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Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Szakasits javaslatára hadjárat indul a drágaság ellen 
Szentesen is látták a rejtélyes 

égi tüneményt 
Szentesre jön az amerikai vöröskereszt 

delegátusa 

M a i s z á m u n k b ó l : 
Közöljük, hogy kik kapják a 40 millió forintos zöldhitelt 
Jövő héten aláirják a magyar-csehszlovák megegyezést — 
Felavatták a lúdvári vízmüvet — Pillanatkép egy szentesi 
általános iskola életéből — Felmentettek egy szentesi 
földmunkást a szegedi népbíróságon — 14 éves polgár-
mesternőt választott Anglia egyik városa — 14 darab 

tenyészbikát vásárolt a vármegye 

A j ö v ő h é t e n a l á í r j á k 
a m a g y a r - c s e h s z l o v á k m e g e g y e z é s t 

A magyar-csdiszlovák áttelepítési 
szerződés aláirtára már a jövő hé'en 
sor kerül. 

A tárgyaló .felek a lakosságcsere 
rétegeződése teki/iteteben is megegy-
gyezésre jutottak, amennyiben mind-
két részről figyelembe veszik, hogy 
agrárjellegű lakosság áttelepítésről van 

szó és ennek következtében az agrár 
lakosságnak a földiníveléssel kap-
csolatos kívánságait az áttelepítés 
menete és időpontja tekintetében is 
figyelembe veíték. A megeggyezést 
magyar részről Gyöngyösi János kül-
ügyminiszter írja alá. 

Pillanatkép 
egy általános iskola 

életéből 
Ahol a jövő háziasszonyait nevelik 

Munkásság 
és kultura 

Az általános kulturához a tudo-
mányok ismerete és elsajátítás i tar-
tozik, velejár az emberi életforma,' 
az emberi munkának a magasabb 
színvonalra való emelése, s ezzel 
egyetemben az emberi ízlés kifino-
modása is. Ahhoz, hogy egy nem? 
zet kulturált legyen, ne csak igye 
temei, főiskolái öntsék a diplomás 
embereket, hanem arra is kell töre-
kedni, hogy a legegyszerűbb mun-
kát végző ember is olyan magas 
fokon álljon, hogy a munkájába 
egyéniségét, kezdeményezését és íz-
lését át tudja plántálni. Hogy ezt 
elérhessük, minden ember s?ámára 
lehetővé kell tenni az általános mű-
vei^ég alapfokának elsajátításái, hogy 
ott kiforrjon belőle képessége és 
aszerint választhassa meg az élet-
pályának megfelelő szakképzettséget. 

Azt látjuk, hogy az általános is-
kola bevezetése nagyon lassú tem-
póban kerül tető alá. Pedig fontos 
a fejlődés szempontjából, hogy nyolc-
osztályos iskola után a jó tanuló 
minden zökkenő nélkül tovább me-
hessen az egyetemig. Ez a huzavona 
már nem tartható fenn sokáig. Meny 
nyi érték rnegy veszendőbe ¿7ért, 
mert nem bírtak anyagilag a ianít 
tatást l Emlékezzünk arra, hogy a 
régi parlamentben az egyik arisz-
tokrata ilyen kijelentést tett: „Mi-
nek az iskola a paraszt gyereknek? 
Az apjától úgyis elsajátítja a mezei 
munkát, annyi essze meg úgyis lesz 
ha esik az e^ő, eresz ala fog állni." 
az sem tarthaló fenn, amit saját fü-
lemmel hallottam a rákospalotai pol-
gári igazgatójától, hogy „minek 
járat apád iskolába, ha tandíjat nem 
tud fizetni? Apád asztalos, eredj 
te is annak, oda nem kell polgári 
elvégzése." 

Az ilyen előítélettől megfertőzött 
felső- és középosztályunk nem is-
merte fel a fejlődés szükségességét 
nehéz helyzet elé állították a feltörő 
a fejlődni akaró ipari munkásságot. 
Egyedül csak a Szociáldemokrata 
Párt és a szakszervezetek emeltek 
izót a szabadtanulás érdekében és 
követelték az iskoláztatás kötelező 
kiszélesítését. De nemcsak szót 
emeltek, hanem tanfolyamokat ren-
deztek, ahol a munkás képezhette 
magát hogy é r t e l m e , szak-
ismerete tökéletesedjen. Ezeknek a 
tanfolyamoknak, továbbképzéseknek 
köszönhető az, hogy ipari fejlődé-
sünk lépést tud tartani a fejlettebb 
nyugati országokéval. 

Azonban iskoláinkat minőségileg 
is javítani kell. Nem szabad az is-

A delet régen elharangozták már, 
az utcák néptelenek, amikor benyi-
tunk a hékédközponti általános iskp-
lába. Látogatásunk nem hivatalos 
jellegű, csupán az általános iskola 
problémáival óhajtunk foglalkozni: 

Hogyan biztosít ja a demo-
kratikus kultúrpolitika az 
általános iskolák tanulóinak 

gyakorlati nevelését. 
Az V. VI. leányosztályt látogatjuk 
meg. Ám ebben az esetben ne a 
tanteremre gondoljon a tisztelt ol-
vasó, hanem egy konyha helyiségre, 
ahol nagyocska, 11 — 12 éves lányok 
forgolódnak és főznek nagy szorga-

koláinkban belevinni azt az érzetet, 
hogy az alsóbb és felsőbb iskoláink 
között társadalmi felsőbbség van. 
Módot kell rá adni, hogy aki hiá-
nyait tudja és akarja pótolni, az ezt 
meg is tehesse. 

A jöv* iskolájában kell, hogy tág 
teret kapjon a marxi szocialista el-
mélet alapos ismerete. A szocializ-
must elsajátítani, alaposan megis-

lommal a háztartási óra keretében. 
S így is van ez rendjén, mert a 
mult világ háztartási óráin a fejlődő 
gyermeklányok babaruhák és mi 
egyébb haszontalanságok varrogatá-
sával töltötték idejüket, a demokrá-
cia általános iskolájában reszelt tész-
talevest, spenótot és tükörtojást főz-
nek a leánytanulók. 

Tari Teréz „tanítónéni" magya-
ráz és utaFÍt — ám a sütés főzés 
nem meríti ki a tanterv idevonatkozó 
anyagát, mert a jövő háziasszonyai, 
amint elmosogattak és rendbehozták 
a konyhát számítást tesznek, mibe 
került az ebéd előállítása, 

merni, megtanulni a társadalmi, 
gazdasági és politikai kérdéseit csak 
úgy lehet, ha azt fokozatosan az 
első elemitől a legfelsőbb iskolák-
ban beleöntik az emberekbe. A jö-
vő képe a szocializmus eljövetelét 
mutatja, bárhogy is tiltakoznak vagy 
védekeznek ellene. A szocializmus 
ismerete tehát szükséges követel-
mény. 

hogyan gazdaságosabb a fő-
zés? 

Nehogy annakidején majd a főzésre 
beállított „hitelkeret" túllépése a 
férjemuramból elégedetlenséget vált-
son ki. 

A takarékos helyes főzés alkal-
mazását, a zöldség, gyümölcs és 
tejféleségek helyes háztartásbeli fel-
használását tanulják a növendékek. 
A hetekre beosztott tanterv kereté-
ben így hát va!amennyi egyszerű, 
de kiadós menű belekerül a tanterv-
be s az iskola pacijai közül kikerült 
leánygyermekek méltó vetélytársként 
lépnek ki az életbe a mama oldala 
mellől, hogy másirányú „főzéssel" 
biztosíthassák boldogságukat. 

A szüiő boldogan küldi gyerme-
keit az iskolába és támogatja a fő-
zéshez szükséges kellékekkel a kis 
háziasszonyokat, mert tudja, hogy 
nem haszontalan elméleti háztartás-
tannal tömik a fejüket, hanem az 
életre nevelik őket. Megkönnyíti 
a munkánkat — mondja a tanítónő, 
hogy a lányok már némi szakérte-
lemmel is re-delkeznek ezen a téren 

és örömmel szinte játszva 
sa já t í t ják el a sütés-főzés 

mesterségét . 
Örömmel üdvözöljük a de-
mokratikus kultúrpolitika 

ilyenirányú új j i tásait . 

Az amerikai Vöröskereszt 
delegátusa Szentesen 
A május hó 18-án megtartandó 

Vöröskereszt-napon, mint értesültünk 
de St. Aubin ur az amerikai Vörös-
kereszt uj delegátusa is megjelenik 
Szentesen Várnay Tiborné központi 
kiküldött kíséretében. 

Értesülésünk szerint a delegátus 
ugy a ligetben tartandó ifjúsági Vö-
röskereszt majálisán, mint a Tóth 
József színházban este fél 9 órai 
kezdettel tartandó műsoros esten is 
felszólal. 

Ezek az elgondolások nem helyi, 
hanem országos jelentőséggel bírnak. 
Hogy szót emelünk érte, azt azért 
tesszük, mert ösztökélni kell kor-
mányzatunkat, mivel demokráciánk-
nak kulturkérdésében nem huzavo-
nákra, hanem sürgősségre van szük-
sége, hogy az elmulasztott hibákat 
pótoljuk. 



2 SZENTESI LAP 1947. máj. 17. 

Felmentés a 
szegedi népbiróságon 

A szegedi népbiróság bizonyítékok 
hiányában felmentette Lakatos István 
szentesi földmunkást, aki a vád sze-
rint szövetséges rádióállomás hallga-
tása miatt több szentesi lakost felje-
lentett. A népügyész fellebbezést je-
lentett be. 

Szakasifs Árpád javaslatára 
hadjárat indul az árdrágítás ellen 

R vetésjelentés 
A most kiadott vetésjelentés sze-

rint a korai buzavelések jobbak, mint 
a későbbiek. Esőre volna szükség. 
A rozsvetések elég jók, közepes ter-
més várható. Az őszi árpa rosszul 
telelt. A tavaszi árpa- és zabvetések 
közül a koraiak szépen fejlődnek, a 
kukorica vetése még folyik. A korai 
burgonyát helyenként már kapáljáK. 
A répák jól kelnek. A borsó jói fej-
lődik, kapálása folyik. A kerti vete-
mények szépen fejlődnek. A külön-
böző takarmányfajták közepesen fej 
lödnek. Jó kiadós esők nagyon sokat 
segítenének a terméskilátásokon. 

Újjáépítési munkálatok 
a kórháznál 

Az ujjáépitési minisztérium az 
alispán közbenjárására 31 ezer 500 
forintot utalt ki a kórháznak. A ki-
utalandó összeget amely inkább a 
munkanélküliség enyhítését szolgálja 
a kórházépületek helyrehozatalára és 
javítására fordítják. 

A belügyminisztériumban bejelen-
tették, hogy a napokban Küldöttség 
fog kiszállni a vármegyei közkór-
házba a belügyminisztérium és a 
népjóléti minisztérium részéről. A 
belügyminisztériumot Bácsmegyei La-
jos belügyminiszteri tanácsos, a 
népjóléti minisztériumot Karossá 
Pfeifer közegészségügyi felügyelő 
képviseli. A küldött-ég feladita 'lesz 
a kórház jelenlegi helyzetét megvizs-
gálni, a kórház szükségleteit szám-
bavenni, amelyről a legrövidebb 
időn belül gondoskodni óhajtanak. 

14 db tenyészbikát 
vásárolt a vármegye 

A vármegye vezetősége a Dunán-
túlon 14 db első osztályú tenyész-
bikát vásárolt. A vételár 41.000 fo-
rint. Az á'latállományunk tenyész-
bikákkal való felfrissítése a háború-
ban megcsappant szarvasmarha ál-
lományunkat kívánja minőségileg 
emelni. A tenyészbikák bonyhádi 
fájták, melyeket a vármegye közsé-
gei között fognak szétosztani, így 
Szentes területére is jut belőlük. 

RÓZSA-EST 
Az Iparos Nőegylet pünkösd va-

sarnapján este 8 órai kezdettel 
Rózsa estet rendez a SAS-mozgalom 
javára, melyre szeretettel meghivja a 
mulatni vágyó fiatalságot. A bálát 
12 oár nyita meg a Rózsa tánccal. 
Éjfélkor rózsa királynő választás lesz. 
Jegyek kaphatók Réhbeli Szabó Jó-
zsef Nagy Ferenc-utcai üzletében és 
a rendezőség tagjainál. 

Az ország lakosságának széles 
rétegeit érintő javaslatot tett a Gaz-
dasági Főtanács ülésén Szakasits 
Árpád minisztereínökhelyettes. Az 
utóbbi időben egyre inkább tapasz-
talható drágulási folyamatból kiin-
dulva azt indítványozta, hogy addig 
is amíg a hároméves terv keretében 
mód nyílik a dolgozók életszínvo-
nalának folyamatos emelésére, gon-
doskodjék a Gazdasági Főtanács a 

spekuláció m -gfékezésíről és a többi 
drágító tényező kiküszöböléséről. 

Á Gazdasági Főtanács elf>gadta 
Szakasits Árpád nyilatkozatát és 
nyomban szigorú intézkedéseket tett 
az árdrágító törekvések letörésére. 
A következő napokban megindul az 
árak erélyes ellenőrzése, a hitel ki-
utalások s^igo'ú megrostálása és az 
árutömegek fokozott mértékben való 
piacradobása. 

Rej té l yes é g i j e l e n s é g 
M a g y a r o r s z á g o n 

Szerdán este vakító, fényes lobbanásu meteors/erú tüne nény vonult 
végig a főváros felett. A különös fénysugár egy vakítóan szikrázó magból 
és utána húzódó halványabb csóvából állott és percekig megvilágította az 
égboltnak rzt a rés2ét, amelyen keresztül vonult. A rejtélyes égj vándort 
Debrecen, Szeged, Szentes, Kunszentmáríon és Szolnok felett is .látták. A 
közönség körében hatalmas érdeklődést keltett a különös égi tünemény, 
amelyről a meteorológiai intézet hivatalos jelentést is fog kiadni. 

Kik kapják a 
forintos 

A ga dasági Főtanács 40 millió 
forintot engedélyezett zöld-hitel cél-
jaira, amelyet máj ;s hónapban fo-
lyósítanak a gazdáknak. Ebből 6 
millió forintot mage;őleg címén a fő-
városi, 6 milliót a vidéki pénzintéze 
tekén kérésziül 15 és félmilliót az 
OKH-n, 2 és fél milliót ipari nö-
vény előleg cimén az MSZK-n ke-
resztül, 10 milliót pedig közvetenül 
az M^ZK- útján - - az MSZK visz-
szav3ltások terhére — kell kifizetni. 
A hitelt azok a gazdák és cséplőíu-
lajdonosok vehetik igénybe, akik a 
folyó gazdasági évben a készletek-
ből beszolgáltatandó adógabonán kí-
vül fennmaradó buza és rozs feles 
legün'nek egy részét nz MSZK-nak 
előre eladják. Kötelező beszolgálta-
tás esetén az előre eladott mennyi-
séget a beszolgáltatásnál beszámítják. 

negyven millió 
zöldhítelt 

A hitel felerészben az uj, felerészben 
a régi gazdák kö/.ött osztják ki. Az 
eladott buza és rozs után métermá-
zsánként 40 forint előleget folyósíta-
na«. Az átadáskor érvényes buza, 
rozs ára és a folyósított előleg kü-
lönbözetét az MSZK az átadástól 
számított 15 napon belül köteles a 
gazdáknak kifizetni. Az igényjogo 
sultságot a rsgi ga'dóknái a terme-
lési bizottságok, az ujgazdáknál az 
UFOSZ bevonásával állapítja meg. 
A hitelkérelmeket az OKH tagszövet-
kezetek bíráljak el és ők folyósítják 
a kölcsöné t 4 hónapos váltó elle-
nében. A váltói, legkésőbbi lejárata 
1947 szeptembjr 15-e. A zöldhite-
leknel évi 13 °/o-os kamatot számí-
tanak fel. amelyhez az Országos Hi-
telügyi Tanács által engedélyezeit 
költségtételek járulnak. 

a 

A köztársasági elnök je lenlétében 

felavatták a lúdvári vízmüvet 
\ Tildy Zolián köztársasági elnök, 
j számos államférfi és az ujjáépitésügyi 

minisztérium kiküldötteinek jelenlété-
ben nyitották meg a lúdvári, Hód-
mezővásárhely melletti szivattyú-tele-
pet. A megnyitási ünnepségen jelen 
voltak a város és a vármegye, vala-
mint az Ármentesilő Társulat kép-
viselni 5. 

A lúdvári szivattyútelepet 1944 ben 
már majdnem sikerült elkészíteni, a 
háború folyamán azonban a felépí-
tése megakadt, úgyhogy az építke-
zést a felszabadulás után sikerült 
befejezni. 

Fölmérhetetlen Jelentőségű a 
vízmű Dzembehelyezése, ugy 

kb 

î ajongyümölcsös 
200 db t e r m ö M adó 

Clm a kiadóhivatalban. 

a mezőgazdálkodás, mint az 
öntöző-gazdálkodás szem-
pontjából," ugyanis a vizmű 
üzembehelyezésével 18 ezer 
hold öntözését lehet bizto-

sítani. 
A szivattyútelep a legmodernebb kö-
vetelményeknek megfelelő és az ön-
tözés mellett 

a belvizme tesitést is nagy-
szerűen el tudja látni. 

A vizmű felavatásával a másodper-
cenként 4 köbméter teljesítményű 
szivattyútelepet azonnal üzembe he-
lyezik, úgyhogy az öntöző gazdálko-
dás azonnal megindulhat azok kö-
zött, akik azt igénybe óhajtják venni 

Legmagasabb s y a M á r l o s i előleget adjuK 
gyapjút készpénzért vásárolunk. 

Gyermek fehér vászon szandálok 
olcsó árban. Cikta-cipfk, karton, 

zefír, éRynemű anyagok. I Férfi és női S7Övetek nagy válasz-
tékban olcsó áron. 
Ital é s fű e r á r ú k 

Szentesi Ált. Fogyasztási, Beszerző, Termelő és Értékesítő Szöv. 
Bnrtha János-u. 6. Telefoni A 

'tyan embertót bucsuzunk, aki atig 
egy esztendős szentesi működése 

alatt is be tudta bizonyítani, hogy 
az igazi demokrata, a jó szocialista 
előtt nincsenek akadályok, ha arról 
van sző, hogy a nép érdekeit kell 
szolgálni felelős pozícióban. S dr. 
Vargha Alajos rendőrőrnagy elvtárs, 
Szentes rendőrkapitánya, Csongrád-
megye rendőrségi vezetője mindezt 
bebizonyította. Nem hátrált meg az 
akadályok elöl, felvette a küzdelmet 
a különféle hiányokkal, fogyatékos-
ságokkal és ütőképes, megbízható 
rendőrséget nevelt s az, hogy ma 
már Szentesen és szerte a megyében 
közbiztonságról lehet beszélni, első-
sorban az ő vezetésének és példa-
mutató, mintaszerű munkájának kö-
szönhető. Nem véletlen az, hogy 
aránylag rövid idő alatt kivívta 
pártkülönbség nélkül a szentesi dol-
gozók bizalmát és osztatlan elisme-
rését. Nem a szavak, hanem a tettek 
embere, aki gyűlöli a tömjénezést 
és csendben, minden publikálás nél-
nélkül végezte a maga munkáját s 
őszintén mondhatjuk — jól teljesí-
tette kötelességét. 

Eddigi munkájának elismerését 
látjuk abban, hogy most a belügy-
miniszter áthelyezte magasabb po-
zícióba, amely minden bizonnyal 
nehezebb feladatok elé is állítja. 
De tudjuk, hogy ott is helyt fog 
állani s erre elsősorban szentesi te-
vékenysége szó Igái biztosítékul. S 
most, amikor bucsuzunk Vargha elv-
társtól, arra kérjük: haladjon tovább 
a megkezdett uton, amely ma talán 
még göröngyös, de egyedül igaz és 
helyes, haladjon tovább azon az 
uton, amelyet szocialista meggyő-
ződése, emberbaráti szeretete s a 
dolgozók felemelkedésébe vetett hiti 
jelölt ki számára. Uj állomáshelyén 
legyenek vele és szolgáljanak neki 
ösztönzésül, bátorításul a szentesi 
dolgozók őszinte, szívből jövő sze-
rencsekivánatai. (Gy.^A.) 

14 éves polgármesternőt 
választottak 

Anglia egyik városában 
Az angliai Kingstonne nagyközség 

14 éves polgármesternőt választolt. 
Azon nem csodálkozott senki Angli-
ában, hogy nő került a városháza 
élére, d h gy a polgármeste nő még 
iskolaköteles, e j még a hideg ango-
lokat is megdöbbentette. 

Az újságírók lermészelesen meg-
intervjolták az ifjú polgármesternőt, 
akiről kiderült, hogy reudKÍvül okos, 
intelligens gyerek. Ha Amerikában 
élne, vagyont keresne a rádióban, 
mig igy csak szerény fizetését húzza 
Kingstonne élén. A polgármesternőt 
Sylvia Dernham-nek hívják, édes-
anyjának tejcsarnoka van és Sylvia 
valósággal a tejesszekér bakjáról ug-
rott a polgármesteri székbe. 

Felhívás 
A Szakmaközi Titkárság a Fod-

rászipari munkások Szakszervezeté-
vel egyetértésből felhívja az 
összes fodrászipari munkásokat, hogy 
folyó hó 19-én hétfőn délután 3 
órakor *zaksz'rvezeti értekezletet tart 
az értekezlet tárgya: a fodrászipari 
munkabérek és fontos szakszerve-
zeti kérdések megbeszélése. 

Tekintettel az ügy fjntosságára 
minden fodrászipari munkás saját 
érdekében feltétlen jelenjen meg. 

Vezetőség. 

Bútornakvaló diófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 a l a t t 
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e i R E K 
Ma méjus 17. Rom. kat. Paskél, 

proteetám Paskál. 
VizAllásjeienlés: Tisza 16 án 0.38. Kurca 

303. 
Hőmérséklet . - f 6 lok 
Időjárásjelentés. Gyenge északkeleti 

szH. borús idő. A hőmérséklet alig vál-
tozik. 

0«yeletea gyógyszertárak i méjus 17— 
24. Kerekes—Torday. 

Szabadság Mozgó: Tavasz a 
Broadwayn. 

— Katolikus istentisztelet. A 
kapucinu-. Atyák vasárnap, május 
18 án 10 órakor tartanak Zalotan 
szertmisét. A lemaradt elsőáldozók-
nak egyúttal akkor lesz első szent-
áldozasuk. A felnőtteknek pedig, akik 
még nt-m végezték el húsvéti szent-
gyónásukat és szentáiduzásukat, ez 
lesz utolsó alkalmuk azoknak elvég 
zésére. 

— A református evangéíizációs 
napok programja. Ma szombaton 
8 órakor istenti>z'elet a nagytemplom-
ban. 9 -1 óráig lelkészi es tanító 
konferencia. D. u. 4 órakor nőszö-
vetség konferencia a volt Ref. Kör-
ben, fé! 7 órakor evatigélizáció a 
nagytemplomban, utána imaóra. — 
Vasárnap 10 órakor istentisztelet a 
nagytempiomban, prédikál dr Makkai 
Sándor, 9 órakor istentisztelet a felső-
párti lempíomban, prédikál Tamás 
Ferenc, 11 órakor presb.tcri és férfi 
konferencia a volt Ref. Körben, liú-
ifjusáíi konferencia a fel-őpárli tem-
plomban, leány konferencia a nagy-
templomban. D. u. 4 órakor a nő-
szövetség megalakulásaiéi 7 órakor 
ev. istentisztelet, uiána imaóra. Kon-
ferenciai elő.dók: dr Makkai Sándor 
volt erdélyi püspök, egyetemi tanár, 
Tamáí Ferenc egyházkerületi inisnói 
lelkész, Makkai Sándorné az o sz. 
reí. nőszöveiség elnöknője és Irlanda 
Sári orsz. titkár. 

Orvosi hir. Dr. F i i e p Aladár 
kórházi szülész-nőgyógyász főorvos 
rendeléséi Tóth József utca 13 sz. 
alatti lakásáa újra megkezdte. Tele-
fon : 140. Rendel: hétköznapokon 
d. u. 4—5 óráig. 

— Marhasó az állattenyésztők-
nek. A foídmivelesügyi minisztérium-
nak 200 vágón marhasót sikerült 
biztosítania a sójövedéktől. A dena-
turált, poralaku marhasót 80 forintos 
métcrmázsánkénli áron kapják az 
állat.enyésztő szervek, amelyek a 
szállítási költségekkel és legfeljebb 
1 ő fillér kezelési költséggel kg ként 
of-ztják szét az állattenyésztő szer-
vek az aliattartó gazdák között. 

— Hirdetmény. A bőripari mun-
kások szakszervezetének vezetősége 
felhívja a bőripari munkásokat, hogy 
folyó hó 17-én szombaton délután 
5 orakor a s/akszervezeti székház-
ban lévő helyiségben fontos szak-
szervezeti értekezletet tart, amelyre 
budapesti kiküldött jön Szentesre. 
Kérjük a Szaktársakat, hogy mennél 
nagyobb számmal jelenjenek meg. 

— Csak május 3l- ig szabad a 
keksz és ostya. A közellátásügyi 
miniszter rendelete értelmében május 
31 ig lehel a kereskedők raktári kész-
letét képező kekszet, ostyát és egyéb 
tinóm lisztből készült termékeket 
árusítani. Május 31 után csak a fi-
nomliszt fejadag terhére, jegy elle-
nében lehet ezeket a cikkeket kiszol-
gáltatni. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Egy kis tévedés 
A Szentesi Újság „belekapaszkodik 

a moszkvai rádió hírmagyarázójának 
abba <x mondatába, hogy: Nem sza-
bad más államokra rákényszeríteni 
valamely rendszert". A Szentesi Új-
ság végül is odáig jut fejtegetései-
ben, hogy ezt nemcsak egyes or-
szágúkra, hanem Magyarorszag bel-
ügyeire, sőt magár i SzetiW^re is vo-
natkoztatja olyképpen, hogy nem 
szabadj beleavatkozni más pártok 

' belügyeibe. Szükségtelen ismertetni 
azt a hosszú halandzsát, amellyel a 

i Szentesi Újság a moszkvai ládió 
his magyarázatát kiséri, amelynek vég-

I eredményben ugy kitekeri a nya-
| kát. hogy azt teljesen félremagya-
i rázza. 

Tisztázzuk végre ezt az ügyet: 
\ Magyarországon két hatalmas erő 
5 áil egymással szemben, a demokrá-
j cia és a reakció. Amikor Szentesi 
; vonatkozasban a baloldali pártok 
I és azok sajtója a Kisgazdapárt meg-
j tisztítását követelik a reakciós ele-
j mek»ői, azt a demokiácia érdekében 
• teszik és abból semmi esetre sem 

lehet azt a következtetést levonni, 
i hogy más pártok belügyeibe kivá-
i uunk beavatko ni. A függetlenségi 

frontba íömörült pártok a felszaba-
duláskor felvették programúkba azt 
is, hogy a reakc'ó es annak marad-
ványai ellen a legkövetkezetesebb 
és a legerőteljesebb harcot hirdetik 
meg, bárhol legyenek is fellelhetők 
a mult eme sötét elemei. 

Végül még csak annyit: a mosz-
kvai rádió hírmagyarázatát semmi 
körülmények között se lehet ugy 
értelmezni, mintha a Szovjetunió 
egyes államok reakciós rendszerét 
szívesen tűrné, éppen az az ország, 
amelyik első sorban segítette dia-
dalra a demokrácia ügyét. S erre 
élő példa Franco Spanyolországa, 
amellyel a győztes demokratikus ha-
talmak nemcsak hogy nem szimpa-
tizálnak, hanem minden lehető al-
kalmat megragadnak erra, hogy tá-
mogassák a spanyol népet Franco-
ellenes szabadságharcában. Ez csen-
dül ki tisztán és félreérthetetlenül a 
moszkvai rádiónak a Szentesi Új-
ság által ismertetett hírmagyaráza-
tából s próbálja meg talán a Szen-
tesi Ujsíg igy értelmezni a dolgo-
kat. Nem kell szükségképpen min-
dent félremagyarázni. 

Ország - Világ 
Magyarország a németországi orosz 

zónából is visszakapja az elhurcolt 
javakat. 

—T i 
A Kisgazdapárt ellenzi a Nemzeti 

Bank és a három nagybank álla-
mosítását. 

Nagy Ferenc miniszterelnök há-
romheti pihenésre Svájcba utazott. 

A penicilinnél is jóval hatásosabb 
gyógyszert fedeztek fel. 

Kivégeztek hét dán hazaárulót. 

MEGHÍVÓ 

A Szociáldemokrata Pdrt Női Csoportja 
Pünkösd első napján délután 6 órakor 
a Pdrt saékháaban Kossuth-u. 26. SB.) 
műsoros a e n é s 

kávé-délutánt r*„ d e a. 

Belépődíj nincs. Mindenki a fogyasztást fiaeti. 
Tánc éjfélig. Mindenkit szeretettel vár a Vee et ős ég 

Kereskedelmi hírszemle 
Sánia Vilmos törvényhatósági bi-

zottsági tag a KOKSz országos el-
nökének kezdeményezése alapján a 
főváros is foglalkozik a kisKeres 
kedői hitel kertlésével. 

A táblaüveg forgalmának a kö-
zeljövőben való szabaddá télele 
érdekében sorozatos tanácskozástik 
kezdődtek. A kereskedelemügyi mi-
nisztériumban dr. Cserzy B?la elv-
társ, miniszteri tanácsos vezeti az 
értekezletet. 

A KOKSz sürgetésére 30 napon 
belül megkezdődik a rendszeres zár-
óra ellenőrzés. 

A XV. szegedi ipari vásárt jumus 
1-től 8 ig tartják, mely időre a MÁV 

Május 17— 20* 4 napig I 

York őrmester 
Amerika dicső hőseinek ragyogó évkönyvében szerepel egy férfi, 
akinek bátorságát soha senki sem fogja felülmúlni. Egy nagy mü-
vész alakításával. Főszereplők: Qarry Cooper, Joan Leslie. 

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

KészQUSn az Iparos Nőegylet 
pünkösdi 

Rózsa-es t jé re 
az Ipartestületben. 

Felhívás 
: A szakmaközi titkárság felhívja 

az összes húsipari munkások figyel-
j mét, hogy fontos szakszervezeti 
; ügyben folyó tió 20 án kedden d. u. 

4 órakor saját érdekükben a Szak-
szervezete Titkárságon jelenjenek 
meg. 

Tárgy: A Magyar Húsipari mun-
kások " szakszervezeti központjától 
kapott levél ismertetése és vele kap-
csolatos megbeszélések. 

Végső Sándor titkár. 

Vidám sarok [— 

50 százalékos vasúti kedvezményt 
engedélyezett. 

Felszabaditotíák a hüvelyesek for-
galmát, igy a bab, borsó és lencse 
árát az eladó és vevő szabad meg-
egyezéssel állapithatják meg. 

Nem mondhatja fel a háztulajdo-
nos a ke eskedők és iparosok által 
bérelt helyiségeket dr Ries Isván 
elvtárs igazságügymiaiszter rende-
lete értelmében. 

9 0 - 4 0 h o , d , u c e r n á t , bodorkát 
vagy g y e p e t keresek 

eisó r é s z k a s z á l á s r a 
Ujj Sándor Lázár Vilmos utca 17 szára 

O tempóra . . . sóhajiunk fel és 
mosolygunk jót az alábbi eseten : 

Az egyik szentesi leg;ény jó fele-
séget akarván választani, igen-igen 
meggondolta a dolgot és annyira 

, megrostálta a szentesi lányokat, 
j hogy vidéken választott magá-
! nak feleséget. Be is állít az egyik 
i városi hivatalba, szívében a szerelem 

nagy tüzével és kéri a szükséges 
igazolványokat. Ám a városi tiszt-
viselő felteszi a kérdést, vájjon mi-
ért más tájakra húzta a szive, hát 
Szentesen nem talált megfelelő le-
ányt. O kérem, tökéletes leányok és 
jó asszonynak valók csak .ott" 
vannak — mondotta — ezt pedig 
már legjobban én tudom. 

Ám mi történik két hét múlva? 
Jelentkezik a koma ugyanabban a 
hivatalban, ahol szintén a válást is 
be lehet jelenteni. A tisztviselő, aki 
ráismer a fiatalemberre, nyomban 
meg is kérdezte, ugyan mi hibát ta-
lálhatott az asszonyban? Hát kérem 
— felelte a csalódott hősszerelmes 
— az első héten még csak meg-
voltunk, de észrevetlem én, hogy 
odajár a feleségemnek egy régi ba-
rátja . . . A második héten azonban 
már csak el kellett válnom, mert 
esténként be sem engedtek a la-
kásba. 

— Felhívás. Felhívom az építő-
munkások figyelmét, hogy május hó 
26-án (pünkösd másnapján) délelőtt 
10 órakor nyilvános épitőmunkás 
gyűlést tartunk. Török János köz-
ponti vezetőségi tag részvételével. 
Kérem a tagok pontos megjelenését 
Oyenes Péter. 
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A HONSZ szentesi csoport elnök-
sége érteziti az összes hadigondo 
zottakat, hogy folyó hó 18 án, va-
sárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel 
a megyeháza közgyűlési termében a 
tiszántúli HONSZ* csoportok .kikül-
döttei részvételével értekezletet tart, 
melyen tárgyként a hadigondozás 
mikénti megoldása szerepel. Kéri a 
hadigondozottak minél nagyobb szám-
ban való emgjelenését. Elnökség 

cMeghívó 
Az Országos Társadalombiztosító 

intézet budapesti zenekara 1947 má-
jus 17-én ma este 20 órakor a SAS 
akció javára 

müvészestet 
rendez, amelyen közreműködik : 

Farkas Ilonka a béc*i áll. opera-
káz művésznője 

Minds/enthy István rádióénekes, 
Eröss Éve Iiarmonikaművésznö, 
Herczeg János bűvész. 

M Ű S O R : 
1. Thomas Raymond nyitány (ze-

nekar). 
2. Eröss Éva harmonikamüvésznő 

műsorszáma. 
3. Mindszenthy István énekel. 
4. Métra: Spanyol szerenád (ze-

nekar). 
5. Farkas Ilonka a bécsi áll. 

operaház művésznője énekel, zon-
gorán kiséri: dr Topolánszky Jenő. 

6. Gounod: Faust balletzene (ze-
nekar). 

S Z Ü N E T . 
7. Suppé: Egy reggel, délben 

este Bécsben, nyitány (zenekar). 
8. Herczegh János bűvész mű-

sorszáma. 
9. Mindszenthy István énekel. 
10. S rauss: Mesék a bécsi er-

dőkről (zenekar). 
11. Farkas Ilonka a bécsi áll. 

operaház művésznője énekel, zon-
gorán kiséri: dr Topolánszky Jenő. 

12 Brodszky: Egyveleg a „Sze-
relmes királynő" c. operetből (ze-
nekar). 

A tánczenét az OTI jazz zene-
kara szolgáltatja. 

A műveszestre jegyek 6, 4 és 2 
forintos árban elővételben a Szántay 
dohányárudéban kaphatók. 

R Á D I Ó 
Budapest I. május 17. 

7.25: Reggeli zene. 8: Közellátási 
negyedóra. 8 15: Szórakoztató zene. 
9: Barna Pál jazz-együttese. 12.15. 
A francia négyéves terv. 12.30: Zsá-
kai László gordonkázik, Ányos Irén 
énekei, zongorán kisér Kardos Ist-
ván. 13.15: Emlékezés Szini Gyu-
lára. 13 35: Sally Judit énekel. 14.10: 
Keserves kenyér. 14 30: Cigány ze-
neszerzők nótái. Farkas Jenő cigány-
zenekara muzsikál. 15 30: A szinház 
csodavilága. 16: Kt rényi György dr. 
népdaliiiűíora. 1630: Gyermekrádió. 
17.10: A Vöröskereszt közleményei. 
17.30: .Mozgófénykép." 18: Láto-
gatás a Carnavalet-múzeumban. 
18.15: Antal István zongorázik. 18.45: 
A megújhodott honvédség. 19: Ma 
este semmi sem igaz. 19 45: Falu-
rádió népfőiskolája. 21: Hangos heti 
Híradó. 22.25: Három olasz egyfel-
vonásos. 

Savanyúságot és paradlosomot 
vesz a Petőfi éttorem. 

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

T á r s a t keresek 2-3 ezerrel 
•Aranybánya" jeligére a kiadóban. 

Ma délután fél 6 órakor 
országos Középdöntő labdarugó mérjjfcg 

Középdöntőbe jutott a szentesi gimnázium 
labdarugó csapata 

Szokatlan és kis vidéki városunk 
életében rendkívüli jelentőségű sport-
eseménynek lesz a székhelye a szen-
tesi Erzsébet-kerti sporttelep. A szen-
tesi gimnázium labdarugó csapata 
az országos diákbajnoksag folyamán 
a középdöntőig jutott el. Szombaton 
d. u. fél 6 órakor a Szolnoki Ke-
reskedelmi Középiskola diákcsapata 
játszik fSzentesen, hogy összemérje 
erejét gimnáziumunk válogatott 11-
ével és bebizonyítsa, hogy az a hír-
név, amelynek a szolnoki diákcsa-
pat örvend, nem alaptalan. 

Gimnáziumunk csapata igen nagy 
erőpróba előtt áll. A szolnoki csa-
pat tecnikás, rutinos és igen jó 
erőkből áll, tagjai közül többen el-
sővonalbeli képességekkel rendelkező 
játékosok, átlagban pedig megütik 
az NB. II. játékosainak a tudását. 
Minden reménye megvan a sport-
kedvelő s7entesi közönségnek, hogy 
igen élvezetes, izgalmakban és vá-
ratlan változatokban bő mérkőzésnek 
lesznek szemtanúi. Igen nehéz a 
szentesiek helyzeie, annak ellenére, 
hogy hazai pályán, megszokott kö-
zönség előtt játszanak, mert a tét 
óriási. Jóslatokba bocsátkozni nem 
is lehet, hiszen láthattuk a szegedi-

ek elleni mérkőzésen, hogy nem 
mindig a jobb nevekbíl álló csapa-
tok győznek az ilyen diákbajnoksá-
gok során. Sokszor a technikát, a 
nagyobb erőnléti fölényt egy-egy 
lendületes támadás, a szívjáték, s a 
lelkesedés mennyire ki tudja egyen-
líteni, sőt gólokban kifejtett győze-
lemre is át tudja változtatni. Ennek 
a lelkesedésnek és lendületes játék-
nak kifejezője volt a szegediek elle-
ni mérkőzés is. 

Most még nagyobb a tét és sok-
kal jobbarRgénybe veszi az idege-
ket a mérkőzés előtti izgalom. A 
szentesiek a legnagyobb szorgalom-
mal és győzni akarással készülnek 
a szolnoki mérkőzésre és biztosak 
lehelünk ?bban, hogy az u. n. lám-
palázat leküzdve, az egész mérkőzés 
nyilt és izgaimas játéku lesz. Kérjük 
a közönséget, viselje szívén csapa-
tunk nagyfontosságú sporteseményét 
és segítse hathatós buzdítással győ-
zelemhez gimnáziumunk válogatott 
csapatát. Az összeállítás előrelátha-
tólag a következő lesz : Mészáros, — 
Orgovány, Zsíros, — Magony, Ko-
vács II., Dorogi, — Tóth, Füsti, 
Zsótér, Gerccz, Kovács I. 

Húsosok—pékek 3:0 
Áldozócsülörtökön játszott a hú-

sosok „jó erőkbői" áljo csapata a 
pékek ellen. A mérkőzés bővelkedett 
derűs jelenetekben, izgalmat kiváltó 
helyzetekben, s mindkét csapat tagjai 
igyekeztek megnyerni a mérkőzést, 
mert kiszáradt torkuk igen kivánta 
a sert. A játékot vezető Mácsai ka-
ján örömmel nyomta szegény péke-

kef, nem gondolva arra, hogy Szen-
tes kenyérellátása komoly veszede-
lembe kerülhetett volna egy-két lel-
kesen küzdő pék elkeseredése ¡niatt. 
A két csapat „oszlopos" taga a hú-
sosok Török-je és a pékek K >n-
koly-a, de a többiek is derekasan 
kivették riszüket. 

A vásárhelyiek eléggé cl nem ítél-
hető sportszerűtlen elmaradása kö-
vetkeztében a SzMTE I—II . csaoata 
játszott edzőmérkőzést. A S i M T E 
vezetőségétől nyert értesülés szerint 
komoly következményei lesznek a 
vásárhelyiek viselkedésének, mert a 
mérkőzés a DLAS? által hivatalosan 

kiíratott és semmiképpen sem egyez-
tethető össze a sportetikával az, 
hogy semmi értesítést nem küldtek 
a bzMTE hez, sői a telef nfelhívásra 
is azt felelik, hogy nem kaptak 
autót I Ideje lenne véget vetni az 
ilyen szélhámoskodásnak. 

— Vecseri 

Hirdetmény 
Az 1947—48. évi terménybeszol-

gáltatási kötelezettség szabályozásá-
ról szóló közellátásügyi miniszteri 
rendeletet az alábbiakban ismer-
tetem. 

Nem köteles terménybeszolgálta-
tásra az a gazdálkodó, akinek a 
művelése alatt álló összes szántó-
területe a 8 kat. holdat nem éri el. 
A több személy közös művelése alatt 
álló, de egy gazdálkodó birtokában 
(tulajdonában, haszonélvezetében, ha-
szonbérletében) lévő területet egybe 
kell számítani. Az 1947. évi julius 
hó 1 napja után földadóra és járu-
lékaira „Adó" felírású vételi jegy 
ellenében beszolgáltatott buza és 
egyéb termény a beszolgáltatási kö-
telezettség teljesítésébe teljes egészé-
ben beszámít. 

Gazdálkodó a jelen rendelet al-
kalmazása szempontjából az, aki 
szántóterületen akár tulajdonjog, te-
lekkönyviig még keresztül nem ve-
zetett juttatás, haszonélvezet, ha-
szonbérlet, vagy akármi más jogci-
men ténylegesen gazdálkodik. 

Haszonbérlet esetében a termény-
beszolgáltatási kötelezettség teljes 
egészében a haszonbérlőt terheli. 

Felesbérlet, vagy más részes ha-
szonbérlet esetében a haszonbérbeadó 
és haszonbérlő megegyezhetnek a 
terménybeszolgáltatási kötelezettség-

nek bizonyos aránybán történő meg-
osztására nézve, megegyezés hiányá-
ban a terménybcszolgáitatasi köte-
lezettség a haszonbérbeadót és a 
haszonbérlót a tetmésből való tény-
leges részesedés szerint kiszámított 
hányadrész arányában terheli 

A részesmüvelésre kiadott szántó-
területen a tulajdonost (haszonélve-
zőt) kell gazdálkodónak tekinteni. 
Ha azonban a részes munkavállalók 
a tnrmésnek 50 °/o-át, vagy ennél 
nagyobb részét kapja a terménvbe 
8zolgáltatási kötelezettség teljesítésé-
hez szükséges és a-ányos mennyi-
ségű terményt a munkavállaló ré-
szesedéséből a tulajdonos (haszon-
élvező) visszatartja, beszolgáltatja és 
és a beszolgáltatott termény ható-
ságilag megállapított termelői árát 
munkavállalónak készpénzben kifi-
zeti, va^y helyette megegyezés sze-
rint más terményt szolgáltat ki. 

A terménybeszolgáltatási kötele-
zettség 8 kat. holdnál kat. holdan-
kén 80 buza kg-mal kezdődik s fo-
kozatos? n emelkedik kat. holdan-
kéet 205 buza kg-ig. 

A szántóterület nagysága alapján 
kiszámított terménybeszolgáltatási kö-
telezettség a gazdálkodó alapkötele-
zettsége buza kg-ban kifejezve. Az 
alapkötelezettség legalább 50 % át 
kenyérgabonával (buza, rozs, vagy 
kétszeres), a többi részét beszolgál-
tatásra alkalmas teruiények bárme-

lyikével lehet teljesíteni. Ilyen ter 
mények: árpa, zab, köles, kukorica 
bab. borsó, lencse, napraforgómag' 
mák, burgonya, külön engedély alapi 
ján vöröshagyma, fokhagyma, fejes-
káposzta, lucernaszéna, lóhereszéna 
baltacinszéna. A rendeletben meg* 
határozott feltételek fenállása ese-
tében a beszolgáltatási kötelezett-
ségbe beszámítanak: a termelési 
szerződés alapján termelt fontosabh 
ipari növények, minden o lyan ter-
mény, amelynek beszámitászt akfa-
ellátási miniszter engedélyezi, a föld-
müvelésügyi miniszter által kiadott 
termelési engedéllyel termelt füszer , 
paprika, a termelési szerződés nél-
kül termelt rostlen és roslkender. 
Termelési szerződés alapján termelt 
cukorrépa, mag, dohány, rostkender 
és rostlen. paradicsom, paprika és 
zöldborsó. 

A ga dálkodó a terménybeszol-
gáltatási kötelezettség teljesítése u!án 
fenmaradó terményeivel a? egyes 
termények forgalmát szabályozó ren-
delkezések korlatai között s/abadon 
rendelkezik. 

A gazdálkodó tcrménybes?<>|gál-
tatási kötelezettsége minden magán-
jogi megállapodáson a f jpu ló termé-
szetbeni tartozást megelőz. Es br>! a 
szempontból közömbös, hogy a ma-
gánjogi megállapodás a jelen ren-
delet kihirdetése előtt, vagy után 
lett c kötve. 

A tcrménybeszolgáltatási kötele-
zettség teljesítésére szánt búzát é? 
egyéb gabonafélét a csépléstől szá-
mított 15 nap alatt, de legkésőbb 
1947. évi november hó 30 napjáig, 
a többi terményeket pedig 1947! évi 
november 30 napjáig kell beszol-
gáltatni, illetőleg gyüjtőkereskedőnek 
megvételre felajánlani. 

Azok az egyének, akik a rende 
letben előirt utasításokat nem telje-
sitik, amennyiben a cselekmény sú-
lyosabb büntetés alá nem esik, hat 
hónapig terjedhető elzárással bün-
tettetnek. 

A gazdálkodók időszerű részletes 
tájékoztatásáról továbbiak során gon-
doskodom. 

Polgármester. 

J ó , szép, csinos, ízléses 

könyve t , 
díszmunkát, stb. 

Fiihrer 
könyvkötő készit 

Simonyi Ernő-u. 31. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a tőkei ki-

rendeltség 1947. évi május 19 nap-
jától kezdve Nagytőke 44/'a. szá«:i 
alatt a Vecseri Sándor féle tanyán 
folyt ^'a működését. A kirendeltség 
kötelékébe tartoznak Kistőke 238-tól 
366 ig, Nagytőke 14—71 számig és 
Belsőccser 1 — 14 számig. 

P o l g á r m e s t e r . 

KIADÓ egy műhely, vagy raktár-
céljára alkalmas nagy helyiség a 
Szakszervezeti Székház udvarában. 
Azonnal elfoglalható, érdeklődni a 
titkárságon. 

Egy jókarban lévő Phőnix férfi-
szabó varrógép olcsón eladó Borza 
utca 16. 626 

Hirdessen lapunkban! 
Főszerkesztő • S i m a L á s z l ó . 
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