

Ország - Világ 
Magyarbarát képviselő-csoport 

alakul* a francia parlamentben. 

Leszúrtak egy rendőrt Budapesten 
a hatos villamoson. 

Tízmillió frank hitelt kaptunk 
Belgiumtól. 

Magyarország is résztvesz a ma 
megnyíló párizsi vásáron. 

Ballagás 
Ki tudja hányadszor csendüií fel 

a szentesi gimnázium udvarán az 
ódon falai között az életre kikerülő 
fiatalság ajkán az ősi dallam : „Bal-
lag már a vén diák. . " Bizony az 
Alma Mater hosszú évtizedek óla 
minden esztendőben kibocsátja leg-
idősebb diákseregét a magyar életbe. 

Akik a mai napon indulnak el a 
hosszú útra, azok terhes múltból 
lépnek a terhes jövőbe. A háború 
vad zivatarai kiragadták őket a csa-
ládi otthon és az iskola melegéből, 
végigjáratták velük a .fegyveres 
Európa" országutjait és meglett em-
bernek is bőséggel szolgáló tapasz-
talatok után tértek vissza a kibocsátó 
honi földre. 

Ezeknek a tapasztalatoknak sú-
lyát még nem mérhetik fel ballagó 
diákjaink, de nem sokára élő való-
sággá válik bennük; küzdeni és 
harcolni az emberségért az ember-
telenségben. S ha beállnak az em-
berségért, az emberibb életért, a 
jobb és igazabb társadalmi rendért 
küzdök sorába s képesek lesznek 
arra, hogy e világot átfogó eszme 
egy-egy piciny alapkövét lerakják, 
akkor az Alma Mater túlontúl tel-
jesítette hivatását. 

A megszokott ünnepség után el-
indulnak hosszú utjukra, bizonyára 
abban a reményben, hogy sikerül 
révbe jutniok. Adja Isten, váljék re-
ményük valóra, a magyarság és a 
magyar társadalom javára. 

Készüljön ó i Iparos Nőegylet 
pünkösdi 

Rózsa-es t jé re 
az Ipartestületben. 



A s z o c i a l i s t á k a háború, a vérontás legkönyörtelenebb ellenségei 

az a magyar asszony, aki belép a Szociáldemokrata Pártba 

A baromfi- és tollkereskedők 
szakosztályának vezetősége nyoma 
tékosan felhívja az összes tagokat, 
hogy ma, szombaton délután 5 óra-
kor az egylet helyiségében adókö-
zösségi ügyben okvetlen jelenjenek 
meg. A szakosztály tagjai ne fogják 
fel könnyen a dolgot, hanem az ügy 
fontosságához mérten teljes szám-
ban és pontosan legyenek ott. 

Az 1947. évi vagyonadó és az 
1947. év első felében járó jövede-
lemtöbbletadó bevallások benyújtá-
sának határideje május 31. Az adó-
hivatalnál kapható hivatalos nyom-
tatványon bevallást kell adnia mind-
azoknak, akiknek 20.000 forintot 
meghaladó vagyonuk (vagyonadó), s 
akiknek havi 1000 forintot megha-
ladó jövedelmük (jövedelemtöbblet-
adó) van. Részletes felvilágosítás 
egyletünkben kapható. 

A füszerkeverék, pótló, tojáspor, 
sütőpor és hasonló cikkek, továbbá 
a lőtt nyul árát a közellátásügyi 
miniszter felszabadította. 

A külföldről behozott ammóniák-
szóda árát a most megjelent 104. 
045—1947. Ip. M. számú rendelet 
(M. K. 97. sz.) szabályozza. 

Jó, szép, csinos, Ízléses 

könyvet , 
díszmunkát, stb. 

Führer 
könyvkötő készít 

Simonyi Ernő-u. 31. 

Anyakönyvi hírek 
S z ü l e t é s : Szabács Eszter Mária, 

Nagy László, Dósai M. Etelka, Sipos 
Béla, Mucsi Erzsébet. Szabó Antal 
Mátyás, Debreczeni Sándor, Boros 
Béla, Varga Sándor Varga Rozália, 
Rabóczki Katalin Ilona, Kérdő László 
Sándor, Czinka József, Balázs Katalin 
Mária. Kósa Juliánná Mária, Vincze 
Ilona, Lada Imre. 

Házasság : Antalfi Bálint — Ple-
ván Mária, Csendes Istváu — Ve-
cseri Lidia, Czakó Lajos — Mind-
szenti Varga Mária, Szalva J mos — 
Acs Ilona, Dékány Oyörgy — Sza-
pári Iiuna, Molnár Ferenc — Táma-
dás Borbála, Bölcskei M. Sándor — 
Buoi Lidia. 

Haiá lozás : Oerecz János 74 éves, 
özv. Pamodi Sándorné Nanássy Ve 
ronika 81 éves, Balogh Katalin 4 éves, 
Dénes Katalin 10 hónapos, özv. Csák 
Sándorné Marton Katalin 91 éves, 
Falvai N. Sándor 89 éves, Varga 
Sándor 1 nap^s, Varga Rozá!ia°l 
napos, özv. Balog L. Szabó Istvánné 
Bazsó Juliánná 79 éves, Bugyi Lajos 
másfél éves, Solymosi Ferenc 28 éves, 
Kürti Szabó Sándor 42 éves, Ar-
nóc^ki József 59 éves. 

L A C i a l A v A k iadnám 
7 « a W l l l l 8 hónapos 
ÜSZŐ borjúmat. UH Sándor Lázár 
Vilmos utca 17 sfcfm 

Hulló v i rágok . . . 
Hervad az orgona, a gyöngyvirág, 

a magyar tulipán. Nézegetem és 
eszembe jutnak a tüdőbetegek. Láiom 
a .liliommal festett" fehér koporsó-
kat naponként végigvonulni az utcá-
kon : a nemzet reményei, a fiatalság 
vonul át a másvilágra. 

Évek óta pihen a tüdőbeteg ügy. 
Megnehezedett a helyzet. Négy év 
óta megnégyszereződött a tüdőbete-
gek száma. Gyógyulnának, de nincs 
gyógyulási lehetőség Hol van most 
pihenés, jó táplálkozás, meleg ruha 
a szörnyű télben ? 

Életre kell kelleni újra a tüdőbeteg 
mozgalmat, mert ennél az ügynél 
nincs előbbrevaló ügye az országnak. 
Hasztalan a csecsemő és anyavéde-
lem, ha serdült korában a halál kar-

jaiba megy a fiatalság és mielőtt el 
menne százakat fertőz meg egy be-
teg, egész családok kihalnak a szörnyű 
ragály miait. 

A középső református temető vas-
beton kriptájába 10 halottat vitettem 
át a sírokból. Az édesapám és három 
testvére, az én három testvérem a 
tüdővész áldozatai lettek. Egyedül 
vészeltem át a rémes betegséget, ta-
lán azért, hogy legyen valaki, aki 
azokat a lehullott tavaszi virágokat 
eltemesse. 

A halál órája kong szerencsétlen 
országunk felett. Talpra kell állani 
minden hazáját szerető magyarnak a 
halálraszánt magyar ifjúságért. 

Gulyás Pap Etelka 

He felejtse el osztólysorclesvét befizetni 1 
Húzás már I4-én kezdődik 

K A O I Ó 
Budapest I. má jus 10. 

7.25: Reggeli zene. 8: Hircs kül-
földjáró magyarok nyomában. 8.15: 
Hanglemezek. 9: A Postás-zenekar 
játszik. 12.15: A Füu jazz együttes 
játszik. 13.15: Magyarország a fran-
cia közvéleményben. 13.15: Hang-
lemezek. 14.10: A lelkek nagybirto-
kosa. 14,30: A házi együttes járszik 
15.30: Z^lka Máté, előadás. 15.40: 
Maron Ferenc vidám csevegése. 
16: A magyar népdal. 16 30: Mu-
zsikáljunk gyerekek! 17.10: A Vö-
röskereszt közleményei. 17.30: A 
munkás Kultur Szövetség műsora. 
18: írókról olvasónak. 18.25: Toti 
dal Monté és Gigli énekel. 18 45: 
Rádióankét. 19: Előadás a stúdióban. 
1945: A Falurádió népfőiskolája. 
20.20: N.-.gy Izabella magyar nótákat 
énekel. 21.00: Hangos heti hiradó. 
2 2 3 0 : Áttelepítési kormánybiztosi 
közlemény. 22.35: Tánczene. 23.00: 
USA-ajándéklem^ek. 

Merinói bárányt 
bronz pulykatojást vósérol a Keltető 

Központ. Gazdaképző Iskola 

Felhívás 
Felhívom a földtulajdonosok fi-

gyelmét, hogy a Földművelésügyi 
Miniszter a talajjavítások Ütemének 
gyorsítása céljából álla.oi megsegí-
tést ad mindazon birtokosok részéri; 

AVik mé ztelen szikes ingatlanai-
kat meszes altalajjal való megteri 
tésseí óhajtják megjavítani, ha el-
vállalják, hogy önmaguk kézierövei 
fogják, a szükséges munkálatokat el-
végezni, illetve elvégeztetni. 

Akik mésztelen szikes ingatlanai-
kat mészanyaggal akarjak feljavítani. 

Bővebb felvilágosítás és jelent-
kezés a városháza 28 számú szo-
bában. 

Po lgármester . 

SPORT 
Magasnivóju 

k é z i l a b d a - m ű s o r 
ma délután 

A Szentesi kézilabdázók erősiramu 
és nívós mérkőzéseinek lehet ma 
tanuja Szentes város sportkedvelő 
közönsége. A nagyszabású sport-
mérk-zések keretében a vasutas női 
csapata a budapesti Elektromos 
bajnok Ctapatoi látja vendégül. 

A MÁV férfiegyüttese a budapesti 
Rába autógyár kézilabdázóival mér-
kőzik A Rába csapata élvonalbeli 
kiváló játékerői képviselő együttes. 
De bizunk, hogy a szentesi vasutas 
szí v játéka és lelkesedése tisztességes 
eredményt fog kiharcolni. Az Szmáv 
felállítása: Beniczki — Misko czi, 
Juhász, Ambrus — Molnár, Csákó, 
Debreceni, .V.észáros, Kovács. A női 
mérkőzés fél 6 órakor, a férfiaké 
fél 7 óraLor kezdődik. Olcsó hely-
árak. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy aletmény-

forgalom miniszteri bi tosa Szabó 
Imre, Lovász Ferenc, Gombás Sán-
dorné, Hangya Szöv. és Érték. Te 
kp és Hűtőház, továbbá Oberna 
Sándor kötöttforgalmu termények 
vásárlására jogosult gyüjtőkerefke-
dők működését 1947. évi április hó 
26 napjával felfüggesztette, mivel 
nevezettek az előirt végleges gyüj-
tőkereskedői igazolványt nem vál-
tották ki Ennek folytán nevezettek 
kötött forgalmú termények felvásár-
lásival ne rí foglalkozhatnak. 
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Bűtornakvaló diófaderék 
eladó. Fekete Mártou-u. 1 alat t . 

kb 
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Cím a kiadóhivatalban. 

Meghalt 
a tribünösszeomlás 

egyik sebesültje 
A. FTC pályán történt vasárnapi 

tömegszerencsetlenség ügyében még 
mindig folyik a vizsgálat.' A szeren-
csétlenség egyik áldozata csütörtö-
kön este halt meg : özv. Bókai 
Lászlóné, akit az osztrák-magyar 
mérkőzés • után gerincrepedésse! 
szállították kórházba. 

Naposcsibe 
minden csütörtökön kapható a Keltető 
Központban. Gazdaképző Iskola 

Hirdetmény 
Az építés- és közmunkaügyi mi-

niszter a 12.600/1947 É. K M. 
számú rendelete az újjáépítési köz-
munkaváltság újabb bejelenté sével 
kapcsolatban az alábbiakat icndeli. 

1 § 
1. A munkaviszonyban (köz, vagy 

magánalkalmazásban) álló azok a 
közmunkakötelezettek, akiknek jöve-
delme a fizetések arányosítása foiv-
tán, vagy más okból az 1946. évi 
augusztus hó 1. napja óíu emelke-
dett, az 1947. évi május havi köz-
munkaváltság esedékességekor új 
bejelentést kölelesek fenni. 

2 Az a közmunkakötelezett, aki 
váltságot a házmegbízott (háztulaj-
donos, stb.) útján fizeti az (1) be-
kezdésében említett bejelentést a be-
fizetési jegyzékre, aki pedig a be-
fizetést közvetlenül a községi elöl-
járóságnál teljesíti (városi adóhiva-
talnál), a bejelentést a városháza 
57-es számú szobában tegye meg. 

8 A R I. 8. § a, illetőleg a R. 
. 2. § a alá eső üzemekben és 

vállalatoknál a kSzmunkakotelezett-
ségüket a rendes munkahelyükön 
teljesítő személyeknél az 1 . 2 . be-
kezdésben foglaltakat megfelelően 
alkalmazni kell. 

4. §•• 
1. Ha a közmunkakötelezett az 

1. § 1. bekezdésében, valamint a 
munkáltató az 1. § 3 . hekezdésében 
megállapított bejelentési kötelezett-
ségének nem tett »leget, i'letöleg a 
bejelentést a közmunkanyilvánta tó 
felhívására sem teljesfii, a R II. 9 
§ a szerint, illetőleg a R. III. 8 §-a 
szerint kiszabható birságon feiül — 
behajtás helyett — a R. II. 7. §-a 
értelmében természetbeni közmun-
kára is igénybevehető. 

2. H j a közmunkakötelezet' az 
§ 1. bekezdésében, valamint a 

munkáltató az 1. § 3. bekezdésé 
ben szabályozott bejelentési kötele-
zettségével kapcsolatban tudatosan 
valótlan adatokat jelent be, illetőleg 
a valóságnak megfelelő adatokat el-
hallgat s ezáltal a váltság összegét 
megrövidíti, cselekménye a R II 
10. § a értelmében adócsalásnak 
minősül s egy évig terjedhető fog-
házzal büntethető. 
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TAKARÍTÁSÉRT lakást keresek, 
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