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Lényegesen módosították a beszolgáltatási bírságolást 
A Szovjetunióból 200 ezer hadifogoly várható I Mennyibe kerül a Duna-Tisza csatorna 
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Gázoló motorkerékpár a Kossuth-utcában 

SzaRaslls elvtárs beszédével megkezdődött 
a dunavölsyi szociáldemokrata kongresszus 

A dunavölgyi szociáldemokrata 
kongiesszus szombaion délelőtt 
fél 10 órakoi kezdődőit meg Bu-
dapesten Szakasits Árpád elvtárs 
beszédével. Rámuiato'.t arra hogy 
a szociáldemokraták budapesíi ta-
lálkozója biztositéka annjik, hogy 
Európa területén többet semn iféle 
reakciós szárduk, ellenforradalmi 
törekvés nem veihpt újra éket dol 
gozó népeink, munkásosztályaink 
közé. Összeültünk az^rt, hogy olyan 
terveket alakítsunk ki, amelyeket 
azután íovább tudunk vinni a ma-
gufik kormányaihoz és dolgozni tu-
dunk annak érdekében, hogy amit 
mink itt kiterveltünk, valóban kor-
mányzati feladattá legyen. A legfőbb 
feladatunk az lesz, hogy az egyes 
orscágok. gazdásági tervei alapján 
megállapítsuk a koordinálás lehető-

ségeit, dolgozó tömegcink életszín-
vonalának javítása érdekében. 

Nem célunk a blokkala1 itás, nem 
törekszünk olyan icndszerre, mdy 
bárkit is ki akarna rekeszteni ennek 
a területnek gazdasági funkcióiból, 
viszont feladatunk, hogy épülő de 
mokráciánkat megkíméljük a kapi 
iaiista termelési rend válságainak 
hullámaitól. A racionálisan meg 
oldott mezőgazdaság egész érdekelt 
területen eredményesebbé teszi a 
termelést és az adottságokkal, a 
helyi feltételek előnyével számotvető 
ipaii termelés olcsóbb és jobb áru-
ellátást tesz lehetővé fogyasztóink 
javára. Számolnunk kell azzal a 
hatalmi erkölcsi erőforrással is, 
amit a szocialista Szovjetunió jelent 
minden osztályharcos szocialista 
mozgalom számára. 

Amikor országaink életszínvona-
lának emelését akarjuk, akkor tuda-
tosan segitjük egymás demokratikus 
megerősödését. És mindezeken túl 
itt áll előttünk szocialista hivassunk, 
elől kell járnunk a testvérpártokkai 
együtt, hogy úrrá legyünk a sovi 
niszta elfogultságok felett. S végül 
tudnunk kell azt is, hogy e kon-
ferencia feladsía végső fokon népe-
ink szabad, demokratikus fejlődését 
szolgálni és elősegíteni a haladás, a 
szocializmus felé. 

A megnyitó beszéd után a kon-
gresszus megkezdte tanácskozásait, 
maid délelőtt 11 órakor a Szociál-
demokrata Párt vezetősége a kül-
földi vendégekkel a köztársasági 
elnöknél tett tisztelgő látogatást. 

Uj szellem és irány, a munkás érdekek 
győzelmes kibontakozása az OTI életében 

B e s z á m o l ó a n a g y s i k e r ű O T I - e s t r ő l 
Az OTI központi üzemi zenekara 

végigjárja a vidéki városokat, hogy 
a zene, művészet varázsával lelki 
gyógyulást nyujison betegeinek, 
szellemi fölépülést az intézet kere-
tein belül biztositott dolgozóknak. 
Szombaton Szentesre látogatott el a 
zenekar, hogy fővárosi művészekkel 
kiegészitett műsorszámaival gyönyör-
ködtesse a szentesi dolgozókat és 
köztük legelső sorban az az intézet 
betegeit. 

Az ünnepség előtt fél 7 órakor az 
OTI épületben találkoztak az intézet 
tisztviselői, orvosai, és az OTI meg-
jelent vezetőivel a budapesti zene-
kar tagjaival ismerkedőt tartottak. 
Ez alkalommal 

Vojnits Géza ü g y v e z e t ő 
elvtárs 

pár keresetlen szóval és szociális 
szeretettel üdvözölte a megjelent 
vendégeket és a vezetőket. 

Ezután a 25. szolgálati évet be-
töltő 

Berényi Lajos Hgyvezető he-
lyettes 

részére átnyújtotta a tisztviselők és 
az orvosi kar ünnepi ajándékát, 
egy ezüst dohányszelencét. 

Utána Kabók Lajos elvtárs az 
OTI személyzeti főosztályának veze-
tője átnyújtotta az ünnepeltnek 
Kőműves József elnök és Pikler 
György vezérigazgaló nevében a 
dicsérő okiratot. Ezen ünnepélyes 
külsőségek és bensőséges családias 
jellegű összejövetel után került sor 

a Tóth József színházterem-
ben az OTI művészestjére, 

amely sokáig felejthetetlen művészi 
élménye Jesz az olt megjelent dol-
gozóknak. A megjelent vendégeket 
Kabók Lajos elvtárs üdvözölte és 
néhány szóban, nagyvonalakban pár-
huzamot vont a régi és a mai OTI 
között. Ismertette az OTI jelenlegi 
céljait és kifejtette^ h o ^ ma, amikor 
az OTÍ már valójában a munkás-
társadalomé, a dolgozók nyugodtan 

és hittel-teli reménységgel tekinthet-
nek ez intézmény működése felé, 
amely ma már a biztosításukon kí-
vül a szellemi fölszabadításukat 
tűzte ki magasztos célul. Szavai 
után került sor a nívós és nagysi-
kerű műsorra, amelyben megismer-
hettük 

az OTI zenekarát, mint 
egy kiforrott, kicsiszolt ze-

nekart, 
amelynek minden tagja az eloadott 
műsorszámokon keresztül valójában 
művészit nyújtott. Puha melegséggel 
csorgott a zene a jelenlévők szivére, 
és az első sorokat elfoglaló munká-
sok, bizíositottak érezhették mit tesz 
értük a legideálisabb biztosító in-
tézmény, a demokrácia OTI ja. A 
többi műsorszámról csupán annyit, 
ezt látni kellett. Felejthetetlen élmény 
•volt 

Farkas H o n a , a bécsi á l l a m i 
o p e r a h á z művésznőjének 

fellépése, 

akiben a legnagyobb énekmüvésznőt 
ismertüh meg, aki tisztáncsengő 
kulturált hangjával közvetlenségével 
és megjelenésének bájával meg-
nyerte a közönség szivét. 

Sokszor tapsolta ki a közönség 
Mindszenthy Istvánt, 

a közismert rádióénekest, aki lágyan 
zengő baritonjával a magyar nóták 
legszebbjein keresztül ejtette va-
rázslatba a közönséget. Mintegy ki-
egészítették az 'est sikerét és szí-
nezték az előadást 

Erőss Éva harmonikamű-
vésznő és Herceg János 

bfivesz számai. 
Nem volna teljes a beszámolónk, ha 
nem emlékeznénk meg Bálint Ala-
dár tehetséges munkájáról, aki ze-
nekarát az ország egyik legjobb ze-
nekarává művelte. 

Nem utolsó sorban álljon itt 
Vojnits Géza elvtársunk neve, aki 
fáradhatatlan munkájával a hivatali 
idején fel szervezte meg ezt a 
nagysikerű müvészestet, bár egész-
ségi állapota nem engedné meg 
neki ezt az önfeláldozó plusz mun-
kát. Mindezt egybevéve, valójában 
jól szórakozhattak a szentesi dolgo-
zók és bátran mondhatjuk végeze-
tül, hogy immár nem frázis és nem 
a tények felmagasztalása, ha az est 
sikerét, munkáját, s rajta keresztül 
az OTl-nak a dolgozókért tett fára-
dozásait méltatni kivánjuk, mert az 
OTI a munkásoké. 

Kétmillió 
forint hitelt kap 
a kisiparosság 

A Qazdasági Főtanács hozzájárult 
ahhoz, hogy a kisiparosság május-
ban kétmillió forint hitelt kapjon. 
Ez a hitel első sorban afcoknak jut, 
akik nemzetgazdasági szempontból 
hasznos termelést szolgáló iparágak-
ban dolgoznak. 

Az atombomba 
hatása 

A Nagaszakira majdnem két év-
vel ezelőtt ledobott atombomba még 
mindig érezteti hatását, amely a 
bombasujtotta területeken ültetett 
növények 30 százalékának rendel-
lenes növekedésében nyilvánul meg. 
A radioaktivitás Jolytán a vörös-
hagymák egy része kettős fejet hoz 
és a tökök alakja is a rendestől e l -
térő. 
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Külpolitika 
Genfből érkező jelentések szerint 

az Európa megsegítésével foglalkozó 
gazdasági bizottság hozzákezdett 
azoknak a kérdéseknek megvitatásá-
hoz, amelyek az Európa megsegí-
tésével foglalkozó gazdasági bizott-
ságba beolvasztandó szervezeteket 
érinti. 

Az amerikai szenátus 
jóváhagyta a Törökországnak és 
Görögországnak nyújtandó 400 millió 
dolláros katonai segélyről szóló tör-
vényjavaslatot, melyet most felter-
jesztettek a Fehér Házba aláírás 

L e g ú j a b b j e l e n t é s 
a t e r m e s k i l á t á s o k r ó l 

A föld mivel és ügyi minisztérium 
szombaton délben kiadott jelentése 
szerint a szárazság elsősorban a ti-
szántúli szikes és homokos terüle-
ten és Szabolcs megyében ad okot 
aggodalomra. 

A Dunántúl, a Duna-Tisza 
közének déli részén, továbbá 
Csanád, Csongrád, Békés 
és Bihar megyében, Illetve 
a Tisza jobbpartján a ter-

méskilátások kielégftőek. 
A Dunántúl déli részén előrelátha-
tóan várakozáson felüli jó termés 
lesz. 

Szombatra virradó éjjel a hűvö-
sebb levegőtömegek beáramlása 
nyonján 

az ország egyes vidékein 
csapadék volt, 

Barcson 13, Szobon és Somogy 
megyében 9, Pécsett 8, Nagykani-
zsán 6, Siklóson 5, Szentgotthárdon 
2, Keszthelyen 1 milliméteres eső 
esett. Az ország északi részében 
Szendrőládon 4, Tarcalban és To-
kajban 2 milliméteres csapadékot 
mértek. 

A meteorológiai intézet különje-
leníéce szerint 

zivatarokra és záporokra 
van kilátás. 

de tartós, csendes májusi esőnek 
még nincsenek jelei. 

Marosán György és Takács Ferenc 
elv/társak lesznek a csongrád megyei 
földmunkás kongresszus előadói 

Megkezdődlek a megyei szociáldemokrata kongresszusok, amelyek-
nek az a céljuk, hogy a közelmúltban lezajlott parasztkongresszus natáro 
/atait megismertessék és megkezdődhessék a szociáldemokrata munka a 
dolgozó parasztság felemelése erdekében. Mint már közöltük a csongrád 
megyei földműves kongresszust junius 8 án rendaíík meg Szentesen a 
Tóth József színházteremben reggel 9 órai kezdettel. A kongresszus elő-
adói Marosán György elvtárs nemzetgyűlési képviselő, a Szociáldemokrata 
Párt főtitkárhelyettese és Takács Ferenc elvtárs, földmüvelésügyi állam-
titkár lesznek. 

Jólsikerült a Vöröskereszt 
műsoros estje 

végett. 
Mitti az új olasz 
miniszterelnök 

Az uj olasz kormány megalakítá-
sával Nittit bízták meg. Nitti jelen-
leg 79 éves és 1919-ben már vott 
Olaszország miniszterelnöke. A fa-
sizmus idején emigrációban élt. 

R haladó amerikai 
polgárok gyűlése 

Chicagóban 20,000 amerikai ha-
ladó polgár gyűlést tartott. 

A gyűlésen felszólalt Wallace is: 
az amerikai kormány külpolitikáját 
bírálta Thomas az automobilmunká-
sok szakszervezetének egyik veze-
tője, beszédében rámutatott arra a 
hasonlóságra, amely az amerikai 
reakciósoknak és a Harnudik Biro-
dalom náci vezetőinek tevékenysége 
között megállapítható. 

l e g ú j a b b 
Németország francia zónájában va-

sárnap tartották meg a törvényha-
tósági választásokat, amelynek ered-
ménye a következő: 

Keresztény demokraták 52.38, szo-
ciáldemokraták 25.90, liberálisok 
13.91, és kommunisták 7.81 száza-
lék. Ezek már csaknem végleges 
adatok. 

A svájci külügyminisztérium egyik 
szóvivője kijelentette, Svájcnak el-
tökélt szándéka, hogy nem adja fel 
teljes semlegességét még abban az j 
esetben sem, ha ez elengedhetetlen 
feltétele lenne az Egyesült Nemzetek 
szervezetébe való belépésének. 

Nem engedélyezik 
a földmívelésügyí mi-
nisztériumban a kis-
vasótnak az eperfák 
k i v á g á s á t 

A földmívelésügyi miniszter se-
lyemtenyésztési meghatalmazoítia ér-
tesítette az alispánt a gazdasági kis-
vasút, valamin] a Gazdasági Felü-
gyelőség es az Állainépítészeti Hiva-
tal által tett felterjesztésére, hogy a 
kérelme teljesítése az illetékes terü-
leti szelyemtenyésztési felügyelőség 
jelentése szerint indokolatlan. 

A kérdéses helyeken ugyanis a 
lakosság minden évben foglalkozott 
és ez évben is foglalkozik selyem-
gubó tenyésztéssel. Ugyanis az or-
szág újjáépítésének egyik jelentős 
tényezője a selyemgubó termelés 
Tehát a háború során nagymérték- | 
ben csökkent és megrongálódott 
eperfaállományt nemhogy csökken-
teni, hanem szaporítani kell. 

diófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 alatt. 

A Magyar Vöröskereszt szentesi 
fiókja a fogságból visszatérő hadi 
foglyok érdekében vasárnap hadi-
fogolynapot rendezett. A nap ki-
emelkedő része a Tóth József szín-
házteremben lezajlott műsoros est 
volt, amely várakozáson Jelüli sí-
kerrel járt és telt ház előtt futott. 
Jobbnál-jobb műsorszámok peregtek 
egymásután nagyszerű előadók tol-
mácsolásában s különösen ki kell 
emelnünk a pompis zeneszámokat, 
amelyek művészi élményt nyújtottak 
a hallgatóságnak. Gölner Károly, dr. 
Kiss Nándor, valamint a városi ka-
marakórus Briher István vezetésével 
és Briher István hegedfijltéka érde-
mel elsősorban említést. Valameny-

nyien mesterei hangszereiknek. 
. Itt kell megemlítenünk azt is, 

hogy a 60 tagú szentesi iparos da-
lárda is hatalmas sikert aratott az 
esten. A dalárda remek műsora any-
nyira megnyerte a Szentesen tartóz 
kodó de St AuHin az amerikai vö-
röskereszt új magyarországi dele-
gátusának tetszését, hogy utána a 
dalárda két teljes órahosszáig egye-
dül őt szórakoztatta. Nem akarunk 
ünneprontók lenni, de itt kei! meg-
jegyeznünk; igen szomorú, hogy en-
nek a dalárdának nem adott segélyt 
a város. Reméljük, hogy ezt az ál-
láspontjukat rövidesen korrigálni fog-
ják. 

A kontár kérdésről 
ír a ,Szentesi Újságu vasárnapi 
száma. S hogy nem jó oldaláról 
fogja meg a dolgokat, azon már 
nem is csodálkozunk. Ha elolvas-
suk a csaknem féloldalas fejtege-
tést, rájövünk arra, hogy kiknek az 
érdekében Íródott. Mert ugyebár 
világos, hogy amikor arról beszél-
nek, hogy a közhivatalokban sok a 
kontár, úgyszintén az üzemekben 
is, valamint az egyes iparágakban, 
akkor nyilvánvaló, hogy etzel azo-
kat a talán nem szakképzett, de 
kétségtelenül igaz demokratákat tá-
madják, akik a felszabadulás után 
átvették a közélet, a termelés irá-
nyítását, beültek a „nyugatosoku 

helyébe, s nekik köszönhető, hogy 
ma már úgy a közigazgatás, mint 
a termelés a körülményekhez képest 
normálisnak mondható. A „Szentesi 
Újságu amint a cikkből is kitűnik, 
azt szerette volna, ha megvártuk 
volna, amíg „derék nyugatosaink 
az úgynevezett szakképzettek visz-
szaérkeznek németországi, illetve 
ausztriai üdülésükből, s addig az 
ország demokratikus erői ölbetett 
kézzel várták volna, hogy a sült-
galamb a szájukba repüljön. Nem 
vitás, hogy a kontárkérdésről lehet, 
sőt kell is beszélni Magyarorszá-
gon, de a legkevésbé sem azon az 
oldalon, amelyen a Kisgazdapárt 
helyi sajtóorgánuma próbálkozik 
azzal az alig leplezett céllal, hogy a 
mult levitézlett alakjait mentegesse 
és „szakképzettségükreu hivatkozva 
próbáljon nekik pozíciót kivereked-
ni. Igen, kontárkérdés valóban van, 
amelyet sürgősen meg kell oldani 
a magyar demokráciának, s ha jól 
szétnézünk a közélet egyes terüle-
tein, akkor meg is fogjuk találni 
az igazi kontárokat, s talán még a 
„Szentesi Ujságu szerkesztőségében 
is fellelhetünk egyet keUőt. 

(Gy. A.) 

T apunk más helyén beszámo-
lóiunk arról a nagysikerű OTl 

művészestről, amelyet szombaton 
este tartottak Szentesen a Tóth 
József színházteremben. Az est 
amelyről csak jót írhatunk, élmény 
volt mindannyiónk számára. Itt 
azonban anélkül, hogy ünneprontók 
akarnánk lenni, meg kell emlékez-
nünk valamiről. Szonbaton délután 
az OTl székházban ismerkedőre 
gyűltek össze az intézet tisztviselőt, 
orvosai, valamint az OTl központi 
vendégei és a budapesti zenekar 
tagjai. Többen sérelniezik, hogy erre 
az ismerkedőre nem hívták meg az 
ifjúmunkásokat, illeíve azok kép-
viselőit. A magunk részéről is sé-
relemmel nézzük ezt, mert az ifjú-
ság, a demokratikus jövő munkásai 
csak akkor ismerhetik főt igazán 
az OTl célkitűzéseit, s csak akkor 
tehetik magukévá azt a mondatot, 
hogy a OTl a munkásoké, ha 
már a fiatal korukban megismer-
kednek a demokrácia munkásbizto-
sltó intézményével. 

Szabadmüwelödés hirei 
A zenei szeminárium második 

előadása nem 19-én, hanem 20-án 
kedden este fél 8 órakor lesz a város-
háza közgyűlési termében a „Szom-
széd népek zenéje* címmel ¿nek-
és zongora bemutatásokkal. Az elő-
adást dr. Péczely Attila neves nép-
dalgyüjtő tattja. Az előadás ingyenes 
Önkéntes adományokat a 
autóra köszönettel fogad a 

vm.-i szabadműv. felügyelő. 

2 f t - d O h o , d lucernát, bodorkát 
w\j v a R y g y e p e t keresek 

első r é s z k a s z á l á s r a 
U j j S á n d o r L á z á r V i l m o s u t c a 17 s z á a 

Keletről 
3 0 0 . 0 0 0 

hadifogoly várható 
A hadifoglyok hazatérését előkészi'ő bizottság szombaton délelőtt a 

népjóléti miniszternél megtartott tárcaközi értekezleten megalakult. Az érte-
kezleten feltárt adatok szerint a Szovjet-Unióban körülbelül 200 000 nyu-
gaton 50.000 hadifogoly tartózkodik még. A hazatérő hadifoglyok támoga-
tásához az államnak szüksége van a társadalom segítségére is, az elintő-
zendők lebonyolítására megalakult tárcaközi bizottság különböző albizott-
ságokat is alakított, amelyek azonnal megkezdték munkájukat. Legközelebb 
május 28-án tart ülést a bizottság. 

Ufimagasabb syapjuvúsűriási előleset adjuK 
gyapjút készpénzéri vásárolunk. 

Gyermek fehér vá*zon szandálok II Férfi és női s /övetek nagy válasz-
olcsó árban. Cikta-cipők. karton, J tékban olcsó áron. 

aelír, ágynemű anyagok. H Itat é s f ű s e r á r ű k 

Szentesi Ált. rogyasztásl, Beszerző, Termelő és Értékesítő Szöv. 
FWlha J ános u. fi. T M o m 4 



Szociáldemokrata nők! Készüljetek a június H Hő-napra! 
H l 

Ma m á j u s 20 . Rom. kaf. B e m a r d . , 
p r o t e s t á m Bernát . 

Vízál lásjelentés : T isza 19 én 3 6 . K u r c a 
280. 

H ő m é r s é k l e t . + 10 lok 
Időjárásjelentés i G y e n g e szél . íelhdát" 

vonulás , helyenként kisebb lutó eső. A 
hőmérséklet kissé emelkedik. 

ü g y e l e t e s gyógyszer tárak i május 1 7 — 
24 . K e r e k e s — T o r d a y . 

Szabadság Mczgó: Tavasz a 
Broadwayn. 

— Légierődök Newyork felett. 
Pénteken — színlelt légitámadás 
keretében — több mint 100 szuper-
légierőd dübörgött el New-York fel-
hőkarcolói felett, bizonyságot téve 
sok millió embernek a légihiderő 
ütőképességéről. A repülőgépek fél-
tucatnyi repülőtérről ^felszállva gyü-
lekeztek New York légiterében és 
hajtották végre a gyakorlatot George 
C. Kenney tábornok parancsnoksága 
alatt. 

— Orvosok szakszervezete fel-
hívja azokat az orv »sokat, akik tü-
zelőanyagot.jegyeztek, hogy a ma-
esti tagértekezletcn feltétlen jelenje-
nek meg. 

— 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. 
G yenes Péter. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Párthfrek 
MÍÍ>US 20-á női csoport pártesíje. 

Előadó: Szőke Ferenc. 
Május 21-én, szerdán este fél 8 

órakor a társadalom-tudományi fő-
isko'a részére. Előadó: T ó t h László. 

Május 22-én, csütörtökön d. u. 6 
órakor közös rendőrségi frakció-ülés 
a Kossuth u. 26 sz. alatti párthe-
lyiíégber. Előadó: dr. Solti László. 

Május 23-án, pénteken este fél 8 
órakor Kossuth-u. 26 sz. alatti párt-
helyiségben pártest. Előadó: dr. 
Greiner Károly. 

Május 22-én d. u. 6 órakor a 
közkórháznál pártest. Előadó: dr. 
Mijó János. 

Május 26-án d. e. ffl 11 órakor 
a földműves bizottság fontos ügy-
ben értekezletet tart. 

F. hó 25-én d. ' e. 11 órakor a 
Rendező Gárda értekezletet tart. 

Tábortűz 
Gimnáziumi Pusztaszeri cserkész-

csapat május 24 én, szombaton este 
8 órakor az Erzsébet kerti sportte-
lepen műsoros pünkösdi tábortüzet 
rendez. Előadásra kerülnek pün-
kösdi népszokások, eredeti szentesi 
nóták, népballadák, táncok. A jöve-
delmet a szegénysorsu cserkészek 
nyári táborozására fordítjuk. Jegyek 
a cserkészcsapat vezetőségénei kap-
hatók. 

B O O a L g y f l m ö l c s ö s 
kb Z00 db t e r m ö M adó 

Cim a kiadóhivatalban. 

Gázoló motorkerékpár 
a Kossuth-utcán 

Tegnap a délelőtti órákban köny-
nyen végzetessé válható baleset tör-
tént a szentesi főutcán. Berezvai 
László elvtársunk női kerékpáron 
haladt a Kossuth-utcán s vele szem-
be jött motorkerékpáron Göröcs Ti-
bor Teleky Pál utcai baromfíkeres-
kédő. Eddig még ki nem derített 

körülmények közölt összeütköztek és 
Berezvai László megsérült. Berezvait 
a motorkerékpáros lakására szállí-
to|ták. Állapota nem súlyos. Az ösz-
szeütközés ügyében megindult a 
vizsgálat Szemtanúk állítása szerint 
a motorkerékpáros szabálytalan ol-
dalon hajtott. 

MEGHÍVÓ 

A Szociáldemokrata Párt Női Csoportja 
Pünkösd első napján délután 6 órakor 
a Párt székházban 'Kossuth-u. 26. sz.) 
müsoros zenés 

kávé-délutánt, e n d ez. 

Belépődíj n in c s. Mindenki a fogyasztást fizeti. 
Tánc éjfélig. Mindenkit szeretettel vár a Vez et őség 

Lényegesen módosították 
a beszolgáltatási bírságolást 

A Magyar Közlöny 111 számában 
megjelent 205 ,100-1947 K. M. 
számú körrendelete az 1946—47 évi 
beszolgáltatási kötelezettséget nem 
teljesítők megbírságolását módosí-
totta. 

A módosítás értelmében az ed-
dig kirótt birság behajtását főggü-
ben kell tartani és köteles a ható-
ság minden egyes pénzbírságot fe-
lülvizsgálni. A felülvizsgálat során 
a helyszíni elszámoltatás eredmé-
nyéből meg kell állapítani, hogy a 
megbírságolt gazdálkodó beszolgál-
tatásra alkalmas terményt jogszabály 
ellenesen hasznaiia-e fel, vagy sem. 
Hi megállapítást nyert, hogy a meg-
bírságolt gazdálkodó jogszabály el-

lenesen nem használt fel terményt, 
akkor a birság hivatalból törölve 
lesz és erről a megbírságolt gaz-
dálkodót a hatóság értesiieni fogja. 
Ha azonban a felülvizsgálat során 
az nyer megállapítást, hogy a meg-
bírságolt gazdálkodó jogszabály el-
lenesen használt fel beszolgáltatásra 
terményt, ugy a bírság változatlan 
összegben újból ki lesz róva. 

A birság újból való kirovása el-
len a megbirságolt gazdálkodó a 
polgármesteri iktatóban beadandó 
és a Közellátási Felügyelőséghez 
cimzendő fellebbezéssel élhet a fi-
zetési meghagyás kézbesitésétől szá-
mított 15 napon belül. 

A város tájékoztató előadásai 
Eperjesen és Királyságon 

a szavazással kapcsolatbán 
Eperjesen és Királyságon vasár-

nap fölvilágosító előadást tartottak 
az oltani lakosság részére, a sza-
vazással kapcsolatosan a város fő-
jegyzője és adóügyi tanácsnoka. A 
hangulatból megítélve már megál-
lapíthatjuk, hogy a jelenlegi szava-
zás talán még jobb eredménnyel 
fog zárulni, mint reméljük. 

Dr Solti László előadásában hang-
súlyozta, hogy elvi szempontból a 
községesflést senki sem ellenzi, Ki-
fejtette, hogy a jelenlegi gazdasági 
adottságok mellett az erőszakolt 

dasági adottságok ehhez fokozott 
mértékben adva vannak. Miért csak 
Szentes az a kísérleti nyul, amely-
nek jövőbeni sorsán keresztül akar-
ják megmutatni az ország népének, 
hogyan nem szabad községesitési 
politikát csinálni. 

Faszén 
minden m e n n y i s é g b e n k a p h a t ó 

Kun-Gyuricza 
fatelepen. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó J 
M á i u s 2 0 . 1 n a p i f i 1 

York őrmester 
Amerika dicső hőseinek ragy< gó évkönyvében szerepel egy férfi, 
akinek bátorságát soha senki sem fogja felülmúlni. Egy nagy mű-
vész alakításával. Főszereplők: Garry Cooper, Joan Leslie. 

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

községesitési politika, ami Szentes-
sel kapcsolatban megnyilvánult egy-
részt sem az érdekelt lakossag köz-
igazgatási, gazdasági és kulturális 
fejlődését nem segiti elő, sőt hát-
ráltatja, másrészt egy erős gazdasági 
teherbírású közület tönkretételét ered-
ményezné. 

És ezután föltesszük a kérdést 
mi is, hogy Hódmezővásárhely, Sze-
ged, Kecskemét és egyéb nagy ha-
tárrésszel rendelkező alföldi városok 
területén miért nincs hasonló köz-
ségesitési mozgalom, jól lehet a gaz-

Ország - Világ 
Felfüggesztették a szegedi ipar-

testület önkormányzatát. 

A francia nemzetgyűlés pénteken 
bizalmat szavazott a kormánynak. 

Athénba várják Truman elnök 
különkövetét. 

Pünkösd után összeül a nemzet-
gyűlés. 

Internálták a Gyáriparosok Orszá-
gos Szövetségének főügyészéi, mert 
lakásán ezer gramin aranyat rejte-
getett. 

Gróza román miniszterelnök Bel-
grádba utazott. 

Meghívták Magyarországot a mi-
lánói nemzetközi vásárra. 

Bőhm Vilmos elvtárs közbenjárá-
sára újabb svéd ruhaszállttmány 
érkezett. 

Félév alatt 50 százalékkal emel-
kedett a szociáldemokraía postások 
taglétszáma. 

Válságos a német élelmezési hely-
zet. 

Budapest I. május 20. 
7.25: Reggeli zene. 8: Moszkva. 

8.15: Szórakoztató zene. 9: Blue 
Skies jazzegyüttes. 12.15: Mozart 
operáiból. 12.45: Tűzoltók kitünteté-
se. 13: A házi együttes játszik 14.10: 
A vérrózsák kinyílnak. 14.30: Né-
meth Anna zongorázik. 15: Szövet-
kezeti negyedóra. 16: Szállj, szállj 
pillém. 16.35: Ady emlékek. Ady 
névnapjára. 17.10: A MKP párthir-
adója. 17.30: A hadifogoly híradó 
rádióközleménye. 17.35: A vöröske-
reszt közleményei. 17.55: Áttelepí-
tési kormánybiztosi közlemények. 
18: A Magyar Népi Kamaraegyüttes. 
18.20: A Munkás Kulturszővetség 
műsora: „Keringőelet." 19.10: Han-
gos Híradó. 19.40: Jehudi Menuhin 
és Hepzibah Menuhin szonátaestje. 
20.20 Hirek. Sporthírek. 21.40: An-
gol nyelvoktatás. 22 30: Áttelepítési 
kormánybiztosi közlemény. 22 35: 
Egy óra a Pódium műsorából. 
23 35: Sárdy János magyar nótákat 
énekel. 

Készüljön az Iparos Nőegylet 
pünkösdi 

Rozsa-es t jé re 
az Ipartestületben. 
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SPÖkT 
Labdarúgás 

Diákválogatott— 

2:1 (2:1) 
Vezette : Istenes (Budapest) 

Szépszámú közönség elölt futait ki 
szombaton a kissé ideges két diák-
csapat. 

Szentes: Mészáros — Orgovány, 
Zsiros — Magony* Kovács fi., Do-
rogi — Tóth II., Füsti, Zsótér, Oe-
recz, Kovács II. 

Szolnok: Toldi — Retkes, Bagi — 
Kovács, Hajnal, Busi — Szegedi, 
Csépé, Páldi, Fási, Fehér. 

Szolnoki támadással indul a játék 
s iskolázottabb összjátékuk nyomán 
sürün kell a végig kitűnően **édŐ 
Mészárosnak neavatkozni. A 20. perc-
ben Tóth egyéni akcióból szép hpos 
lövéssel 1:0 as vezetéshez juttatja a 
szentesieket. Most Szépen gördülő 
játék alakul ki. A 25 percben Zsótér 
ritkán látott szép gólt rug: 2:0. 
Szolnok fergeteges támadás indit s 
a 27. percben egy II est Mészáros 
szépen véd 1 Rá fél percre Füsti 
megismétli a labdaleütést, a megítélt ] 
1 l-est Szegedi laposan belövi: 2:1 j 
a szentesiek javára. 

A II. félidő kiegyensúlyozott játé- { 
kot noz, de az eredmény • nem vál- 1 

tozik. 
Jók : Mészáros, Kovács IL, Zsótér, 

illetve: Hajnal, S egedi, Fehér. A 
játékvezető imponáló nyugodtan, tár-
gyilagosan vtzette a mérkőzést. 

Elvfcrzett az SzMTE Csongrádon! 
Cs. Barátság SzMTE 

2:0 (1:0) 
Csongrád. 1500 néző. Vezette : 

Fehér,Budapest. Góllövő:Szántay II. 2 
Cs. Barátság : Kléner — Kovács, 

Justin — Somogyi, Pusztai, Fülöp — 
Szántay III . Baksa, Szántay II., 
Szántay 1., Müllner. 

SzMTE : Mészáros — Orgovány, 
Demeter II. — Gujdár, Kovács II, 
Dorogi — Kovács 1., Mikecz, Szabó, 
Princz, Mihály. 

Szabó indította el a labdát. Eleinte 
mindkét csapat ideges, úgyhogy ta-
pogatódzó já ék alakul ki. A 12. 
percben védelmi hibából Szántay II. 
lövi az első gélt. A 15. percben 
Mészáros kifutással ment Száníay III. 
elől. Erősödik a Barátság nyomás, a 
20. percben Mészáros önfeláldozó 
beltvetéssel ment Baksa elől. A 27. 
percben isméi Mészáros remekel : 
szögletre menlí Szántay II. gólba 
tartó lövését. ;Az SzMTE csak szór-
ványos lefutásokkal kísérletezik, me-
lyeknek eredményeként Princz, majd 
a 39. percben Mikecz lövése kapu 
fölé kerül. 

Szünet után negyedóráig a Barát-
ság erősen szorongat, a 4. percben 
Szántay I. lövése a kapufán csattan. 
Utána az SzMTE is veszélyes táma-
dásokat indit, de a csongrádi védők 
tisztáznak. A támadásokat nem ki-
iéri szerencse, mert Mihály sérülése 
miatt már nem teljes értékű harcos. 
A 33. percben Szántay I. átadását 
Szántay II. védhetetlenül küldi a léc 
alá 2:0. Most fergeteges csongrádi 
rohamok következnek, de a hátrahú-
zódott Szabó vezérletével a védelem 
Jól áll a lábán. Említésre méltó ese-
mény a 40. percben Somogyi ssa-

9:1 a Barátság javára. 
A Barátság iskolázottabb futballt 

? n a t ^ ? n B t k * h f í é " " SzMTE 
• H. félidő közepén az egyenlítést 

ki tudta volna harcolni. Kár, hogy i 
támadások a balszélre voltak össz-
pontosítva, ahol Mihály sérülése miatt 
neip tudott kellően beavatkozni 
sikéres befejezésekbe. 

A Barátságból kitűnt Justin, Bak^a 
és Szántay U , az SzMTE bői Mé 
száros, Gujdár, Orgovány és Deme 
ter II játéka. Kovács II. bemutatko-
zása jól 'sikerült. 

A nagyobb technikát kiegyenlítette 
a lelkesedést 

KTK Szentesi Náv 
1:1 (1:0) 

Szentes: 2000 néző. Vezette: Geréb 
István (Hódmezővásárhely) 

KTK; Bereczki — Soltész, Fejes III. 
r - Zsibrita, Csenki, He édi — Diny-
nyés, Fejes I., Szabó I., Kovács, 
Fischof. 

SzMÁV: Zsohlos -r- Magyar, Or-
govány — Faragó, Busái, Soós — 
Dóczi, Juhász, Fazekas, Szalai, Vüradi. 

Ideális fuiballidőben vívott végig 
erős iramú játékot f. két csapat a 
bajnoki pontokért. A KTK techniká-
sabb játékát a Máv. nagyobb erőbe-
dobással és lelkesedéssel igen jól 
ellensúlyozta, bár kissé csalódtunk, 

| ha a Cs. Barátság elleni játékukkal 
, összehasonlítjuk. A védelem Busái 
| kivételével elég sokat gyengelkedeit 

s Zsoldos ragyogóan szép és sok 
szor önfeláldozó védéseivel helyt állt. 
A csatársor is gyenge napot fogott 
ki: Feltűnő agilis és veszélyes volt 
Dóczi szép lefutásaival, de beadásai 
károavesrtek a belsők puhaság0 miatt. 
Máv. indítja el a labdát, de rá egy 
percre már a KTK veszi át az irá-
nyítási. Kovács nagy szabadrúgását 
védi szépen Zsoldos. Újra 7 percen 
át Máv. nyomás, majd végig a me 
zöny legjobbjaként Küzdő Fejes 1. 
szépen irányított labdájára Zsoldos 
rosszul fut ki a 10. percben, a há-
lóba tartó labdát Faiagó már csak 
beljebb segíthette: 1:0 a KTK javára 
A 15. percben nagy helyzetet tisztáz 
Zsoldos. A 16. percben Dóczi szép 
lefutás után hajszálba lő mellé. A 
KTK most úgyszólván a kapujához 
szegezi a Máv ot. A 30. percben 
Váradi éles szabadrúgását szöglelre 
tolja a kapus. Most nagy hajrába 
kezd a KTK, de már a 35. percben 
a javuló Máv. közvetlen vedelem 
eredményesen rumból. A fedezet sor 
is kezd éledni, a kiegyenlítéssel lehet 
számolni. 

A II. félidő első p- rce'ben Fejts I. 
nagy lövését teszi ártalmatlanná Zsol-
dos A 21. percben Dóczi fut el és 
szép beadását Szalai 6 méterről lövi 
mellé I Csatáraink nagy idegességük-
ben a legnagyobb helyzeteket hagy 
ják ki, mig nagy támadás után a 
megzavart |KTK ke el és a büntetőt 
a 25. percben Soós védhetetlenül a 
hálóba teszi: 1:1. Nagy harc indul 
most a győztes gólért, de a játék-
vezető megtorol minden kis szabály-
talanságot. A 35. percben Soós le-
talpalja Fehér L-el, de nem ves/éiyes 
a dolog, pár perc múlva visszajön. 
Most feltámad a szét és a köröm-
szakadtáig védekező KTK védelem . 
sokszor tulerélyes. Most érthetetlenül j 
a nyugodt Magyar rugdal; a játék-
vezető leküldi. A 41. percben a KTK 
rákapcsol, de Busái mindenütt segít 
s a közvetlen védelembe húzódó 
Fazekas sem hagyja magát. Az utolsó 
pillanatban Dóczi megszerezhetné a 
győztes gólt. A játék alapján a dön-
tetlen reális. Mindkét csapat küzdött, 
de a játékhoz szerencse is kell 1 A 
játékvezető kifogástalanul látta el ne-
héz feladatá, szeretnénk, ha többször 
vezetne mérkőzést Szentesen 

Jók: Busái, Zsoldos, Dóczi, Szalai, 
illetve Fejes I., Fejes III., Dinnyés 
éa Heiédí. Sregletarány : 8:2 a Máv 
javára. —Vecseri 

I. oszt eredménye^ : 
K R V S E - C S . T i s z a 3 , 0 

Mindszent—Kite 2:1 0:1 ! 
Kute—Kiskunhalas 1:1 

A bajnokság állását és a többi 
eredményeket anyagtorlódás miatt a 
legközelebbi számunkban fogjuk rész-
rétesen közölni, úgyszintén a 11. o. 
eredményeket is. 

Jó , szép, csinos, ízléses 

könyve t , 
díszmunkát, stb. 

Fiihrer 
könyvkötő készít 

Slmonyi Ernö-u. 31. 

Hirdetmény 
Az 1947—48. évi termény beszol-

g á l t a t kötelezettség szabályozásá-
ról szóló közellátásügyi miniszteri 
rendeletet az alábbiakban ismer-
tetem. 

Nem köteles terménybeszolgálta. 
tásra az a gazdálkodó, akir.ck a 
művelése alatt alló összes szántó-
területe a 8 kat. holdat nem éri el. 
A több személy közös művelése ateit 
álló, de egy gazdálkodó birtokában 
(tulajdonában, haszouélvezetében, ha-
szonbérletében) lévő területet egybe 
kell számítani. Az 1947. évi julius 
hó 1 napja után földadóra és járu 
íékaira „AdóM felírású vé'^'i jegy 
ellenében beszolgáltatott buza és 
egyéb termény a hőszolgáltatási kö-
telezettség teljesítésébe teljes egészé-
ben beszámít. 

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

Haszonbérlet esetében a (erméry-
beszolgáltatási kötelezettség teljes 
egészében a haszonbérlő terheli. 

Felesbérlet, vagy más részes ha-
szonbérlet esetében a haszonbérbeadó 
és haszonbérlő megegyezhetnek a 
terménybeszolgáltatási kötelezettség 
nek bizonyos arányban történő meg-
osztására nézve, :negegyezés hiányá-
ban a terménybeszolgáitatási köte-
lezettség a haszonbérbeadót és a 
haszonbérlőt a termésből való tény-
leges részesedés szerint kiszámitott 
hányadrész arányában terheli. 

A részesmüvelésr. kiidott szántó-
területen a tulajdonost (haszonélve-
zőt) kell gazdálkodónak tekinteni. 
Ha azonban a részes munkavállalók 
a termésnek 50 %-át, vagy tnnél 
nagyobb részét kapja a terménybe-
szolgáltatási kötelezettség teljesitésé-
hez szükséges és aranyos mennyi 
sé^ü 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, vagy helyette megegyezés sze-
rint más terményt szolgaitat ki. 

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

A szántóterület nagysága alapján 
kiszámitott 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 termények bárme-
lyikével lehet teljesíteni. Ilyen ter-

mények : árpa, zab, köles, kukorica, 
bab, borsó, lencse, napraforgómag, 
mák, burgonya, külön engedély alap-
ián vöröshagyma, fepkhagyma, fejes-
káposzta, lucernaszéna, lóhere3zéna, 
baltacinszina. A rendeletben meg-
határozott feltételek fenállása ese-
tében a beszolgáltatást kötelezett-
ségbe beszámítanak: a termelési 
szerződés alapján termeli fontosabb 
ipari növények, minden o lyan ter-
mény, amelynek beszámitászt a köz-
ellátási miniszter engedélyezi, a föld-
müvelésügyi miniszter által kiadóit 
termelési engedéllyel teimelt fűszer-
paprika, a termelési szerződés nél-
kül termelt rostlen és rostkender. 
Termelési szerződés alapján termelt 
cukorrépa, mag, dohány, rostkender 
és rostién, paradicsom, paprika és 
zöldborsó. 

A gazdálkodó a terménybeszol-
gáitatási kötelezettség teljesítése után 
fenmaradó terményeivel az egyes 
termények forgalmát szabályozó ren-
delkezések ko látai között szabadon 
rendelkezik. 

A gazdálkodó terménybeszolgái-
tatási kötelezettsége minden magán-
jogi megállapodáson alapuló termé-
szetbeni tartozást megsóz. Et: bői a 
szempontból közömbös, hogy a ma-
gánjogi megállapodás a jelen ren-
delet kihirdetése előtt, vagy után 
lett-e kötve. 

A Urrpénybeszoigált2tási köiele-
zettség teljesítésére szánt búzát é~ 
e^yéb gabonafélét a csépléstől szá 
mitott 15 nap alatt, de legkésőbb 
1947. évi november hó 30 napiáig, 
a tíibbi terményeket pedig 1947' évi 
november 30 napjaig kell beszol-
gáltatni, illetőleg gyüjtőkereskedónek 
megvételre felajánlani. 

Azok az egyének, akik a rende 
Jetben előirt utasításokat nem telte 
sitik, amennyiben a cselekmény su 
lyosabb büntetés alá nem esik, hat 
hónapig terjedhető elzárással bün 
tettetnek. 

A gazdálkodók időszerű részletes 
tájékoztatásáról továbbiak során gon-
doskodom. 

Polgármester. 

Kifogástalan állapotban lévő 
ú j g u m i k k a l f e l s z e r e l t 

v i z s g a m e n t e s 100-as 

motorkerékpáromat 
elcserélném nagyobbért eset-
leg pénzéri etadnnm. Érdek-
lődni: Boroas Sámuel-u. 4. 

Hirdetmény 
Felhívom azokat a szülőket, akik-

nek 6—10 éve°. süketnéma gyerne 
kük van és ifleg iskolába nem jár-
tak, hogy azoknak személyi adatait 
és lakásuk címét Városháza 46 sz. 
szobájában sürgősen, feltétjeiül je-
lentsék be. 

Polgármester 
Üzletemhez pénzes közreműködő 

társat keresek Grossman Béla. 

Felhívás 
A szakmaközi titkárság felhívj* 

az összes hűsipari munkások figyel-
mét, hogy fontos szakszervezett 
ügyben folyó hó 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. 

Főszerkesztő • S i m a L á s z l ó . 
Felelő« s z o r k e s / t ó ; S z ő k e F e r e n c . 
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