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Előf izetés i dl| 
e g y h ó n a p r a 

10 f o r i n t . 
TEtEFON : 301 81. SZENTESI LAP Keretes- és apré* 

hirdetések ársza-
bás szerint. 
TELcröNi 301 sz. 

Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli ór ákban. 

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

Kiszökött az országból a nemzetgyűlés elnöke 
Veszedelmes tolvajbandát leplezett le a szentesi rendőrség 

Munkáskérdés 
Nagy a munkanélküliség. Világje-

lenség. Mindenütt egyforma bajt je-
lent. És minden becsületes kormány-
zat keresi a lehetőséget arra, hogy 
megoldja a munkanélküliséget s őz-
zel biztosítsa a kenyeret a munkás-
ság számára. Nálunk a munkanél-
küliségnek számos oka van s ezek 
között nem utolsó helyet foglalja el 
az a körülmény, hogy háborút vesz-
tett, feldúlt, tönkretett és kirabolt 
ország vagyunk, amely óriási erőfe-
szítéseket tesz arra, hogy nyugvó-
pontra juttassa a közviszonyokat. 
Szegény ország vagyunk, s ehhez a 
szegénységhez vagyunk kénytelenek 
szabni minden teendőnket. Az állam 
a közületek, a városok és községek 
erőn felől igyekeznek megnyitni a 
közmunkák végeztetésével a helyzet 
szanálását. Sajnos, ezek a munka 
juttatások nem képesek minden mun-
káskezet munkához segíteni és még 
sajnosabb állapot, hogy még a ter-
mészet is ellenünk dolgozik, mert a 
tartós aszály nagyon sok mezőgaz-
dasági mupkás kezéből veri ki a 
munka szerszámját. Mi lesz ? — 
tesszük föl a kérdést és nem tudjuk 
olyan hirtelen megadni a feleletet, 
mini a kérdést fel tudtuk tenni. Ju-
nius elején vagyunk és szamot kell 
vetnünk mindenek fölött még azzal 
is. hogy egy nogyonis gyenge ter-
mésű esztendő u:olsó hónapját ta-
possuk, amikor a kevjs kenyér jó-
formán mindenütt elfogyott s a mun-
kás, ha kapna is munkát, a saját 
kenyerén kellene, hogy vállalja A 
saját kenyerén, ami mar elfogyott . 
Bizony erre már nagyon nehéz ká-
denciát mondani és amikor újság-
cikkben foglalkozunk ezzel a kér-
déssel, nagyon nehezen tudunk ér-
vényes véleményt mondani, mert 
számos termelő volt a mult évben, 
akinek a saját fejadagja is elment, 
ha nem is beszolgáltatásra, vagy 
föld adóba, de vetőmagra, hogy ha 
már tavaly rosszul ütött is ki, hátha 
az idén jobbra fordul. Junius is azt 
jelenti, hogy közvetlen közelébe ju-
tunk az aratásnak. A magyar föl-
dön, tehát itt Szentesen is óriási 
jelentősége volt az aratasnak és kü 
lönösen nagy jelentősége van ma. 
Az aratás az arató részespár egy-
esztendei kenyerét jelentette a múlt-
ban és jelenti ma is. A régi embe-
rek jól emlékszenek arra, hogy ez-
előtt negyven—ötven esztendővel 
minden gardának meg voltak az ál 
landó részesei. Kivétel nélkül hely-
beliek. A szentesi ember hiába ment 
messze földre kubikolni, aratás ide 
jére hazasietett, mert biztosítani 
akarta a kenyerét. Az első világhá-
ború ulán ez a* békés és közgaz-
dasági szempontból nagyon jó áha-
pci megromlott. A szentesi gazda 

Marosfin György vasárnap Szentesen ismerteti 
a politikai helyzetet 

A Szociáldemokrata Párt junius 
8 - á n tartja Csongrád megyei paraszt 

kongresszusát Szentesen, a Tóth 
József színházteremben. A kongresz 
szus napiiendje : 

1. A mezőgazdasági népesség 
problémái és a Szociáldemokrata 
Párt. 

2. A megyei földműves bizottság 
megválasztása. 

3. Indítványok tárgyalása. 
A kongresszus kereteben a nap 

folyamán népgvülést tartunk, ame-
lyen Marosán György elvtárs, nem 
zetgyülési képviselő, a Szociáldemo-
krata Párt főtitkárhelyettese ismer-

tetni fogja Szentes dolgozó népe 
előtt az altalános politikai helyzetet. 
A kongresszus előadói lesznek még: 
Takács Fertnc elvtárs földművelés-
ügyi államtitkár és Papdi Oyörgy 
elvtárs a Szociáldemokrata Párt vár-
megyei titkára. 

Megszökött Varga Béla 
a nemzetgyűlés elnöke 

A Kisgazdapárt politikai bizottsága kizárta a pártból 
Nagy Ferencet és Varga Bélát 

Tovébbi változások várhatók a kormányban 

A Kisgazdapárt politikai bizottsága 
kedden délben Dobi István elnökle-
tével ülést tartott. Az elnök bemu-
tatta Balogh István levelét, amelyben 
megromlott egészségi állapotára te-
kintettel 

a p á r t főtitkári állásából 
hosszabb szabadságot kért. 

A bizottság ehhez hozzájárult. Dobi 
István a bizottság tagjainak egyhangú 
felháborodása és megdöbbenése mel-
lett bejelentette, hogy 

hiteles adatok szerint Varga 
Béla eddig még meg nem 
állapított személyek kísére-
tében megszökött az ország-

ból. 
Dobi István indítványára a politikai 
bizottság kizárta a Kisgazdapártból 
Nagy Ferencet, aki elárulva a pa-
rasztságot, . férfihez és politikushoz 
méltatlanul nem mert szembe nézni 
az ellene felmerült vádakkal. Ugyan-
csak egyhangú határozattal kizárták 
Varga Bélát, mert megszökve a fele-

lősség alól, gyáva árulójává vált 
mindazoknak az eszményeknek, ame-
lyeket eddig képviselni látszott. 

Nagytakarítás 
a Kisgazdapártban 

A politikai bizottság elhatározta, 
hegy a párt sorait megtisztítja nem-
csak az összeesküvésben a legcse-
kélyebb mértékben résztvett vagy 
érintett személyektől, hanem azoktól 
is, akik az összeesküvést lélekben 
vagy testben segítették. Ezért a már 
kiküldött öttagú bizottságnak a leg-
határozottabb utasítást adta a teljes 
tisztogatás azonnali végrehajtását a. 

A londoni rádió Jelenti 
A londoni rádiókedd esti magyar 

adásában közölte, hogy Varga Béla 
a nemzetgyűlés elnöke lemondott és 
autón átlépte az osztrák határt. 
Ugyancsak a londoni rádió jelentette, 
hogy a magyar kormány visszahívta 
párisi, londoni, svájci és római kö-
vetét. 

Fontos változások várha-
tók a kormányban. 

Előreláthatólag távozik a kormány-
ból Nyárády Miklós pénzügyminisz-
ter, valamint Jékely László miniszter, 
az Elnöki Hivatal vezetője. Helyére 
Mihályffy Ernő tájékoztatásügyi mi-
nisztert kombinálják, míg tájékozta-
tásügyi miniszter valószínűleg Gu-
lácsy György nemzetgyűlési képvi-
selő lesz, aki most lépett vissza a 
Kisgazdapártba. Itt emiitjük meg azt 
is, hogy Tildy Zoltán kihallgatáson 
fogadta Gulácsi Györgyöt és neki a 
demokrácia védelmében kifejtett ki-
váló munkásságáért a M a g y a r 
Köztársasági Érdemrend középke-
resztjét adományozta a csillaggal. 

A hirek szerint távozik a helyéről 
Kővágó József Budapest polgármes* 
tere is. A belpolitikai érdekességek 
közé tartozik, hogy Nagy Ferenc 
volt magyar miniszterelnök kisfia 
megérkezett Svájcba, ahol az egyik 
határállomáson apja várta. A Hirtap 
című kisgazdapárti napilap szerkesz-

és a szentesi munkás közé odaállt 
valami, amit nem lehet elég ponto-
san meghatározni, ellentét, amit nem 
lehet elsimítani a szentesi határban 
nagyon sok lett az idegen részes és 
megszaporodtak az aratógépek. Ked-
den nagy tanácskozás volt a város-
házán az idei aratásról. Nagyon 
örOiünk rajla, hogy ez a tanácsko-

zás komoly volt, szenvedélymentes 
volt és higgadt, megfontolt és éppen 
ezért a meghozott határozatok egy-
től egyig bölcsek, végrehajthatók és 
alkal pasak arra, hogy a munkanél-
küliséget megoldják az aratás és 
cséples tartamára és reményt nyuj 
tanak arra, hogy megadják a szen-
tesi földmunkások legnagyobb ré-

szének az egy esztendei kenyeret. 
Amikor mindezeket itt leírjuk, arra 
intünk minden szentesi gazdát és 
minden szentesi földmunkást, igye-
kezzenek saját érdekükben is meg-
találni egymást. . Évszázadokon el-
tartotta a szentesi föld a szentesi 
gazdát és a szentesi munkást és el-
tartja most is. («>— 



A Szociáldemokrata Párt június 530-án d. e. 9 órakor a Tóth J. színházteremben tart;a raeg 

Csongráduármegye földműves kongresszusát 
Előadók: M a r o s á n G y ö r g y főtitkárhelyettes és T a k á C S F e r e n c földművelésügyi államtitkár. 

tőbizoítságáb3 Nagy Ferenc hegyére 
Katona Jenő nemzetgyűlési képvise-
lőt, az ismert újságírót jelölték. 

M szociáldemokrata parla-
menti frakció választásokat 

követel 
A Szociáldemokrata Párt parla 

menti frakciója kedden értekezletre 
ült össze. A felszólalók egyhangúlag 
arra az álláspontra helyezkedtek, 
hogy a nemzetgyűlést az országos 
jelentőségű ügyek megvitatása érde-
kében sülősen essze keíí hívni és 
örömmel fogadiák azt a felvilágosí-

tást, hogy a nemzetgyűlés ,.,ai junius 
10-én összeül. A politikai helyzet 
tisztázása érdekében szükségesnek 
látta a parlamenti frakció a válasz-
tások kiírásai, hogy a mai ponti Kai 
életet jellemző kettősséget a közvé-
lemény demokratikus állásfoglalása 

eloszlassa. 

Felfüggesztették az 
amerikai kölcsönt 

Az Egyesült Államok kormánya 
felfüggesztette amerikai hadianyag 
felesleg vásáriisára Magyarországnak 
engedélyezett 30 millió doliáros hi-
teit, felvilágosítást várva a magyar 
országi politikai helyzetről. A magyar 
kormány eddig a hiteiből 15 millió 
dollárt "vett idénybe. 

Hatezer hadifogoly ion 
Legújabb hírtk szerint a foksani 

és máramarosszigeti gyüjtőtáborban 
hatezer magyar hadifogoly tartózko-
dik, akikne útbanditása hazaf lé rö-
videsen megkezdődik. 

Olcsóbb lesz 
a cipő 

Lényegeden mérséklik a tipusci 
pőkre kivetett adót. A tipuscipök 
arait a termelők felé 4, a kereske-
dők és fogyasztók felé 9 °/o-kal 
csökkentik. A nyári cipők árait a 
termelők felé 8 10, egyébként pedig 
13 15 °/o-k?.l szállítottak le. Az ár-
leszállítás a kereskedők készleteire 

.julius 15-től, az újonnan kikerülő 
lábbelikre pedig ¿¿onnaií hatállyal 
lép életbe. 

OXIGÉN 

K A R B I D 
Kapható Kántornál 

Utltvelet kapott 
Mindszenthy 
bíboros 

Illetékes egyhá i hely közli, hogy 
Mindszenthy József biboros herceg-
prímás mepHvást kapott a kanadai 
püspöki kanol, hogy résztvegyen az 
ottani Mátia-viiágkongresszu^n. A 
biboros megkapta a magyar útleve-
let, hogy a kongresszusra elutaz-
hasson. 

Ries István nyilatkozata az új 
választójogi törvényjavaslatul 

Ries István elvtárs, iga ŝágü/ry-
miniszter nyiiatkozott az uj választó 
jogi törvényjavaslat alapelveiről. Kí 
kell zátni — mondotta — a választó-
jogból azokat, akik a demokrácia 
ellenségei. Legalább három-öt évre 
kizárandónak tartanám azokat, akik 

a nyibs pártoknak voltak tagjai és 
e mellett fenntartanám mindazokat a 
kizáró okokat, amelyek a régi tör-
vényben szerepelnek. Egyébkent még 
ezen a héten megállapodás jön létre 
az uj választójogi törvény alapelve-
iről. 

Rendőrkézen az utóbbi idők 
legnagyobb tolvajbandája 

Bizalmas bejelentés érkezett a 
rendőrségbe a napokban, hogy Kósa 
János és családja, nevezetesen két 
fia Ferenc es Jáno» munkanélkül 
vannak, hosszabb idő óta és gya-
nús körülmények kö/ött „tengetik" 
életükéi. A rendőrség azonnal meg 
indította a nyomozót a följelentés 
alapjái- es lekapcsolta az utóbbi idők 
Icgveszedelmeseob to vaj jandaját. 

Az eiőállltott apa Kósa János, va-
lamint előh • említeti két fia a tol 
vajiásoknak és a beíöiéseknek soro 
z'-itat követték el. Minthogy az idó 
sebb apa negf̂  lő „helyismeret 1" 
endelkezett a tanyavilár ban, vezér-

le e alatt a család fiuta^Jai nagy 
menny ségü élelmiszerre, ruhanemű 
ckre és takarményfélékre ettek sz< rt 
tanyai tolvajlások utján. Többek kö-

zölt besurrantak Héjjá János hőd 
mezővásárh lyi l^kos muyájába s 
onnan 3 drb. birkát loptak cl. Még 
az nap éjjel betört» k a szomszéd 
lanyába, a lakás nádtetejét kibontot-
tak, onnan másfél oldal szalonnát, 
nagymennyiségű zsiradékot, élelmi-
szereket cs egy kocsira való ruha-
neműt lop'sk el. 

A fentemiitett betörések mellett a 
tyuktolvajlásoknak és a takarmány 
nak, valamint a szét: félé!: hordásá 
na* egés~ mesterei voltak és egy 
gazdaságik beiilő állatállományt és 
tckarmányfaléket lopkodtak össze 

Kihallgatásuk tnéfr folyamatban 
van s minthogy már többszörösen 
hünte:eH előéletűek, a szegedi ügyész-
ség inond felettük ítéletet. 

BAR ATS AG M O Z G Ó 
június 5-én. Csak egy napig I 

L i l a a k á c 
Ragvogó magyar vipjíték, A s ereleai és ifjúság filmje. 
Fő zerep'ók : Agai 1., Biller I . Gózon, Pithes, Kabor. Híradó. 

Junius 6 -8 - ig Csak 3 napig! 

Autós banditák 
izgalmas amerikai gengszter film. Legújabb híradó 
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Helyreigazító nyilatkozat 
A „Szentesi Lap" című njpilap f. 

hó 3-an megjelent 123. számában, 
a lap második oldalán, kiemelkedő 
cimf.i raital közzétett, „A Nemzeti 
H telintézet helyi vezetője elszabo 
tálja a miniszteri lendele^t" cimű 
közleményre vonatkozóan, a saj ó 
törvény 20. § a alapján, a lap leg-
közelebbi számiban (csütörtöki szá-
mában), ugyanazon helyen és ugyan-
olyan nyomással, az alábbi, díjmen-
tes helyreigazító cikk szíves közlé-
sét kérem: 

1 N m i.:raz az, hogy én a mi-
ni??' ii r *nde!rietpfszabotá'tam, mert 
a tra)-tor javítási hitelek folyósítási 
ügyébfü — pén/intézetekre vonat-
kozó mimV eri r ndelet nem is je 
lent meg és ip,y azt elszabotálni 
nem is lehetett 

2 Való éllé« ben az, ho^y a trak 
t »rjuvitási hiteleket Ga^dasá^i F> 
tanács ha ározata a apján a tárca 
k'zi Hitel véleménye* ö Bizottság en-
gedtél ezte és a hitelakció hb nyo 
Ittasával az Országos Fö dhitelinté 
zc ci bízta meg 

3. Való a?, hogy a Nem cti Hitel- , 
intézet R T. szemeM liókja — mint j 
az 0 szá-os Ff idhi'eiintézet helyi I 
mer<Dizottja — ezen hiteleket a ne-
vezett in.é/.e megbízásából fulyó 
fitja és ezui hitelekcrt az Országos 
Földhitelintézet ei nemben teljes sza-
vatossággal tartozik. 

4. A telj s szavatosságából kifő 
lyóan termés etes joga és kötelessege 
intézetemnek a hitel f lyósi ása al-
kalmával minden biztosítékot meg-
szerezni, amelyek a hitel banks/erü 

fedezetéhez elengedhetetleriíil szüksé-
gesek. Ezt egyébként az Országos 
Földhitelintézet idevonatkozó, 1947 
április hó 22 iki keletű megbízólevele 
is kifeje c;t:n előírja szá nunkra. 

5. Való az, hogy épen az egyéb 
vagyonnal nem rendelkező gép'ulaj-. 
donosok érdekeit kívántam szolgálni, 
amikor érdekükben — főintézete-
men keresztül — az Országos Föld-
hitelintézethez előterjesztést tettem és 
kikértem a Földművelésügyi Minisz-
térium véleményét is. 

6. Való az, hogy előerjesztésem 
folytán Főintézetem kikérte az Or-
szágos Földhitelintézet, valamint a 
Földmüvelésügyi Minisztérium illeté-
kes osztályvezetőjének véleményét, 
ügy a Földmüvelé.vügyí Minisztéri-
umban, .nint az Országos Földhitel-
intézetnél olyan értelmű információt 
ka;>i3k, hogy ezen hiteleket teljesen 
bapks erűen kell elbírálni, miután a 
folyósítás a mi teljes szavatosságunk 
mellett történik 

Ezzel megdől azoi — a cikkben 
foglalt — állítás, hogy: „Holott az 
idevonatkozó rendelet előírja, hogy 
(fedezetként) a k rdéíes javításra 
szoruló traktor is elegendő". Ilyen 
utasitást, vagy rendeletet hivatalos 
szerv nem adott ki. 

7. Nem igaz Darabos Imre gép-
tulajdonus a^on áiiitása, hogy én 
iratait Íróasztalom fiókjába sü:yesz-
tettem. Ellenben igaz a?, liügy hi-
teligénylésével igen is érdemben 
foglalkoztam és minden iraiát elő-
készítettem arra, hogy '.ölcoö e mi-
nél gyorsabb tn folyósítható legyen. 
Ezt csak i kapott utasítások aka-
dályozták meg. 

8 Nem i^az és a leghatározot-
tabban visszautasítom, egyben rossz-
induldtu ragalou nak minősítem Da-
rabos la.re következő állítását: »Ami-
kor B.csíknál érdeklődtünk, a kö-
vetkező Kijelentést tette: Rendeljen 
el a mini*zier ami a!<ar. Itt én va-
gyok a felelős és annak adom a 
kölcsönt, akinek akao.n". 

9. Darabos Imre hí'elidényével 
tőlem „szemtelen" elulasiinbt nem 
kapo't. EH« no. n n legnagyobb gyütt-
ér •.< ̂ el es tá'gyii go«an magyaráz-
tam el feles genek, nogy — sajnos 
—• többe, tenni nem all módom-
ban. 

10 A cikkben foglalt, valamint 
az ahhoz fűzött, reám es intézetemre 
nézve sér ő es helyt nem álló kom-
mentárokat viss/au .'. íiom. 

Szeges, 1947 ju:»ius hó 3 
Teljes tisztelettel: 

Bozsik Elek 
a Nemzeti Hitelintézet rt. 
szentesi fiókja vezetője. 

A vagyondézstnából 
másfélmilliárd forint 
bevételre számítanak 
A pénzügyminisztérium előzetes 

becslése szerint az első évben 500 
millió forint, a három év alatt pedig 
összesen mintegy másfélmilliárd fö-
lint bevételt fog jelenteni a kincslár-
nak a vagyo idézsma. 

Jun. 8-án Gyermek és Ifjúsági Nap Szentesen 
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Junius 21 és 22-én 

H I K H j Ü . 
Ma június 5. Rom. kai. Űrnapja, 

protestáns Bonifác 
Vízállásjelentés: Tisza 3 án 70, Kurca 50 
Hőmérséklet • + 27 tok. 

Időjárás: Gyenge szél, helyenként zá-
poreső. zivatar, a hőmérséklet alig vál-
tozik. 

Ügyeletes gyogys/ertérak i június 1— j 
6-ig lile—Szentessy. 

Szabadság Mozgó: Afrikai őr- j 
járat, (amerikai) • j 

Pedagógus gyűlés Ország-Világ 

Szentencia 
Az ember újságot olvas és egy-

szer csak földhöz vágja a lapot. Az 
ember érdeklődéssel hallgat egy be-
szédet s azián hirtelen otthagyja, 
hallani se akar egy bellit se tovább. 
Az ember nyugodtan dolgozik, végezi 
a munkáját s egyszer csak kiesik a 
kezéből a munkaszerszámja, mintha 
szél érte volna... És így tovább, 
sorolhatnám ki tudja meddig a kii-
lönfcie eseteket s mind valamennyi 
odajutna, hogy egyszer csak minden-
től elmegy az ember kedve, még az 
élettel sincsen megbékélve s fölveti a 
kérdést: no, tisztelt Élet, hat ezért 
születtem ? . . . Ilyen körülmények 
között szentenciák szoktak születni. 
Sokan azt mondják ezekre a szen-
tenciákra, olyanok, mint az akasz-
tani vitt ember humorizálása, ami 
tán kedélyes lehetne, ha nem az 
mondaná, akinek a nyakára a hóhér 
helyezi el a kötelet. Most nopok óta 
hallok különféle szentenciákat. Életről, 
emberekről, politikáról, időjárásról, 
vágyakról, ábrándokról, kertről, víz-
ről, esőről, szárazságról, kutyákról, 
ökrökről... és a végén azon veszem 
észre magamat, hogy én h kényte-
len vagyok szentenciát mondani. . . 
csak egyet. Ezt: hallgatni minden 
ostobaságot szamárság ugyan, d<>. 
nagyon okos dolog, mert legalább 
becsukott szájunk nem mond valami 
marhaságot. (xa) 

— Lapunk legközelebbi s%áma 
a csütörtöki ünnep miatt szom-
baton reggel a szokott időben 
jelenik meg. 

— Gyászhír. Fájdalommal tudat-
juk. hogv *z< re'eu hányunk Vir.ipos 
Ilonka 24 és/es korában meghalt. 
Teneése pénteken déiutá 1 5 órakor 
lesz a fe!s páni katolikus ie netőbe. 

Gyászoló család. 
— Urnapl körmenet. A Kapu-

cinus atyáknal vasainjp d. e a fél 
9-es szentmise után lesz az urnapi 
körmenet. 

— Hét hónap fegyver rejtege-
tésért. Lrngyel Iinre vásaihelyi 
földműves lakásón egy katonai 
fegyvert és nagymennyiségű lőszert 
rejtegektt. A törvényszék jogerősen 
hét hónapi böttönre ítélie. 

— Magánalkalmazottak figyel-
mébe. Folyó hó 5-én, d. u 6 ora-
kor a Szakszervezeti Székházban a 
szegedi titkári ériekezletröl fontos 
beszámoló, minden tag saját érde-
kében jelenjen meg. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

A Pedagógus Szakszervezet szen-
tesi és környékbeli csoportja hétfőn 
„nevelők napjár tartott Szentesen. 
A gyűlés délelőtt fél 10 órakor kez-
dődött a gimnázium nagytermében 
mintegy 300 főnyi pedagógus rész-
vételével, akik azért gyűltek egybe, 
hogy megvitassák problémáikat és 
és megbeszéljék a jövő tennivalóit. 

AgyüiesenrésztveítBéki Ernőorszá-
gos föiiikár, Simon József megyei 
titkár, Pintér Győző elvtárs a Szo-

ciáldemokrata Párt részéről, Végső 
Sándor a szakszervezet részéről és 
a Kommunista Pári helyi kiküldöttei 
is. A kultuszminisztériumot Szabó 
Giborné a szabadművelésügyi ügy-
osztály kiküldötte képviselte. 

A gyűlésen több értékes beszéd 
és hozzászólás hangzott el, amely a 
pedagógusok szomorú helyzetét tár-
gyalta és a nevelők életszínvonalá-
nak emelését követelte. 

r 

Ékszereket és ruhaneműket lopkodott 
a . megtévedt háztartási alkalmazott 

Kolodinszky József, József Attila-
utc* 27 Í-Z. ahtii órásmester be-
jelentette a rendőrségen, hogy az 
utóbbi időben érthetetlen körülmé-
nyek között lakásáról több ruhane-
mű, ón és ÍH-szer tant el. Előadta 
azt is a rendőrségen, h gy gyanúja 
a n .¡a szolgálatban volt háztartasi 
alkalmazo-t felé irányul. A rendőrség 
nyomba» kihallgatta Székács Mar-
gitot fentnevezett háztartási alkalma-
zottat és az órásmesternek helyes 
volt a feltevése. Székács Margit 
par hónap s ott tartózkodása alatt 
„illegális" uton nagyszerűen be ru-

házkodott és jól ellátta magát szük-
séges csecse-becsé^ kel. 

Ellopott négy női selyemruhát, 
egy arany nyakláncot ntedaillonnal 
egy pár arany fülbevalót, egy arany 
brillians gyűrűt, egy arany női kar-
kötő órát' Az ellopott tárgyakat 
azonnal ériekesitette, a használha-
tóbb dolgokat pedig megtartotta 
magának. 

Minthogy a vizsgálat során a 
lopott tárgyak és ruhaneműk száz 
százalékosan megtérültek a pana-
szos feljelentését visszavonta a meg-
tevedt cselédlány ellen. 

Jóíékonycélu gyűjtőakció 
Szentesen 

A népjóléti minisztérium a hadi-
gondozo tak fír 1 t gélyezésére az egész 
országra kiterejdő jótékonysági sk-
ciót indított meg. Ebből a célból 

• tegnap Szentesre érkeztek a népjóléti 
minisztérium kikü'döttei, akik iga-
zolvánnyal ellátVJ járnak há ról- házra, 
levelezőlapokat és rézkarcokat ter-

jesztve, a neiynek jövedelméből a 
had gondozottakat fogják segíteni. 

A magunk részéről is készséggel 
felhívjuk a lakosság figyelmét a ne-
mes ?ikció lelkes támogatására, mely 
a hadirokkantak, hadiárvák és hadi-
özvegyek segélyezését szolgálja. 

EGYSZÍNŰ ÉS SZÍNES HI0ZAIKLAP0K, CEMENTLAPOK 

beton-kéményaitók 
mesgyekarók, cementcsővek, danakavics, marosi-
homok, portland cement a 

— Felhívom a gépjárművezető 
szaktársakat, hogy 7-en d. u. 6 órá-
ra megjelenni szíveskedjenek, mert 
a központtól egy kiküldött fog ér-
kezni. Elnök. 

— Városi szimfónikus zenekar 
és kamarakóíus évadzáró hangver 
senye junius hó 8-án a «inház 
teremben. Helyár: 3 forint egységár. 

— Ország s vidéki tűzoltó 
ko gresszus Budapesten. A tüz 
rendészeti tüzolt ságok újjászervezé-
sével kapcsolatban junius 6 án Bu-
dapesten országos vidéki tűzoltó-
kongresszust rendeznek, melyie a 
vármegye, város tűzoltóparancsnoka, 
valamint tűzoltósága meghívást ka-
pott. 

Tárgyalásokat folytatnak a ma-
gyar építőmunkások jugoszláviai 
foglalkoztatásáról. 

Törvény készül a hároméves terv 
védelmére. 

Végetértek Bukarestben a hadifog-
lyok ügyében folytatott magyar-ro-
mán tárgyalások. 

A magyar kereskedelmi küldöttség 
néhány napot tölt Leningrádban. 

Kiadjuk Jugoszláviának Szentend-
rei volt vezérőrnagyot. 

Jugoszlávia cáfolja 
a görög reakció vádjait 

A belgrádi hivatalos hírközlő iroda 
jelentése szerint a monarchista gö-
rög kormány és a reakciós görög 
lapok az utóbbi napokban egyre 
erőteljesebben folytatják a Jugoszlá-
via elleni alaptalan rágalom hadjá-
ratukat. A görög lapok szerint Ju-
goszlávia támogatja a görög felke-
lődet és állítólag repülőgépen hadi-
anyagot is szállít a demokratikus 
szabadságharcosoknak. Ugyancsak az 
egyik#görög lap áliítása szerint Ju-
goszlávia csapjtokat voni össze a 
görög jugoszláv határon. Illetékes 
jugoszláv körökben kijelentették, hogy 
mindezek a hírek alaptalan kohol-
mányok. 

Városi szimfónikus 
zenekar és kamara-
kórus hangverseny 

Városunk szépen munkálkodó zene-
és énekegyüttese, amely a komoly 
zene terjesztését tűzte ki céljául és 
hatalmas sikert aratott eddigi hang-
versenyeivel, a junius 8 án este a 
színházteremben tartandó negyedik 
évadzáró hangversenyének műsorát 
is nagyon értékes számokból állí-
totta ös-ze. A zenekari számokat 
Weber nyitánya, Rachrnaninoff a 
nagy orosz szerző „Szerenádja", 
Sibelius, a finnek nemzeti költőjé-
nek és Grie^ müvéből részletek kép-
viselik. A kórus egyházi darabokat 
es tö >b északi szerző dalait adja 
elő. Műsoron szerepel még egy he-
gedű, zongora szonáta és Goldmark 
Karoly magyar szerzőnek zongora, 
hegedű, cselló hármasa. Hisszük 
és méltán el is várjuk, hogy a szé-
pet szerető s z e n t e s i közön-
ség jelenlétével honorálni fogja a 
zenei együttes fáradságot nem is-
merő munkáját. A hangverseny este 
8 órakor kezdődik. 

Bútornakvaló diófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 alatt 

Junius 6-én, pénteken 
este fél 8 órai k e z d e t t e ! 

E l ő a d ó : Dr. Mijó János elvtárs 
p a r t e s ! a pártszékházban 

Kossuth-u. 26.) 

Minden elvtárs résztvegyen I 



— Elhalasztotta a belügymi-
niszter a junlusi alispáni, pol-
gármesteri és főispán) értekez-
leteket. 1947-48 évi költségvetések 
Összeállítására tekintettel a belügy-
miniszter a junius 18-ára és 23-ére 
hirdetett alispáni értekezleteket nem 
tartja meg. A legközelebbi értekezlet 
időpontja szeptember 24 és decem-
ber 17. Az értekezletek rendes kö-
rülmények között három hónapon-
ként ismétlödnek. 

Baleset 
Varga 3 . Balázs szeqtesí Rákóczi 

Ferenc utca 15. szám alatti lakos, 
MÁV alkalmazottat súlyos baleset 
érte. F. hó 3 án este 7 órakor az 
egyik vagon berakodásánál üvegtáb-
lák estek a jobb lábfejére és azon 
súlyos zúzódást okoztak. Vargát be-
szállították a kórházba. Á'lapota nem 
súlyos, de gyógyulása hosszabb időt 
vesz igénybe. 

Párthlrek 
Június hó 6-án párlest. Előadó ; 

dr. Mijó János. 

Iparos hírek 
Az Ipartestület jegyzői hivatala ér-

tesíti a cipész és csizmadia iparo-
sokat, hogy junius 5-én csütörtökön 
délután 5—7 óráig az ipartestületnél 
„bőr-utalvány" osztás lesz. Minden 
iparosnak saját érdeke megjelenni, 
mert későbbi kérésnek nem tudunk 
eleget tenni, később utalványt nem 
tudunk adni. Aki tagdíj hátralékban 
van, kérjük, hogy hozzon magával 
pénzt törlesztésre. 

Az Ipartestület elnöksége felhívja 
az iparosság figyelmét arra, hogy 
junius 5 én csükörtökön este 7 óra-
kor az Ipartestületnél .iparegészség-
ügyi előadást tart: Dr. Kun Andor 
orvos ur. Kérjük az iparosságot — 
az e l ő a d á s o n m i n é l szá-
mosabban megjelenni szíveskedjen 
egyben hozza el tanoncait és segéd 
munkásait, n ert őket erdeklő tárgy 
is lesz. — Pontos megjelenést ké-
rünk. 

Csukrászi párosok részére anyag 
kiutalás és csekklap érkezett. Átve-
hető a hivatalban pénteken délelőtt 
9—2 óráig. 

Meghívó 
A városi, vármegyei és községi 

alkalmazottak országos szövetsége 
szentesi csoportja f. hó 7-én szom-
baton déli 12 órakor a városháza 
közgyűlési termében taggyűlést tart, 
melyre a tagok megjelenését kérem. 

Elnök. 

Apróhirdetések 
Gyönyörű tartóshullámot, haj-

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

Hegyközség értesiti tagjait, hogy 
a kahs/app n kiosztását a hivatalos 
órák alatt megkezdte. Elnökség. 

Emergé gummitexlil hajtószij 
képviselet Wellisch G Raktárban. 
Cséplő, malom, gazdaság és minden 
egyet* célra. Felvilágosítással szíve-
sen szolgálok. 

FfaecftfcemtA. Sím« László. 
^ e t R . w e r W l ö : Ptrene. 

Felelős kiadó: N«*y Mihály. 
Nyom»« « .Barátság- nyomda 

F«l«U* nyomdavfetofeMS: C««rn«s L, Imra 

Fontos ülést tartanak 
a kereskedelmi alkalmazottak 

Magyar Kereskedelmi Alkalma-
zottak Szabad Szakszervezete felhívja 
tagjait és azokat a kartársakat, kik 
még nem tagjai a szakszervezetnek, 
hogy saját érdekükben folyó hó 6-
án pénteken délután fél 7 órakor 
taggyűlésen jelenjenek meg-

ismertetve lesz a Központ által 
küldőt körlevél, mely tartalmazza, 
hogy azok a kereskedelmi alkalma-
zottak, ha tanuló is munkaközvetítő 
hivatal és a szakszervezeti igazol-
vány nélkül vannak felvéve, állásuk-
ból azonnal el kell bocsájtani és a 
munkaadó ellen büntető eljárást fo-
lyamatba kell tenni. 

Félreértés elkerülése végett azok 
az alkalmazottak, kik szakszervezeti 
tagok és állásban vannak, de még 
nem jelentették be magukat a mun-
kaközvetítő hivatalnál, szakszerve-
zetünk igazolásával a legrövidebb 

időn belül jelentsék be magukat a 
munkaközvetítő hivatalnál. 

Az állásnélküli kartársak is jelent 
kezzenek, mert a központunk mun-
kanélküli segélyt fog kibocsájtani 
részükre. 

Központunk a minisztériumban el-
járt, hogy a jövőben árúelosztást az 
alkalmazottak arányához számítva 
osszák széjjel, ezért van szükségünk 
hogy minden kartárs jelentkezzen 
akár van állásban akár nincs. A 
központunknak statisztikai adatokat 
kell felküldeni, állásnélküli, és állás-
binlévő kartársakról. Ezért is szük-
ség van, hogy a kartársak a tag-
gyűlésen résztvegyenek. 

Szakszervezetünk ellenőrző Bizott-
sága folyó hó 9 tői le fogja ellen-
őrizni, az összes üzleteket és ahol 
szabálytalansagot fog találni, úgy a 
munkavállaló, mint a munkaadó el-
len a legs/iguiűbban fogunk eijárni. 

s z á l l í t s a b e 

a szegvári kendergyárba 
Megvásároljuk, vagy készá-út adunk érte. 
Egy kocsi tehernél nagyobb mennyiséget 
a tárolás helyén megtekintjük, ha előzőleg Zsoldos(e!epen 

r S P O R T ~ 1 
LABDARÚGÁS 

Ma délután fél 7 órakor Hód 
mez^vásárhely válogatott—Sz. M. T. 
E. csapatai között bará'sá.TOS labda-
rugómérközés lesz. Vásárhely mu't-
kori sportszerüllen elmaradása re 
mélhe ő eg nem ismétlődik meg és 
spoitkedvelő közönségünk élvezetes 
és magas színvonalú mérkőzést iz-
gulhat végig. (Vecseri) 

Felhívás 
A Szentesi MÁV. SE. elnöksége 

felhívja mindazokat az egyénekei, 
akikrek egyesületükkel szemben bár-
milyen összegű, vagy tárgyú köve-
telése van, végleges rendezés végett 
jelentkezzenek 3 napon belül eg.e 
sűletünk elnökségénél, Szentes, Bo-
ros-u. 2. A fenti időpont után köve-
teléseikért felelősséget nem vállalunk 
és ennek kiegyenlítését magunkra 
kötelezőnek nem ismerjük el. 

Felhívás 
A Gépjárművezetők szakszerveze-

tének vezetősége felhívja az összes 
gépjárművezetőket, hogy 1947. évi 
junius hó 7-én, szómba du. 5 óra-
kor a szakszervezeti székházban gyű-
lést tart, melyen a gépjárművezetők 
szakszervezetének központi titkára 
Polgár Dezső fog beszámolót tar-
tani. 

A vezetőség kéri a tagokat, hogy 
minél nagyobb számban jelenjenek 
meg. Vezetőség. 

Betegségemből felépülve 

á MUNKÁT ÚJRA MEC5EZDTEM 

A nagyérdemű közönség »/íves 
pártfogását kérem 

K R U G J Á N O S 
úri szabó 

1. Bartha János-utca 2 nz 

Hirdetmény 
Az építés és kö/munkaügyi mi-

niszter 15 900 1947. É K. M. számú 
rendelete a közmunkaköteiezettek jö-
vedelmében beállott változások beje-
lentéséről. 

• § 
k Mindazok a közmunkaköteiezet-

tek, akiknek jövedelme a fizetések 
arányosilása folytán, vagy más ok-
ból, (?!. előléptetés, nagyobb Üzleti 
forgalom, stb.) az 1946. évi augusz-
tus hó 1. napjí óta emelkedett, az 
1947. évi junius havi közmunkaváit-
ság esedékességekor uj bejelentést 
köteles tenni. 

2. Az a közmunkakötelezett, aki a 
váltságot a házmegbizott (háztulaj-
donos, s tb) utján fizeíi, az 1. b j 
kezdésben említe t bejelentést a be 
szeilési jegyzékre, aki pedig befize 
tést közvetlenül a községi elöljáró-
ságnál (vírosi adóhivatalnál) teljesiti, 
a bejelen'ést az összeirólapra k<*le-
les rávezetni. 

3. A R. I. 8. §-ának, illetőleg a 
R. II. 2. §-ának hatálya alá eső 
üzemekben és vállalatoknál a köz-
munkakötelezettségüket a rendes 
munkahelyükön teljesítő személyeknél 
az 1.-2. bekezdésben foglaltakat 
megfelelően alkalmazni kell. 

4. Azok a kötelezettek, akik a R. 
II. 6. § 2 3. bekezdésben foglalt 
rendelkezések alapján jelen rendelet 
életbeléptetése előtt a váltság alap-
jukban beállott változására vonatko-
zólag az 1947. évi junius hó l . n f p -
j4t megelőzően már uj bejelentést 
tettek és c bejelentés óta jövedel-
mükben változás nem állott be, ujabb 
bejelentést r.em kötelesek tenni. 

2. § 
2. A váltság uj összegét 1947. évi 

május hó 1. napjától kezdődő ha-
tállyal az 1947. évi junius havi köz-
munkaváltsag fizetésével egyidejűleg 
kell lizehri. 

8 Az 1947. május havi váltság 
különbözet összege 1947 junius hó 
5 napjáig bezárólag késedelmi pót-
lék nélkül fizethető be. 

5. § 
1. Ha a közmunkakötelezett az 1. 

§ 1. bekezdésében, valamint a mun-
káltató az 1. § 3. bekezdésében 
megállapított bejelentési kötelezettsé-
gének az 1. § 1. bekedésében meg-
szabóit határidőn belül nem tesz ele-
get és a váltság-különbözetet nem 
fizeti be, a hátralékot a jövedelem 
emelkedést követő hónap 1. napjától 
— mint esedékességtői számítva — 
a törvényes késedelmi pótlék felszá-
mítása mellett köteles befizetni. 

2. A közmunkakötelezett, aki a je-
len rendeletben előirt bejelentési, 
vagy uj közmunkaváltság befizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, az 
R. II. 9. § -a szerint, illetőleg az R. 
IU. 8. § -a szerint kiszabható birsá-
gon felül — behajtás hdyeít — a 
R. II. 7. § -a értelmében te mészet-
beni közmunkára is igénybevehető. 

3. Ha a közmunkakötelezett az 1. 
§ 1. bekezdésében, valamint a mun-
káltató az 1. § 3. bekezdésében 
szabályozott bejelentési kötelezettsé-
gével kapcsolatban tudatosan valót-
lan ada.okat jelent be, illetőleg a 
valóságnak megfe'elő adatokat el-
hallgat s ezáltal a váltság összegét 
megrövidíti, cselekménye a R. II. 10. 
§ a értelmében adócsalásnak minősül 
s egy évig terjedhető fogházzal bün-
tethető. 

Po lgármester . 

R Á D I Ó 
Budapest I. junius 5. 

7.30: Katolikus vallásos félóra. 8: 
Szórakoztató muzsika. Hanglemezek. 
9: Barna Pál jazz-együtkse. 12.15: 
A házi együttes játszik. 1300 : Futó 
gondolatok a kertben. 13.15: Frey-
mann Magda zongorázik. 13.45: 
Mechwart András a nialomipar meg-
ujitója. 14.10: Mindennapi ké dések. 
14 25: Utry Anna és Badacsonyi 
György magya/ nótákat énekel To^i 
Horvi'.h Gyula cigányzenekara mu-
zsikál. 16: Haydn: f-moll változatok. 
16 15: Az uj magyar képzőművészet 
ebikkasz'ot! forradalmai. 16.30: Gv^er-
mekrádió/ 17 10: P^rthiradó. 17 20: 
A Hadifogoly Hi adó .rádiólrözlem. 
17 25: A Vöröskereszt rádiókö'lem. 
17.55: Áttelepítési kormánybizt. közi. 
18: Dalcsarnuktól az orfeumig. 18 45: 
A szovjet film és a magyar közön-
ség. 19: Közvetítés a Magyar Állami 
Operaházból: To-ca. Ko 19.45: Hí-
rek. Sporthírek. Kb. 20 45: Falurádió. 
Az ujgazdák műsora. Előadís után 
kb. 22.30: Áttelepítési kcrmlnybizt. 
kéziem. 22 35: Hangos Híradó. 22 50: 
Albeniz müveiből, születésének 87. 
évfordulóján. Hanglemezek. 23: Ke-
vés sző — sok lemez. 

Budapest 1. junius 6. 
7.30 Reggeli ne, hanglemezek, 

naptár. 8 00 Az aggteleki cseppkő-
barlang. 8 15 Szórakoztató zene. 
9.00 A MÁVAG szimfónikus zene-
kara. 12.15 A házi együttes játszik. 
13.10 Háry Jánosok a magyar iro 
dalomban. 1 3 3 0 A Fürge Ujjak 
zongorakettős. 14.10 Hangos híradó. 
14.30 Fejér György gordonkázik. 
15.00 Beszéljünk komolyan a divat-
rél. 16 00 Farkas Béla cigányzene-
kara muzsikál, Vörös Sári énekel. 
IV. 10 Szakszervezeti tanácsadó. 17 20 
Szakszervezeti hiradó. 17.25. A Ha-
difogoly híradó rádióközi. 17 30 A 
Vöröskereszt közleményei. 17 40 
Sportközlemények. 17.55 Áttelepítési 
kormánybiz'. közi. 18,00 Det ussy : 
Gordonka zongora-szonáta. 18 15 
Gyermekbarátok műsora. 18 30 Han-
gos hiradó. 19.C0 Az Országos 
Bethlen Szövetség zenekari estje. 
19 45 Faluhiradó, 20.20 Szórakoz-
tató zenekari müvek. 21.00 Az uj 
magyar külkereskedelem. 21.40 An-
gol nyelvoktatás. 22.30 Áttelepítési 
kormánybizt. közi 22.35 Jazz hang-
szerszőlók. 22 45 Külügyi negyed-
óra. 23 00 Prancia muzsika* 0 30 
Hirek eszperantó nyelven. 




