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Görög repülök támadták Albániát 
Megkezdődtek a tárgyalások Törökországban az amerikai segély 

felhasználásáról — A brit munkáspárt állástfoglalt 
az Egyesült Európa ellen 

Albánia til'akozó jegyzéket inté-
zett az Egyesült Nem. etek Biz on-
sági Tanácsához. A j gyzék szerint 
folyó hó 21-én 43 görög repülőgép 
30 kilóméterre behatolt Albán terü-
letre s ott több lövést adott le, 
amelynek következtében két ember 
meghalt, nyolcan megsebesültek. 
Az állatállományban is károk kelet-
keztek. 

Amerika törökországi követe 
megkezdte a tárgyalásokat a török 

külügyminiszterrel, az emirikai 
százmillió dolláros segély felhasz-
nálása ügyében. Ugyancsak tárgya-
iások indultak ebben a kérdésben 
az Ankarába érkezett amerikai ka-
tonai küldöttségek, valamint a ^örök 
vezérkar által kinevezett tiszti bi-
zottság előtt. Tegnap egyébként 
repülőgéppn ujabb amerikai kül-
döttség érkezett a török fővárosba 
és nyomban bekapcsolódott a tár-
gyalásokba. 

A brit munkáspárt kongresszusán 
az egyik kiküldött kifogásolt:*, hogy 
az angol munkáspárt nem tiltako-
zott a Churci.il! által felveted euró-
pai Egyesült Államok gondolata 
ellen. A kiküldött a felszólalásra 
azt a választ kapta, hogy a mun-
káspárt végrehajtó bzottsága még 
a kérdés felve'ésekor erélyesen ál-
lástfoglalt az Egyesült Európa gon-
dolata ellen. 

A belügyminiszter rendeletével visszahelyezte: 

az Ötös Bizottság által állásukba 
visszatartott vármegyei tisztviselőket 

Htígjelfcnte hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

Nyugaton a helyzet 
változatlan 

A franciaországi szakszervezetek 
(CGT) kezdeményezésére nemrég or-
szágos tüntetés zajlott le, ahol többek 
között követelték az árleszállítást célzó 
intézkedések tényleges foganatosítá-
sát, a csalók és árúrejlegetők meg-
büntetését, a kereseti adó alá nem 
eső minimális évi munkabér 84 000 
frankra való felemelését, a kollektív 
szerződések tyors megkötését, a ter-
melési és telje>j?ményi jutalmak biz-
tosítását, a családpénztár szolgáltatá-
sának valorizálását és minden 18 55 
éves foglalko/ás nélküli férfi mun-
kába állítását, valamint az élősdiek 
és üzérkedők hasznos társadalmi 
munkára való kényszerítését. 

A szakszervezetek országos ta-
nácsa megállapitoMa, hogy a bérek 
és árak problémáját csf>k az ipari és 
pénzoligfichia elleni erélyes fellépés-
sel lehet megoldani. A háí>oru és a 
megszállás következményeként jelent-
kező pénzüqyi és gazdasági nehéz-
ségeket súlyosbítja n. spekulánsok és 
profi'eher kapitalisták versenyfutása 
a még több haszonért. 

A CGT küldöttség bebizonyitot'a 
az árak és béfek szabályozására ala-
kult vegyesbizottság előtt, hoí*y a 
nemzeti jövedelemből részesedő ka-
pitalisták haszna 27 4 °/o-ról 39'4 
•/»-ra emelkedett 1946 ban, ugyan-
akkor, amikor váPalataiknál az árak 
fenntartása érdedében csökkentchéK 
a termelést. 

Ezzel szén ben az államosított és 
áHami ellenőrzés alá vont válMáiok-
nál a termelés túlhaladta a békebeli 

alat: a széntermelés 114 Mo-
hari, a viílamos ág 130 (>/o» H 

126 %, vasutforgaloin 110 %-ban. 
Ezek a tények mutatják, milyen 

káros tevékenységet fejtenek ki a 
trösztök az ország gazdasági felemel-
kedésének rovására. Mialatt a do! 
go-ók egyie főbb erőt fejtenek ki a 
többtermelésért, nz éra és a bé ek 
közötti távolság egyrf növekvőbe r.van. 

A CGT álláspontja az, hogy n 
munkásság rcm f lytöthatja tovább 
erőfeszítéseit, amig ennek csak a 
kapitalisták látják hasznát. Ezért tá-
mogat minden olyuii követelést, amely 
jogosult. A Renauít-gyári sztrájk intő 
pe:da volt azok sz mára, *kik a dol-
gozók vé^nélküli türelmére speku-
láltak. 

Amig a munkásság sok önn e^ja-
gadássdi és fegyelmezettséggel szen-
vedi el a Ikülözéseket. a paraziták 
hada, a 200 család tg nökei uj ter-
veket kovácsolnák, ennek a réstükre 
paradicsomi állapotnak állandósítá-
sára. Ami nem sinerült Pétain mar-
sálnak a német és olasz fasizmus 
segítségével, azt most de Gau)le ki-
sérii meg az amerik i monopoltőke 
biztatás jra. A tekintélyuralomra tö-
rekvő civil tábornok addig szónokolt 
a politikai pártok ellen, amig maga 
is uj p.irf alakítására kényszerült. Az 
•jsáfiiróknak adott nyilatkozatban 
Char es de Gaulle körvonalazta párt-
jának piogramját. Szerényen lemond 
arról, hogy még ebben az évben 

A belügyminiszter leiratot intézett 
a vármegye aíispáni-ihö^ és értesí-
tette, hogy az 5000—1946 M. E. sz. 
rendelet o!apján eibocsájfott azo; 
alkalmuzottak, akiket a beiügyminisz-
t r kiküldöue és a magyar nemzeti 
függetlenségi frontba tömörült páitok 
nugbizottai által az úgynevezett öiös 
bizottság állasukba vissz .tartott, u^y 
tekintendőd, mintha elbocsájtásuk 
meg sem történt vo'na. A belügv-
n iniszterí rend: let értelmében állá-

rr^ghóditsa egész Franciaországot, 
egyelőre olyan strukturát akar sdni 
pártjának, amely elveinek megfelel. 
Itt a után minden félreértés nélkül 
kiiünik, hogy nem kevesebbet akar 
ez a fiók-Mussolini, inínt a corpora-
tizmust. 

A foglalkozás s::crinti szervezke-
dést szakszervezeteknek hívják. Már 
pedig egy politikai mozgalom, amely 
az alkotmány megváltoztatását és a 
hatalom megszerzését tűzte ki céljául 
és ennek érdekében szindikátusokat 
szervez, nem ntfs, mint a corpora-

sukba vissza vettek a ! övetkezők : 
Sáron Mihály irodafőtiszt, Diny-

nyés Jolán irodatiszt, Virágom An-
tal számvevő, Kerényi Ilona iroda 
tiszt, Kálmán Pál városgaz.la, For-
gó József adótiszt, Peicze Mihály 
adónszt, Horvá'h István adótiszt, 
Papp Lajos adótiszt, Vinczi Déne3 
a. ü. jegyző, Simon Kálmán a ló-
tiszt, Peták József ir. tiszt, Soós Jó-
zsef adótis?t, Boda A^dor v. jegyző, 
K*bók Mván végrehajtó, Papp Pi-

tizmus. 1933-ban Luigi Razza, az 
olasz fa izmus egyik apostola, a me-
zőgazdasági munkások szövetségében 
mondotta, hogy : „A szindikátusok 
feladatává teszik a politikai fegyelem 
előkészítését és megszervezését amely 
helyettesíteni fogja a szerződéses vi-
szonyt." 

De Gaulle nyilatkozata pontosan 
fedi az olasz fasizmus fenti megha-
tározását, amely lényegében azt je-
hnti, hogy a corporatizmus a szer-
vezkedési szabadság megszűnésével 
egyértelmű. A munkaviszonyok kol-

Szerkes/íŐség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

roska ir. s. tiszt, Benkó Lajos v. 
jegyző, Gaál József v. jegyző, Pusz-
tai Miklós aü. jegyző, Simon Fe-
renc v. jegyző, Berényi SánJor aü. 
jegyző, Kerényi István v. jegyző, 
Stammer József aü. jegyző, Vecseri 
Sándor v. jegyző, Ndgv Ferenc v. 
jegyző, Dr. Kátai József v. jegyző, 
Dr. Tarnai László v. jegyző, Gaál 
Mihály szám 'evő, Szörényi Ferenc 
v. jegyző, Lekrinczki Ferenc aü. 
jegyző, öiv. Pe< zegi Józsefné s. ápnő. 

nek és í;emmiféle akadályba ne üt-
| közzenek, a küldöttség már kész 

tervekkel éi költségvetéssel járul az 
újjáépítési miniszter elé. 

Francia repülőgépek 
támadása Kína ellen 

A kínai hivatalos hírügynökség 
jelenti, május 24 én két francia re-
pülőgep átrepülte a kínai határt és 
alacsonyra szállva géppuskázott. Egy 
kínai katona és három hajós életét 
vesztette. A kínai külügyminisztérium 
eréiyes tiltakozást jelentett be a 
francia ható;Agoknak. 

lektiv szerződésekkel való szabályo-
zása helyébe tehát a tckintélyuralom 
módszerei lépne nek, amit egész Európa 
alaposan megismerhetett a német és 
olasz fasizmus fénykorában. Ennek 
a rendszernek nem a dolgozók, ha-
nem egyedül a trösztök, iparbárók 
és a 200 család látták hasznát. 

De Gaulle tábornok a francia dol-
gozók feledékenységére spekulál. 

A franciaországi szervezett mun-
kásság azonban nem kicsinyli le a 
reakció veszedelmét és tisztában van 
a reá váró nehéz feladatokkal. 

Alispáni küldöttség kéri: 

az épííoiparosoii munkaalkalomhoz Juffafásáf 
az újjáépítési minisztériumban 

Di Kunszeri Béla alisp:\ü vezeté-
sével ma küldöttség megy fel az 
ujj építési minisztériumb a hogy a 
Gazdasági Főtanács által 

az állami építésekre biztosí-
tott hitelből a vármegye te-
rületén végzendő építkezé-
sekhez a varmegye is meg-

felelő összeget kapjon és 
az építőipari munkások ujabb 
munkaalkalmakhoz juthas-

sanak. 
A küldöttségben az alispánon kivül 
az Államépitészeii Hivatal vezetője 
és a városi főmérnök vesz rés/t. 
Hogy tárgyalásai sikeresek legye-



2 SZENTESI LAP 1947. máj. 28. 

Pollákné elvtárs 
a -szentes* nőnapon 

Június hó 1-én a Szociáldemo-
krata Párt nöi csoportja délután 3 
órakor Nök napja ünnepélyt rendez 
a Tóth József színházteremben. Elő-
adó: Pollákné Stern Szerén nem-
zetgyűlési képviselő, a fővárosi szo-
ciális ügyosztály vezetője. Az ünne-
pélyen a SzIM rendezésében mű-
kedvelő előadás lesz. A Nők napja 
ünnepély ingyenes. 

Fonalkiutalás 
Az iparügyi miniszter most kia-

dott rendelete intézkedik arról, hogy 
a háziipari felügyelőségeknek és a 
háziiparosoknak községi igazolás 
mellett fonalat utalnak ki. A fonal-
kiutalási akciót Szentesen a Szociál-
demokrata Párt helyi szervezete 
bonyolítja le. Feltételek megtudhatók 
a pártszékházban Kossuih utca 26. 

A szentesi Kisgazdapárt 
vezetőinek figyelmébe 
Megszívlelendő és értékes beszé-

det mondott Mihályfi Ernő tájékoz-
tatásügyi miniszter a Független Kis-
gazdapárt ceglédi zászlóavaló ünnep-
ségén. Rámutatott arra, hogy a Kis-
gazdapárt forradalmi baloldali párt 
és aki nem áll Nagy Ferenc mögött 
annak nincs helye a pártban. A to-
vábbiakban hangoztatta, hogy az 
újonnan felvetett problémák a Kis-
gazdapárt helyeslésével találkoznak, 
mert a párt békés program alapján 
áll. Ez a program pedig azt hirdeti, 
hogy a bankokat a köz érdekeinek 
szolgálatába kell állítani. 

A miniszter beszéde egy őszinte 
demokrata és egy igazi kisgazdapárti 
ember megnyilatkozása volt. Szives 
figyelmébe ajánljuk a szentesi Kis-
gazdapárt egyes vezetőinek, hogy 
olvassák el ezt a beszédet, sokat 
fognak tanulni belőle. 

Szeptember 1-íg százezer hadifogoly 
érkezik Magyarországra 

A moszkvai magyar követség útján újabb hivatalos jelentés érkezett 
Magyarországra, amelyben a Szovjetunió közli, hogy szeptember l-ig száz-
ezer hadifoglyot szállítanak Magyarországra. — A hadifoglyok fogadására 
készülnek az egész országban. 28 hadifogolyállomást létesítenek a vasúti 
csomópontokon, ahol meleg étellel várják a szerelvényeket. 

Itt a hároméves terv 
végleges útépítési programja 

A közlekedési miniszter a tegnapi 
napon rendeletet intézett a várme-
gye alispánjához, hogy a hároméves 
gazdasági terv bekötőútépítési pro-
gramját az összes kívánalmak és 
helyi érdekek pontos mérlegelése és 
összeegyeztetése után véglegesen a 
következőkben állapitotti meg. 

1. Fábiánsebestyén-békési 6.6 km. 
2. Nagy királyság- ecseri 10 8 „ 
3. Csongrádi öregszőlő 2.7 „ 
4. Szentes berki 2.5 „ 
5. Tápé Püspökiele 4 - „ 

6 Magyartési 1.8 „ 
7. Algyő sándorfalvi 3.5 „ 
8. Felgyő tömörkényi 3.4 „ 
Tehát az első évben kiépítendő 

útvonal 1947. augusztus hó l-től 
1948. évi julius hó 31-ig 35.3 ki-
lométer. 

Dr. Kunszeri Béla alispán a ren-
delet megérkezte után azonnal utasí-
totta az ÁHamépitészeti Hivatalt a 
fenti utak műszaki munkálatainak 
haladéktalan elkészítésére. 

Uj és jelentős 
megmozdulások előtt 
a szentesi kisiparosság 
Tanoackíálíítás — szakmai bemutató 

A hadigondozottak 
alkalmaztatása 
szempontjából 

ellenőrzik az üzemeket 
A népjóléti miniszter rendelettel 

fordult a vármegye alispánjához, hogy j 
ellenőrizze a hadigondozottak alkal- j 
mazására kötelezett ipari üzemeket j 
és kereskedelmi társaságokat, a leg- { 
alább 20 munkást foglalkoztató ipari ; 
üzemeket, úgyszintén az állami tá- \ 
mogatásban részesülő és legalább 20 . 
alkalmazottat foglalkoztató kereske- ' 
delmi társaságokat, inert ezek az uj | 
alkalmazásoknál 10 % erejéig hadi- j 
rokkantakat, hadiözvegyeket, hadi-
árvákat, egyszóval hadigondozottakat 
kötelesek alkalmazni. 

Baleset 
Száva István szentesi lakosnak f. 

hó 23 án a kártoiogép elkapta a 
balkezét és ujjait teljesen összeron-
csolta. A Kórházban ápoiják, álla-
pota súlyos, dc nem életveszélyes. 

5 2 1 2 1 0 diófaderék 
•ladó. Fekete Márton-u. 1 alatt. 

Jól emlékszünk még arra az or-
szágos viszonylatban is egyedülálló 
és páratlan sikert! ipari bemutatóra, 
amelyet a mult év őszén rendezett 
a szentesi kisiparosság. Ez volt a 
felszabadulás utáni első jelentős 
megmozdulása a magyar kisipa-.os-
ságnak, s minket különös öröm tölt 
el afölött, hogy mindez szociálde-
mokrata kezdeményezésre jött létre. 
Amikor a szociáldemokrata vezető-
ség á t v e t t e az ipartestületi 
élet irányítását, itt Szentesen életre-
kelt a nagymultu kisipar és rövid 
néhány hónap alatt bebizonyította, 
hogy a demokrácia értékes munkás-
rétege, amelyre mindenkor lehet, sőt 
kell is számítani. Azóta sok esemíny 
történt a kisiparosság életében is. 
Lezajlottak az új ipartestületi vá 
lasztás k, amelyek ismételten a Szo-

| ciáldemokrata Pártn:k juttatták a 
többséget, bizonyítván, hogy az ipa-
rosság töretlen hittel áll pártjj mö-
gött. Lezajlott az országos szociál-
demokrata iparoskongresszus is, 
amelyen megvitatták és a lehetősé-
gekhez mérten orvosolták a/, iparos-
társadalom életét, problémáit. 

Ma már újabb kezdeményezések 
felé haladunk, s ezek közölt is el-
sőnek kell említeni a szegedi ipari 
visárt. D? ne gondolja senki, hogy 
a tavalyi ipari bemutató csupán 
szalmaláng volt. Nem, a lelkesedés 
nem aludt ki, sőt a szentesi Ipar-
testületbe tömörült iparosság új és 
nagyjelentőségű megmozdulások kü-
szöbére érkezett. 

Megismétlik a szakmai 
bemutatót 

Az ipartestületi élettel kapcsolat-
ban Pető József eivtárs ipartestületi 
jegyző az alábbiakat mondotta la-
punk munkatársának: 

A szentesi kisiparosság már heiek 
óta készülődik arra, hogy megismé-
telje a nagysikeiü szakmai bemuta-
tót. Az új kiállítás szeptember 28-án 
nyilik meg és október 6 án zárul. 
A j lek arra mutatnak hogy a tava-
lyinál sokkal jeíent^sebb lesz ez az 
ipari kiállítás, amelyet maga Bán 
Antal elvíárs iparügyi miniszter fog 
megnyitni Ezúton is felhívjuk a 
kisiparosságot, hogy a jelentkezések 
uto'ső határideje június 15. 

Munkakiálíttás 
let kell megemlékeznem arról is 

— folytatta Pető elvtárs —, hogy a 
szentesi tanonciskola növendékei 
június 20 és 22 között az Ipartes-
tületben saját készítményei ü l nagy-
szabású „MunkakiAlitást" rended-
nek, igy kívánják méltó keretek kö-
zött befcje/ni az idei tanévet. A ki-
állításon mintegy 2 0 0 - 2 5 0 kiállítási 
dr.rab fog szerepelni, amelyek vala-
mennyien igen szép, ízléses mun-
kák és arról tanúskodnak, hogy a 
szentesi tanoncok felkészültsége ki 
váló és méltó módon fognak sora-

'kozni nagynevű iparos elődeik 
mellé. Ez a kiállítás biztosítéka an-
nak, hogy a fiatal generáció csak 
öregbíteni fo.cj-» a szentesi kisipar 
jóhirnevét — fejezte be nyilatkozatát 
Pető József elvtárs. (Qy i.) 

Munkában 
a suttogó propaganda 

Az igaz, hogy a butaságaak 
nincs határa, de sok jel mutat arra, 
hogy a hiszékenységnek sincs, mert 
különben hogyan hinnék ej, sőt 
-dőlnének be" még jószándéku em-
berek ís a suttogó propaganda ama 
legújabb agyrémjének, hogy az 
amerikaiak uj titkos találmány bir-
tokába jutottak, amellyel az idő-
járást tudják szabályozni. A „jól-
értesültek" arról beszélnek, (azaz 
hogy suttognak), hogy ennek a 
fegyvernek segítségével sújtják már 
második esztendeje szárazsággal 
Magyarországot. 

Láthatjuk, hogy a reakció semmit 
sem okult a múltból s még most 
is a * csodafegyverek* és „csoda-
szerek" emlőin tengődik. Azonban, 
amint ez már szokásos, az uj talál-
mány is csődöt mondott: az elmúlt 
hét végén ugyanis néhány napon 
keresztül csendes, országos es* 
volt. Az amerikaiak tekintélyén igy 
most »nagy csorba" esett, a ma-
gyar reakció pedig uj „csodaszerek" 
után nézhet, [amelyek — tudjuk — 
egyre kevesebb hitelre találnak a 
felvilágosodás felé haladó magyar 
nép berkeiben. 

Legmagasabb nopluvtóárfói eleget atfjuH 
gyapjút készpénzért vásárolunk. 

Gyermek fehér vászon szandálok 
olcsó árban. Cikla-cipök. kartor;, 

zelir, ágynemű anyagok. 

Férli és női S'övotek nagy válasz-
tékban olc^ó áron. 
Ital és ffi crArúk 

Szentesi Ált. Fogyasztási, Besseiző, Termelő ós Értékesítő Szöv. 
Bartha János u 6. m T e l e i o n : 4 . 

Lótenyésztési 
felügyelőség létesült 
a vármegyében 

A földmívelésügyi miniszter a ló-
tenyésztő gazdaközönség érdekében 
vármegyénként lótenyésztési felügye-
lőségek felállítását határozta el. Ezen-
túl mindennemű lótenyésztési kér-
désben: ivartalanttások végrehajtását 
elhalasztó kérelmek, ménfelülvizs-
gálati kérelmek, megvételre felaján-
lod kanca és mén ügyek, fedezte-
tési állomásokkal kapcsolatos kérel-
mekkel a gazdaközönségnek köz-
vetlenül az illetékes vármegyei ló-

| tenyésztési felügyelőséghez kell for-
• dúlnia 

A vármegyei lótenyésztési 
felügyelőségek a lótenyész-
tési üggyel kapcsolatosan 
minden felvilágosítást meg-
adnak s ezen kérdésekben 

í készséggel állanak az érde-
! kelt gazdaközönség rendel-

kezésére. 
f Ha ügyeikben közvetlenül a föld-
i mívelésügyi minisztériumot keresik 
I meg, azzal csak ügyük elintézését 
i késlel etik. Az ügyvitelnek csak fe-
| leslpges munkát adnak, mive! ezen 
! ..i'yek érdemleges elintézésénél a 
i földmívelésügyi minisztériumnak az 

illetékes vármegyék lótenyésztési fel-
ügyelőséget kell jelentéstételre fel-
hívni, s csak ennek beérkezés után 
kerülhet sor annak elintézésire. 

Pályázati hirdetmény 
Szentes megyei város képviselő-

testülete altal 56/kgy. 1947 számú 
haíározattal a városi kereskedelmi 
középiskolánál megs ervezett igaz-
gatói és szaktanári állások betölté-
sére a Magyar Közlöny 1947. évi 
május hó 6-i számában 596/1947 
szám alatt közzétett pályázati hir-
detményben forlaltak változatlan fen-
tnrtása mellett pályázati határidőt 
akként módosítom, hogy a szabály-
szerűen felszerelt pályázati kérelmek 
benyújtásának határidejét 1947. évi 
ju' ius hó 10 én déli 12 órában ál-
lapítom tneg 

Polgármester 

Hirdessen lapunkban I 



Szociáldemokrata n i ! Készüljetek o június M Nő-napra! 
H I K f C R 

Ma május 28. Rom. kai. Ágoston, 
protestám Emil. 

ViiáHás jelentés: Tisza 27-én 30. Kurca 
233. 

Hőmérséklet. + 18 iok 
Időjárásjelentés« Kissé élénk délnyu-

gati szél, helyenként záporeső, zivatar, a 
meleg mérséklődik. 

Ügyeletes gyógyszertárak« májas 24— 
30. Ibász—Olák. 

Szabadság Mozgó: Ma nincs 
lóadás. 

Dr. Kunszeri Béla alispán ! 
budapesti tárgyalásai kapcsán eljárt 
a Közlekedésügyi Minisztériumban, 
hogy a közúti alap javára augusztus 
hó végéig 120 ezer forint államköl-
csön t kapjon. Ezen kölcsön folyósí-
tása rnár folyamatban is van. 

— Titó 55 éves. Titó marsai 
jugoszláv államfő most töltötte be 
55. életévét. Ebből az alkalomból 
Szántó Zoltán belgrádi magyar kö-
vet üdvözlő táviratot küldött a ju-
goszláv áilamfőnek. 

— Felhívjuk minden hadifo-
goly hozzátartozóját, hogy f. hó 
27-től kezdve délelőtt 9—12 óráig 
a-téli gazdasági iskolában a Vö-
röskereszt ideiglenes irodájában 
jelentse be, hadifogoly hozzátarto-
zójának pontos szen.iélyadatait nyil-
vántartás végett. 

— Felhivás. Felhívom fodrász-
ipari munkásokat, hogy munkanél-
küli nyilvántartás, valamint közve-
títés végett jeientkezzenek a Szak-
szervezeti Titkárságon. 

— Szántó Imrét a szentesi köz-
munkahivatal vezetőjét Csanytelek 
község vezetőjegyzőí teendőivel biz-, 
ták meg. 

— Felhivás. Felhívjuk azokat az 
' elv:ársakat, akik 1904—1910 között 

a Szabadság munkátképzö egyesü-
letnek t3gjii voltak, írásban jelent-
kezzenek Szakasits Antal elvtársnál, 
Szabadság-tér 5/6. IV. etn. 414. 

— A népjóléti miniszter leira-
tot intézett a vármegye alispánjához, 
hogy a belügyminiszter és pénz-
ügyminiszterrel egyetértöleg hozzá-
járult az alispán előterje'ztéséliez 
és ennek értelmében megengedi, 
hogy a köz.kórháznál szolgálatot tel-
jesítő havibéres ápoló és egyéb al-
kalmazottak közül mindazok, akik 
legalább 10 évig beszámítható szol-
gálati idővel rendelkeznek, altisz 
tekké kinevezhetők. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

— A népjóléti miniszter a vár-
megyei köckórház május havi ellát-
mánya címén 18 330 forintot kiutalt. 

P á r t h i r e k 
Május 28-án, szerdán esle fél 8 

órakor a társadalom tudomány főis-
kola hallgatói részére előadás lesz. 

Május hó 30-án. pénteken este 
fél 8 órakor pártest. Előadó: dr. 
Mijó János „Aktuális politikai és 
gazdasági helyzet" címmel. 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

E g y 
a politika 

Az elmúlt hét belpolitikája a kü-
lönféle gazdasági kérdések jegyében 
zajlott le, A pártközi tárgyalásokon 
még mindig a hároméves terv egyez-
tetése folyt, illetve a magyar Kom-
munista Párt által ujabban felvetett 
kérdések beillesztése, köztük első 
sorban a bankok államosításának 
ügye. A megbeszélésekbe belekap-
csolódott Tildy Zoltán köztársasági 
elnök is, hogy mint a pártok fölött 
álló személy, siettesse a különbözö 
nézetek összhangolását. 

A testvérpárt által felvetett uj ál-
lamosítás, amely a hároméves terv-
sikerét kívánja a legfontosabb, vagyis 
pénzügyi szempontból biztosítani a 
tervet a Szoc. Dem. Párt helyeslésével 
találkozott. A Szociáldemokrata Párt 
azonban a kommunistáktól eltérően 
nemcsak a Nemzeti Bank és a há-
rom nagybank, hanem az egész hi-
telélet államosítását, vagy állami el-
lenőrzését kívánja. Pártunk ugyanis 
a részleges államosítást nem tartja 
kielégítőnek és célravezetőnek. S 
egyben hangsúlyozza, hogy az álla-
mosítást megfelelően elő kell ké-
szíteni. 

A drágaság ellen 
A másik kérdés, amely leginkább 

foglalkoztatta a mult héten a ma-
gyar belpolitikai életet: a drágaság 
elleni harc, amelyet a Szociáldemo-
krata Párt tűzött napirendre Szaka-
stts Árpádnak a Gazdasági Főtanács 
ülésén elmondott beszédével. Szaka-
sits az egész ország közvéleményé-
nek adoít hangot, mert a dolgozó 
tömegek a fővárosban és a vidéken 
egyre inkább tapasztalták, hogy a 
spekuláció felszabadultnak érzi ma-
gát az illetékes szervek el!e »őrzése 
alól és egyre vakmerőbb próbálko-
zásokra vetemedik. A Gazdasági 
Főtanács a hét végén szánts fontos 
intézkedést tett az arak letörésével 
és a termelés fokozásával a dolgo-
zók életnívójának emeléséré. 

Dunavölgyi szociálde-
mokrata konferencia 

A hét elejé.t zrjlott le a duna-
völgyi államok Szociáldemokrata 
Pártjainak háromnapos budapesti 
konferenciája, amely szoros gazda-
sági együttműködést határozott el. 
Ez az cgyüttmilködés azonban nem 
jelent elszigetelődést, nein tö/ekszik 
autarcliiára f. természetesei nem 
zária ki a távolabb fekvő államok-

t t tkrében 
kai létesítendő gazdasági kapcsola-
tokat. 

Gazdasági vonatkozásban nem ke-
vésbé jelentősek a magyar-szovjet 
illetve a magyar-brit tárgyalások s 
az utóbbi révén a mult héten sike-
rült tető alá hozni a magyar-angol 
árucsere egyezményt. A Rónai Sán-
dor elvtárs kereskedelmi- és szövet-
kezetügyí miniszter vezetésével Mosz-
kvában időző delegáció is szívélyes 
fogatatásra talált és barátságos han-
gulatban folytatja tárgyalásait. A 
hirek szerint a Szovjetuniónak eddig 
már számtalan esetben tapasztalt jó-
indulatu, baráti segitőszándéka eze-
ken a tárgyalásokon is kitűnik. 

De éppen az elmúlt héten több 
jel tanúskodott arról, Hogy Magyar-
ország nemcsak gazdasági szempont-
ból, hanem 

politikailag is 
jó kapcsolatban áll a vezető nagy-
hatalmakkal. Erre mutat elsősorban 
az a tény, hogy a Szovjetunió még 
a békeszerződés ratifikálása előtt 
megkezdi a msgyar hadifoglyok ha-
zabocsájtását. Ezt mutatja az is, 
hogy a dunavölgyi szociáldemokrata 
konferencián résztvett az angol mun-
káspárt egyik vezetője, de erről ta-
núskodik az is, ami szintén az el-
múlt héten vált bizonyossá, hogy 
Magyarország i ; részesedik az ame-
rikai segélyprogramból, S végül itt 
kell még megemlékeznünk arról, 
hogy az angol Kommunista Párt 
egyik főfunkcionáriusa Budapesten 
járt, megtekintett több üzemet és 
elismeréssel nyilatkozott a magyar 
demokrácia eddigi eredményeiről. 

összegezvén az elmondottakat, 
megállapíthatjuk, hogy az elmúlt 
héten a belpolitikában nagyon helye-
sen a gazdasági kérdésekre helyező-
dött a tősuly s a tárgyalások arra 
irányulnak, hogyan lehetne a dolgo-
zók életnívóját emelni. A külföldi 
sajtóha.igokbói s a demokratikus 
külföld megnyilatkozásaiból, vala-
mint felénk irányuló jó?an és tár-
gyilagos birálataiból az tűnik ki, 
hogy jó utón halad a magyar de-
mokrácia. . (Gy. A.) 

8 G 0 gyümölcsös 
el-

adó 

Ország - Világ 
Szociáldemokrata államelnöke lats 

Németországnak. 

Truman a háborús felhatalmazás 
meghosszabbítását kéri. 

A Szovjetunió rendelkezik a világ 
legyorsabfc repülőgépével. 

Ifj. Horthy Miklós Jelentkezett a 
római magyar követségen és Ame-
rikába szóló útlevelet kért. Az ügy 
a magyar külügyminisztérium elé 
került amely úgy döntött, hogy ifj. 
Horthy részére csupán hazatérésre 
jogosító igazolványt állithatnak ki. 

Befejeződtek a magyar-csehszlo-
vák tárgyalások. 

Elhalasztotta angliai látogatását a 
a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke. 

A háborús és inflációs vagyonok 
T5 */#-ának elvételét és a korrupció 
üldözését követelte Rákosi Mátyás 
Kaposvárott. 

Jó, szép, csinos, ízléses 

könyvet, 
díszmunkát, stb. 

Führer 
könyvkötő készít 

Slmonyi Ernő-u. 31. 

kb 

1 jótalajon | 

Z00 db fertnőfával 
Cim a kiadóhivatalban. 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Május 28-29. 2 napig I 

Uigyázz ha jön a nű 
Legmulatságosabb vígjáték. Tánc, muzsika, szerelem pazar kaval-
kája. Fősz. Mireilfe Bálin, Arletty és Michelle Alfa. Hiradó. 

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

A mezőgazdasági 
i t r a k t o r o k t t i l a f d o n f o g a í n a k 

i g a t o l á s a 

j A földmlvelésügyi miniszter érte-
sítette a belügyminisztert, hogy a 
mezőgazdasági traktorok és trakto-
ros talajművelőgépek tulajdonjogá-
nak és igénybevételének igazolásáról 
szóló rendelkezéseinek foganatosí-
tására, nevezetesen a mezőgazda-
sági traktorok és traktoros talaj-
művelő gépek igazolására irányuló 
eljárás lefolytatására vármegyénként 
bizottságokat küldött ki. 

Ezek a bizottságok a járási szék-
helyeken fognak működni és eljá-
rásuk előreláthatólag két-három na-
pot vesz majd igénybe. A bizottsá-
gok sikeres eljárásához fűződő fon-
tos mezőgazdasági érdekekre te-
kintettel a belügyminiszter felkérte a 
törvényhatóságok vezetőit a bizott-
ságok támogatására. 

SzIM hírek 
Ma fél 8 órakor pártest. A kül-

és belpolitikai helyzetről Pintér 
Győző elvtárs tart előadást. Pontos 
megjelenést kérünk. 

Fekete M. u. 1. alatt eladó egy komplett 

kocsitengely vasalással 

H á i u s 30 p é n t e k e n n K f f A f f a pártszékházban 
este fél 8 órai k e z d e t t e l |f U I I C i l i ( K o « u t h . u . * « . ) 

Előadó: Dr. Mijó János elvtárs „Aktuális politikai és gazdasági helyzet" címmel. 



A s z o c i a l i s t á k a h á b o r ú , a v é r o n t á s legkönyörtelenebb el lenségei I 

S S ^ Szociáldemokrata Pártba 
r SPORT ~ | 
L A B D A R Ú G Á S 

SzMTE—Jánoshalma 
8:3 (3:1) 

Mintegy 700 néző izgulta végig a 
tavaszi szezon egyik legszebb mér-
kőzését. A vendégek méltó ellenfelei 
vol ak a magáratalált SzMTE-nek. 
Jók voltakt Szabó (a mezőny leg-
jobbja), Princz, Mészáros, Demeter í , 
Oujdár, illetve Zodravecz, Újvári, 
Fenyvesi 1. és Tátrai. Oólok: 15. 
perc Szabó (1 l-es). 20. perc Feny-
vesi I., 25. perc Princz, 36. perc 
Szabó. II. félidő 6. perc Zadravecz 
3:2, 7. perc Mihály 4:2, 29. perben 
Újvári 4:3, 35 perc Mihály 5:3. 40. 
perc Szabó 6:3, 43. p^ic Szabó 7:3, 
44. perc 8:3. Kirély Jenő játékvezető 
jól bíráskodott. 

Szmá v. — Szabadszállás 
4:2 (1:1) 

A sereghajtó ellen lefékezed erővel 
játszó Máv. bi/tosan győzött. Gólok: 
Fazekas, Váradi, Soós (11 es) és is-
mét Váradi, i!!e ve Longaver és Sza-
lai (Szabad -¿állás). Jók: Váradi, Fa-
zekas, Asztalos, d* az egész csapat 
szívvel küzdött. 

w 

Szentesi G imn.—Szécheny i kei. 

0:0 
Szerencsien csatár manővere!: 

miatt ese" ki a széper szereplő szen-
tesi csapat a döntö sokit igérő küz 
delmeibő!. A szabályok szerint ugyanis 
a vendégcsapatnak e!ég a döntetlen 
a továbbjutáshoz. 

Az I. osztály e r e d m é n y e i : 
Cs. Barátság—KRVSE 3:1 
Kisíelek—Cs. Tisza 3:i 
Majsa—Kmáv. 0:0 
KTK—Halas 0:0 
Mindszent—Ku;e 0:0 

A bajnokság állása : 
1. Cs Rarétsóg 25 19 4 2 147:17 42 
2. KTK 25 16 7 2 77 23 39 
3. SzMTE 
4. Sz MÁV 

25 15 3 7 80:42 33 3. SzMTE 
4. Sz MÁV 24 12 5 7 50 32 29 
5. KRVSE 25 8 10 7 45 37 26 
6. Jén^vholma 25 10 5 10 54 5! 25 
7. KuTE 25 6 12 7 20:18 24 
8. KiTE 25 10 2 13 48:52 22 
9. Kishunhoies 25 7 7 11 54=5! 21 

10. KMA\ ' 25 7 7 11 37 57 21 
11. Kisi.unmaisa 25 8 5 \2 33:60 21 
12. Mindry t 25 6 7 12 28:63 19 
13. Gi. Tisza 25 9 _ 16 22:59 18 
14. S/eb«*ds?é!!. 24 3 3 18 19:98 9 
Pünkörd hétfőn 

Kereskedők - K e r e s k . Alk. 0:0 
Szentesi MÁV—Z. MaDISz Bpest 

6:5 (3:2) 
férfikézilabda mérkőzés 

Bécsi Vasutas vál .—Szmáv 
2:2 (0:1) 

A wiérkőzé'. be-zámo'óját h' lnapi 
számunKban közijük. 

K é r f o R ó s z a l a g 
gyári áron 

Első Magyar Kártolós/ataggyár Rt. 
Pestszentlőrinc, Apponyi Albert u. 30. 

U j vászon férfiruha eladó Jó -
zsef Atilla utca 20 szám. 

S z t o r forint ailnmhaicsőn a uármesvének 

tenyészállatok beszerzésére 
Dr Kunszeri Béla alispán a mult 

hét végi tárgyalásai alkalmával a föld-
művelésügyi minisztériumban n tár-
gyalt. Tárgyalásai alkalmával felve-
tette a vármegye területén esedékes 
állattenyésztési problémákat, rámu 
tátott az állatállományunk minőségi 
romlására és nagyobb államkölcsön 
kiutalását kérte a földművelésügyi 
minisztertől. 

Tárgyalásainak eredménye-
ként százezer forint á l lam-
kölcsönt kppott a vármegye 
részére szükséges tenyész-
állatok beszerzésére, hogy 
ezzel a lecsökkeni és lerom-
lott v á r m e g y e i állatállo-
mányt minőségileg felfris-

sítsék. 

91 százalék 
a bevetett földterület 

A legújabb hivatalos jelentés 
szerint a magyar parasztság példa-
mutatóan teljesítette kötelességét: 
a bevetett földterület mgysága el-
é r e a 91 %-ot . Maga a hivatalos 
jelentés is megjegyzi, hor?y az ered-
mény a csodával határos. S ez va-
lóban így is van, ha figyelembe 
vesszük mindazokat a nehézségeket, 
amelyek a f'Md dol^zói áldozatom 
munkaja elé tornyosultak. A tavalyi 
hiányok az idén is jelentkeztek, igy 
elsősorban tnunkaerőniány, igavonó 
állatok, mezőgazdasági gépek és 
felszerelések hiánya. Az elért ered-

mény tehát ismét a magyar p uaszt-
ság áldozatokat nem ismerő mun-
káját dicséri. S ha a föl ttünk álló 
égi halai nak is méltányolni fogják 
ezeket az erőfeszítéseket, s a n ég 
h • ilévő májusi napokon csendes 

<k áztatják meg a vetéseket, ak-
kor a magyar parasztságnak a do!-
go?.ó Magyarország érdekéhen ki-
fejtett erőfeszítései nem lesznek 
hiábavalók: s a hároméves terv 
kezdetén jó terméssel indulhatunk 

uj fel d3t kra, a dolgo/.ók embe-
ribb életének ki verekedésére. (-ri an-) 

Vandái pusztítás 
a Kossuth-téri virágok között 

Szombaton re&gel megbotránko-
zással tapasztalták azok, .-kik a 
Kossuth téren keresztül mentek, hogy 
a városi virágpartokat alávaló mó-
don megdiboltá.. lelk. Jcii t/ni.erek, 
a kiültetett virágokat töv ől kilép-
ték és széjjels7órtak a kört yeken. 
A város súlyos ezreket k^it aira, 
hogy a virágos Szentesi biztosítsa 
és széppé tegye a v^ros belíerü'e-

té! ér Hivány ikü aljd<ck egyszerű-
re -lpusztítják 3 r; g> munkával és 
nagy költséggel beál'ított virágosl-
íá-t Felhívjuk í ^kre virágom 
bo.'ó be»ii-<kM i* rendőrség f'gyef-
rrót. A virág minden becsiiletrs íVs 
jótett fi ember elut zeni. Aki a ví-

rus::»; j- ártalmas duvad. rki 
nem érdemli me r-z emb nevei. 

A « í-ü x o n v o k 

Járjuk e? üzemeket és mint assro-
nyok, keressük az asszonyi. 

Munkapad, vagy iró ?tai mellett 
dolgozótársaink szeméiül mindig 
valamilyen néma kérdést véiünk ki 
olvasni és mikor felszólalásra kerül 
sor, ez a kérdés - - amel> o'y sok 
fele, mint az emberi szem — nem 
találja rneg a;. u\ t a szájig, hang-
talanul vergődik, tévelyeg, s?ó csak 
igen ritkán lesz belőle. Párt nap 
uíán a? ónban odajönnek, k^rde^ik 
ezt vogy azt: kis fájdalomról beszél-
nek, amei>ck tulajdonképpen közös, 
nagy fájdalmak; fel-felröppen egy 
félénk tiltakozás, amely alkoió 
cselekvéssé fokozódhatna, ha a sok 
tétova mondattoszliny egységes és 
osztálytudatos követeléssé kovácso-
lódnék. 

Félelem bujkál a szemükben: a 
nő örök reszketése pártjáért, fiáért, 
apjáért. Ez a s/emükben szükMö 

kérd's a M I É R T ? . . . Tudni-
illik, hogy miért k ¡1 nekik örökké 
félteni valakit? M i é r t vannak hadi 
fo^ly !< és m i é r t nem jönnek ha/a? 
Miúi t van olyan sok u'ein kódorgó 
kisgyerek ? 

Néha kissé hara^zanak a púit-
qanra: ha/a kellene menni főzni, 
mosni, tekarifani, varrni! É^ leg-
el ősorb.n: nem Silént-e közben 
valami baja a gyerekne: ? ! Még 
nem értik, hopy minderre a párfnap, 
a szeminiriuny, a könyv d vá laszt . 
De néha ösztönös biztonrággal — 
megérzik mindezt Mint a minap 
az az elvtársnő, akiből kibuggyant 
a- elnöki bejelentés után: „Miért 
cs 'r három hét múlva lesz iámét 
pártnap ?tt ö már sejti, hogy mit 
hozhat neki a szocializmus. V gy a 
másik, aki olyan egyszerű szavakkal 
magyarázta el az egyik felszólaló 
elvtársnak a kapitalista gazdálkodás 

„áldásait" és hozta azokat össze-
függésbe a napi nyomorúságai 
Most már nem az előadó fanííoft' 
hanem ő is tanult. És az a harma-
dik, aki ugy gyűjti maga köré az 
asszonyokat, mint kotlós a csibéit 
és nagy elfoglaltsága ellenére velük 
együít megy el a Kur.fi Qárdrt elő-
adásaira. 

így indul meg a dolgozó nő las-
san, itt-ott bizonytalanul a tudás 
utján, hegy azt binckába véve ha-
ladjon csztályiársaivii együtt a szo-
cializmus felé. 

Asszonyok 1 Szólaljatok meg mind, 
valamennyien I Nincsenek „csekély-
ségek*, vagy „e/. mást úgysem er-
dekei" dolgok! Mondjunk el egy-
másnál: mindent; elvtassak kö-.ött 
vagyunk 1 Egy minden.Kiért és mic-
denki egyért dolgozzék és gondol' 
kőzzek 1 

Felhívás 
Szemes íregyci város íennelé&i 

bizottsága felhívja azon szc .élyeket 
akik al 1947. év folyamán száraást 
hitelt igénye!4., k bzántási hi'e ük á:-
vétele végett folyó évi május iió 28 
napjáig jelentkezzenek a t í-neesi 
bízott-ág hivatalos helyiségében vá-
rosháza 24 es ?zámú szobában. 
674. Polgármester 

Felhívás 
Felhívom azon kincstári dohány-

termelőket, akik az 1946. évi ter-
mésű és beszolgáifoto't dohány tr-r-
méstlk után járó ingyenes vi^jtt-
doh^ny járandóságukat r^emélyese.n, 
vagy meghatalmazott útján (2 fa »ú 
és a meghatalmazó : ital aláirt níeg-
h',;aimazá>) folyó évi junius hó 15 
napjáig annál is inkább ve yék át a 
fenti hivatalnál, M. Dohánybeváltó 
Hiv'ita^ Kiskunfélegyháza, meri e 
ha J ó után a megmaradó doh. ,y 
i rnriy :éget a M. Dohány jövedéki 

Ko/por.t rendelkezésére bocsájtom 
újdb^ feldoigf7- s céljából. 

TájéUoztatá- ul közlöm it;ég, hogy 
a dohánykiadis szojtb:1 d.gi 12 
órától hétfő regge! 8 ó r t ü n e t e i . 
673. Polg- «mesf; r. 

Felhívás 
t\ sz ntesi járásbíróság ferülM* 

alakított I — Ili. >z. i]L:tzol«') b/oit-
sáhük feMiívják a bérau;ó t^xi-
engedélyesek figyeimé«, hogy u/ 
5 310/1947. M. E számú rendeletre 
va'ó hivatkozással igazolási kéiel-
müket az igazoló bizoitsago; 1 l fo 
iyú óvi ju iius tió 3. n pj=»ig a vá-
roshaza 41. il'efve 24. szá r»ú he?yi 
régéb: adják be, hogy a rend--, .t 
hatálya aiá tartozó engedélye:,ek 
igazoiási ügyét 1947. évi augusz'us 
hó 1. napjáig befejezést nyerhessen. 

Végső Sándor 
675 ig. Hz. cin. 

Mülép kapható Batthyányi-u. 17 
szám. 569 

Elodó Sz-iSay utca 8 sz. hiz, 
megtekinihető minden este 7 ra 
ut^n. 

Hirdessen lapunkban! 

Főszerkesztő. Stma U p z I ó . 
Felelő« szerkeaztő. Szőke Fcrenc. 

Felelő« kiadó: Na«y Mihály. 
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