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E l ő f i z e t é s i dl) 
e g y h ó n a p r a 

fO f o r i n t . 
Í E I E F O N : 301 sz. SZENTESI LAP Keretes- és apró-

hirdetések ársza-
bás szerint. 
TELEFONs 301 sz. 

Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

Toborzó után 
Ma fejeződik be a Szociáldemo-

krata Párt egyhónapos tagtoborzója. 
Több, mint százezer új taggal indul 
pártunk a kongresszusi határozatok 
megvalósítására. Az ipari munkás-
ságon kívül a mezőgazdasági fog-
lalkozású lakosság és a szellem 
munkásai széles rétegekben csatla-
koztak táborunkhoz. A magyar po-
litikai élet zűrzavarai között az 
egyenes utat látják bennünk 
a haladó gondolkodás hivei. 

Pártépitésünk egyszersmind or-
szágépités is, s a nehéz helyzetben, 
amelyett az elvesztett háború és a 
háború nyomába szegődő gazdasági 
leromboltság jelent a magyarság 
számára a Szociáldemokrata Párt 
egyetlen érdeket követ és vala 
mennyi célja egyetlen törekvés jneg-
valósitására irányul: megrövidíteni 
a magyar nép szenvedését. Hatalmas 
áldozatokat hoztunk és hoztak a 
hozzánk tartozó munkások a fel-
emelkedés utján. Nemzetietlennek 
és hazaárulónak kiáltottak ki a 
múltban bennünket, s ma alkalmunk 
van rá pártunk minden megnyilvá-
nulásában tettekkel szolgáltatni bi-
zonysagát igaz hazaszeretetünknek. 
A győztesek sorában ülő szomszé-
dunk intézkedéseivel és magatartá-
sával a határon tul élő magyarság 
létét veszélyeztette, mi ezt látva a 
melldöngető álhazafiság és a frázisok 
világba kürtölése helyett a munka 
útjára l é p ü n k és a nemzetközi 
szocializmus kapcsolatai révén a 
most megszülető megegyezés, amely 
a Szociáldemokrata Part közbenjá-
rásának feltétlen eredménye, meg-
oldást jelent ebben a nagy problé-
mában is. Egy építőkövet illesztünk 
ezzel is a megbékélés nagy épüle-
téhez, amely nélkül a Dunamedtn-
cében lakó népek élete nem képzel-
hető el Ellenségeinkkel szemben 
sem a gyűlölet tüzét szítjuk, hanem 
meggyőződésük és öntudatuk átfor-
málásával az építő társadalomba kí-
vánjuk őket bevonni. Ebben van 
hatalmas erőnk és ezért áramlik fe-
lénk egyre nagyobb mértékben az 
egész magyar társadalom bizalma. 

dr. v. 

A csillagtúra után motor-
kerékpárverseny lesz az 

ország legjobbjaival 
A Szeged—szentesi motoros csil-

lagtúra beérkezésének ideje 10 és 
11 óra között lesz. A csillagtúra 
után a vármegyeházáról a város 
belterületén az országos hirfi mo-
torkerékpáros bajnokok részvételé-
vel nagyszabású verseny lesz. Az 
i n d u l j a vármegyeházától történik 
és uojanott lesz a cél is. 

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

Megkezdődött 
a Szociáldemokrata Párt 

parasztkongresszusa 
Szombat délután kezdődött meg 

a hódmezővásárhelyi Posztós Sándor 
elvtárs elnöklésével a szociáldemo-
krata parasztkongresszus Budapes-
ten. A kongresszuson Szakasits Ár-
pád elvtárs* főtitkár mondott üd-
vözlő beszédet, majd a kongresszus 
tisztikarának megválasztására került 
sor. Ezután Takács József elvtárs 
nemzetgyűlési képviselő előadásá-
ban a szociáldemokrata földmunkás 
mozgalom 50 esztendős múltját is-
mertette. 

A vasárnapi tanácskozások Sze-
der Ferenc elvtársnak „Parasztság 

és szocializmus" cimü előadásával 
veszik kezdetüket. Takács Ferenc elv-
társ földművelésügyi államtitkár a 
mezőgazdasági akcióprogramot, Szé-
lig Imre elvtárs pedig a községpoli-
tikai kérdéseket ismerteti. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének kiküldöttei Farmasi 
Imre, Miskolczi Imre és Téli Lajos 
pénteken megérkeztek Budapestre, 
hogy a kongresszuson résztvegye-
nek. A kongresszus első napjának 
részletes beszámolóját lapunk keddi 
szánkban közöljük. 

Ma délelőtt lesz a szociáldemokrata 
közigazgatási értekezlet 

A városháza közgyűlési termében 
ma délelőtt 10 órakor veszi kezde-
tét a Szociáldemokrata Párt megyei 
közigazgatási értekezlete, melyen a 
központi titkárság megbízásából Ha-
zai László elvtárs főispán és Bar-
tucz János elvtárs a közponli köz-
igazgatási osztály vezetője jelennek 
meg. A vármegye valamennyi vá-

rosi és községi' elöljárósága részt 
vesz ezen az értekezleten, amely a 
Szociáldemokrata közigazgatási funk-
ciónáriusoknak a hároméves terv 
keretében végzendő munkáink irány-
vonalait fogja megszabni. A Párt 
végrehajtó bizottsága az értekezletre 
az érdeklődőket is szívesen látja. 

A nagy világ 
Szakasits Árpád miniszterelnök- I között. A tárgyalások eredménye-

helyettes Benessel folytatott meg- képpen valószínű, hogy a jövő hét 
beszélései alapján közeledés jött folyamán aláírják a magyar-cseh 
létre a magyar és cseh álláspontok ' megállapodásokat. 

A Szakszervezeti Tanács 
válasza Sulyok Dezsőnek 
A Szakszervezeti Tanács elnöksé-

ge március 27-én foglalkozott azzal 
a támadással, amelyet Sulyok Dezső 
a Szabadság Párt nevében Hódme-
zővásárhelyen intézett a magyar de-
mokrácia ellen. Megállapította, hogy 
Sulyok Dezső hozzá nem értésénél 
csak rosszindulata volt nagyobb, 
amellyel a szakszervezetek műkfdé-
sét bírálta. A közalkalmazottak fize-
tése mögötte marad az ipari mun-
kások bérének. A jelenlegi fizetés az 
1938-as életnívó 50 százalékának 
felel meg. A Szakszervezeti Tanács 
folytonosan korrigálja az egyes kol-
lektív szerződéseket. A szakszervezeti 
vezető pozíciók általában tiszteletbeli 
állások és az alkalmazottak fizetése 
is úgy van megállapítva, hogy az 
nem lépi túl a saját szakmájukban 
foglalkoztatott munkások legmaga-
sabb bérét. Ezzel szemben közli a 
nyilvánossággal a Szakszervezeti Ta-

nács, hogy a „munkásvédő" Sulyok 
Dezsőnek a Pénzintézeti Központnál 
havi 8 ezer forint fizetése van, ezen 
felül szerződésileg biztosította azt is, 
hogy amennyiben 1950 augusztus 
31 e előtt állásából eltávolítanák, 
úgy havi fizetésének 50 százaléka 
nyugdíjként biztpsítandó számára, 
amely nyugdíjt a ' Pénzintézeti Köz-
pont szolgálatában eltöltött minden 
év után további kettő százalékkal 
emelik. Ha hozzávesszük ehhez, 
hogy mint A Holnap főszerkesztőjé-
nek havi 2400 forint fixfizetése van, 
valamint azt, hogy Sulyok Dezső a 
Holnapnak egyik főrészvényese, to-
vábbá, hogy mint képviselő 800 fo-
rintot, mint ügyvéd pedig bizonyta-
lan összeget „keres*, akkor min-
denki előtt világos, hogy ha Sulyok 
Dezső „védelmezi" az alacsony élet-
nívójú dolgozók érdekeit, akkor nem 
lehetnek egyenes szándékai. 

A nyomdászok 

beszüntették 
„A Holnap" előállítását 

A Holnap szombati szárna nem 
jelent meg, mert a nyomda személy-
zete megtagadta a lap nyomdamun-
káinak elvégzését. Ezzel kapcsolatban 
Brumilíer László elvtárs, a nyomdá-
szok szakszervezetének főtitkára a 
következő nyilatkozatot adta: A le-
állás oka az volt, hogy .A Holnap 
minősíthetetlenül támadta a munkás-
ság szakszervezeteit és a két mun-
káspártot. A Holnap nyomdaszemély-
zete a szakszervezetek ellen irányuló 
támadásokat a maga sérelmének te-
kintette, s nem hajlandó tűrni, hogy 
a sajtószabadság szent jogával visz-
szaéljenek és a sajtószabadság vé-
delme alatt a demokráciát támadják 
és létét veszélyeztessék. 

Tiltakozunk ! 
A Szentesi Újságban olvastuk, 

hogy egy trafikengeáélyes panasz-
kodik, mert a város „legsötétebb" 
pontjára a Béke és Sarló utcák 
sarkán tévő dohányos bódéba kapta 
meg az engedélyt. Szerinte ezt a 
városrészt dologtalan cigányok és 
munkakerülők lakják. Mi a Béke 
és Sarló utcában lakó munkásem-
berek tiltakozunk ez ellen <xz álta-
lánosítás ellen. Az lehet, hogy ezen 
a környéken kicsi a forgalom, mert 
szük keresetünkből nem igen jut 
dohányra, de nem lehet bennünket 
azonosítani azokkal a becstelen em-
berekkel, akik kerülik a munkát 
és betörésből élnek. A régi világ-
nak volt az a rossz tulajdonsága, 
hogy minden hibát általánosított 
és rákent egyes embercsoportokra. 
Ezzel szemben az igazság az, hogy 
a Béke és Sarló utcákban sok be-
csületes dolgozó lakik, s ha üzleti 
szempontból ez a hely nem meg-
felelő egyeseknek, akkor érdekeiket 
ne ugy iparkodjanak megvédeni, 
hogy befeketítik az összes itt lakó-
kat. Nem hibáztatjuk a trafiken-
gedélyest sem, mert lehet, hogy 
panaszát nem is olyan formában 
adta elő, amint azt az újságcikk-
ben megírták. 

A Béke utcában lakó 
becsületes munkások. 

A Szociáldemokrata Párt 
vasárnapi népgyűlései 
A Szociáldemokrata Párt f. hó 30-

án, vasárnap délelőtt fél 11 órai kez-
dettel az alábbi helyeken tart gyűlé-
seket: 

Fábiánsebestyén, előadó dr. Boros 
Kálmán. 

Magyartés, előadó dr. Rablóczky 
Árpád. 

Mindszent, dr. Solti László. 
Nagymágocs, dr. Jeney János. 
Arpádhalom, Papp Lajos. 
Csongrád, előadó Budapestről. 
Szegvár, előadó Budapestről. 
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Mindazokhoz a kedves, volt ta-
nítványaimhoz, ismeréseimhez, akik 
ingóságaimnak mentése végett bár-
mily csekélységet is elvittek meg-
őrzésre. Azzal a gondolattal és ér-
zéssel jöttem haza Szentesre, hogy 
mostmár itthon maradok, de miután 
házamnál se egy szál tollnemű, se 
egy darab edény nem maradt, csak 
az esetben tehetem azt, ha kedves 
volt tanitványaim, jóakaróim segít-
ségemre lesznek. A legcsekélyebb 
kis darabbal is nagy örömet szerez, 
aki azt visszahozza, vagy ingósá-
gaim hollétéről hirt ad. 

Sentes, 1947 március 29. napján. 
Özv. Papp Lajosné 

ny. polg. isk. igazgató. 

Iparos hírek 
Akik márc. havi szeg, vas, drót-

jegyüket nem vitték ki (asztalos, 
kómives, kádár, üveges, koporsós, 
bolgárkertészet), március 31-én, 
hétfőn okvetlen vegyék át, mert 
másnap már a jegy érvényessége 
lejár. 

A férfi- és nőiszabók részére 
cérnakiutalás érkezett. Elosztást az 
érdekelt szakosztályok végzik. 

A német megszállás előtti kincs-
tári munkálatok követelésének be-
jelentési ideje ápr. 14 ig meghosz-
szabitott. (Magyar Közlöny 60. sz.) 

A 1740/1947 M. E. sz. rendeletre 
(Magyar Közlöny 36. szám) ki-
mondja, hogy azoknak az iparosok-
nak, akiknek üzleti (mühelyi) tiszta 
vagyona meghaladja a 20.000 fo-
rintot, üzleti leltárt kell késziteniök, 
akiknek üzleti értéke ezt az össze-
get nem haladja, azoknak pedig 
egy nyilatkozatot kell ápr. 30-ig 
beadni az Állami adóhivatalhoz, 
amelynek szövege a következő le-
gyen : Büntetőjogi felelősségem tu-
datában kijelentem, hogy üzleti 
(üzemi) vagyonom tiszta értéke 1947 
évi január hó 1. napján a 20.000 
forintot nem haladja meg. Kelt 
1947 ápr. . . . napján, aláírás, fog-
lalkozás, lakás. Ez utóbbi bejelen-
tést ifi i n d e n iparosnak meg 
kell tennie, mert különben pénz-
büntetéssel sulytják. 

Az iparosok f. évi március 31-én 
hétfőn d. u. 5 órakor az Ipartestü-
letnél megjelenni szíveskedjenek és 
minél több iparos hozza magával 
a feleségét is, hogy az iparosság is 
belekapcsolódjék a hadifogoly se-
gítő és fogadó bizottság munkájába. 
Ugyanekkorra kérjük az Iparos Nő-
egylet elnökségének és tagjainak is 
megjelenését, e munka megszerve-
zése és munka beosztása végett. 

Kártolószalag 
gyári irón 

Első Magvar Húrtolószaloggyár Rt-
Potgzcntlőrinc. Apponyi Albert u 30. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a f. évi 

himlőoltások az alábbi helyen és idő-
pontban lesznek megtartva : 

Belterület: 
Április 27-én és május 4-én első 

oltások a városháza közgyűlési ter-
mében d. e. fél 10 órakor. Az oltási 
jegyzökönyvek 11 órakor lesznek le-
zárva. Ellenőrzés egy hét múlva 
ugyanott és ugyanazon időben. 

Április 8-án újraoltás a központi 
r.kat. iskolában a tanítási idő alatt. 

Április 9 én a központi r.kat. is-
kolában. 

Április 10-én a kiséri r.kat. isko-
lában. 

Április 11-én a kiséri ref. iskolában. 
Április 12-én a központi állami 

iskolában. 
Április 12-én a Rákóczi F.-utcai 

r.kat. iskolában. 
Április 15 én a Deák F.-utcai ref. 

iskolában. 
Április 16 án a központi ref. is-

kolában. 
Április 17-én a hékédi áll. isko-

lában. 
Április 18-án az alsóréti újtelepi 

iskolában. 
Április 19-én a Damjanich-utcai 

áll. iskolában de. a tanftási idő alatt. 
Külterület : 
Ápr. 10 én a vekerháti és kajáni 

isk. 15, illetve 16 órakor első és 
újraoltás 

Ápr. 11-én a lapistói és nagyki-
rálysági isk. 15, ill. 16 órakor első 
és újraoltás. 

Ápr. 14-én a mucsiháti iskolában 
16 órakor első és újraoltás 

Ápr. 15 én az eperjesszéli iskolá-
ban 16 órakor első és újraoltás. 

Ápr. 19-én a berki és alsóréti is-
kolákban 15, ill. 16 órakor első és 
újraoltás. 

Ápr. 25-én a kistőkei és nagytőkéi 
iskolában 15, ill. 16 órakor első és 
újraoltás. 

Május 3 án a nagynyomási és a 
belsőecseri isk. 15, ill. 16 órakor 
első és újraoltás. 

Május 12-én a zalotai iskolában 
15 órakor első és újraoltás. 

Május 17-én a belső- és külső-
dónáti isk. 15, ill. 16 órakor első 
és újraoltás. 

Május 22-én a berekháti iskolánál 
15 órakor csak újraoltás. 

Május 22-én a D oldali iskolánál 
16 órakor első és újraoltás. 

Május 31-én a veresegyházi isko-
lában 16 órakor első és újraoltás. 

Ellenőrzés mindenütt egy hét múlva 
ugyanazon időben. 

ELŐ oltásban részesülnek mind-
azok a csecsemők, akik f. évi már-
cius hó végéig 3 hónapot már be-
töltötték és himlőoltásban ezideíg 
nem részesültek.' Újrao'tást kapnak 
az I. osztályú tanulók. 

Az is díjtalan. 
Azok a szülők, akik gyermekeiket 

betegség miatt az oltásra nem vihe-
tik el, a gvógykezelő orvos igazol-
ványát felmutatni tartoznak. Ugyan-
csak az oltások ideje alatt kell a 
magánorvos által beoltott gyermekek 
bizonyítványait is bemutatni, illetve 
az oltás megtörténtét igazolni. 

Igazolatlan elmaradást a törvény 
szerint büntetem. 
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Hirdetmény 
A közellátásügyi miniszter ur ren-

delete alapján közhírré teszem, hogy 
április hóra az UNRR^ bizottság 
hozzájárulása alapján a 

rendes fejadagon felül 
minden 12 éven aluli gyermek, ter-
hes és szoptatós anya, valamint a 
60 éven felüli személyek egyszer, 

r e n d k í v ü l 
20 dkg cukrot kapnak fejenként. 

Az UNRRA cukor kiadása a ren-
des cukorkiosztás keretében törté-
nik, tehát arra külön cukoreüátmány 
kiutalva nem lesz. 

A 12 éven aluli gyermekek kö-
zül, akik a 221 sz. jegygyei rendel-
keznek #z áprilisi jegy 4 szelvé-
nyére, akik a 222 sz. jegygyei ren-
delkeznek, ezen április hóra szóló 
jegy „D* szelvényére, a szoptatós 
és terheŝ  anyák a 226 sz ápiílis 
hóra szóró jegy ,12" számú szel-
vényére vásárolhatják meg fejenként 
a 20 dkg cukrot. A 60 éven felü-
liek részére — megfelelő* igazolás 
ellenében — a városi közellátási hi-
vatal állit ki 20 dkg cukorra utal-
ványokat. Egy utalványon több sze-
mély cukoradagji nem adható ki. 

A fenti szelvényekre és' utalvá-
nyokra a cukrot az igényjogosultak 
bármelyik kereskedőnél 7'60 forin-
tos áron megvásárolhatják. A kis-
kereskedő, akinél a jegyszelvények 
és utalványok beváltása történik,' az 
e célra kijelölt szelvényeket külön 
tartozik kezelni és elszámolni. A be-
váltott jegyszelvényeket 100 db ként 
tartozik megfelelő nagyságú papír-
lapra felragasztani és a papirlapon 
külön színes irónnal feltüntetni 
„UNRRA cukorelszámolás" • A nagy-
kereskedő a kiskereskedőktől hozzá 

L BARÁTSÁG-MOZGÓ 
N á r d u s 3 0 - 3 1 . Egy remek amerikai film. 2 n a p i g l 

Csattan a csók 
A tiszta szerelem himnusza. Főszereplők: Deanna Durbin, 
Joseph Cotten és Charles Winninger. Híradó. 

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

beérkezett és UNRRA jelzéssel el-
látott jegyszelvényeket és utalványo-
kat szintén külön tartozik kezelni és 
a rendes elszámolástól függetlenül 

•számol el az illetékes pénzügyőr-
séggel. A pénzügyőrség a nagyke-
reskedőnek külön vásárlási igazo-
lást állít kí UNRRA jelzéssel el-
látva. 

A cukorszelvények és utalványok 
utolsó beváltási határideje 1947 áp-
rilis 25 napja. Ezután minden szel-
vény és utalvány érvényét veszti. 
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Itt a tavasz 
minden ujjá éled. ön is 
újjászületik, ha zsebében van 

O S Z T A L Y S O R S J E G Y 
Vásárolja, vagy r e n d e l j e 
meg sorsjegyét még ma. 

forintot 
nyerhet Félmillió 

Húzás: á p r i l i s 12-én. 
Sorsjegyárak: egész 32, fél 16, ne-

gyed 8, nyolcad 4 forint. 

Hirdetmény 
Közhirré teszem, hogy a hatósági 

cukor. 1917 év II. évnegyedében az 
előző negyedhez hasonló módon a 
következő jegyszelvénvekre váltható 
ki: 

Április hónapban: 
Önellátók 210 sz. jegy 1 szel-

vényére, ellátatlanok 70 sz. jegy I 
szelvényére, önellátó gyermekek. 222 
sz. jegy „G„ szelvényére, ellátatlan 
gyermekek 221 sz. jegy „A" szel-
vényére, csecsemők 225 sz. jegy 
P szelyényére, teihes és szoptatós 
anyák 226 sz. jegy 11 szelvényére. 

Május hónapban: 
Önellátók 210 sz. jegy A szelvé-

nyére, ellátatlanok 70 sz. jegy A 
szelvényére, önellátó gyermekek 222 
sz. jegy I szelvényére, ellátatlan 
gyermekek 221 sz. jegy B szelvé-
nyére, csecsemők 225 sz. jegy 2 
szelvényére, terhes és szoptatós 
anyák 226 sz. jegy 11 szelvényére. 

Junius hónapban: 
Önellátók 210 sz. jegy G szel-

vényére, ellátatlanok 70 sz. jegy 
B szelvényére, önellátó gyermekek 
222 sz. jegy U szelvényére, ellátat-
lan gyermekek 221 sz. jegy C szel-
vényére, csecsemők 225 sz. jegy 
II szelvényére, terhes és szoptatós 
anyák 226 sz. jegy 11 szelvényére. 

A január, február, március hóna-
pokra utólagosan beváltott cukorjegy 
szelvényeket a nagykereskedők f. hó 
31-ig fogadhatják el, ők pedig áp-
rilis hó 10-ig kötelesek a pénzügy-
őri szakasznál elszámolni. 

A II. évnegyedre kijelölt szelvé-
nyekre a cukorfejad3g ugyanakkora, 
mint az előző évnegyedben kiadott 
mennyiség. 

Beváltás, elszámolásra vonatkozó-
an az I évnegyedre is érvényes 
volt 11 300/1947 K. M. sz. rende-
tetben foglaltak az irányadók. 
394 Polgármester. 

Hirdessen lapunkban! 
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HÍREK 
Ma március 30. Rom. kai. Virégvas. 

protestáns Izidor. 
Vízállásjelentés: Tisza 29-én 340. Kurca 

400. 
Hőmérséklet: - f 5 fok 
Időjárásjelentés i Derült idő, a hőmér-

s é k l e t t o v á b b e m e l k e d i k . 
ügyeletes gyógyszertárak • Március 29— 

31-ig Oláh és Ihász. 
Szinház: Vén diófa. (Simor Erzsi 

felléptével). 
Este Simor Erzsi nagy müvész-estje. 
Hétfőn: Házasság hármasban. (Ket-
ten egy jeggyel)! 

Szabadság Mozgó: Szováthy Éva 

— Felhívjuk a kereskedők, 
iparosok és minden kedves 
h ir de tön k figyelmét, hogy 
Húsvétra hirdetés akciót csi-
nálunk. A hirdetések dijából 
nagy kedvezményt adunk. 

— Nagvheti istentiszteletek 
sorrendje a kapucinus atyáknál. 
Virágvasárnap de. 10 órakor barka-
szenielés és körmenet. A nagyhét 
első három napján, hétfőn, kedden 
és szardán de. a bejelentett betege-
ket látogatják meg az atyák. Mind 
a három nap du. 5 órától kezdve 
lehet végezni a Jézus Szive tem-
plomban a húsvéti szentgyónást. 5 
órakor keresztúti ájtatosság, fél 6 
órakor lelkigyakorlatos szentbeszé-
dek lesznek, Nagycsütörtökön de. a 
9 órai szentmisén lesz a hivek kö-
zös szentáidozása. A feltámadási 
szertartás és körmenet az atyáknál 
Nagyszombaton du. 4 órakor kez-
dődik. 

— Vallásos estet rendez a re-
formátus Nőszövetség Virágvasár-
napján a volt Ref. Körben 5 órai 
kezaettel. A műsor keretében, me-
lyen ének-, zeneszámok, szavalat ; 
szerepelnek, Makay Miklós buda- ! 
pesti lelkész tart előadást. Műsor ] 
után teát szolgál föl a Nőszövetség. ! 

— Evangélikus virágvasárnapi j 
és nagyheti istentiszteletek. Az 
evang. templomban : Virágvasárnap- | 
ján délelőtt prédikál Virányi Lajos, j 
Virágvasárnapján délután 5 órakor 
templomi vallásos ünnepély. Nagy-
csütörtökön délután 5 órakor urva-
csorai előkészítő áhitat igét hirdet 
Filep Imre. Nagypénteken délelőtt 
10 órakor ünnepi istentisztelet úr-
vacsora osztással, vég/i Virányi La-
jos. Szórvány istentiszteletek: Fa-
biansebestyén ONCsA telepi iskolá-
ban virágvasárnap és nagypénteken 
d. e. 10 órakor istentiszteletet tart 
úrvacsora osztással Dér Endre. 
Mindszenten nagypénteken d. u. 5 
órakor istentiszteletet tart úrvacsora 
osztassal Virányi Lajos. 

— A csütörtöki miniszterta-
nács után a kultuszminiszter hozzá-
látott az egyetemi hallgatók leiga-
zoitatásáró! szóló rendelettervezet 
elkészítéséhez. 

— A hivatalos lap mai száma 
közli a tipuscipök új ármegá'Iapi-
tását. Női félcipő 93—134 forintig, 
férfi nyári félcipő 87—124 forintig. 

— A Csongrádvármegyei Ál-
lattenyésztő Egyesület értesiti 
mindazon gazdákat, akik melasz 
igénylésre befizettek, hogy a melasz 
megérkezett. Kéri, hogy azt az ál-
lomáson a befizetési nyugta felmu-
tatása ellenében fekbérköltségek el-
kerülése végett sürgősen átvenni 
sziveskedjenek. Átvételhez mindenki 
hozza magával a szükséges edé-
nyeket és q-kint 3 forint költséget. 

— Kitűnő, olcsó húsvéti cu-
korkát, csokoládét Rágyánszky 
cukorkaüzletéből vásároljunk! 

1383 
— Mentőautó telefonhivó szá-

ma 23. 

— Tisztelettel felkérem azokat, 
kik férjemnek, dr. Dózsa Károly 
orvosnak tartoznak, szíveskedjenek 
dr. Eisler Samu orvosnál jelentkezni. 

Dr. Dóz§a Károlyné. 
— Evangelizáció. A Rákóczi-

utcai ref. iskolában a virágvasárnap 
utáni hétfőn, kedden és szerdán 
este 6 órakor nagyheli evangelizá-
ciót tart a ref. egyház. Bubla László 

— Fodrász mesterek! Április 
1-tői nyitva fél 8-tól 12-ig, d. u. 
nyitva 3-tól fél 7-ig. Szombaton 
délben 2 óra ebédszünet, záróra 8 
órakor. Hétfőn fél 8-tól l-ig nyitva. 
Húsvét szombatján egész nap nyitva 
tartható este 8 ig. Húsvét mindkét 
napján a fodrászüzleteket zárva kell 
tartani Vezetőség. 

— Hirdetmény. A szentesi mun-
kaközvetítő hivatal felhívja a mun-
kanélküliek figyelmét, tekintet nél-
kül foglalkozásukra, hogy nyilván-
tartásuk végett a szakszervezeti tit-
kárságon jelentkezzenek. 

— Földműves Szövetkezet le-
gelőre vállal marhát, lovat, csikót, 
birkát, borjut. A birkát már lehet 
kihajtani Beliczay, Veres Zoltán, 
Csúcs Károly és vitézi szék féle le-
gelőkre. Érdeklődni lehet Apponyi-
tér 14 szám alatt. 

— Gyapjuvásárlási előlegért 
juhászok jelentkezzenek a Földmű-
ves Szövetkezetnél, Apponyi-tér 14. 

— Sörárpa termelési szerződés 
köthető a Földműves Szövetkezetnél 
Apponyi-tér 14. 

— Szarvasmarha szállítást Bu-
dapestre pontbeszámítással eszkö-
zöl a Földműves Szövetkezet, Appo-
nyi-tér 14. 

— A HONSz szentesi csoportja 
f. hó 30 án du. 3 órakor évi rendes 
közgyűlést tarl, melyre minden ha-
dirokkantat, hadiözvegyet és hadi-
árvát szeretettel meghívunk. El-
nökség. 

— Felhívás. Felhívom a faipari 
munkásokat, hogy f. hó 30-án de. 
10 órakor, központi előadóval fon 
tos tárgyban tagértekezletet tartunk, 
melyre kötelező és pontos megjele-
nést kér a Vezetőség. 

— Városi . szimfónikus zenekar 
és katnarakórus hangversenye ápri-
lis hó 1-én 8 órai kezdettel a v. 
Kaszinó nagytermében. Belépőjegy 
3 forint. 

— Hirdetmény. Az építő ipari 
munkások szakszervezete 30 án de. 
10 órakor a szakszervezeti szék-
házban tagértekezletet tart. A tagér-
tekezleten résztvesz a kerületi tit-
kár is, aki a szakmát érintő kérdé-
sekben fontos tájékoztatást ad, Ugy 
a csoport tagjai, mint a nem tagok 
pontos megjelenését kéri a Veze-

— Elveszett egy D. E. mo-
nogram« barna nyúlszőr kalap, 
vagy tévedésből elvitték a kaszinó-
ban tariott vasárnapi mulatság al-
kalmával a szereplők öltözőjéből. 
Aki tud róla, értesítse lapunk szer-
kesztőségét, Szent Imre hg. u. 1. 

— F. hó 30-án, vasárnap dél-
után fél 4 órakor Egyletünkben 
(Tóth J - u. 6.) kereskedőnagygyűlést 
tartunk, melyre a város egész ke-
reskedőiársadalmát tisztelettel meg-
hívjuk. A gyűlésen, melyen a KOKSz 
központi kiküldöttei is megjelennek, 
a kereskedelem összes problémái 
tárgyalásra kerülnek. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy az újjá-

építési közmunkaváltság kiszámítá-
sánál irányadó átlagos napszámbér 
2.40 forint. 

A közmunkaváltság havonta min-
den hó 1 napján esedékes és azt a 
fizetésre kötelezett a hónap 5 nap-
jáig pótlékmentesen fizetheti meg. 
(A közbejött ünnepekre való tekin-
tettel 1947. évi április hónapban 
9-éig lehet pótlékmentesen fizetni). 
Késedelmes fizetés esetében havi 
3 százalék pótlékot kell fizetni. Pót-
lék cimén annyiszor 3 százalékot 
kell a hátralék után felszámítani, 
ahány naptári hónap letelt, vagy 
megkezdődött az esedékesség beáll-
tától a fizetés megtörténtéig. 

Ha a késedelembe eső váltság-
kötelest természetbeni közmunkára 
nem veszik igénybe, tőle a nap-
számbérmértékben kifejezett hátra-
lékot a mindenkori átlagos napszám-
bérnek megfelelő összegben közadók 
módjára kell behajtani. A váltság 
behajtására, biztosítására, elévülé-
sére és a késedelmi fizetés esetében 
járó késedelmi kamatokra, a közadók 
kezelésére vonatkozó törvényes ren-
delkezések irányadók. 

Az a háztulajdonos, házmegbizott, 
aki a közmunkaváltság beszedése 
és befizetése tekintetében a jogsza-
bályokban meghatározott teeiTOŐit 
egyáltalán nem, vagy pedig nem a 
megszabott időben végzi el, ameny-
nyiben cselekménye súlyosabb bün-
tető rendelkezés alá nem esik, ki-

Jiágást követ el és a R I. 25 § 1 
T)ek. szerint büntetendő. A pénzbün-
tetés tekintetében az 1928 X. tc. és 
az ezt módosító 8960—1946 M. E. 
számú rendelet (M. K. 173 szám) 
rendelkezése irányadó. A pénzbün-
tetés legmagasabb összege 24,000 
forint. A R. I. 25 § 4 bekezdésben 
foglalt rendelkezés a kihágás tekin-
tetében is irányadó. 

A 8100—1947 ÉKM. sz. rendelet 
1 § alapján a közmunkakötelezettek 
részére már kiadott, vagy ezután 
kiadásra kerülő közmunkaigazolvá-
nyok térítési dija 60 fillér. A 2 § 
alapján a térítési dijat, a már ki-
adott, vagy kiadásra kerülő köz-
munkaigazolványokért az 1947. évi 
április hőban esedékes közmunka-
váltsággal egyidejűleg keli befizetni. 

A térítési dijat a közmunkaköte-
lezetteknek, valamint az állandó és 
ideiglenesen menteseknek is meg 
kell fizetni. 

A rendes munkahelyükön ter-
mészetbeni közmunkával teljeaitö 
személyektől pedig a munkaadó kö-
teles az 1947. évi április hó 5 nap-
jáig beszedni és beszolgáltatni. 

A közmunkaváitságot és az iga-
zolvány dijakat az Eperjes-széli, 
Lapistó ONCsA-i és a kistőkei köz-
igazgatási kirendeltségeknél is lehet 
befizetni. 
? f ? Polgármester 

Olajfestékek, 
porfestékek 

M o l n á r 
festéküzletben ismét kaphatók 

elsőrendű minőségben. 

J Ö N I 
A régen várt 

J Ö N ! 

építőipari munkások bálja 
Büffé. — Jóhangulat. — Sorsolás — mert 

O Á B O R P I S T A zenekara muzsikál 
H ú s v é t e l s ő n a p j á n az I p a r t e s t ü l e t b e n este 8-tól 4-ig. 
Mindenki ott legyen. Szeretettel várunk mindenkit. Rendezőség 

SZENTESI LAP 1947. márc. 30. 3 

D R E H E R - S Ö R 
a legjobb hűsítő ital. 
Kerületi lőraktáros: 

Dr. Aczél Béla 
Szentes. Ady Endre-u. 9 

Csak DREHER-SÖRT kérjen 
a vendéglőkben. 

S P O R T 
Birkózás 

Ma délelőtt 11 órai kezdettel a 
volt Kaszinóban rendezi meg a 
Szentesi MÁVSE a délmagyarországi 
szenior II. oszt. birkózóversenyt. 
Délelőtt selejtezők, este 7 órai kez-
dettel a döntök lesznek. A mérkő-
zéseket szövetségi bírók vezetik. 
Résztves2nek: Szeged, Kecskemét, 
Cegléd, Hódmezővásárhely, Orosháza 
Makó, Kiskunfélegyháza, Szentes és 
még több város birkózócsapata. I. 
díj bajnoki érem nyakszallagal, II. 
díj: nagy bronz érem, III. díj: kis 
bronz érem. Reméljük, hogy a nagy 
konkurenciában a szentesiek megáll-
ják a helyüket. 

Labdarúgás 
Ma délelőtt 10 órakor kezdődik a 

vasárnapi kissé túlzsúfolt Sport-
programm. A Munkássajtó—Színé-
szek teszik kedvessé és színessé a 
reggeli órákat. Hangulat, móka bő-
ven lesz. Hámory István magyar 
nótákat énekel a szünetben. A méj-
kőzést Szabó József vezeti. Belépő-
díj nincs, a tetszés szerinti adako-
zásból befolyó jövedelem jótékony 
célt szolgál. 

Fél 12 órakor Tiszaföldvár jóké-
pességű csapata teszi próuára a 
Szentesi MÁV II. garnitúráját. Utána 
fél 2 órakor Cibakháza ellen akar 
gólarányt javítani a SzMTE II. csa-
pata. Fél 4 órai kezdettel kerül sor-
ra a Mindszent—SzMTE I. o. baj-
noki labdarugó bajnoki mérkőzés. 
Nem jósolunk, csak elvárjuk a 
SzMTE-tői, hogy vegye komolyan 
ellenfelét, mely legutóbb is János-
halmán döntetlent vívott ki, tehát 
küzdőképes. Ha megfogadja lapunk 
hasábjain számtalan esetben kifeje-
zett tanácsunkat és teljes becsületes-
séggel wbeles2álla a SzMTE mind-
két pontot itthontarthatja. A csapat 
így áll ki: Mészáros, Orgovány S., 
Demeter L., Demeter J., Nagy I., 
Dorogi, Kovács, Szabó, Kálmán J., 
Oujdár S., Mihály. 

A hölgyek félhelyárat fizetnek 1 

A Szentesi MÁV SE—Kunszent-
mártonon próbál szerencsét. A KUTE 
„harapós" ellenfél s teljes energiával 
kell dolgozni a bajnoki pontokért. 
Itt említjük meg, hogy a MÁV a 
hivatalos lap szerint még nem kapta 
vissza a vitás 4 pontját, így lapunk-
ban a tabellát helyesen közölte. 

Felkérjük a szurkolókat, hogy akik 
Kunszentmártonra el akarnak menni 
jelentkezzenek Ocsovszky Jánosnál 
a forgalmi irodában, ahol 5.20: fo-
rintos retúrjegyet kapnak. A vonat 
délelőtt 11 óra 30 perckor indul. 

Közöljük még a környező váro-
sok bajnoki műsorát: Cs. Tisza — 
Kecskeméti MÁV, Szabadszállás— 
Csongrádi Barátság, Kistelek—KTK, 
KKVSE — KRVSE, Jánoshalma — 
Majsa. (Vecseri.) 

A szegedi autósok és motorosok a 
tavaszi évad megnyitását vasárnap 
ünneplik meg. Csillagtúrát rendeznek 
amelynek célja Szentes. Március 
30-án reggel fél 8 órakor a Marx 
térről indulnak. A járműveket Szen-
tesen ünnepélyes keretek között 
Kunszeri Béla alispán fogadja. 



Budapest ( .márc ius 30. 

7: Reggeli zene. Hanglemezek. 
8: Hirek. Műsorismertetés. 8 20: 
Liszt-orgonamüvek. 9: Evangélikus 
félóra. 9.30: Református félóra. 10: 
Katolikus ének és szentbeszéd az 
Egyetem-téri templomból. 11: Köny-
vek, képek, szobrok. 11.15: Jancsim 
vonósnégyes. 12.15: Anyák öt per-
ce. 12.20: BBC lemezek. 12.40: 
Kettős kórusok. 13: Harc 4000 va-
gon szénért. 13.30: Pinocchó jazz-
együttes. 14.10: Ünnepi hangleme-
zek. 15: Az elbeszélés magyar mes-
terei. 15.15: Szabó András zongo-
rázik. 15.45: Horváth Márton vasár-
napi krónikája. 16: Parasztdalok, 
virágénekek, régi magyar táncok. 
17.10: Magyar Parnasszus. 18: Jean 
Sablon énekel. 18.10: Humorban 
nem ismerek tréfát. 18 30: Népszerű 
operaest. 19.30: ítet a tavasz. 21: 
A Rádió hangja. 21.10: Magyar 
mesterek muzsikáinak. 21.30: Va-
sárnapi rádióankét. 22.25: Mit hal-
lunk holnap? 22 35: Ifj. Bódy Zol-
tán cigányzenekara. 23: Szovjet kö-
vetség ajándéklemezei. 

Március 31. 
7.20: Reggeli zene. 8: Háztartási 

tanácsadó. 8.15: Heti zenés kalen-
dárium. 9: Az első honvédkerületi 
zenekar játszik. 12.15: Vigh György 
jazz-együttese. 13: Női problémák. 
13.15: Goifen György zongorázik 
Dénes Vera gordonkázik. 14.10: Mi-
nőségi termelés a jólét záloga. 14 30 
Cigányzene. Kornai Mária énekei, 

16: A házi együttes játszik. 16 30: 
Whitman, az öröm költője. 17.10. 
Párthiradó. 17.20: A Vöröskereszt 
közleményei. 17.45: Emlékezés Bá-
lint Györgyről. 18: Kürtszonáta. 
18.20: Fónay Magda énekel. 18 45: 
Ujgazdák negyedórája. 19: Régi 
mesék uj köntösben. 19 41>: Anglia 
két története. 20.20: Magyar mu-
zsika. 21.20: Hangos Hiradó. 21.40: 
Orosz nyelvoktatás. 22 30: A tánc-
zene mesterei 22.50: Külföldön le-
vő magyarokhoz. 22.55: A Hadi-
fogoly Hiradó rádióközi. 23: Michail 
Stirbey, a bukaresti Opera tagja 
énekel. 23 20: Egy téma — három 
szerző. 0.30: Hirek eszperantó nyel-
ven. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy azok az új 

földtulajdonosok, akik az 1946-ik 
évben dr. Vecseri István Kistőke 279,^ 
Eperjes 16, Mucsihát 88. dr. Cicat-
ricis Lajosné Mucsihát, dr. Szabó 
Sándorné Dónát 162, Kutas János 
Kaján sz. ingatlanán részesüllek jut-
tatásban, valamint mindizok, akik 
1946 ban lettek bármely ingatlanba 
behelyezve, juttatásuk jóváhagyását, 
esetleges módosítását a városháza 
24. sz. szobájábbn 15. napra köz-
szemlére kifüggesztett kimutatáson 
megtekinthe'ik. Polgármester 

Főszerkesztő • Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a* .BarAtsaft' nyomda ktt. 

Felelős nyomdavezető; Csernus L, lm»e 

Apróhirdetések 
Gyönyörű tartóshullámot, haj-

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

Munkás-utca 39 számú ház el-
adó. Értekezni ugyanott. 346 

Vekerlaposon kövesút mellett 5 
hold föld eladó. Értekezni lehet 
Somogyi Béla-u. 16. 415 

Szántást traktorral vállalok, Te-
mető-u. 37. 

Hangszórós rádiót vagy kerék-
párt adok jó mély gyermekkocsiért, 
Széchenyi u. 30. 413 

Kukoricaszár eladó Mészáros 
Lörinc-u. 10 (volt Verbőczi-utca.) 

Eladók ház, házi felszerelések, 
kályhák, bútorok, fürdőkád, 42 es 
csizma. Cim a kiadóban. 414 

Nagymágocson Lászlóíelken 5 
kat hold föld, Terehalmán 10 kat. 
hold járás eladó Megbízott dr. Pé-
ter Ernő ügyvéd, Szentes. 

Örökbe adnék egy 1 éves és egy 
4 éves fiúgyermeket Telepfelügyelő-
nő Váradi L. u. 6. 

Egyszáz forintot kap az aki hét-
főn eltévedt sötétbarna vadász vizs-
lámat megtalálja vagy eredményes 
nyomra vezet. Jelentkezni . Honvéd 
utca 83 alait. 405 

Télikabát négy kocsipokróc, fe-
nyődeszka, 150 kéve nád eladó. 
Teleki Pál-utca 56. 421 

Bokor, baba, futó és magastörzsü 
rózsák legszebb fajták és színekben 
kaphatók Szathmáry kertészet Teleki 
Pál-utca 56. 420 

Él en az alkalommal szezonnyitó 
10 százalékos árleszállítást az »Ener-
giánál" Róm. kat. nagytemplomnál. 

Most rakassa zsírba kerékpárját 
nagy engedménnyel az „ E n e r g i á n á l 
róm. kat. nagytemplomnál 423 

Vidékiek! Városiak! T a n y a s i a k ! 
Díjmentes kerékpár megőrzője az 
„Energia" róm. kat. nagytemplom-
nál. 424 

Asztalos szakosztály tag ja i a 
szeg járandóságukat V'ass és W i n t e r 
cégnél kapják meg. Pe tő f i -u tca 1, 

426 
Keveset használt üzletház eiadó 

Bajcsy Zsilinszki-u. 18. 4 2 5 
Háziasszonyokat m u n k á j u k b a n 

megkönnyíti az Izsák mosópor, kap.-
ható az Izsák festéküzletben. 406 

J ó csongrádi bor állandóan kap-
ható Tóth József-utca 68. 

Munkás-utca 101 számú ház 
eladó. Értekezni Klára-uttca 13 sz. 

407 
E g y szoba-konyhás lakást keres 

egyedül álló nő. Cim a kiadóhiva-
talban. 416 

Bokor és babarózsák k ü l ö n f é l e 
szinekben, szegély bnkszusok, o l t o t t 
orgonák beszerezhetők Kutrs k e r -
tésznél. Tóth József-utca 14. szám. 

12—14 éves fiúnak való sötétkék 
és fehér Bocskai ruha eladó B a l o p h 
János utca 34. 417 

Baromfi ketrecek megfelelő nyúl-
ketrecek 60 forintért kaphatók Gyu-
rfcza fatelep. 4 0 1 

Központhoz közel 2 szobás la-
kást mellékhelyiségekkel keresek bő-
vebbet Gyuricza fatelep. 402 

H Ú S V É T R A 
l o c s o l ó v i z e t , kölnit 

piperecikket, divat és rö-
vidárut legelőnyösebben 
szerezhetjük be 

L Ö W Y - n é l 
Kossuth-utca 18. 

Cipit, Férfi-, és női-. 

gyermek-
kalapot. inget, kötöttárút. női fehér-
neműt. rövidárút. divatcikket 

O R O S Z K A R O L Y 
divatházában bizalommal és o l c s ó n 
vásárolhat. — K o s s u t h fér 2. szám. 
(volt J u h á s z c é g ) Telefon : 157 sz. 

Húsvétra: 
Olasz szekíű, cserepes fehér 
virágok előjegyezhetők. viiág-
kosarak. cserepes virágok, 
menyasszonyi és alkalmi 
csokrok, élő és művirágko-
szoruk termelői áron. Ízléses 
kivitelben kaphatók a 

Cyklámen 
v i r á g s z a l o n b a n 
Kossuth-u. 8. Telefon : 97 

W O ^ M I E l 
? P I J P ^ M Í 
C1UMIMIIÁIR1U1H 
0 - S Z R H Ü Z L G T € 

Húsvét i l ocso lók nagy vá lasztékban 

I T T A T A V A S Z | J Ö N A N Y Á R I J Ö N A N Y Á R I 

Szines bőrökből választékban, drapp, 
szürke, piros, kék kész nyári bőrtalpas 
szandalettek minden méretben o l c s ó 
áron kaphatók. Tekintse meg kiraka-
tomat. Szives pártfogást kér: 

ERDEI BORISZ g « -

BORKA 
szandálban já rjf 

Villamos-világítás, 
motorszerelés. motor te-
kercselés. javítás szak-
szerűen és olcsón 

M O L N Á R ISTVÁN 
viU-v&llalat. (Mimózával s zemben) 
K O S S U T H - U . 14 a az udvarban. 

Tudatom tisztelt meg-
rendelőimmel, hogy egy 
éri saüneteltetés után 
ismét 

megkezdtem a munkát 
F ü h r e r 
könyvkötő 
Simonyi Ernő-utca 31. 

Biodit takarmány pótszer 

Biomész takarmánymesz 

az okszerű takarmányozásnál 

nélkülözhetetlen 
Kapható 

Mezőgazdasági 
Szövetkezeti Központnál 
Budapest. V.. Alkotmány-u. 29. sr. Hl 

valamennyi vidéki kirendeltségnél és 
nagyobb tagszövetkezeteinél. 




