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tO f o r i n t . 
T B EFON : 301 sz SZENTESI LAP Keretas- ét apró-

hirdetések ársza 
bás szerint. 
TELEFON f 301 sz 

Megjelenik hétfő kivételéve? 
minden nap a reggeli órákban. 

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

Szentesi hadifoglyok érkeztek Debrecenbe 
Szakasits elvtárs Párizsban l Közöljük az úi cséplés! rendeletet 

uj választások Tildy Zoltán élesen visszautasítja 
Nagy Ferenc rágalmait 

A belpolitikai életben legutóbb le-
zajlott eseményekről dmokráciánk 
n r messzemenő következtetéseket 
keli levonni. A sorozatos válságok 
oka, hogy az ellenforradalmi szava 
zatokkal felduzzasztott többségi pirt 
a hazai és külföldi reakciós erők 
segítségével a demokrácia ellenes 
törekvések hordozójává lett. A ma-
gyar demokrácia erejet mi sem bi-
zonyí ja jobban, mint, hogy meg-
tudta akadályozni a reakciós — fa-
siszta szándékok és megmozdulások 
sikerét. De ez semmiképpen sem 
jelenti azt, hogy továbbra is, bízva 
erőinkben s a magyar demokrácia 
érettségében, szabadjára hagyjuk a 
vihartvelő a vihart aratni szándékozó 
antidemokratikus erőket, amelyek 
mindenkor késiek arra, hogy a ma-
guk javát szolgáló, de, a nép ¿zem-
pontjából végzetes katasztróf^politi-
kával ismét a tönk szélére juttassák 
az országot. 

Pillana.nyiiag a vihar elmúlt. Más-
félesztendő alatt azonban ezt már 
sokszor leírhattuk s később mindig 
kiderült, hogy a pi>lauatnyi csenő 
csupán Vinarelőtti csend volt. Fel 
keil vetnünk a kérdést: vájjon vau-e 
biztosíték arra nézve, hogy a meg-
lepetést után, amelyek a magyar 
társadalmat az ellenforradalmi erők-
kel mesterségesen megnövelt Kis-
gazdapárt részéről érték, nem kell e 
újabb, a fejlődest hátraható megle-
petésekkel számolnunk. Az új Kor-
mány minisztereinökéneK bemutat-
kozása, a Kisgazdapárt parlamenti 
deklarációja arra nyújt reményt, hogy 
tisztultabb légkör lett út rá a magyar 
belpolitikai életben és sorkerülhet 
mindazoknak az intézkedéseknek fo-
ganatosítására, amelyek eddig a vál-
ságok és a Kisgazdapárt kéikulacsos 
politikája miatt mindig elsikkadtak. 
De éppen pillanatnyilag tisztultabb 
légkör állandósítása és a demokra-
tikus fejlődés zavartalan biztosítása 
érdekében új választásokat kell kő 
vetetnünk a keserű tanulságok alap-
ján s az új vá'asztások révén a nép 
— híven a demokrácia szelleméb e 
— tiszta helyzetet teremthet. A Szo-
ciáldemokrata Párt elsősorban a Kis-
gazdapárt végső meg'isztu!ása érde-
kében, a fnmis pofi ika maradékta-
lan kiküszöbölése végett követel új 
választásokat, amelyek egyszersmin-
denkorra végéivetnek az ellenforra-
dalmi erők játékának és zavart keltő 
jelentkezésének a politikai életben. 

Raov Ferenc Amerikába érkezett 
Washintonból jelentik, hogy az 

ottani magyar körök értesülése sze-
rint Nagy Ferenc, a lemondott ma-
gyar miniszterelnök és családja Genf-
ből az Egyesült Államokba indult 
repülögépenés ma várják New yorkba. 

Tildy köztársasági el j i 'k fel hatal-
mazta a Magyar Távirati l odát a 
kÖvetKezők közlésére: 

Tudomásomra jutott, hogy a Lor-
doK Házának külügyi vitajábn lord 
Vansittart Nagy Fererc vnlt minisz-
terelnöknek hozzá intézett leveíét o! 
vasts fc' s abban a következő idé-
zet is bentfogialtatik: „A kistársa-
sági elnököt azzal lehetett rábírni, 
hogy helyén maradjon, hogy meg-
fenyegették 0 oszorszógba deportá-
l á s a i . " 

Ezzel a közönséges rágalommal 
szemben ki kell jelentenem: aki en 

gem valamennyire ismer, jól tudja, 
hogy meggyőződésemben és állás-
foglalásaimban semmiféle külső fe-
nyegetés nem tud befolyásolni. A 
való ténv az, hogy ilyen befolyásnak 
még a Kísérlete sem történt meg 
senki részéről. A válság megoldásá 
ban a m.gam belső meggyőződése 
szerint s a magyar alkotmány szel-
lemét és minden rendelkezést be-
tartva téliesítettem azt a feladat.>t, 
amelyet a köztársasági törvény reám 
mint a köztársaság elnökére ruhnz. 
Az új miniszterelnök megbízatása és 

a kormány Kinevezése a Független 
Kisgazdapárt poíiMkai bizottságának, 
a többi párt illetékes szerveinek to-
vábbá a nemzetgyűlés politikai bi-
zottságának egyhangú javaslati alap-
ián törlént, ezekkel a javaslatokkal 
én magam is egyetértenem. 

Megdöbbentett, hogy ilyen fele-
lőtlen és hamis közlés és információ 
a Lordok Házának nyilvánosságán 
ker üstfil kerülhetett a világ közvéle-
ménye elé, s ezért ezt az informá-
ciót a legsúlyosabban el kell Ítél-
nem. 

Belpolitikai helyzetkép 
Bariók Lajor. a bécsi magyar kö-

vetség ügyvivője lemondott és ez 
idő szeiint ismereMen helyei tar-
tózkodik. A hirek szerint a párt-
közi értekezlet fog dönteni az uj 
követek kinevezéséről. 

Szegfű Gyula moszkvai magyar 
köve' pinteken délután repülőg pen 
Budapestre érkezett é* jelentkezett 
a külügyminisztériumba. Kiielentcse 
szerint a moszkvai követségen nem 

akad senki, ¿ki azonnal el nem is-
nerle volna a magyar kormányt 
Egyébként Szegfű Gyulát mostmár 
mint egyedüli külügyminiszter jelöl-
tet emiitik, mert Kertész István ró-
mai magyar követ, aki szintén esé-
lyes jelöltje volt a tárcának, ez idő 
szerint igen fontos reprezentatív te-
endők miatt nem hagyhatja el Olasz-
országot. 

A szociáldemokraták felkészültek 
a hároméves terv végrehajtására 
Pénteken értekezletre ültek össze 

a Szociáldemokrata Párt megyei 
titká ai és közigazgatási funkcioná-
riusai. Megtárgyalták a hároméves 
terv előkészítésével kapcsolatos kér-
déseket. 

Kemény György elvtárs, pénzügyi 
államtitkár rés?letesen ismertette a 
tervet és rávilágított a ra, milyen 
nagyfontossága van az egyes köz-
ségek, városok és vármegyék ön-
kormányzata tervszerű együttműkö-
désének Hangsúlyozta, hogy a 
tervgazdálkodás pártunknak régi 
gyakorlati elképzelése a demokrácia 
megteremtése erdekében és a há 
roméves terv előkészítési munkála-
t iban a szociáldemokrata szakértők 
élen haladnak. Az elvégzett munka 
alaposságára jellemző, hogy a pár-
tok terveinek összehangolása során 
a Szociáldemokrata terven lényeges 
változást alig kellett eszközölni. 

Az értekezlet sok olyan problémát 
tisztázott, amely eddig vidéki vi-
szonylatban kérdéses volt. A hozzá-
szólások bizonyították, hogy az 

ország szociáldemokratái felkészül-
tek arra, hofey a hároméves terv 
végrehajtása során élen járjanak. 
Kz értekezlet további előadója Szur-
dy István és Szélig Imre elvtárs 
volt, aki szervezési kérdésekben és 
a válas.tasok körüli teendőkről nyúj-
tottak tájékoztatást. 

Vármegyei 
kisgyűlés 

Csütörtökön délelőtt 9 órakor Ülést 
tart a vármegyei kisgyűlés a vár-
megyeháza kisgyülési termében. — 
Utána délelőtt 11 ótakor közigaz-
gatási bizottság tart ülést. 

A kisgyülésen 27 tárgysorozati 
pont szerepei. Közöttük több megyei 
község személyi ügye is. Nevezete-
sen intézkedik a kis gyűlés Csere-
bökény község állatorvosi teendőinek 
megszervezéséről is. A közig. biz. 
ülésén a vármegye vezető tisztviselői 
terjesztik elő szokásos havi jelenté-
süket. 

Dr. Faragó László 
Szentesen 

Dr. Faragó László a budapesti 
tudományegyetem tanara, ma dél-
előtt 11 órakor a városháza köz-
gyűlési termében előadást tart. Elő-
adásának tárgya „Iskolarendszer a 
Szovjetunióban". 

Az előadás után ünnepélyes kere-
tek között megnyitja a Szovjet peda-
gógiai kiáliitást, mely szemléltető ké-
pekben fogji bemutatni azt a ha-
talmas munkát, amit a Szovjet 
Unió az elmúlt közel 30 év a'att a 
nép nevetési és műve'ödése érde-
keben kifejteti. 

Ugy az előadás, mint a kiállítás 
megtekintése díjtalan. A Magyar-
Szovjet Művelődési Társaság min-
denkit meghív ugy az előadásra, 
valamint a kiállításra, aki érdeklő-
dik az iskolák fejlődése és a nép 
művelése iránt. 

Egy éven belül a Szovjet-
uniónak Is lesz 
atombombája 

Az amerikai repülésügyi parancs-
nok szerint a Szovjetunió egy éven 
beiül, de legkésőbb 1949-ben már 
rendelkezik atombombával. A bizal-
mas jelentést az amerikai légügyi 
parancsnok a szenátus pénzügyi bi-
zottságának ülésén nyújtotta be. 

Ülést tartanak a keres-
kedelmi alkalmazottak 
A szakmaközi titkárság felhívja 

az összes kereskedelmi alkalmazot-
takat, hogy f hó 18 án, szerdán 
délután fél 7 órakor fontos meg-
beszélés végett jelenjenek meg szak-
szervezeti helyiségükben. 



1. Szociáldemokrata Kereskedő Kongresszus 
5 0 s z á z a l é k o s u t a z á s i k e d v e z m é n y 

A kongresszus bizonyítéka annak, hogy a Szociáldemokrata Párt, 
pártja, magáénak tekinti a kereskedők ügyét is! 

B u d a p e s t e n 
Junius 21 és 22 -én 

mint a dolgozók 

Szövetkezeti oktatás 
A Kereskedelmi Alkalmazónak Sza-

bad Szakszervezete (KÁOSz) az el-
múlt napokban tartotta mkg szövet-
kezei i tanfolyamányak záróvizsgáját. 
Ezek a hallgatók, akik egésznapi 
fáradságos munkájuk után estelyüket 
komoly tanulásra áldozták, a vizs-
gájukon kitűnő felkészültségről tettek 
tanússgot. Ha a szövetkezetek és a 
kereskedelem viszonyáról volt szó 
legtöbbször azt hozták fel a szövet-
kezetek ellen, hogy nincs megfelelő 
kereskedelmi képzettségük és hogy 
a kereskedő a maga rutinjával és 
gazdasági felkészültségévei felette áll 
a szövetkezeteknek. Az mondják, 
hogy a szövetkezetek csupán alkal-
mazottakkal dolgoznak, akik nem 
érdekeltek, tehát nem vezethetik 
olyan eredményesen az üzletet, mint 
a gyakorlott es közvetienül érdekeit 
kereskedők. Ez a vizsga rácáfoit 
erre a tévhitre. Itl csupa olyan vizs-
gázó voll, aki hosszú évek kereske-
delmi tapasztalatait a Szövetkezeti 
életben kivánja majd gyümölcsöz-
tetni. 

A szövetkezeli törvényjavaslat elő-
írja, hogy a szövetkezeteket lehető-
ség szerint olyan alkalmazottakkal 
töltsék be, akik szövetkezeti tanfo-
lyamokat végezek. Viszont a Szak-
szervezetek a közvetítésnél ezt a 
szempontot nem veszik figyeiembe. 
És ha egy szövetkezei kér'egy szö-
vetkezetiig képzett alkalmazottai, ép-
pen a törvény rendelkezése miatt, 
aki szövetkezeti tanfolyamot is vég-
zett, ez rendszerint nehezen vihető 
keresztül. Ezért helyes volna, ha 
azok a szakszervezetek, akiknek az 
alkalmazottaiból szövetkezeti alkal-
mazottak kerülhetnek, saját maguk 
rendezzenek szövetkezeti tanfolya-
mot. Akkor, ha a szövetkezeteknek 
alkalmazottakra van szükségük a 
rendelkezésükre álló szövetkezeti 
tanfolyamot végzettekből nem volna 
akadálya a közvetítésnek. 

Budapesti rádió 

LEGÚJABB 
jelentései 

Titkos szervezetet lepleztek le Ro-
mániában és Finnországban. 

A Szakszervezeti Világszövetség 
prágai értekezlete foglalkozott a gö-
rög és a spanyol szakszervezetek 
ügyével. 

A francia nemzetgyűlés egyhan-
gúlag ratifikálta az olasz békeszer-
ződést. 

Oörög repülőgépek újból megsér-
tették a jugoszláv légiteret. 

Ma: 
tüdőbetegek napja 
Szentesen 

Ma az egész városban virágot 
árusítanak s a bevételt a tüdőbete-
gek javára fordítják. Délután a li-
getben társasjáték, belépőcij nincs, 
de virágmegváltás kötelező. 

L e g ú j a b b 
Szakasits elvtárs Párizsba érkezett 

A budapesti rádió közölte, hogy 
Szakasits Árpád elvtárs megérkezett 
Párizsba és nyomban megérke-
zése után nyilatkozott a sajtó 
képviselői előtt a magyarországi 
helyzetről. Szakasits elvtárs tegr.3p 
résztvett Ramadier francia minisz-

terelnök ebédjén, este pedig a pá-
rizsi követség rendezett fogadást a 
Szociáldemokrata Párt főtitkára tisz-
teletére Szakasits és Ramadier kö-
zött szívélyes eszmecsere folyt a 
két országot érintő kérdésekről. 

Nem hivatalos jelentés. 

Szentesi hadifoglyok 
érkeztek Debrecenbe 

Debrecenből magántávirat érkezett I A szentesi hadifoglyok névsora a 
Csongrádra, amely szerint a tegnap- következő: Gaál Tivadar, Gál Imre, 
előtt hadifoglyok erkeztek Debrecenbe és Barna Domokos, 
s néhány napon belül hazaérkeznek. ' — 

Rendelet a cséplésről 
A közellátásügyi miniszter szabá 

lyozta az ezévi cséplés rendjét. 
A rendelet kimondja, hogy gabo-

nát csépelni cs3k a cséplőgépen sza-
bad, aí-.ol nincsen, ott kézierővel, 
vagy nyomtatással vaJó cséplésre a 
közellátásügyi felügyelőség adhat 
engedélyt. Kévekötő, vagy zsupszal-
ma elCállitására a községi elöljáró-
ság ad engedélyt. 

A rendele! kötelezővé teszi a csép-
lőgépek megfelelő módon való 
üzembehelyezését és a cséplőgép fe-
lelős vezetője számára fogadalomté-
telt ir elő. 

A gép felelős vezetője köteles a 
cséplés megkezdését a községi elöl-
járóságnál bejelenteni, s köteles az 
elcsépelt gabonáról pontos mérések 
alapján naplót és mázsakönyvet ve-
zetni. A mult évi nyomtatványok 
nem használhatók. 

A rendel *t cséplési. eredmény-lap 
kiállítását írja elő. Arató-munkáscsa-
pat részére közös eredmény- lapot 
lehet kiállítani. 

A csép'őgép vezetőjének ellenér-
zésére a gépnél dolgozó munkások 
kötelesek maguk közül a cséplés 
megkezdése előtt szótöbbséggel meg-
bízottat választani, aki a rendelet 
pontos megtartásáért, a cséplőgép 
vezetőjével együtt büntetőjogi és 
anyagi felelősséggel tartozik. 

A rendelet szabályozza általában 
a cséplés ellenőrzését. 

Gabonából a gazdálkodó a szer-
ződés szerint járó arató- és cséplö-
réizt (csépiőmunkás részt és gép-
keresetet) természetben kiszolgáltat-
ha.ja, a kiadott srató- és cséplőrész 
a beszolgáltatási kötelezettség telje-
sítésébe nem számit be. 

A bércséplésí végző cséplőgép tu-
lajdonosa a gépkeresetről a háztar-
táshoz tartozó minden ellátatlan sze-
mély utan legfeljebb 225 kg búzát, 
rozsot, v-gy kétszerest, a maga ház-
tartásának kenyér- és lisztszükség-
letére, továbbá a háztartáshoz tarto-
zó minden személy után legfeljebb 
150 kg árpát s háztartása zsirszük-
ségletcne* sertéshizlalás utján való 
vezetésére megtarthat. Ugyanannyit 
tarthat meg az is, akinek tulajdoná-
ban 5 cséplőgép van. 

A cséplőgép tulajdonosa (bérlője) 
köteles a gepk resetnek a háztartási 
szükségletere megtartható gabona-
mennyiségen felüli részét hetenkint 
folyamatosan valamelyik gabonavá-
sárlásra jogosult gyüjtőkereskedőnek 
a beszolgáltatásra vonatkozó szabá-
lyok szerint vételi jegy ellenében 
beszolgáltatni. 

Mindhárom szentesi lap 
kiadóhivatalát megkárosította 

a szélhámos lapkihordó 
A rendőrség előtt teljes beismerő vallomást tett 
A három szentesi újság kiadóhiva-

tali vezetői egyidőben tettek feljelen-
tést Trenka István szentesi lapki-
hordó ellen, aki mind a három lap 
kiadóhivatalát jelentős Összegekkel 
károsította meg. 

Az első időkben rendesen elszá-
molt a részére kiadott lapok árával, 

később azonban betegségére hivat-
kozott és késlekedett az elszámolás-
sal. Ezután haladékot kért azzal az 
ürüggyel, hogy a szükséges össze-
geket nem tudta beinkasszálni, egy 
hét múlva a felesége védekezett az 
zal, hogy lapkihordó férje jelenleg 
mezőgazdasági munkálatokat végez, 

nevezetesen kaszál s nem tudja az 
elszámolást megejteni A kiadóhiva-
talok türelmetlen ^sürgetésére azon-
ban kénytelen volt bevallani, hogy 
a részére átadott újságok árát saját 
céljaira fordította. A följelentésekre 
a rendőrség azonnal megtette a 
szükséges lépéseket és a három 
szentesi lap kiadóhivatal vezetőinek 
kihallgatása után kihallgatta Trenka 
István is. 

Trenka azzal védekezett, hogy a 
havi 70—110 forintos keresete, amit 
a lapkihordás biztosít neki nem elég 
öttagú családja fenntartására. S ő 
ezért nem tudott a kiadott lapok 
árával elszámolni. A pénrt élelemre, 
gyermekei gyógv Kezeltetésére fordí-
totta. A kihallgatása nyomán beis-
merte az okozott kárt és elmondotta, 
hoijy az elsikkasztott pénzt, noha 
egyenlőre előadni nem tudja, mert 
jelenleg csak annyit keres, amiből 
családját fenntudja tartani, azonban, 
ha az aratás és cséplési munkák 
megkezdődnek, at azzal keresett 
munkadíjból kártalanítani togja a 
három szentesi kiadóhivatalt. A 
Szentesi Lapot 80 forinttal, a Ma-
gyar Alföldet 130 forinttal, a Szen-
tesi Újságot pedig 410 forinttal ká-
rosította meg. 

Értesítés! 
Tiszteiette! értesítem a n. é. kö-
zönséget. hogy Somogyi Béla-u. 
23. szám alatt (volt L a k o s u.) 

vendéglői nyitottam 
Elsőrendű konyha, meleg és hideg éte-
lek. zóna á l landóan. — Kitűnő italok 1 

Megnyitó v a c s o r a 2 l - é n 

t i s z a i h a l á s z l é 
Pontos és s z o l i d kiszolgálás. 

Szives pártfogást kér 

J e l e n f y I s t v á n 
vendéglős-mester 

Az állami 
tanitói internátusba 

felekezeti tanitók 
gyermekeinek 

felvétele 
A szegedi, győri és p^csi állami 

tanitói fiúotthonban a felvételek már 
megtörténtek. Az arra igényjogosult 
állami és községi tanitó-gyermekek 
felvétele után lehetőség nyílt feleke-
zeti tanitók fiúgyermekeinek felvéte-
lére is. Az igazgató-bizottság, tekin-
tettel a gyermeküket iskolaztató fele-
kezeti tanitók nehéz helyzetére, kor-
látozott számban a junius hó folya-
mán még jelentkező felekezeti tanitók 
gyermekeit is felveszi a tanuló-
otthonba. 

Külterületi Istentiszteletek 
Junius 22-én délután 3 órakor a 

Dónát 1. szóm alajf református 
istentisztelet lesz, amelyekre a híve-
ket ezúton is meghívja az egyház 
vezetősége. 

Kérjük t. vevőinket, hogy 

J E 6 V M E H T E S áprilist tűzifa 

rendeléseik elintézése végett 
megjelenni szíveskedjenek a 

Kun-Gyurica fatelepen 



Ujabb hadífögolycsoport érkezett 
Pénteken reggel egy Máramaros szigetről induló hadifogoly szerel-

vény Záhonynál átlépte a magyar határt. A szerelvény, amely 1920 hadi-
foglyot szállít, közöttük 1500 legénységi állományút, pénteken délután ér-
kezett meg Debrecenbe. 

Amerikai csapatok szállnak 
partra Görögországban? 

Görögországból csaknem naponta 
érkeznek jelentések kivégzésekről és 
letartóztatásokról. A legújabb jelen-
tések egyike beszámol arról, hogy 
az egyházi törvényszék Andoniosz 
érseket, aki az ellenállási mozgalom 
tevékeny harcosa volt, rangvesztésre 
Ítélte, mert „elhagyta székhelyét a 
német megszállás alatt". x 

A görög kormány helyzete válsá-
gos — jelentette ki Caldaris görög 
miniszterelnökhelyettes amerikai új-
ságírók előtt. A balo'dali lapok sze-
rint lehetséges, hogy a kormány ez-
zel eleva igazolni akarja az ame-

rikai csapatok görögországi partra 
szállását. Ezt a lépést — a görög 
újságírók értesülése szerint — a 
görög kormány ismételten felaján-
lotta a Fehér Háznak. A görög mi-
niszterelnökhelyettes nyilatkozatában 
beszámolt a Görögországot északról 
fenyegető invázióról. Hozzátette, hogy 
ez a veszély nem áll fenn, a nyi-
latkozatot „külföldi fogyasztásra szán-
ta* A haza érdekében szükséges 
néha olyasmit mondani a külvilág-
nak, amit odahaza nem kell terjesz-
teni — mondotta az amerikai új-
ságíróknak. 

LBARÁTSÁG-MQZGÓ 
Junius 15-6n. 1 napig I 

iNagy kaland 
Színes világattrakció. A világhírű regény amerikai filmvál-
tozata. Csodálatos fordulatos felvételek. A szerelem művészi 
himnusza. Főszerepben: Mehrle Oberon. Legújabb Hiradó 

El a d á s o k kezdete h é t k ö z n a p : V4 7. V* 9. v a s < m a p 1/i 5. ll* 7. V« 9-

Bede István közbenjárására: 

Nagybritama hazaengedi a magyar foglyokat 
Bedé István elvtárs londoni magyar követ jelentette, hogy közbenjá-

rására az angol kormány késznek mutatkozott a még Nagybrifania terü-
letén lévő magyar hadifo^yők és polgári internáltak azonnali szabadon-
bocsájtásár a és hazaszállítására. 

Szentesen jó eredménnyel folyik 
a népjóléti minisztérium Jótékonycélu 

gyűjtőakciója 

B Í R J A K 
Ma június 15. Rom. kat. Jolánt 

protestáns Vid, 

Vízállásjelentés: Tisza 150, Kurca 300. 

Hőmérsékleti + 8 fok. 
Időjárás : Enyhe szél. felhős idő. Né-

b á r y helyen kisebb futó eső, a hőmér-
séklet kissé emelkedik. 

Ügyeletes gyógyszertárak • június 1 4 — 
20-ig Kerekes—Torday. 

Szabadság Mozgó: Lady Hamilton 
(Vivian Leigh főszereplésével) 

— Szent-Györgyi Albert a 
Szovjet Tudományos Akadémia 
levelező tagja. Mint a moszkvai 
rádió közli, a Szovjet Tudományos 
Akadémia csütörtökön több külföldi 
tudóst levelező tágjává választott, 
köztük Szentgyörgyi Albert magyar 
biokémikust is. 

— Mindszenthy biboros Kana-
dába repült. Mindszenti József 
biboros érsek-primis tegnap reggel 
repülőgépen, titkárának kíséretében 
Kanadába utazott, hogy résztvegyen 
a Mária világkongresszuson. 

— Az emlékezőtehetség csodá-
ja. Az egyetemi hallgatók előtt sű-
rűn mutatják be Seresevszki Sala-
mont, az emlékezőtehetség rendkí-
vüli példájái Lura tanár szerint Se-
resevszki emlékezőtehetsége tatán 
egyedül áll az egész világon. Köny-
nyen megjegyez egész könyvoldala-
kat bármely tárgyról, bármely nyel-
ven és rendkívül hosszú ideig emlé 
keletében tartja azv Pontosan idéz 
mindent, amit 10 12 évvel ezelőít 
mondtak neki. Amit lát, vagy hall, 
arra egyidőben reagál valamennyi 
érzékevei. 

— Gyermekek tánctanfolyama 
kezdődik junius 21-én Kissék tánc-
intézetében. Jelentkezések Tóth Jó-
zsef utca 17 szám. Diákok részére 
külön kurzus a záró vizsgák után. 

— Kora miatt leszúrta felesé-
gét. Brooklyn. A 19 éves Róbert 
Guttenberg vitába keveredett felese 
gével, annak életkora rniatt. Mikor 
az asszony bevallotta, hogy már 31 
éves, az ifjú férj késsel leszúrta. Az 
asszonyi kórházba szállították. Álla-
pota nem életveszélyes. 

— Pálinka a patakban. Skót-
országban beteljesedett az iszákosok 
álma. A Coleburn pálinkafőzőben 
Morayshire városában, egyik mun-
kád a rossz emeltyűt húzta meg és 
800 gallon pálinka a patakba öm-
lött, ahelyett hogy a tartályokba folyt 
volna. 20 e*er dollár értéKÜ pálinka 
fo.'yt el. 

Ma nyitvalévő trafikok. 
Cs. Szabó Gábor né. Erzsébet-tér. 
Kotymán Sándor. Kossuth-utca 32. 
Gyuris Lászlóné. Kórház. Lakos 
Sándor. Dózsa György-utca 28. 
Prokk Dánielné. Horváth Gyula- utca 
9 szám. 

— 3200 kilóméter repülőút pi-
lóta nélkül. A/. Ohio állambeli Wil-
mingtonban szerdán déiután leszállt 
az amerikai hadsereg pilótanélküli 
repülőgépe. A gép 3200 kilométert 
lett meg leszállás nélkül. A felszál-
lás és a földreszállás teljesen auto-
matikusan ment végbe. A katonai 
pilóta, aki a repülőgépben helyet 
foglalt, egyetlen egyszer sem avat-
kozott bele a kizárólag rádió utján 
irányított gép műveleteibe. 

Hirdetmény. 
Szentes megyei város tulajdonát 

képező tiszai rakpart területén lévő 
kaszáló és legelő nyilvános szóbeli 
árverésen készpénzfizetés mellett 
1947 évi junius hó 20 napján ha-
szonbérbe lesz kiadva. Az árverés 
reggel 9 órakor kezdődik a hely-
színen. 

Polgármester 

A népjóléti 4 minisztérium kikül-
döttei már napok óta ház. ól-házra 
járják Szentes város utcáit. És vég-
zik szorgalmasan nemescélu akció-
jukat a hadigondozottak érdekében. 
Ezideig mindössze egynéhány utcát 
jártak be és máris örvendetes az 
eredmény. Egyben fölkérjük a város 
jobbmódu lakosságát a nemes akció 
támogatására. És ne idegenkedjenek 

a kiküldöUektőI, mert szabályos, hi-
vatalos minisztériumi és helyi iga-
zolványokkal vannak ellátva. A helyi 
HONSz bajtársak pedig velük járnak, 
így semmi kételkedésnek helye nincs. 
Adakozzon mindenki tehetségéhez 
mérten, hogy ezzel is enyhítsük a 
háború legszerencsétlenebbjeinek szo-
morú nyomorát. 

S Z J ^ Í T C S H L A ^ 

Ország - Világ 
A nagyhatalmak egyidőben ratifi-

kálják a magyar békeszerződést. 

Első dijat nyertek munkásdalosaink 
Angliában. 

Aknára futott és elsűlyedt egy ju-
goszláv hajó az Adrián. 

Görög csendörök megöltek két 
tüntető munkást. 

Rónai elvtárs visszautazott Mosz-
kvába. 

Osztrák területen agyonlőtték a 
svéd segédszervezet vezetőjét. 

Kiutasítják a kommunista vezetőket 
a Saar- vidékről. 

Ujabb sztrájkok fenyegetnek Fran-
ciaországban. 

Ez a két név garancia arra, hogy 
városunkban a képzőművészeti élet 
és a műérzés a legjobb irányban 
fog indulni. 

Pályázatot hirdetnek, 'hogy a ma-
gyar falvakból, a magyar városok-
ból kiemeljék a tehetségeket. S igy 
a két mester által kiválasztott 5 ki-
forrott tehetség fog helyet kapni a 
müvésztelepen. A résztvevők részére 
szükséges lakás és műterem már 
biztosítva is van. A lakás a Téli 
Gazdasági iskolában, mig a műte-
rem pedig a muzeum két helyisé-
gében lesz elhelyezve. A város fá-
radozásait, a müvésztelepen elhelye-
zett tehetségek azzal honoráljá, hogy 
egy-egy legsikerültebb alkotásukkal 
fogják rekompenzálni a yárost. 

Megalakul a képzőmű-
vészek baráti köre is 

hogy közelebb hozza a dolgozók 
legszélesebb rétegeit a művészethez, 
s hogy megismertesse és megsze-
rettesse a dolgozó tömegekkel a né-
pi művészet világát. Lehetővé akar-
ják tenni, hogy ízléstelen olajnyo-
matok és silány giccsek helyett szép 
képek, szobrok és nagy műalkotá-
sok díszíthessék azok otthonát, akik-
hez eddig az igazi művészét nem 
jutott el. Kiállítások, tárlatok és kép-
zőművészeti előadások lesznek a 
programon. 

Károlyi Mihály 
londoni nyilatkozata 

Károlyi Mihály Londonban kije-
lentette, hogy a Dunavölgye népei 
számára a leghasznosabb a gazda-
sági együttműködés, amely eltüntet-
né a nacionalista bosszúvágyat, és 
elősegítené a csehszlovák-magyar 
együttműködést is. Hogy ezt végre-
hajthassuk, a dunavölgyi államok-
nak közös ötéves tervet kellene 
létrehozni. A Szovjet-Unió felé való 
barátságos magatartás természetes 
követelménye ennek az együttműkö-
désnek, de ez nem jelentheti azt, 
mintha gyűlölni akarnánk Amerikát 
vagy Angliát. 

r SPORT ~i 
Ma délután 7 órakor az SzMTE 

csapata a Váosz. csapatával játszik 
tréningmérkőzést. A Váosz. erősen 
készül a jövő vasárnap lejátszásra 
kerülő Vásárhelyi Váosz.—Szentesi 
Váosz mérkőzésre. (A vásárhelyi csa-
pat majdnem a városi válogatott 1 

Uj korszak előtt Szentes 
művészi élete 

Megalakul a képzőművészek baráti köre és művésztelep 
nyilik Szentesen 

Városunk kulturális fejlődésének, 
valamint a szélesebb rétegek kép-
zőművészeti ismeretének fejlesztése 
érdekében a nagyobb vidéki váro-
sok mintájára Szentesen is művész-
telep alakul. A művésztelep gondo-
latát és felállítását a legutóbbi vá-
rosi képviselőtestület is egyhangú-
lag magáévá tette és a telep fellál-
litására szükséges 4000 forintot nagy 
lelkesedéssel megszavazta. 

Uj irányt, uj szellemet kell adni 
a magyar művészetnek, ami a népi 
erőkből fakad és a nép legszéle-
sebb ^rétegei előtt a legszebb ma-

gyar alkotásokat ismertté óhajtja 
tenni. 

Városunk nem maradhat ki 
a magyar szellem ápolásá-
nak sorából, mivel művésze-
tünk fokmérője népünk szel-

lemi színvonalának. 
Az ilyen irányú művészeti tevé-
kenységet óhajtja szolgálni a fölál-
lítandó művésztelep is. A vezetésre 
sikerült megnyerni 

K a s z t a József és Rudnal 
Gyula k é t * világhírű festő-

művészt. 
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Párthírek 
Szociáldemokrata Párt szentesi 

Szervezetei e héten a következő he-
lyen tart pártnapot. 

Női pártszervezet 17-én, kedden 
este fél 8 órakor a párthazban, elő-
adó : dr. Csonka Imre. 

Állami Rendőrség üzemi pártcso-
portja 17-én fél 8 órakor a pártház-
ban. Előadó: dr. Mijó János. 

VAOSz folyó hó 18-án, szerdán 
délután 5 órakor a pártházban. Elő 
adó: dr. Solti László. 

Közkórháznál folyó hó 19-én, csü-
törtökön este fél 8 órakor. Előadó : 
Nervetti Károly. 

Pártest folyó hó 20 án, pénteken 
f este fél 8 órakor a pártszékházban. 

A hároméves terv országos viszony-
latban cimmel. Előadó: Hankóczi 
Béla. 

Szombaton vármegyei közgyűlés lesz 
A főispán Csongrádvármegye tőr-

vényhatósági bizottságát junius 21-
én szombaton délelőtt 10 érára ren-
des közgyűlésre hivta öss-e. Az 

• ülés napirendjén 25 rendes tárgy-
: sorozati pont szerepel. Az alispáni 
! jelentés után tárgyalni fogják a Szen-
, tet megyei várossal területileg össze 

nem függő Nagykirályság,_Kiskirály-
ság és Eperjes határrészek hovatar-
tozandóságát. Szerepel a napiren-
den több kérelem is, igy a cson-
grádmegyei sportrepülő egyesület, 
valamint a téli gazdasági iskola ké-
relme segély iránt. 

órakor D. oldal Mucsimalomnál. 
23-án hétfőn, 8 órakor N. tőkei 

népháznál, 14 órakor V. hát Mátéffi 
; malomnál. 
I 24-én kedden, 8 órakor N. kir. 
5 népháznál, 16 órakor Lapisiói isko-

Iánál. 
25-én szerdán, 8 órakor a Zalotai 

népházná, 13 órakor Kürti tanyánál. 
26-án csütörtök, 8 órakor Szeme-

Burlapest I. junius 15. 
7: Reggeli zene. 8: Hirek. 8 20 : 

BBC Variety Orchestra műsorából. 
8.30: Dálnoki Lajos orgonál. 9: Ka-
tolikus vallásos félóra. 9.30: Görög-
keleti vallásos félóra. 10: Evangélikus 
istentisztelet a Deák-téri templomból. 
11: A Tátray-vonósnégyes játszik. 
12.15: Anyák 5 perce. 12.20: A Ba-
zilika kórusa enekel. 12.54: Bölcső-
től a sirig. 13.15: A házi együttes 
játszik. 14.10: Magyar művészek mu-
zsikálnak. 15: Az elbeszélés magyar 
mesterei. 15.15: Gát József zongorá-
zik, 15 45 : Bóka László vasárnapi 
krónikája. 16: Solti Károly és Doby 
Júlia magyar nótákat énekel. 16.10: 
Magyar Parnasszus. 18: Török Sán-
dor vasárnapi beszélgetése Balassa 
Erikkel a közvélemény-kutatásról, 
18.20: Falurádió. 19: A Rádi zenekar 
játszik. 20.35: Hangos híradó. 21: A 
Rádió hangja. 21.10: Spórthirek. 21.15: 
Hanglemezek. 21.30: Vasárnapi rá-
dióankét. 22.25: Hangképek a vasár-
nap sportjáról. 22 40: Tánclemezek. 
23: Zathureczky Ede hegedül, Her-
nádi Lajos zongorázik. 22 35: Brahms: 
Harmadik F-dur szimfónia. 

Budapest 1. junius 16. 
7.30: Reggeli zene. 8.00: Háztar-

tási tanácsadó. 8.15: Heti zenés ka-
lendárium. 9 00: A Vagabopd jazz-
együties. 12.15: A házi együttes ját-
szik. 13.10: A humanis a irodalom 
társadalmi alapjai. 13.30 Haydn : 
Oxfordi szimfónia. 14.10: Diák-talál-
kozó Kolozsvárt. 14.30: Sárközi 
Gyula cigányzenekara. 16.00: Mé-
száros Gyula jazz-együtte^e. 16.40: 
Petőfi világa: Petőfi és a nép. 
17.10: Párthiradó. 17.20: A Hadifo-
goly Híradó rádióközl. 17.25: A Vö-
röskereszt közleményei. 18 00: Stra-
vinszkij. Előadat a zeneköltő 60. 
születésnapja alkalmából. 19 00: A 
csodálatos lemezek. 19 30: Falurádió. 
19.45: Az Ujgazdák negyedórája. 
20.20: Magyar muzsika. 21.20: Han-
gos híradó. 21 40: Orosz nyelvokta-
tás. 2225 : Fényes Kató énekel. 
22 55: A Hadifogoly Híradó rádió-
közl 23.00: Angol és amerikai ze-
nekari müvek. 

250 cm* jó állapotban lévő Puch 
motorkerékpár olcrón eladó. Érdek-
lődni lehet gr. Teleki Pál-utca 66 
szám alatt. 745 

Gyönyörű finom pianinó dadó, 
Harmóniumot vásárolnék. Tülkös 
Mihály gépész Mindszent. 733 

Erős férfivarrógép, ruhaszekrény, 
ágy eladó. Alsórét 193-a Szedertelep 
mellett. 756 

Steier Waffenrad új nőikerék-
pár príma gumikkal 750 forintért 
beszerezhető Botinál. 734 

Hétfőn 2 2 szentesi építőmunkás 
megy Jugoszláviába 

f sen a vágóhidnál 
[ 749 Polgármester 

Ismeretes, hogy az épitőiparban 
jelentkező nagyarányú munkanélkü-
liség levezetésére 4000 magyar épi-
tőmunkás megy Jugoszláviába. A 
kiutazó munkásoknak ugyanaz lesz 
a bérük, mint jugoszláv tarsaiknak 

és bérük 50 % - á t hazaküldhetik 
Magyarországra. Hivatalos helyről 
nyert értesülésünk szerint Szentesről 
is mennek építőmunkások éspedig 
4 á c s ^ s 18 kőműves, akik héifőn 
hajnalban indulnak Jugoszláviába. 

j 

„Marhavásár" a vármegyeháza előtt 
Hetek óta bőgnek a marhák a vá-

ros központján s amikor az ember 
beérkezik a lassanként gyönyörűen 
feldíszített Kossuth térre látja, hogy 
annak oldalan, a vármegyeháza előtt 
valóságos marhafelhaj'ás van a dél-
előtti órákban. Állitóiag arról van 
szó, hogy a borjukat és tzarvas-
marhákat felülvizsgálja a rnarhafel-
ügyelő. Közben a szerencsétlen jó-
szágok annyit piszkolnak, hogy na-
pok alatr sé lehetne eltakarítani, de 
fölösleges is volna, hisz másnap reg-
gel már ismét teli van az egész 

környék. Ugylátszik, itt sem tudja a 
jobbkéz, hogy mit c inál a b i l , mert 
arnig az egyik oldalon gyönyörű 
parkírozást hajtanak végre, addig 
közvetlen mellette, valóságos marha-
kiáilitást rendeznek. Feihivjuk az 
illetékes tényezők figyelmét arra, 
hogy Szentesen van megfelelő vá-
sártér erre a célra és talán mégis 
könnyebb lenne annak az egy fel-
ügyelőnek oda kimenni, mint 2 0 — 
30 jószágtartó gazdát ide becsődí-
teni a jószágok«?! együtt. 

EGYSZÍNŰ ÉS SZÍNES MOZAIKLAPOK, CEMENTLAPOK 

beton-kéményaitók 
mesgyekarók, cementcsövek, dnnakavlcs, marosi-
homok, portland-oement a 

Felhívás! 
A Csongrádvármegyei Hegyközségi 

Tanács átirata alapján felhívom az 
érdekeltek figyelmét *a kaliforniai 
pajzstetű elleni védekezésre. 

A rügyfakadás előtti védeke^essel 
komo'y eredményt lehtt elérni, a 
szakszerű es helyes védekezés azon-
ban megköveteli, hogy azt a nyári 
permetezésekkel folytassuk. 

A nyári védekezés lényege, hogy 
azt abban az időben végezzük el, 
amikor a mozgó lárvák még fiatalok, 
mert amikor ezek már letelepedtek, 
ellenük permetezéssel védekezni nem 
tudunk. A rajzás folyamatos, igy ter-
mészetes, hogy a nyári védekezésnél 
többször kell fáinkat permeteznünk, 
hogy a nagyméretű elszaporodást 
megakadályuzzuk. 

A most esedékes védekezést leg-
később e hó 20-ig keli elvégezni. 
E célra 2 7<>-os káliszappan oldatot 
használunk. A gyümölcsfákat ezen 
szerrel locsolás szerűen kell meg-
permetezni, még pedig ugy, hogy a 
fának levélzete, ga'lyai és törzse 
egyaránt meg lecyen áztatva. A per 
metlé csak is lágy vizsben készí-
tendő el. 

A káliszappan a Tanácson keresz-
tül megrendelhető s ahol MSzK ki 
rendeltség van, oda az áru hitelben 
kg-ként 5 forintos egységárban le-
szállittatja. Ugyanezen az áron átve-
hető a káliszappan a«Tanácsnál is. 

A kaliforniai pajzstetű mozgó lár-

vái ellen jó eredménnyel használható 
a forgalomba jött ideg (kontagt) 
mérgek 1 0/0~cs oldátfe is. Erre vo-
natkozólag a hegyközségi irodák ad-
nak buvebi) ieivi'-ágo: itást. E 
sze ek ugyancsak a Tanácson ke-
resztel hitelbe, szerezhetők be. 
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Hirdetmény 
A Földmivelésügyi Minisztérium 

lehetővé tette a földreform során 
földhözjuttatottak, továbbá az 5 ka-
taszteri holdat meg netn haladó me-
zőgazdasági ingatlanon földmivelés-
sei élethivatásszerűen foglalkozó gaz-
dák, valamint a mezőgazdasági ingat-
lannal nem rendelKező földmunkások 
tulajdonában lévő sertéseknek ked-
vezményes — féláru — pestis elleni 
szérummal való beoltását. 

Felhívom az igényjogosultakat' 
hogy 1947. évi junius hó 26-ig je 
leatkezzenek a városháza 28. s/ámu 
szobájában, amikor is a beoiundu 
sertések számát és darabonkénti kb 
súlyát is be kell jelenteni. A ked-
vezményes sertéspestis e.:eni szimul-
tán oltásra szóló igényjogc sultságc! 
igazolni kell a je'entkekés alkalmá-
val, még pedig a Földmunkssok és 
Kisbortoxosok Országos SzT vet s e b -
nek helyi csoportja (Szakszervezetek 
székháza) es az UFOSZ által kiadott 
igazolással, vagy ha valaki ezen szer-
veknek nem tagja a területileg ille-
tékes várót i mezőőr (kézbesítő) iga-
zolásával. 

A kedvezményes védőoltás kötsé 
gei az állattulajdonost terhelik, aki 
az oltás megkezdése előtt az olló 
állatorvosnak kifizetni köteies. 
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Apróhirdetések 
Eladó Temető-utca 8/a sz. ház. 

j Értekezni Rákóczi-u. 9. 
Hasznait varrógép»', kerékpart 

írógépet, mázsákat előnyösen vása-
I rolha-, eladhat Bori vaskereskedé-

sében. 732 
Használt 35 kilós kovác^satú 

ötszázkilós rnázsi el.dó Dózsa 
György- utca 60. 735 

Füszerüziet berendezés teijes 
felszereléssel eladó. Csongrád. Só-
lya Gyula u. 8 sz. 742 

Gyönyörű- tartós&uHámot, hai-
festést, szinezést, szőkítést Zsembá 
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

Hirdetmény 
A minőségi lótenyésztés érdekében I 

a földmivelésügyi minisztérium a 
közeljövőben országos Kanca törzs- . 
könyvelést fog elrendelni, továbbá > 
uj*.bb ménvásárokat fog tartani. En-
nek előmunkálataképen a csongrád-
vármegyei m. állami Lótenyésztési 
Felügyelőség az alabbi helyeken és 
időben előzetes kanca osztályozást 
tart, melyen a törzskönyvelésre alkal-
mas kancákat törzskönyvi előjegy-
zésbe veszi, az államnak eladásra 
felajánlott köztenyésztésre engedélye-
zett méneket és 2 évesnél idősebb, 
továbbtariási igazolvánnyal ellátott 
méncsikókat előjegyzi és minősiti. 
Ennek érdekében a kancaló tulajűo-
nosok összes 2 évjsnél idősebb kanca 
lovukat, azok származási okmányaik-
kal, továbbá a méntulajdonosok el-
adásra felajánlandó ménjeiket ugyan-
csali származási igazolványukkal az 
alábbi helyeken és időben állítsák 
e lő : 

1947. junius 21 én, szombiton 8 
órakor Külsődónáti népháznál, 14 

Egy használt dupla üzletajtó tok-
kal es 1 6 0 X 1 0 0 as ablakok eladók 
Értekezni Soós-u. 6. sz. 752 

Háztartási alkalmazo'tn^k fiatal 
leányt felveszek. Ady E.-u. 38. 754 

Jókarbari lévő házi jégszekrény 
eladó. Sáfrány Mih;iy-u. 39. 

Fővárosi szalongyakorlattal női 
ruhákat stb. Ízlésesen készítek. Ház-
hoz, tanyára megyek. Appp myi-tér 14 

Cormik kévekötő aratógép eladó. 
Érdeklődni Vári Szabó Fábiansebes-
tyén 238 sz. 746 

37 éves fiatalember, h^z!>ság 
céljából megismerkedne egy 24—30 
éves jócsaládoól származó paraszt 
leánnyal, hozomány nem számít. 
Címet a kiadóba kérek. — 

Magányos fiatalember bútorozott 
szobát keres. Cimet a kiadóba ké-
rem leadni. 

Főazerke«7tő . Sima László. 
Felelőn «zerkesztó: Szőke Ferenc. 
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