
Szentes, 1947. május 22. csütörtök Ara 40 fillér. 
, L LXXVU. évfolyam, 114. szám. 

e l ő f i z e t é s i dl| 
a g y hó n a p r a 

tO f o r i n t . 
IEI EFOR : 301 sz. SZENTESI 

m m * § 
Keretes- és apró-
hirdetések ársza-
bás szerint. :-: 
TELEFONI 301 sz. 

Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

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

Az eperjesi és királysági szavazók Szentes mellett döntöttek 

Elég volt! 
Hiába mentek el a szentesi dol-

gozók a türelem legvégső haláráig, 
a helyi kisgazda- vezetőség és a 
Szentesi Újság továbbfolytatta de-
mokrácia ellenes sőt az utóbbi 
időben már azt is mondhatjuk, 
hogy fasiszta tevékenységét. Külö-
nösen áll ez a Szentesi Újságra, 
amely az utóbbi hetekben már odáig 
vetemedett, hogy nyiltan az ellen-
forradalom szolgálatába S7egődött. 

Ha visszapillantást vetünk az el 
mult hónapokra s tekintetbe vesz-
szük azt, hogy már hosszú hetek 
óta viszonylagos nyugalom van a 
belpolitikában, s a pártközi béke 
hatása jelentős mértékben meglát-
szik, ugy poliiikai, mint gazdasági 
életünkben s jótékonyén érezteti 
hatását, akljor valamennyi őszintén 
demokratikus érzelmű szentesi dol-
gozó szomorúan látja, hogy váro-
sunkban még mindig nem állott 
helyre a koalíció egysége, most, 
amikor uj feladatok előtt áll a ma-
gyar demokrácia s a hároméves 
gazdasági terv megindításakor min-
den eddiginél nagyobb szükség 
lenne a demokratikus erők összefo-
gására. Nem rajtunk, a baloldali 
pártokon mult, hogy a pártközi béke 
még nem áliott helyre, számtalan 
esetben leszögeztük ugyanis, hogy 
csak demokratákkal vagyunk hajlan-
dók koalíciót alkotni. Ktt memoran-
dumot intézett a baloldali blokk a 
szentesi kisgazdapárthoz, mindkét 
esetben követelvén a pártvezetőség 
és a párt megtisztítását az oda be-
furakodott reakció-? ellenforradalmi 
elemektől. Mindkét memorandum 
hatástalan maradt. 

Örömmel vettük a hírt annak 
idején, hogy a Kisgazdapárt köz-
pontja arra a jelentős lépésre hatá-
rozta el magát, hogy vizsgálatot 
indít a szentesi kisgazda-vezetőség 
ellen. Sajnálattal kellett azonban 
megállapítani, hogy az egész csupán 
cirkusz volt, amelyet a baloldali 
pártok félrevezetésére használtak föl. 
S azóta nem változott semmi, vagy 
ha változott is, csak rosszabbra 
fordult a helyzet: a Szentesi Újság 
a reakció szócsövévé válik, egyre 
nyíltabban ma már ugyszóiván 
naponként támad a demokrácia, és 
a demokratikus épitő erők ellen, s 
minden alkalmat megragad arra, 
hogy a munkáspártokat a demo-
krácia igazi védelmezőit mocskolja 
és gyalázza. 

A dolgozók türelmének is van 
határa, s amikor most azt üzenjük 
a túloldal felé, hogy elég volt, ak-
kor ezt Szentes dolgozó népének 
lehengerlő többsége nevében üzen-
jük. Elég volt az aljas mausere-
zésekbői, egyenesen öngyilkosság 
volna, ha tovább törnénk 3zt, hogy 

A Truman-doktrína azt jelenti: 

A világ hadüzenet nélküli háborúba kerül 
Henry Walkce hétfőn beszédet 

mondott Hollywoodban. A volt ame-
rikai elnök kijelentette : a világ vá-
laszthat az Egyesült Nemzetek sze:-
vezetével való együttműködés és a 
tartós béke, vagy a Truman- dok-
trína és a hsdüzenet nélküli háború 

között. 
Kommunizmus és kapitalizmus 

megmaradhat egymás mellett az 
Egyesült Nemzetek szervezetén belül 
— folytatta Wallace — deaTruman-
doktrina azt jelenti, hogy a világ 
hadüzenet nélküli háborúba kerül. 

A fegyveres és fegyvernélküli had-
viselés közötti választóvonalat na-
gyon nehéz meghúzni, különösen, 
amikor olyan sokan közelednek az 
atombombához avatatlan kezekkel. 

Az eperjesi és királysági szavazás 
Szentes mellett döntött 

Május 19-én és 20-án folyt le a 
népszavazás Eperjesen és a két Ki-
rályságon a fölött, liogy ezek a ha 
tárrészek hova tartozzanak. A sza-
vazás eredménye az, hogy 297-en 
szavaztak arra, hogy az elcsatolásra 
szánt területek megmaradjanak Szen-
tes mellett, 23-an szavaztak arra, 
hogy Kiskinlysághoz, illetve Fábián-
sebestyénhez csatolják ezt a terüle-
tet, vagy annak egyrészét, amely 
összesen hét százaléknak felel meg. 
Jellemző a dolgokra az, hogy azok 

az újgazdák, akik régebbi birtokuk, 
vagy pedig alkalmaztatásuk miatt a 
Cserebökényhez csatolt területen lak-
nak, vagy tartózkodnak, vagy Csc-
rebökényben van földjük, kivétel 
nélkül Szentes mellett akarnak ma-
radni. Ezeken kívül megjelentek a 
szavazás alkalmávál kint a birtokos 
gazdák közül, akik nem laknak kint 
36- an. Itt jegyzőkönyvet vett fel az 
eljárást vezető dr. Boros Kálmán 
vármegyei főjegyző és ezek jegyző-
kön} vbe mondták, hogy mint bir-

tokosok, birtoktestükkel Szenteshez 
akarnak tartozni továbbra is. A ta-
vasszal, márciusban is volt már 
szavazás és ezalkalotnmal 79 szá-
zaléka szavazott Szentes mellett, 21 
r.7ázaléka akart elszakadni. A hely-
zet tehát azóta megváltozott. Olyan 
nagy hatással volt Cserebökény 
megalapítása, hogy a 21 százalék 
szakadárból csak 7 százalék maradt 
meg. A szavazás rendben és pártat-
lanul folyt le. 

Molotov a hadifoglyok 
hazaszállításáról 

Molotov szovjet külügyminiszter 
szóbeli jegyzéket juttatott el Szekfü 
Gyula moszkvai manyar követhez. 

A szóbeli jegyzék közli, hogy a 
Sztálin generalisszimuszhoz intézett 
levélben foglalt kérelmet a szovjet 
kormány megvizsgálta, annak helyt-
adott és elrendelte, hogy a magyar 
hadifoglyok szabadonbocsátását és 

hazaszállítását még a Magyaror-
szággal kötött békeszerződés ratifi 
kálása, illetve életbelépte előtt már 
ez év májusában kezdjék meg. 

A szovjet külügyminiszter arra 
kérte a követséget, hogy fenti el-
határozását hozza a magyar köztár-
saság kormányának tudomására. 

Szakasits: Kíméletlenül 
letörjük a spekulációt 

Szakasits Árpád miniszterelnökhe-
lyettes a Szociáldemokrata Párt fő 
titkára a sajtó képviselői elölt a kö 
vetkezőket mondotta a drágaság el-
leni harcról : 

Bizonyos, hogy drákói szigorral 
kell fellépni a drágulás és az árdrá-
gítás ellen olyan intézkedések soro-

zatával, amelyek alkalmasak az árak 
és bérek egyensúlyának biztosítására. 
Nem egyes hivatalok dolga ez, ha-
nem az egész kormányé. Éppen ez 
a felelősség ösztönzött arra, hogy a 
Gazdasági Főtanácsban a drágaság 
kérdését szóvá tegyem. 

A Szociáldemokrata Párt 

gazdasági főbizottsága már 
hetek óta foglalkozik az árak 

és bérek kérdésével, 
a párt miniszterei a legszorgosabban 
kutatják, hogyan lehetne minél sür-
gősebben és minél eredményesebben 
féket vetni az indokolatlan drágaság-
nak. A Szociáldemokrata Párt, mint 
mindig, ebben a kérdésben is, ter-
mészetesen a dolgozó magyar milliók 
mellé áll és csak is az ő érdekeiket 
tartja szem előtt. 

Éppen ezért a párt minden erejé-
vel megvédelmezi a stabilizáció mű-
vét és 

ha a spekuláció nem tér 
észre, akkor n e m szabad 
visszariadni a legkíméletle-
nebb eszközök alkalmazá-

sától, 
attól sem, hogy akasztófát ácsoljunk 
a spekulánsok, az árdrágítók, sza-
botálók, a gazdasági élet ellenforra-
dalmár: i számára. 

Az árdrágítók elleni harc egyéb-
ként egyre nagyobb erővel folyik a 
fővárosban és a vidéken egyaránt. 
Budapesten és az ország számos 
más városában ismét tüntetések 
zajlottak le a drágaság ellen. 

egyesek a demokratikus szabadság-
jogokat a demokrácia megdöntésére 
használják fel. Utolsó felhívással 

kell fordulnunk a szentesi Kisgazda-
párt demokratikus parasztságához, 
vessen véget ezeknek az áldatlan 

állapotoknak, végezze el maga a 
nagytakarítást, amely már régóta 
esedékes és kívánatos. (Qy. A . ) 
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S z a v a v a z á s 
u t á n 

A lap más helyén olvashatja az 
érdeklődő, hogy megtörtént a nép-
szavazás a megmaradt mucsiháti, 
valamint az egész eperjesi és két 
királysági részen és a szavazás ered-
ménye szerint a lakosság irdd és 
mondd: kilencvenhárom százaléka 
nyilvánította azt az akaratát, hogy 
ezek a Szentestől elszakitásra szánt 
részek annak ellenére maradjanak 
meg Szentes város halárrészeinek, 
ha a felsőbb hatalmak Cserebökény 
„bölcs" megalkotásával el is válasz 
tották a város közvetlen kapcsola-
tából. Igen tanulságos dolog, hogy j 
még azok is kivétel nélkül a város | 
mellett való maradásra adták lesza- , 
vazataikat, akik érdekelve vannak ; 
Cserebökényben. Lehet, hogy épen 
ez az érdekeltség hagyott keserű 
szájízt . . . Nagyon jellemző az is, 
hogy az első népszavazás idején 21 
százaléka akart elválni a várostól a 
határrészek lakosainak s ma csupán 
7 százaléka . . . Ma már vannak 
tapasztalatok, talán ek'g keserves 
és sanyarú tapasztalatok, amelyek 
figyelmeztetik az érdekelteket arra, 
hogy mit jelent az a „nagyszerű és 
boldog" élet, az a „közigazgatási el-
dorádó", ami a bibickocogóra 

A dunavölgyi államok gazdasági 
együttműködését határozta el 

i budapesti szocialista konferencia 
Végetért a közép és délkelet 

európai államok Szooiáldomokrata 
Pártjainak háromnapos Konferen-
ciája A konferencia egyik legfon 
tosabb feladatát gazdasági albi-
zottság látta el, amely a konfe-
rencia megnyitása után azonnal 
összeült és tanáoskozásalt hétfőn 
dóiban fejezte be. A bizottságban 
Bán Antal iparflgji miniszter el-
nökölt. A két és félnapos tanács-
kozás eredményeképen született 
meg az az egyhangú batározati 
Javaslat, amelyet Bán Antal ter 
Jesztett a konferencia elé. A kon 

forenola a- batározati Javaslatot 
rövid vita után magáévá tette. 

A Javaslat kimondja, hogy a 
konferencia egyhangúlag elhatá-
rozza annak a gazdasági együtt 
működésnek folytatását, amelynek 
alapjait a Prágában megtartott el-
ső konferencián raktak le. A kon-
ferencia múlhatatlanul szükséges-
nek itéii, hogy minden gazdasági 
program a közép- és délkelet euró-
pai országok együttműködésének 
szellemébon terveztessék és haj-
tassék végre. A konferencia elvet 
mindenféle gazdasági önképződést 

és törekvése arra irányul, hogy A 
kis gazdasági egységek jelenlegi 
gazdasági ós mflszakl üátrauyait 
lehetőség szerint kikapcsolja. 

A konferencia a szélesebb ala-
pokon nyugvó hosszúlejáratú ke-
reskedelmi szerződések mellett fog-
lalt állást és a következő pénzügy-
politikai rendszabályokat ajánlja'. 
Több oldalú klíringrendszert, hl 
teljuttatásokat, kölosönös segély, 
nyújtást a valutastablllzácló meg 
valósítására, Illetve biztosítására. 

Ha a beszolgáltatás mértéke fokozódik 

ugy a vármegye kenyérellátása 
biztosítva van az új termésig 

pitett s jelenleg csak az illetékes 
tényezők káprázalos fantáziájaban 
„virágzó nagyközség" Cserebökény 
tud lakosságának nyújtani. Mi nem 
tulozzuk a dolgokat, de emberi 
szemmel és az élet értelmével te-
kintjük mindazt, ami eddig történt 
s merünk ítélni az elkövetkezendők-
ről. Nem vádolunk senkit, de te- • 
temre hívjuk azt a délibábkergető és ' 
csökönyös megátalkodást, amely a * 1 

hivataiszoba zöldasztalánál kieszelt 
tervek alapján akarja boldogítani azt \ 
a szerencsétlen embert, akinek min-
den jár az eszében, de az a bol- • 
dogság semmiesetre sem, amit a 
cserebökényi szik nyújt egy soha l 
valóra nem váló, de hatalmi parancs-
csal erőszakolt, rákényszeritett köz-
ségesdi „biztosit" . . . A tanyai 
lakosnak utakra, iskolákra és piacra 
van szüksége a közigazgatási ké-
nyelem melleit. Az előbbiekre min-
den bizonnyal elsősorban, mert a 
ló ut legyőzi a távolságot s a köz-
lekedés fejlesztése nevetségessé te-
szi a határokat. Iskola kell, hogy 
kulturát árasszon. És piac kell, ame-
lyen elsősorban „értékesíteni" tud 
s csak másodsorban beszerezni. Mert 
a tanya népének termékei eladása a 
legfontosabb s erre a piacot nem 
egy a fantáziában a mese „kacsa-
lábon forgó tündérpalotáival ékes", 
de valóban nem lévő községben ta-
lál, de abban a városban, amelyhez 
az ő földje évszázadok óta tartozott 
s amelynek fejlődését és virágzását 
ősei épugy munkálták, mint ömaga. 
Közigazgatást a város is tud adni, 
amint hogy már ad is, orvost sok-
kal biztosabban, mint a reménybeli 
község, mert hiszen ez a kérdés 
már illetékes helyen tisztázott dolog 
is . . . Mi nem akarunk sem ve-
szekedni, sem hangoskodni. A sza-
vazás után a városiak meleg szere-
tettel szorítják magukhoz azokat a 
tanyaiakat, akik szivben és testben 
akaratban és elhatározásban szen-
tesiek — és akiket nem vezet félre 
sem a hangoskodó propaganda, se 
a meggondolatlan elhamarkodás, de 
a maguk emberi érdekeinek tisztán 
látásával döntenek jövendőjük felől... 
még a történelmet is ismerik, tud-
nak József császár boldogító „pa-
rancsairól", amelyeket vissza kellett 
vonni, mert él az élet és az élet 
parancsol, az erőszakot elmossa az 
, d ö • • . S ima László 

A kenyérellátás országos minisz-
teri biztosa leiratában értesítette a 
főispánt, hogy a vármegye székhe-

tele- í lyén a közellátási minisztérium köz-
ponti kiküldöíljének vezetése mellett 
megtartott értekezlet során megálla 
pításí nyert, hogy a főispán gond-
jaira bízott törvényhatóság kenyér-
ellátás szempontjából a gazdasági 
év végéig aktívnak ialáltatott. Ezek 
szerint 

1947. junius 30-ig, felhasz-
nálás szempont jából julius 

10-ig mutatkozó kenyérsztík-
ségietet a törvényhatóság 
területén meglévő, valamint 
a gazdaság i év hátra levő 
részében további begytí j té-
héből várható vagonmeny-

nyiségből fedezni tudja. 
Felk:ri a főispánt, hogy a gond-

jaira bízott törvényhatóság területén 
a begyűjtést teljes eréllyel szorgal-
mazza, illetve annak sikerét előmoz-
dítani igyekezzen. 

Hadifogoly-szakértők utaznak 
Moszkvába 

Szekfü Gyula moszkvai kövelünk 
táviratban közölte, hogy a hadi-
foglyok hazaszállításával kapcsolat-
ban számos olyan kérdés vetődött 
fel, amely feltétlenül szükségessé 
teszi, hogy még a megkötendő ha 
difogoly egyezményt tárgyaló bizott-
ságnak Moszkvába érkezése előtt a 

hadifogolykérdcsben teljesen jártas 
két szakértő utazzék sürgősen a szov-
jet fővárosba. A népjóléti miniszter ki-
küldöttjeként dr. Újhelyi Szilárd 
elvtárs miniszteri osztályfőnök, a 
Hadifoglyok Hazatérését Előkészítő 
Bizottság Elnöke megy Moszkvába. 

Művészet 
A pünkösd-hétföi hangverseny elé 

Szokatlanul nagy érdeklődés előzi 
meg városunkban az „Intermezzó" 
hangversenyiroda pünkösd hétfői 
nagyszabású hangversenyét. A hang-
versenyen mint ismeretes közremű-
ködik Romvári Oertrúd a filmekről 
és a rádióból közismert művésznő, 
ki népszerű operettrészleteket énekel 
és vidám francia verseket szaval. 
Szabó András zongoraművész zon-
goraszámat bizonyára élmény lesz a 
komoly zenét kedvelő közönség szá-
mára. Szabó András nagysikerű bu-
dapesti hangversenye után, Szen-
tesen szerepel először nyilvánosan 
a zongora számaival. Szabó András 
műsorába szerepel Beethoven: Szo-
náta É-mol, Debussy: A lenhajú 
lány; Amit a nyugati szél látott, 
SC Chopin: 2 tanulmány. Dr Ve-
rebes Tibor hangversenyénekes nép-
szerű opera és operettrészleteket 
énekel, míg Osváth László színmű-
vész magyar és külföldi szerzők vá-
logatott verseit szavalja. A vidám-
ságról a mulattatásról az egész mű-
soron keresztül Juhász József a leg-
népszerűbb magyar filmszínészek 

egyike gondoskodik, aki az egész 
hangversenyt végikonferálja. A hang-
verseny a Tóth József színházterem-
ben lesz megtartva pünkösd hétfőn 
délután 5 és este 8 órai kezdettel. 
Jegyek elővételben a Szántai do-
hánytözsdén kaphatók. 

Leszállította a tábla 
a csongrádi baromfi-
feketézők büntetését 

Néhány hónappal ezelőtt ítélkezett 
a szegedi uzsorabirósig Hajdú László 
csongrádi baromfikereskedő és két 
bevásárlója, Sinkó László és Dragu-
lovits István ügyében, akik nagyobb 
mennyiségű hizott kacsát es libát 
vásároltak és adtak el a megengedett 
áron felül. Az ügy most került az 
ítélőtábla elé, amely Hajdú büntetését 
2 évről 1 évre, Sinkóét 15 hónapról 
10 hónapia és Dragulovitsét 1 évről 
8 hónapi börtönre szállította le. Az 
ítélet jogerős. 

INNEN-
ONNAN 

Franciaország 
Az amerikai hadsereg vezetői Pá-

risban közölték, hogy a Franciaor-
s z á g b a állomásozó amerikai csapa-
tok létszámát kétszeresen meghalad-
ják a Franciaországban tartózkodó 
amerikai katonaszökevények. Közöl-
ték azt is, hogy az amerikai katonák 
által elkövetett minden 4 bűneset 
közül hármat a francia rendőrség 
mellé beosztott polgári ruhás ameri-
kai kaíonarendőrök sikeres nyomo-
zása folytán 3 — 5 nap alatt felderí-
tenek. 

Németország 
amerikai övezetében a megszálló ha-
tóságok közvéleménykulatást végeztek 
arról: antísze niták-e a németek? A 
ntegkéi de/ettek 40 százaléka ellensé-
gesen nyilatkozott a zsidókról, 20 
százalékának nem volt véleménye és 
csak 40 százaléka fordult szembe az 
antiszemitizmussal. 

Spanyolország 
Az „Arriba" cimű spanyol újság 

részletesen ismerteti Truman elnök 
„kommunista veszélyről" szóló nyi-
latkozatait és büszkén megállapítja, 
hogy az amerikai államférfiak ma 
ugyanazt a politikát folytatják, ame-
lyet már löbb mint 10 évvel ezelőtt 
Franco megkezdett. 

Magyarország 
Dálnoki Veress Lajost, a földalatti 

összeesküvés „fővezérét", mint tanút 
hallgatták ki a népbiróságon Bódy 
Piroska ügyében. Az elnök szigorúan 
mondta a halálraítélt Dáínoki Veress 
Lajosnak: 

Figyelmeztetem a tanút, hogy csak 
a tiszta igazat vallja, mert hamis ta-
nuzásért 5 évig terjedhető fegy-
ház jár . . . 

Jó , szép, csinos, izléses 

könyve t , 
díszmunkát, stb. 

Führer 
könyvkötő készít 

Slmonyl Ernö-u. 31. 



SzociáidemoKrata nők! Készüljetek o június M Bő-napra! 
A Szociáldemokrata Párt közbenjárására: 

Vizsgára engedik azt a hét szentesi tanulót, akiket 
egy elavult antidemokratikus rendelkezéssel el 
akartak ütni a júniusi vizsgáktól 

A szentesi dolgozók iskolájának 
VIII. osztályában hét olyan tanuló 
van, akiket nem akarlak a juniusi 
vizsgákra engedni, egy elavult ren-
delkezésre való hivatkozással, ¡mert 
ezek a tanulók a tanfolyam kezde-
tekor még nem töltölték be a 18-ik 
életévüket. Munkásszülők gyermekei 
ről van szó, akik hosszú hónapokon 
át pihenésükből szakították el a ta-
nulásra szánt időt és természetesen 

tanulmányaik is költségesek voltak. 
Mindez veszélyben látszott forogni. 

A hét tanuló felkereste a napok-
ban Pintér Győző elvtársat, a Szo-
ciáldemokrata Párt elnökét és kérte, 
hogy járjon közbe Budapesten az ille-
tékeseknél, hogy ne veszítsék el az 
évet, ne vesszen kárba fáradozásuk, 
s ne legyen hiábavaló az eddig ki-
adott pénz. Pintér Győző elvtárs leg-
utóbbi budapesti utja során tárgyalt 

ebben az ügyben Bóka László elv-
társ, kultuszminiszteri államtitkárral, 
akitől ígéretet kapott az ügy sikeres 
elintézésére. A hivatalos értesítés 
tegnap érkezett meg Pintér elvtárshoz, 
amelyben közlik, hogy Bóka László 
államtitkár elvtárs elintézte az illeté-
kes ügyosztálynál, hogy a hét szen-
tesi tanuló részt vehessen a juniusi 
vizsgákon. 

Pünkösdi istentiszteletek 
sorrendje a református 

egyházban 
A nagytemplomban 

Pünkösd elsőnapján délelőtt tíz 
órakor prédikál Böszörményi Jenő, 
urvacsorai beszédet mond Sebestyén 
Béla; délután 5 órakor prédikál 
Böszörményi Jenő. 

Pünkösd másnapján délelőtt tíz 
órakor prédikál Sebestyén Béla, ur-
vacsarai beszédet mond Böszörmé-
Jenö; Délután öt órakor prédikál 
ifj. Vecseri Lajo?. 

A felsőpárti templomban 
Pünkösd .első napján délelőtt 9 

órakor prédikál Gilicze László, ur-
vacsorai beszédet mond Nyíri Jó-
zsef; délután 5 órakor prédikál dr. 
Kádár Imre. 

Pünkösd másnapján kilenc órakor 
prédikál Kanász Nagy József, urva-
csorai beszédet mond ifj Vecseri 
Lajosi délután 5 órakor prédikál a 
legátus. 

5zövetl<ezeti 
F e l ü g y e l ő s é g 

5zentesen 
A Magyar Kormány a szövetkeze-

tek támogatása, a szövetkezetek ér-
dekeinek hathatósabb védelme és az 
álszövetkezetek mielőbbi felszámo-
lása céljából minden vármegyében 
szövetkezeli felügyelőségeket szerve-
zett. A Csongrád vármegyei Szövet-
kezeti Felügyelőség cime: Petőfi-
utca 14 szám, telefonszáma 48. Ille-
tékessége kiterjed Szeged és Hód-
mezővásárhely törvényhatósági jogú 
városokra is. A Szövetkezeti Fel-
ügyelő minden hét csütörtökén hi 
vatali helyiségében szövetkezeti ügy-
ben felvilágosítással és tanáccsal 
szolgál. Egyéb napokon a szövet-
kezeteket látogatja. 

A Szövetkezeti Felügyelőségen 
beszerezhető „A szövetkezeti tör-
vény magyarázata", a szövetkezet 
jelentkezésére előirt nyomtatvány, 
valamint a „Szövetkezés" című hi-
vatalos heti szövetkezeti újság is 
előfizethető. 

B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
M á j u s 22, 1 n a p i g ! 

Az orosz filmgyártás kacagó remeke! 

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

H I R E K 
Ma májún 22. Rom. kat. Júlia sz., 

protes t«m Júlia. 
Vízállásjelentés: Tisza 21-én 30, K u r c a 

298. 
H ő m é r s é k l e t , + 12 lok 
Időjárásjelentés i Mérsékelt szél, egyes 

helyeken záporeső, a hőmérséklet nem 
változik lényegesen. 

ügyeletes gyógyszertárak i május 1 7 — 
24. Kerekes—Torday . 

Szabadság Mozgó: Virág a vi-
harban. (Francia film). 

Esővágy 
Hetek óta sóvárgunk eső után. 

Talán nem is mi, hanem a mezők, 
a fiivek, a fák, a virágok — és a 
vetések... Őket kellett volna legel-
sőknek tennem, de rendesen az elsők 
lesznek a legutolsók, ők maradtak 
hátul... Valami szorongató érzés foj-
togat bennünket. Gyámoltalan vol-
tunk érzetében tudjuk, hogy tehetet-
lenek vagyunk, Nem bírunk küzdeni 
a természet ellen, hiába lessük az 
egymást váltó felhőket, hiába repes 
a lelkünk, mikor megcsordul a felhő, 
hiába, mert elmarad az eső, s ránk 
tenyerel a maga borzalmas valósá-
gában a negyedik esztendei aszály. 
Borzalmas tél duhajkodott felettünk. 
És megcsalt Gyertyaszentelő, Mátyás, 
Sándor-József Benedek, megcsalt 
minden-minden, mert a hirtelen nyilt 
tavasz megfugyasztotta a gyümöl-
csöt, a kora-aszály elpusztít min-
dent... Eszembe jut a régi, esőt kérő 
versike eleje: Ess eső, ess, kiszárad 
u föld, kiég belőle minden, ami zöld... 
Eszembe jut és újra érzem a kese 
rűséget, mert nem esik a mindent 
megújító eső, mert egymás után 
kezdett hullani az áldás.. de csak 
kezdett, mert pár perc alatt véget-
ért.. és szomjas maradt a föld, to-
vább pusztul minden, ami az élet 
reménye volna... Ugy vagyok, mint 
Heine, szilaj keserűség fog el, az 
esővágy dühe tesz bőszültté... nem 
rimánkodom, hogy ess eső... Nem, 
de követelem, hogy ess, mert te is 
országépttő vagy, 5 ha elmaradsz, 
akkor... fekete hatalmaknak adsz 
erői... Eső, segítened kell nekünk! 

(S-ó) 

— Evangélikus pUnkösdi Is-
tentiszteletek. Az evangélikus 
templomban pünkCsd heteben, szer-
dától-péntekig minden nap d. u. 6. 
órakor bűnbánati istentisztelet van, 
az igét Filepp Imre lelkész hirdeti. 
Pünkösd vasárnap d. e. 10 órakor 
ünnepi istentisztelet úrvacsora osz-
tással, pünkösd d. e. 10 órakor 
konfirmáció, tartja Virányi Lajos 
alesperes. Szórvány istentiszteletek: 
Nagykirályságon az áll. iskolában 
d. e. 10 órakor, Fábiánsebestyénben 
az ONCsA telepi áll. iskolában d. u. 
2 órakor lesz ünnepi istentisztelet 
úrvacsora osztással pünkösd vasár-
napján. Az istentiszteleteket Dér 
Endre s. lelkész vezeti. 

— Baleset. Szabó Jenő 10 éves 
kisfiú tegnapelőtt az egyik szentesi 
iskola udvirán játék közben elesett 
és jobb-alsó lábszára eltört. A mentők 
a kórházba szállították. 

Életveszélyes 
a mucsiháti öngyilkos 

állapota 
A szentesi mentők tegnapelőtt be-

szállították a közkórházba Czakójó 
zsefné 46 éves Mucsi-háti lakost, aki 
egy késsel felvágta ereit. Az öngyilkos 
állapota életveszélyes. 

5==Tdiófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 alatt. 

— Milánóban is beszakadt a 
tribün. Milánóban a futball stadion-
ban megismétlődött az ÜllőiAiti sze-
rencsétbnség. A mérkőzésre 40 ezer 
ember gyűlt össze. A tribün egy ré-
szének tetejére ís felfurakodtak a 
nézők, mire a tribün teteje beszakadt 
és a közönségre zuhant. A hatalmas 
recsegésre a közönség körébm pánik 
tört ki, mindenki betódult a pályára, 
elsodorva az erős dróthálót, ami a 
közönséget a pályától elválasztja. 50 
súlyos sebesülés történt. 

Ország - Világ 
Az üzemi textil — és cípöellátás 

visszaállításáról tárgyal a Gazdasági 
Főtanács. 

Az amerikai katonák 52 000 meny-
asszonyt vittek el Európából. 

Szocialista miniszterelnöke lesz 
Japánnak. 

26 halottja van a római filmgyár 
égésének. 

Katonai küldöttség indult Ameri-
rikából Törökországba. 

Német hadifoglyok Triesztben meg-
dézsmálták a Magyarországra küldött 
amerikai szeretetcsomagokat. 

KészQUSn az Iparos Nőegylet 
DOnhSstff 

Rózsa-es t jé re 
istületben. 

Tanácskozás az UNO-
ban a sajtó-
szabadságról 

Az Egyesült Nemzeteknek a sajtó 
és a hírszolgáltatás szabadságával 
foglalkozó albizottságában Henri 
Laugier helyettes főtitkár kijelentette, 
a történelem azt tanítja, hogy a hír-
szolgáltatás szabadságának elnyo-
mása mindig valamennyi szabad-
ságjog megtagadásának első lépése. 
Az albizottság elnökévé Van Heuven 
németalföldi delegátust választották 
meg, alelnök Sychrava csehszlovák 
kiküldött, főelőadó pedig a kanadai 
Freguson lett. 

800£ajong9llin0lcs0s 
kb 200 db termőföval adó 

Cim a kiadóhivatalban. 

Hirdessen lapunkban! 

Méius 23án, pénteken n n M f l f t a pártszékházban 
este fél 8 órai k e z d e t t e l |f U I I 6 il I (Ko«uth.„. 

Előadó: Dr. Greiner Károly elvtárs. 



1 SZENTESI LAP 1947. máj. 22. 

— Vekerháton és Kajánon 
szentmise lesz. Pünkösd második 
ünnepén, hétfőn d. e. 9 órakor Ve-
kerháton, 12 órakor Kajánon lesz 
szentmise és szentbeszéd. Pünkösd 
első ünnepén a tanyai hivek számára 
is a Jézus Szive templomban lesz 
az istentisztelet. A kapucinus atyák 
templomában pünkösd három ünne-
pén 40 órás szentségimádás lesz < 
foglyokért és a világbékéért. Vasár 
nap d. e. 8, 10 és fél 12 órakor 
lesz szentmise. 10 órakor lesz a 
plébániai hívekért az ünnepélyes 
szentmise. Hétfőn d. e. 7, 8 és 10 
órakor kezdődnek a szentmisék 
Mindhárom este 6 órakor papi zso-
lozsma, 7 órakor közös szentség 
imádás és szentbeszéd lesz. 

— Méhek védelme. A földmi-
velésügyi miniszter 185.300/1941. 
számú rendelete értelmében, virágzó 
fákat, bokrokat, virágokat a virág-
szirmok lehullásáig arzén tartalmú 
növényvédelmi szerre! permetezni, 
illetőleg porozni tilos. Aki ezt a 
rendelkezést megszegi azt büntetik. 
Mindenkit kérünk, hogy a méhek 
kímélése érdekében tartsák meg ezt 
a rendeletet. 

— Kérem azokat az illetőket, 
akik a várostól a laktanyáig motor-
kerékpárról leesett pokróc, pulóver, 
zsák csomagot felvették azzal, hogy 
ismernek engem és majd személye-
sen behozzák, haladéktalanul hozzák 
be jutalom ellenében, különben a 
feljelentést megteszem. 

R. Szabó László, Soós-utca 16. 
— Felhívás. Felhívom az építő-

munkások figyelmét, hogy május hó 
26-án (pünkösd másnapján) délelőtt 
10 órakor nyilvános épitömunkás 
gyűlést tartunk. Török János köz-
ponti vezetőségi tag részvételével. 
Kérem a tagok pontos megjelenését. 
Qyenes Péter. 

— Mentőautó telefonhlvó szá-
ma 23. 

— A szervezett munkások 
Bőripari Termelő és Értékesítő Szö-
vetkezete felhívja tagjait, igazgató-
sági és fesügyelö bizottsági tagjait, 
hogy f. hó 23-án, pénteken d. u. 4 
órai kezdette! szövetkezeti értekezle-
tet tart, melyen a tagok megjelenése 
kötelező. Tárgy: A szövetkezeti 
ügyekről való beszámolás. 

Szövetkezet igazgatósága. 

A Szovjetunió ratifikálja 
a csatlósállamokkal kötött 

békeszerződéseket 
Az MTI jelenti, hogy — londoni 

értesülés szerint — a szovjet kor-
mány értesítette körülbelül három 
hete a brit kormányt, hogy a Szov-
jetunió kész a csatlósállamokkal kö-
tött békeszerződéseket májusban ra-
tifikálni. 

Hirdetmény 
Felhívom mindazokat, akik jóvá-

tételre, vagy a vörös hadsereg ellá-
tására jószágot szolgáltattak be, de 
ellenértékét még nem vették fel, 
hogy búzakötvényeik átvétele végett 
május hó 31. napjáig, ünnepeket 
kivéve bármelyik napon jelentkez-
zenek a beszolgáltatási osztályon. 
Aki ezen időpont után veszi át bú-
zakötvényét, a beszolgáltatott jószá-
gok után járó ingyenes só juttatás-
ban részesíteni nem tudom. 
650 Polgármester. 

2 0 - 4 0 h o , d lucernát , b o d o r k á t 
v»gy g y e p e t k e r e s e k 

•itö részkaszátásra 
Sándor Lázár Vilmos utca 17 szán 

. I N T E R M E Z Z O « HANGVERSENYE 
pftnkfed hétfőn d. a . 5 é s e s t e 8 ó r a k o r a T ó t h J ó z s e f s z í n h á z b a n 

Közreműködnek i 

R o m v á r i G e r t r ú d íimszinésznő. J u h á s z J ó z s e f filmszínész. S z a b * A n d r á s 
zongoraművész. V e r e b e s Tfbor dr . hangveraenyénekea, p s v á t h L á s z l ó szinm. 

Egy Idő múlva 
politikai feltétel nélkül is 

lehet kölcsönt kapni 

A Franc Tireur című párisi lap 
cikkírója örömmel fogadja azt a 
hírt, hogy Anglia visszautasitja az 
amerikai segélyt és széleskörű ke-
reskedelmi szerződést köt a Szov-
jetunióval. Nemcsak az európai 
nemzeteknek van szükségük ameri-
kai segitságre — írja —, hanem 
Amerikának is nagy szüksége van 
arra, hogy biztosítsa magának az 
európai piacokat és ott elhelyezze 
mezőgazdasági és ipari termelésé-
nek óriáfii feleslegét. Az amerikai 
tőkések egy idő múlva örömmel 
nyújtanak újabb kölcsönöket és 
ezekhez nem fűznek majd semmi-
féle polit'kai fellételt. 

Párthfrek 
Május 22-én, csütörtökön d. u. 6 

órakor közös rendőrségi frakció-ülés 
a Kossuth u. 26 sz. alatti párlhe-
lyiségben. 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 este 8 órakor a 
közkórháznál pártest. Előadó: dr. 
Mijó János. 

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

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

MEGHÍVÓ 

A Szociáldemokrata Párt Női Csoportja 
Pünkösd első napján délután 6 órakor 
a Párt székházban (Kossuth-u. 26. ss.J 
műsoros zenés 

kávé-délutánt ren d e z. 

Belépődíj nincs. Mindenki a fogyasztást fizeti. 
Tánc éjfélig. Mindenkit szeretettel vár a Vez etöség 

Levél 
a szerkesztőhöz! 
Tisztelt Szerkesztő elvtárs! 

Szeretném, ha lapjában helyet adna 
az alábbi közleménynek : 

Nem mehetünk el szó nélkül a 
szentesi tehéntartó gazdák gondat-
lansága mellett. Számos helyen a 
reggeli órákban még jóval a csorda 
kihajtása előtt kiengedik a teheneket 
s azok minden őrizet nélkül lévén, 
kitördelik a fiatal fákat és tönkre 
teszik az utakat szegélyező bokrokat. 
Az elmúlt Ínséges telek erősen rá-
nyomták bélyegüket a szentesi ut-
cákra : az évtizedes fák eltűntek, s a 
gyönyörű, mondhatni ligetvárosnak 
nevezhető Szentesből, ma már csupán 
kivágott fák helyeit és foghíjas fa-
sorokat látunk. Nagy örömmel vet-
tük, hogy a város megkezdte a fá-
sítás s nem elég az, hogy egy ré-
szüket lelketlen emberek ellopkodták, 
most a megmaradt részük a tehén-
tartó gazdák" egy részének gondat-
lansága miatt kerül az ebek harmin-
cadjára* Az illetékes hatóságokra, 
elsősorban a rendőrségre vár ez a 
feladat, hogy ennek gátat vessenek, 
s a gondatlan tehéntartókat megrend-
szabályozzák. (Aláírás) 

Legújabb 
Visinszky szovjet külügyminiszter 

helyettes hosszabb tárgyalást foly-
tatott a moszkvai brit követtel az 
angol-szovjet szerződés felülvizsgá-
lása ügyében. A főszempont a szer-
ződés időtartamának 20-ról 50-évre 
való felemelése. A tárgyaláson ne-
hézségek támadtak a szovjet javaslat 
miatt, amely szerint sem Anglia, 
sem Oroszország ne lehessen tagja 
olyan tömbnek, amely a másik ha 
talom ellen irányul. Anglia szerint 
viszont ez lényegesen kiterjesztené 
a szerződést, amely annakidején a 
németek ellen irányult. 

Nitti az újonnan kinevezett olasz 
miniszterelnök négynapi tárgyalás 
után közölte, hogy kormányát még 
mindig nem sikerült megalakítania 
de megbízását még nem adja 
vissza. 

A görög helyzet felülvizsgálására 
kiküldött balkáni vizsgáló bizottság 
nem tud jelenté t tenni munkájáról 
a Biztonsági Tanácsnak, mert a 
bizottságon belül súlyos ellentétek 
támadtak egyrészt az angol és ame-
rikai, másrészt pedig az orosz és 
lengyel álláspont között. 

H a k g - k é n t 3 6 f i l l é r t f i z e t : 

1 kg. lisztért 1.30 kg. kenyeret kap 
Nem kell semmit fizetnje : 

1 kg. lisztért 1 kg. kenyeret kap 

a K e n y é r g y á r b a n 

SPORT 
Ma délután 6 órakor MTK— 

Vasas vegyes — Szeriles válogatott. 
MTK—Vasas: Házi (V) Lami (V) 
Demeter (M) Kiss (V) Nádas (V) 
Dobó (V) Szobel (M) Kovács I. 
(M) Fischer (M) Jónás (V) Nemes II. 
(M) Mérai (M). M— MTK, V-Vasas 

Szentes válogatott: Mészáros, Vá-
radí, Orgovánv J., Gujdár, Busái, 
Soós, Dóczi, Szabó János, Fazekas, 
Princz, Szalai. 

Mi a fenti szentesi válogatottat 
ajánljuk az illetékesek figyelmébe, 
mivel a budapesti csapat kiváló já-
tékerőt képvisel. 

(Vecseri.> 

Kézilabda 
Pünkösdhétfőn d. u. 5 órakor 

Bpesti Madisz vál.— 
Szentesi MÁV S. E. 

Budapestiben több válogatott sze-
repel. A helyi csapat a régi sok 
sikert elért felállításban: Beniczki 
— Miskolci, Juhász — Mészáros, 
Molnár, Ambrus — Szemenyeí, Fa-
zekas, Debreceni, Czaíó, Eke. 

RÁDIÓ 
Budapest I. május 22. 

7 25: Reggeli zene. 8: A jövő 
gyógyszerei. 8.15: Hanglemezek. 9. 
A házi együttes játszik. 12.15: Len-
gyel Erzsébet énekel. 12.45: A törzs-
vendég természetrajza. 13: Toki H. 
Gyula cigányzenekara. 14.10: Dr 
Dalnoki Viktorral, a 81 éves opera-
énekessel és fogorvossal beszélget 
Pongrácz Géza. 14.30: Hanglemezek. 
14 55: Petőfi világa. 16: Erőss Éva 
harmonikázik. 16.30: Gyermekrádió. 
17.10 Párthiradó 17.20: A Hadi-
fogoly Hiradó rádióközlem. 17.55: 
Áttelepítési kormánybiztosi közle-
mény. 18: A közönség kérdezi. . . 
18 20: A MÁVAG Acélhang Nőkara 
énekel. 18.45: Pedagógiai hőskölte-
mény. 19: Közvetítés a Magyar Ál 
lami Operaházból: „Otelló*. Kb. 
19 35: Falurádió. Kb. 20.25: Hirek. 
Sporthírek. Kb. 21 20: Beszámoló 
a Bartók Béla zenei emlékverseny 
előkészületeiről. 22: Hirek és kró-
nika oroszul. 22.10: Hirek. 22.30: 
Áttelepítést kormánybiztosi közlem. 
22 35: Kamarazene. 23: kevés szó 
— sok lemez. 

Apróhirdetések 
Gyönyörű tartóshullámot, haj-

festést, színezést, szőkítést Zsembá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25 

WESSELÉNYI-ulca 106 számú 
ház melyben fűszerüzlel van, eladó, 
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Központon 2, esetleg 3 szobás 

uri lakást a központon kisebbért el-
cserélném. Cim a kiadóban. 

Jó állapotban lévő használt ser-
Iont vennék, cim a kiadóban. 

Kártológép nagy golyóscsapágyas 
és Rapid ké?ikötőgép olcsón eladók 
Szent Imre h. utca 15, 4 

Főhelyen nagy üzlet berendezve 
finom iparral, pár ezerrel átvehető, 
cim a kiadóban. 4 

Fekete M. u. 1. alatl eladó egy kompiéit 

kocsitengely vasalással 

Főszerkesztő i S i m a L á s z l ó . 
Felelős szerkesztő : S z ő k e F e r e n c . 

Felelős kiadó: N a g y Mihály . 
Nyomta a . B a r á t s á g ' n y o m d a 

Felelő« nyomdavezető: C s e r n u s L. I m r f 




