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Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. S Z O C I Á L D E M O K R A T A N A P I L A P Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Szent imre herceg-utca 1. sz. 

Hatvanezer hadifogoly már útban van hazafelé 
Csehszlovák repülőgépek röpcéduláztak I Elgázolt egy öregasszonyt a szentesi 

Magyarország felett | * motorvonat 

Könnyen a Sulyok-párti lap sorsára juthat 
a „Szentesi Újság", ha tovább folytatja 

a dolgozók elleni támadásait 
Beszámoló a szentesi szakszervezetek tiltakozó nagygyűléséről 

A szentesi városi, vármegyei, va-
lamint az állami közalkalmazottak 
tiltakozó nagygyűlésben adtak de-
mokratikus érzésüknek kifejezést, 
amikor a leghatározottabban vissza-
utasították a szentesi fasiszta kis-
gazda sajtónak a szervezett mun-
kásság ellen intézett támadását. A 
nagygyűlésen elsőnek 

Solti Imre a VAOSz 
elnöke szólalt fel. Elitélte ezt az 
alattomos és durva támadás», ame-
lyet a szentesi kisgazdapárti sajtó a 
munkájukat ezernyi nélkülözések 
közepett végző dolgozók ellen irá-
nyított. 

Szavai után 
Vajda Imre polgármester 

beszélt a város részéről. A cikknek 
nem volt más célja — mondotta — 
minthogy kiprovokálja a demokrá-
ciáért önzetlen és hatalmas munkát 
végző munkásság ellenszenvét. Nem 
vonom kétségbe, hogy nem vagyunk 
szakemberek és bizonyos mértékben 
tudatlanok is vagyunk, de nézzük 
csak meg, hogy a „tudósok* az 
„okosok" mit alkottak és mivé tet-
ték az országot és azt a fölmérhe-
tetlen pusztítást és a nyomort, amit 
maguk után hagytak, mi a tudatla-
nok tüntettük el és állítottuk fel az 
uj világot. A Szentesi Újság ilyen 
irányú magatartása vétkes gyarlóság 
egy párt részéről, amikor az égisze 
alatt egy ilyen demokrácia ellenes 
kibontakozást enged napvilágra jut-
tatni. De ígérjük, hogy az ilyen irá-
nyú támadásoknak megtaláljuk az 
ellenszerét. Ugy a magam, mint a 
városháza dolgozói nevében a leg-
határozottabban visszautasítom ezt a 
támadást. Szavai után 

Pintér Győző elvtársunk 
emelkedett szólásra. Nem az első 
eset — mondotta —, hogy a Szen-
tesi Újság kiprovokálja városunk 
dolgozóinak tiltakozását. Ugy lát-
szik tú lo ldalon nem akarják he-
lyesen értelmezni a demokráciát, 
mindenképpen igyekeznek kikezdeni 
s a közügyeket intéző dolgozókat 
lejáratni. Megnyugtatjuk őket, ilyen 
alattomos mérvtí támadások ellenére 
is, gondoskodni fogunk róla, 

hogy a munkások intézzék 
a demokrácia Qgyeit a nép 

gyermekei kerüljenek a köz-
kivatalokba, 

nem pedig azok, a hülye genírik, 
akik a múltban irányították a köz-
életet és soha sem tudtak együtt 
érezni a néppel. A demokrácia ki 
fogja nevelni a maga hivatalnokait. 
És azt üzenjük a szentesi Kisgazda-
párt felé, hogy vigyázzanak, mert a 
szentesi munkásságnak egyszer el-
fogy a^türelmc és akkor az általuk 
annyiszor gúnyolt tömeget majd 
nem lehet fékentartani, de akkor 
vessenek magukra ők és azok a fiz;— 
kászok is, akik ilyen ostobaságokat 
merészelnek írni a demokráciában. 

Szavai után 
Miklós József az állami köz-

alkalmazottak 
tiltakozását fejezte ki és hangsú-
lyozta, hogy ez a cikk nem annyira 
a kontá'ságot ostorozza, mint a régi 
szellemet szeretné visszaállítani a 
demokratikus közéletbe: az uthat-
námságot és a gorombaságot. Nem 
hiszem — mondotta — hogy 

a Kisgazdapárt mögé sora-
kozottgazdatársadalom azo-
nosítaná magát ezzel az 
antidemokratikus támadással 
Utána Erdei Mihály .beszélt a 

magyar Kommunista Párt é6 a szer-
vezett munkásság nevében. Megle-
pődünk és megdöbbenünk — mon-
dotta —, hogy a demekrácia elleni 
összeesküvés leleplezése után ilyen 

hangokat mernek hallatni a szen-
tesi Kisgazdapárt berkeiben. Nyíl-
tan megmondjuk, hogy ezek az urak 
az összeesküvőkkel cimborálnak és 
a hazaárulóknak falaznak, ahelyett, 
hogy kéz a kézben támogatnánk 
egymást és jóindulattal vinnénk 
előbbie a demokrácia ügyét. A szen-
tesi szervezett munkásság nevében 
vádat emelek a szentesi Kisgazda-
párt vezetősége és szerkesztősége 
ellen. Láthatjuk, hogy minduntalan 
torlaszokat építenek a demokrácia 
haladása elé, egy ilyen torlasz a 
Szentesi Újság kontárkérdéssel fog-
lalkozó cikke is, .amely maga is 
kontármunka. Figyelmeztetjük hát, 
hogy nagyon vigyázzanak, nehogy a 
Szabadságpárti „Holnap* cimü lap-
jának sorsában osztozzanak. 

A szentesi dolgozók ezt a 
Sulyok-féle uj fasiszta han-
got a leghatározottabban 

visszautasítják. 

Téli István felolvasta a Kisgazda-
párthoz intézett tiltakozó memoran-
dumot és egy küldöttség vitte azt át 
a Kisgazdapárt székházába. 

Dr. Solti László nyilatkozata 
az eperjesi és királysági 

szavazásról 
A most folyó várospolitikai kér-

déssel foglalkozva nevezetesen az 
Eperjes- Nagy királysági szavazással 
kapcsolatosan lapunk munkatársa 
felkereste dr Solti László városi fő-
jegyzőt, aki a szavazás előzményei-
ről tett és . a Szentesi Lap május 
Il i számában közölt nyilatkozatát 
az alábbiakkal egészitette ki. 

Ezelőtt kb másfél héttel megjelent 
nyilatkozatom, amely az eperjesi és 
királysági határrészek lakosságának 
közigazgatási hovatartozandósága 
kérdésében lefolytatott szavazás előz-
ményeire és a város vezetőségének 
ezzel kapcsolatos aggályaira muta-
tott rá, — félreértésekre adott al-
kalmat. Éppen ezért akkor megje-
lent nyilatkozatomat az ügy tisztá-
zása érdekében kiegészíteni kívánom 
azzal, hogy az ujságközleményt meg 
előzően már a város polgármestere 
május hó 6-án a szavazás körülmé-
nyeivel kapcsolatos álláspontját hi-
vatalos felterjesztés formájában alis-
pán ur tudomására hozta és az uj-
ságközleménv csupán a polgármes-
teri felterjeszicsben foglaltakat tar-
talmazta. 

Mindamellett meg kell állapítani, 

hogy -alispán ur 2477—5/1947. sz-
leiratával teljesen tisztázta a szava-
zás előzményeivel kapcsolatban vi-
tásnak látszó kérdéseket és a má-
jus 19 én és 20 án megtörtént sza-
vazásról beérkezett jelentésekből egy-
öntetűen megállapítható, hogy a 
szavazás Eperjes és királysági ha-
tárrészeken teljesen szabályszerűen 
lett levezetve és így kijelenthetem, 
hogy nem vonható párhuzam a most 
lefolyt és a cserebökényi szavazás 
közölt. 

Ennek a várospolitikai kérdésnek 
végleges és megnyugtató elinlézése 
a szavazás eredményeivel összhang-
ban álló intézkedések meghozatalá-
val megvalósítható, mert az nem 
lehet vitás, hogy Szentes megyei 
városnak, mint agrár jellegű város-
nak nemcsak jövő fejlődése, hanem 
puszta léte is feltétlenül külterületi 
határának nagyságától függ és min 
den olyan törekvés, amely a város 
egyes határrészeinek elcsatolására 
irányul, — létét és fejlődését a leg-
nagyobb mértékben veszélyezteti, — 
fejezte be nyilatkozatát dr Solti 
László. 

Tizenhatmillió forintos 
építési hitel 

Az építőiparban jelentkező mun-
kanélküliség csökkentésére a Qaz-
dasági Főtanács 16 millió forint 
póthitelt engedélyezett építésekre. A 
hitelt csakis áílami építkezésekre 
fordítják. 

Legújabb 
A Biztonsági Tanács állandó tagjai 

nem tudtak megegyezni a trieszti 
kormányzó személyében. Erre a tiszt-
ségre most a Biztonsági Tanács egyik 
nem állandó tagja fog személyt ja-
vasolni. 

Tegnapi rádióhir szerint végleg 
befejezték a japán hadiipar megsem-
misítését. 

A Reuter római tudósítójának ér-
tesülése szerint Orlando csütörtök 
délután visszaadta Nicola köztársa-
sági elnöknek a kormányalakításra 
vonatkozó megbízást. Orlando kísér-
lete azért nem sikerült, mert Nitti • 
keresztény demokrata Párt nevében 
nem volt hajlandó résztvenni olyan 
kormányban, amelyben a kisebb bal-
oldali pártok is helyet kaptak volna. 
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Hadifoglyok 
Gere Lajos üzeni Oere Mihálynak 

Szentesre és Tóth János üzeni Cson-
grádra, hogy egészséges Mindketten 
szovjet hadifogságban vannak és 
arra kérik hozzátartozóikat, hogy 
adjanak életjelt magukról. 

Az amerfliQf 
szárazföldi fia ű r n e k 

M a M i a í 
A losángelísi rádió jelentése sze 

rinl Davers tábornok, az amerikai 
hadseregek parancsnoka kijelentette, 
hogy rövidesen megkezdik a száraz-
földi hadseregek hadgyakorlatait; ez 
lesz az amerikai hadsereg első had-
gyakorlata a második világháború 
befejezése után. A hadgyakorlatok 
három hónapig tartanak. 

Csehszlovák repülők 
röpcéduláztak 

Magyarország fölött 
A csütörtökre virradó éjjel cseh-

szlovák repülőgépek nagyobbmeny-
nyiségű röpcédulát dobtak magyar 
területre. A röpcédulák hibátlan ma-
gyarsággal voltak szerkesztve és a 
Horthy-rezsim alatt szokásos revi-
zionista követeléseket tartalmazták. 
Magvar körök érihetetlenül állnak az 
akcióval szemben és úgy vélik, hogy 
csupán zavartkeltésről volt szó. 

További sorozatos 
letartóztatások 
az árdrágítók frontján 

A budapesti gazdasági rendőrség 
továbbfolytatja az árdrágítók elleni 
harcot. Az élelmiszer- és textilfront 
ellenőrzése során tegnap ujabb 
letartóztatások történtek. Tegnap 
délután őrizetbe vélték Baungarten 
Sándort, az ismert budapesti tcxJil-
kereskedőt is, aki a Paulay Ede 
és a Laudon-utca sarkán lévő. tex-
tilüzletében a megengedett árnál 
sokkal magasabban adta el a tex-
tilneműeket és sorozatosan követett 
el árukapcsolást. 

A külügyminiszter 
Csehszlovákiában 

Gyöngyösi János külügyminiszter 
néhány nappal ezelőtt Csehszlová-
kiába Pozsonyba utazott Utazásának 
célja, hogy a Pozsonyban tárgyaló 
magyar delegációnak a tárgyalások 
során utasításokat adjon. 

Tábortűz 
A gimnáziumi 275. sz. „Puszta-

szeri* cserkészcsapat által 1947. , 
május 24 én este rendezendő pün- \ 
kösdölö tábortűzi előadás műsora: 

1. Felvonulás. 2 Ima — tábor-
tfizgyujtás. 3. Beköszöntő. 4 Kis-
komáromi lilázás. 5. Balatonszárszói 
pünkösdi parádé. 6 Dunántúli nagy 
pünkösdjárás. 7. Kukoricamorzsolás 1 
(Eredeti szentesi népballada, nép-
mese, nóták és táncok). 8. Zárszó. 
9. Takarodó. 

Kedvezően haladnak a moszkvai 
kereskedelmi tárgyalások 

A moszkvai tárgyalások baráti légkörben folynak és előreláthatólag 
junius elejére befejeződnek. Rónai Sándor kereskedelem- és szövet kezetügy i 
miniszter megbeszéléseket folytatott a Moszkvában tárgyaló bolgár keres-
kedelmi delegációval is a két ország közötti árucserére vonatkozóan. A 
jövő héten Moszkvába érkező finn kereskedelmi delegációval is tárgyalni 
fog Rónai elvtárs, hogy Finnország és Magyarország között előkészítse a 
kereskedelmi szerződést. 

Összeütközött két teherautó 
a Tiszahídnál 

Csütörtökön este karambolról ér-
kezett jelenlés a rendőrséghez. E 
szerint á Tiszahfd előtt a szentesi 
oldalon két teherautó összeütközött. 
A rendőrség azonnal kiszállt a hely-
színre, ahol a 35 és 36-os kilomé-
terkő között egy teherautót talált az 
árokbafordulva, amely a kökarf^t is 
kiszakította. Igazolásra szólították 
fel a kocsi vezetőjét, akinek azon-
ban nem volt hajtási igazolványa s 
emiatt a rendőrség ellene folyamatba 
tette a kihágási eljárást. Laurenczi. 

Gyula a kocsi vezetője előadta, hogy 
egy ismeretlen teherautó jött vele 
szembe és az tiiötte el kocsiját. 
Közben — mint mondja — a zűr-
zavarban vesztette el hajtási igazol-
ványát. A k o c s i egyébként egy 
szarvasi MATEOSz gépkocsi. Az 
összeütközésnél baleset nem történt. 
A rendőrség folytalja a nyomozást 
és igyekszik megállapítani az elme-
nekült másik teherautó kilétét. A 
szálak Békéscsabára vezetnek. 

•„INTERMEZZO" HANGVERSENYE 
pünkösd hétfőn d. u. 5 és este 8 órakor a Tóth József színházban 

Közreműködnek ? 

Romvári Gertrúd fimszinésznő. Juhász József filmszir.ész. Szabó András 
zongoraművész, Verebes Tibor dr. hanffversenyénekes. Osváth László szinm. 

Törökország 
és az amerikai segély 

A Francé Presse hírügynökség 
ankarai jelentése szerint a török 
vezérkar különleges bizottságot ala-
kított. E bizottság a török hadsereg 
azon hadianyagszükségleteinek pon-
tos megállapításával foglalkozik, 
amelyeket „Törökország és Görög-
ország megsegítéséa-röl szóló tör-
vény alapján Amerikától kérni fog. 
Szalih Amurtflk tábornok, a török 
vezérkar főnöke ebben a kérdésben 

tárgyalt Redzsej Peker külügymi-
niszterrel. 

Nem hivatalos jelentések szerint 
Törökország állítólag néhány hadi-
cirkálót kap Amerikától. 

A közelmúltban amerikai bizott-
ság érkezik Törökországba, amely 
a török hadsereg és flotta állomá-
nyának kérdését technikai s?em-
pontból fogj« tanulmányozni. 

Hatvan ezer hadifogoly 
már útban van hazafelé 

A magyar hadifoglyok első csoportja május 18 án Jassiba érkezett, 
ahonnan útnak inditoüák őket a Fok:ani i gyüj:őtáborba Innen rövidesen 
Debrece. be indulnak. Ujabb szerelvény érkezését a napokban várják. Ez 
ujabb csoportban mintegy ezer magyar hadifogoly lépi át a román határt. 
Legújabb hírek szerint 35 szerelvény 60 ezer hadifogollyal, akiknek leg-
nagyobb része magyar, uton van a Szovjetunió területén Románia felé. 

A magyar kormány csütörtökön mepkapta a szovjet kormány távira-
tát arról, hogy a magyar hadifoglyok hazaszállítását megkezdték. Debrecen 
felkészült hazatérő végeinek fogadására. 

T i z r e n d b e l i c s a l á s é r t két év re Í tél tek 
egy s z e g v á r i n a p s z á m o s t 

ünnepség rossz idő esetén 
netTön lesz megtartva. 

A szegedi Törvényszék egyes-
blrája kedden tárgyalta O nyik László 
szegvári napszámos csalási ügvét. 
Ornyikot már többízben büntették 
csalAs miatt és legutóbb is két és 
fél évi fogházbüntetést töltött a váci 
fogházban. A tanúvallomások során 
kitűnt, hogy Ornyik árdrágítást is 
követett el, mivel a 40 forintos bú 
zát 50 forintos áron kínálta eladásra. 
A törvényszék cgyesbírája dr. Hárs 
László a visszaeső bűnöst tí?rend-
teli csalásért két évi fogházra és 
5 évi jogvesztésre ítélte. Ornyikot 

és a fekete árat megadó ga/dákat 
az uzsorabírócág árdr .gftás miatt 
külön vonja felelőségre. 

B É L A B Á C S I 

M E G N Y Í L I K I 

halászcsárdája 
a klstiszaszlget s a r k á n 
pünkösd első napján — 

cA félrevezetés 
és a hazudozds magas-iskoláját 
mutatja be a Szentesi Újság. íme 
a legfrissebb: A lap tegnapi szá-
mában olvassuk, hogy mSzentesi 
eseményekkel foglalkozik a Kis 
Újságnak, a Kisgazdapárt buda-
pesti napilapjának mai száma. 
Feltétlenül olvassa el!u — Na 
már most kérem a hiszékeny szen-
tesi ember megveszi a Kis Újságot, 
elejétől végig átböngészi, majd 
újból áttanulmányozza hátulról 
előie, forgatja össze-vissza, végül 
dühösen lecsapja: egyetlen sor 
sincs benne szentesi eseményekről, 
így csinálja a propagandát a Szen-
tesi Újság a Kis Újságnak. Cél 
szentesiti az eszközt, de azért ha-
zug propagandával félrevezetni az 
embereket semmi esetre sem vall 
jóizlésre. De a helyi kisgazdalap-
tól már ezt is megszoktuk, sőt 
ennél többet nem is várunk tőle. 

Hirdessen lapunkban j 

'Terhesség 

és idejét múlt 
hagyományok 

A magasszárú cipő. A terhesség 
harmadik-negyedik hónapjában, sok-
szor égető nyári melegben kínozzák 
vele magukat a jövendő anyák. A 
mode»n nőgyógyászok szerint — ez 
teljesen felesleges. Csak az egyéb-
ként is beteg asszonyok bokája vas-
tagodik meg a terhesség alatt, ezek-
nél viszont egy gumizokni is jó szol-
gálatokat tesz. Az egészségesek elég 
na kényelmes, lapossarku, zárt cipő-
ben járnak. 

A magasszáru cipőnél ártalmasabb 
az egéezségre: a túlzott táplálkozás. 
Téves hiedelem, hogy az állapotos 
nő akkor is annyit egyék, amennyi 
jól esik neki, ha történelesen há-
romszor olyan étvágya van, mint 
más embernek. A csecsemő nem 
fejlődik jobban, ha az anya mérték-
telenül sokat eszik. Fontos a vita-
mindús táplálkozás, lehetőleg kevés 
zsir, liszt és cukorral. 

Idejét n.ulta az a felfogás is, 
hogy a terhes asszonyoknak sok 
pihenés kell és kimélet. Természe-
tesen hiba vo'n j, ha a mJsállapotos 
asszonynak tizkilós súlyokat kell 
emelnie. De nem árt, sőt jót tesz a 
mozgás, hajolás, lépcsöjárás, otthoni 
munka, takari'ás. Általában: a ter-
hes nő éljen ugy, egyék ugy, mo-
zogjon úgy, — mint ahogy egyéb-
ként szokta. Ne felejtsük el: a 
terhesség nem beteg, hanem egész-
séges folyamat. 

Magyar küldöttség 
a prágai i/asuti 
értekezleten 

A délkeleteurópai vasúti kocsi-
hclyzct tanulmányozására nemzet-
közi értekezlet ül öss^e Prágában. 
Magyarors?á£ nyolctagú küldöttség-
gel képviselteti magát az értekezle-
ten. \ küldöttséget Bebrics Lajos 
közlekedésügyi államtitkár vezeti. A 
küldöttség pünkösd hétfőjén utazik 
a csehszlovák fővárosba. 

Pártitírek9 
F. hó 25 "én d. e. 11 órakor a 

Rendező Gárda értekezletet tart. 
Május 26-án d e. fél II órakor 

a földműves bizottság fontos ügy-
ben értekezletet tart. 



Szodffldemohrnta nőK! RészûljfleK fl M m 1-i Hő-napra 1 
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Ma május 23. Rom. kat. Ker »., 

protes tám Eszter. 
Vízállásjelentés: Tisza 23-én 38 . Kurca 

m. 
H ő m é r s é k l e t . + 10 lok 

. Időjárásjelentési Mérsékelt szél. felhős 
idő, a hőmérséklet emelkedik. 

Ügyeletes gyógyszertárak i május 2 4 — 
30. Ihász—Olák. 

Szabadság Mozgó: Teherán. 

— Az eszperantó nyelv, mint 
békegalamb. Vincent Auriol, a 
francia köztársaság elnöke aláirta azt < 
az UNO-hoz intézett beadványt, J 
amely az eszperantó nyelv haszná-
latát ajánlja a népek közötti békés | 
együttműködés előmozdítására. 

— Külkereskedelmi forgalmunk* ! 
Hivatalos megállapítás szerint az áp- * 
rilis havi külkereskedelmi forgalmunk 
200 millió forint volt. 

— Megnyílt a László-féle kert-
helyiség József Attila-u. 6. sz. alatt. 
Pünkösd első és második napján 
reggel 4-ig nyitva. Zenét ifj. Fehér 
László és zenekara szolgáltatja. Sze-
retettel vár mindenkit a tulajdonos. 

— Izraelita istentisztelete*. 
Savuot ünnepi istentiszteletek a 
nagytemplomban lesznek a követ-
kező időkben. Szombaton és vasár-
nap esíe 8 órakor, vasárnap és hét-
főn délelőtt 10 órakor. Mázkir hét-
főn délelőtt. 

— Fodrász m e s t e r e k ! A fod-
rász üzletek pünkösd mindkét nap-
ján zárva. Vezetőség. 

— Május 16-án érdekes bé-
lyegsorozat jelent meg a P o s t a 
vezér igazgatóság kibocsátásában 
4 daiabból álló sorozat 8, 12, 20 
és 60 filléres cimletekből áll. A 8 
filléres címletű, kék alapszínű bé-
lyeg képe egy injekciós tüt tartó • 

# orvo t ábrázol. A 12 filléresen egy 
" orvos röntgenképet vizsgál, ennek 

alapszíne barna. A 20 filléres bé- i 
lyegen gyermeket tar'ó gondozónő ( 
van zöld alapszínben, a 60 filléres ) 
bordóvörös bélyeg pedig egy szét-
vágd ilt drótkeiitésü fogoly laborból 
hazainduló hadifoglyot ábrázol. A 
„Siess, Adj, Segíti" mo7galóm ja-
vára bélyegenként 50 filiér felárat 
állapítottak meg. Tekintettel a nagy 
érdeklődésre, a Posta vezérigazgatói- j 
süga ugy intézkedett, hogy a teljes 
sorozatból egy személy csak egyet ! 
kaphat. A 60 filléres bélyeg minden í 
postahivatalban beszerezhető. 

— Balaton idegenforgalma. * 
A magyarországi olasz kereskedelmi • 
a'tasé dr. Doüienicó Toppani meg- j 
látogatta a Balatont, hogy a Ma-
gyarországra irányuló olasz idegen * 
forgalom szempontjából megvizs- : 
gálja a lehetőség ket. i 

— Vas Zoltán előléptetése. ; 
Tildy Zoltán köztárbasági elnök Vas 
Zoltán államtitkárt a II. (miniszteri) 
fizetési osztályba léptette elő. 

— Rendelet az iskolai beirat-
kozásokról. A hivatalos lap szer-
dai száma közli a közoktatásügyi 
miniszter rendeletét, amely szerint 
1947—48-i iskolai évre szóló be-
iratkozásokat az év megnyitását köz-
vetlenül megelőző napokon kell meg-
tartani. 

— Kérem azokat az illetődet, 
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. 

• ^ | > • y » ~ i * \ i » i $ 

Repülőgépen menti meg az O 11 
a beteg munkásokat 

. t i k v t * 

A repülőgépzúgásra sokan még 
ma is összerezzennek, hiszen nincs 
messze az az iiő, amikor ez a zaj 
a pusztulás, a halál hangját jelen-
telte. Pedig a repülőgép tulajdon-
képpen közlekedési eszköz, amely 
nem a rombolást hozza, hanem 
siettetheti az életben előforduló ne-
héz helyzetek gyors megoldását. Igy 
történt ez Győrött, ahol 

a városi kórházban egy vil-
lanyszerelő feküdt életveszé-

lyes állapotban. 

Állapota olyan súlyos volt, hogy a 
kórház egyébként kitűnő orvosi kara 
nem vállalkozhatott a sürgős müt$t 
végrehajtására. 

Minthogy Jánossy Péter villany-
szerelő OTI-beutalt volt, a kórház 
az OTI győri kerületi pénztárának 
jelentette az esetet. A pénztár Ügy-
vezetője, Szigeti Elemér elvtárs, ek-
kor úgy rendelkezett, hogy 

repülőgépen Pestre kell vinni 
Jánossyt , 

mert így talán mód nyílik arra, hogy 

sikeres műtéttel megmentsék a vil-
lanyszerelő életét. A budaörsi n 
lőtéren mentőautó várta az éli 
szélyes állapotban lévő jánossy 
tert és azonnal kórházba szállította. 

Ma m á r újra Győrött van 
és vár ja a teljes gyógyulást, 

amelyet kétségkívül annak köszön-
het, hogy az OTI megfelelő vezető-
ket helyez pénztárai élére, akik gyors 
elhatározással mindent megtesznek a 
beteg munkások érdekében. 

Pártközí értekezlet 
a nagybankok államosítása ügyében 

Tildy Zoltán köztársasági elnök-
nél" pártközi értekezletet tartottak a 
nagybankok államosításának kérdé-
séről. A Szociáldemokrata Párt a 
bankok államosításának ügyében a 
gyakorlati szempontokat május 11-i 
ismert megnyilatkozásban fejtette ki. 
A 'párt vezetősége tegnapi ülésén 

beható tárgyalás alá vette ezt a 
kérdést. A Kommunista Párt állás-
pontja már ismeretes, a Nemzeti 
Parasztpárt is a nagybankok államo-
sítása mellett kötötte le magát. A 
Kisgazdapárt még nem határozta 
rneg végleges álláspontját. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
Május 24- 27. Budapesttel egyidöben ! 4 n a p i g 1 

Nincs idűm a szerelemre 
i 

Napsugaras vígjáték. A szerelem romantikája. Egy mindent túlélő 
szerelem története. Fősz.: Claudette Colbert, Fred Mac Murray 

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

Elgázolt egy öregasszonyt 
a szentesi motorosvonat 
Súlyos .szerencsétlenség történt 

tegnap reggel a Szentes-csongrádi 
vasúti töltés mentén. Itt haladt özv. 
Ete Lajosné 76 éves csongrádi öreg-
asszony, akit Csongrád felé ha-

ladó motorosvonat elgázol*. Eténé a 
fején súlyos sérülést szenvedett. A 
mentők azonnal beszállították a szen-
tesi közkórházba. Állapota életve-
szélyes. 

Ahol a sorsot is befolyásolják 
a protekciósok javára, 

avagy hogyan sorsolták a vöröskeresztes 
ajándékokat az egyik iskolában 

Ismeretes, hogy a vöröskei eszi 
ajándékokat küldőit a szemesi isko 
Iáknak, amelyet sorsolás útján osz-
tottak szét a tanulók között. Eizel 
kapcsolatban az egyik szüiő bent-
járt szerkesztőségünkben és elpana-
szolta, hogy a központi református 
iskola harmadik osztályába járó fiát 
hogyan ütötték cl az egyik aránylag 
értékesebb ajándéktól. A sorsolás 
ugyanis neki Ítélte vó'na ezt az 
ajándékot, azonban a dtrék tanító-
néni, tekintve, hogy egy proletár-
gyerekről van szó, szépen fél ¡etette 
az ajándékot újból kiso^olta és az 
uri gyerekeknek itéle oda. A ma-
gunk részéről szükségeinek tartottuk 
felhívni erre a figyelmet és ezzel 
kapcsolatban is rámutatni arra, hogy 

még mindig vannak főleg egyházi 
kézben lévő olyan iskolák, amelyek-
től olyan távol van a demokrácia, 
mint Makó Jeruzsálemtől. 

Folyó ügyeket tárgyalt 
a minisztertanács 

A kormány tagjai csütörtökön, 
május 22-éu 11 órakor miniszter 
tanácsra ültek öss^e Rákosi Mátyás 
helyettes miniszterelnök elnökletével. 
A minisztertanács folyó ügyeket tár-
gyalt. 

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

Ország - Világ 
Kielégítő módon haladnak a szov-

jet-amerikai kölcsönbérleti tárgyalá-
sok. 

Xavér hercege Zita volt királyné 
fivére bejelentette igényét a spanyol 
trónra. 

A brit kormány röpiratban szö-
gezte le: ugyanolyan szoros kapcso-
latot óhajt a Szovjetunióval, mint 
Amerikával. 

Kölcsönös segélynyújtási egyez-
mény készül Franciaország és Cseh-
szlovákia között. 

A soproni munkásság 5 perces 
' tüntető sztrájkkal tiltakozott a drá-

gaság ellen. 

Végetért a finn kormányválság. 

Ausztriából a megszálló csapato-
kat az osztrák békeszerződés meg-
kötése után vonják ki. 

Eljárás indult Csorna Sándor kis-
gazda képviselő ellen, aki a köztár-
sasági elnököt gyalázta. 

Tegyék kötelezővé 
a patkányirtást 

Az elmúlt esztendőkben' Szentesen 
is rendkívüli mértékben elszaporodott 
a patkány, úgyhogy az idén már va-
lóságos patkany-invázióról lehet be-
szélni városunkban. Ezek az ellen-
szenves, sötétben bujkáló állatok 
alapos pusztítást visznek véghez a 
baromfiudvarban s amellett számos 
betegségnek terjesztői is. Több hir 
érkezett már arról, hogy egyes váro-
sokban kötelezővé tették a patkány-
irtást. Nem ártana ezt Szentesen is 
bevezetni. 

kb 

iö'ngyllniölcsös 
Z00 db termőfával A 

Cim a kiadóhivatalban. 

Kifogástalan á l lapotban lévő 
ú j g u m i k k a 1 f e l s z e r e l t 

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

motorkerékpáromat 
f \ e lcserélném nagyfbbért eset-

leg pénzért e l a d n á m . Érdek-
lődni: Boross Sámucl -u . 4 . 
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4 SZENTESI LAP 1P4T. máj. 24. 

— A Magyarországi Építőipari 
Munkások szentesi csoportjának ve-
zetősége f. hó 25-én, vasárnap d. u. 
5 órakor Török János főtitkár szak-
társ bevonásával vezetőségi ülést tart. 
A vezetőségi tagok pontos megjele-
nését kéri az elnökség. 

— Dicsőítette az orgoványi 
gyilkost. Kapitány Károly makói 

j&müvessegéd május 11 én egy 
vdfciéglőben többek előtt kijelentette, 
hogy a nemrég halálraítélt orgo-
ványi gyilkos .Francia Kiss Mihály" 
becsületes ember volt." Amikor csi-
titották, a demokráciát kezdte szi-
dalmazni és rágalmazni, egyben 
antiszemita kijelentéseket lett. A 
rendőrség szerdán átadta a szegedi 
népügyészségnek, amely kihallgatása 
után elrendelte előzetes letartózta-
tását. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. ' 

A minap közzétett üzleti záróra-
szabályozás a legújabb polgármes-
teri rendelet értelmében akként mó-
dosul, hogy a papirüzleteken kivül 
a virágüzletek is reggel fél 8-kor 
nyitnak, továbbá a textildivatáruüz-
letek és bazárok szombaton 8-tól 
2-ig tartanak nyitva, délután nem. 

Nyomatékosan kérjük körzeti tit-
kárainkat, hagy a Népi Kollégium 
javára történő gyűjtés eredményével 
kaladéktalanul számoljanak el. 

Felhívjuk t. Kartársaink figyelmét, 
hogy üzleti mérlegüket, a leltárát 
vagy a nemleges nyilatkozatot, to-
vábbá vagyon- és jövedelemtöbblet-
adó bevallásukat f. hó 31-ig illeté-
kes helyre továbbitaniok kell. A 
vagyon- és jövedelemtöbbletadó fi-
zetését január 1 ig visszamenőleg 
szintén május 3l ig kell legalább 
1/3 részig teljesíteni. 

A 6300/1947. M. E. számú ren-
delet (M. K. 113. sz.) újonnan sza-
bályozza az üzlethelyiséget csak 
egyes különleges esetekben lehet a 
jövőben felmondani. 

Az épitőanyagkereskedőknek az 
általuk forgalomba hozott cikkek 
eladási árairól jun. 19-ig kimutatást 
kell késziteniök és azt az Anyag- és 
Árhivatalba beadniok. (105,007/1947 
Ip. M. sz. rendelet M. K. 113. sz.) 

Hadifogoly-üdülő 
Nógrád-Hont vármegye községei 

45 ezer forintot gyűjtöttek a „SAS" 
mozgalom céljaira. Ebből a pénzből 
Balassagyarmaton még a nyáron 60 
személyes hadifogoly- üdülőt állíta-
nak fel. * 

J ó , s zép , c s i n o s , í z l é s e s 

könyvet , 
d í s z m u n k á t , s tb . 

Führer 
könyvkötő készít 

Slmonyl Ernó-u. 31. 
Fabte M. u. ». alatt atadó komplelt 

kocsitengely vasalással 

Két képviselőjét és két országos titkárát 
kizárta a Kisgazdapárt 

A Kisgazdapárt politikai bizottságának «Olörtöki ülésén a bankok 

s ö h á r S i isssslh ttr»« 
egyébkén! Rác" Gábor nemzetgyűlési képviselőt, valam.nt két országos 
titkárt kizártak a Kisgazdapártból. 

MEGHÍVÓ 
A Szociáldemokrata Páti Mi Csoportja 
Pünkösd első napján dflutdn 6 órakor 
a Párt suékháaban (Kossuth-u. 26. SB. ) 
müsoros eenés 

kávé-délutánt tendea. 

Belépődíj nincs. Mindenki a fogyasatdst fiaeti. 
Tdnc éjfélig. Mindenkit saeretettel vára Vezetőség 

Budapest I. május 24. 
7 30: Reggeli zene. 8: Közellátást 

negyedóra. 8 15: Hanglemezek ö 
Faragó Marcel gordorkázik, Agaii;é 
Bocskai Ibolya énekel és Schiller 
Erzsébet zongorázik. 12.15: Kóczé 
Antal cigányzenekara. 13.30: A ble-
cantó mesterei. 14.10: Jazzmuzsika 
14.45: Csikágótól Budapest^: A hír 
útja az esemény tói gz olvasóig. 15.35." 
Orosz dalok. 16: Zetinger Jenő B*ch 
műveket zongorázik. 16.30: Qyer-
mekrádió. 17.10. A Vöröskereszt 
közleményei. 17 30: A Munkás Kui-
turszövetség műsora: Hallhatatlan 
érdemrend. 18: Veres Péter újjáépí-
tési miniszterrel beszél a rádió mun 
katársa. 18 20: Strausz keringő. 18.30: 
Előadás a Stúdióban. 19.45: A falu-
rádió népfőiskolája. 20 20: , Magának 
írom e>t a levelet." 21: Hangos Heti 
Hiradó. 23: A modern muzsika ked 
velőinek. 

r SPORT ~| 
LABDARÚGÁS 

Szentes vúloSQtolt — 
üasos-MTK m m 

n (3:2) 
Vezette: Sahin J. (Kiskunfélegyháza) 

Mintegy 600 néző előtt futott ki a 
két csapat. 

Szentes vá loga to t t : Mészáros — 
Orgovány L., Demeter I I , — Guly-
d.*r (SzMTE), Busái, Soós (SzMáv ) 
— Dóczi, Szalai (SzMáv), Szabó, 
Princz (SzMTE), Váradi (SzMáv). 

Vasas-MTK v e g y e s : Házi — 
Nádas, Lami (V) - Mérei (MTK), 
Kiss, Dobó (V) — Füzér, Szobel, 
Kovács I , Garai (MTK), Juhász (V). 

Borongós időben, bizakodó han-
gulatban indul a játék, melyről csak 
jót írhatunk ;'a pillanatonként változó 
helyzetek, a budapestiek gyönyörű 
adogatásai, a szentesiek erős akarása, 
főként a sikeres olasz stylusú, hosszú 
labdákkal játszó módszere alapján 
született meg a Szentes sportját mél-
tán dicsérő szép eredmény. A pesti 
kapus igen gyenge volt, úgyhogy a 
II. félidőben a szentesi Nagy Miska 
próbálta feltartani a gólözönt. A két 
hátvéd, különösen Nádas klasszis 
játékos. A fedezelsorban Dot ó végig 
a mezőny egyik legjobbja volt. Ko 
vács, Füzér, Szobel nemcsak hirben 
voltak jók, de bemutatták a futball-
müvészet sok „fogásait." Általában, 
míg a játékvezető egy-két téves itél 
kezésével nem rontotta el a játékosok 
harci kedvét, szépen pergő, iramos 
játtkot láttunk. A szentesiek közül a 
mezőny legjobbjai között Busáit, 
Szalait és Soóst (!) említjük, de 
Szabó sem maradt el egy hajszálra 
sem. Mészáros néhány parádés vé-
dést mutatott be, de általában nem 
volt sok dolga. A pestiek szívesen 
cseréltek volna vele kapust I A két 
hátvéd lámpalázasan is megfelelt. 
Dóczi sok szép lefutással és beadá 
saival egyik legjobb csatárunk volt. 
Váradi méltóan képviselte Szentes 
színeit, de a többiek is hasznosan 
dolgoztak. 

Az I. félidő 9. percében Kovács I. 
a szöglet utáni kavarodásból gólt ér 
el : 0:1. Nagy akarással fekszik bele 
a szentesi együttes és Váradi—Sza-
lai—Szabó akció után a kapufán 
csattan a labda a 20. percben. Egy 
percre rá Dóczi szépen lefut, pom-
pás beadását Szabó lövi: 1:1. A 30. 

i percben Juhász elfut, beadását Ko-

. í 

vács I. elegánsan befejéli: 2:2.. A 
45. percben Szabó szép ^.¿badrugása 
megtalálja a sarkot: 3 : 2 Szentes 
javára. 

A 11. félidőben a pesti kaput Nagy 
Mihály védi es Juhász helyére De-
meter (MTK) áll be, a szentesiek 
csapataba a lesérült Gulydár helyére 
Faragó (Máv.) 

Mindjárt az 5. percben Szalai, 
majd Szabó lövését teszi ártalmat-
lanná a jól védő Nagy A 7. percben 
Dobó kezére pattan a labda és a biró 
tulszigoru 11-ét Soós rúgja a hálóba: 
4:2, Dóczi-Szalay—Váradi adoga-
tása után újra a kapufa véd l A 17. 
percben szögleírugás után Szabó be-
csapja Lamit és már is zörög a háló: 
5:2. A 27. percben Váradi a Harma-
dik kapufát lövi. A 29. percben Vá-
radi elfut, kicselezi Nádast es a meg-
lepett kapus mellet! 6:2-re javitja a 
válogatott győzelmét. A budapesti 
csapat támad, de a kitűnő szentesi 
védelem mhident tisztáz A 44. perc-
ben Váradi lesgyanus helyzetből el-
fut és az egyedül álló kapus mellett 
éles lövéssel beállítja a végeredményt: 
7:2 Szentes javára. 

A játékvezető sokszor ítélt tévesen, 
de a játékot kézben tartotta. 

Pünkösdkor dől el a diák-
bajnokság döntőjébe való 

jutás I 
Pünkösd hétfőn délelőtt 10 órakor 

Szentesi Gimn.—Budapesti „Szé-
chenyi" Kereskedelmi középdöntő-
méi kőzés. Az országos viszonylatban 
is nagy sikereket elért szentesi együt-
tes óriási tétért küzd : a döntőb • ju-
tásért. Mi hisszük, hogy a sziv és a 
lélek együttes munkája nyomán siker 
koronázza fiaink becsületes munkáját 
és Szentes sporthirnevét nagyban 
emelik. Nehéz eredményt jósolni, de 
a követKező csapatot képesnek tartjuk 
a győzelem kiharcolására, csak el ne 
bizza magát, hanem tudjon az utolsó 
pillanatig küzdeni. Mészáros — Or-
govány, Zsíros— Magonv, Kovács II., 
Dorogi — Tóth II., Füsti, Zsótér, 
Gerccz, Kovács I. Hisszük, nagy-
számú közönség kiséri szeretettel a 
szentesiek játékát és drukkol, lelkesít 
oly erővel, rnely képessé teszi a di-
ákválogatottat a győzelem megszer-
zőére. —Vecseri 

Készüljön oz Iparos Nőegylet 
pünkösdi 

Rózsa-est jé re 
az Ipartestületben. 

Asszonyoknak 
Főzzünk — süssünk 
Becsinált marhalevesből, szívből 

Ezeket a részeket jól kimossuk, vé-
kony, hosszú metéltre vágjuk *és 
f&ini tesszíik. Ha félig megfőtt, 1c-
öntjük róla a levét és friss vizet 
öntünk rá, ezzel főzzük tovább Ha 
a hú* megpuhult, vékony, petre sely-
mes rántással berántjuk, szájíz sze-
rint sózzuk és galuskát főzünk beie 
Citrom lével is savanyílhatjuk, ak-
kor a petrezselyem kimarad. Bur-
gonyagombóc levesbe. Két szép nagy 
héjába főit burgonyát megtisztítunk, 
átnyomjuk, adunk hozzá egy evő-
kanál zsírt, finomravágott perezsely-
meí és metélőhagymat, egy tojást 
és annyi morzsát, amennyit felvesz. 
Jólkidolgozzuk, apró gombócokat 
formálunk belőle és forrásban lévő 
lévő levesbe belefőzzük. Ha a gom-
bócok feljöttek a leves tetejére, ab 
ból láthatjuk, hogy megfőttek. 

Sonka tojással. A megfőtt sonká-
ból vágunk néhány vékony szeletet 
a rántottsütőbe forrositott zsirra 
tesszük, átforgatjuk és ráütünk egy-
egy tojást, de azután már nem ke-
verjük. Ha a tojás megkeményedett, 
ugyanabban az edényben tálaljuk 
savanyusággal. Tetejére -metélőhagy-
mát szórhatunk. 

Ingatlanforgalom 
Kiss R. Sándor megvette Kenéz 

Ferenc és neje D. oldal 857 -ö* 
földjét 700 torintért. 

Gránicz János és bt. megvelíék 
Molnár Imre és bt. Alsórét l hold 
1000 D-öl földjét 800 forintért. 

Ifj. Kovalik József megvette Lőwi 
Imre Temető utca 15 sz. házát tíz 
ezer forintért. 

Kommendáí Eszter megvette dr 
Pataki Sándorné Bartha János-utca 
24 számú házát 6 .000 forinjért. 

Bugyi Sziiveszterné megvette Ve-
cseri Sándor Alsórét 1 hold 617 
• - ö l földjét 1 500 forintért. 

Bese László és neje megvették 
Gémes Antal Vekerzug 2 hold 857 
• - ö l földjét 1.900 forintért. 

Vince József és neje megvetléK 
Piti Pál és neje Zrínyi-utca 35/a 
száiíiú házát 6.000 forintért. 

Kovács István és neje megvették 
Bóbán Imre és neje Sarló-utca 16 
számú házát 4.750 forintért. 

Főnzerkesztő • Sima László . 
Felelő« ftzerkesztö: Széke Ferenc. 

Felelőt kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a . B a r á t s á g ' nyomda 

Felelő« nyomdavezető: Csernus L. Imrtf 




