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A feltámadás 
köszöntött ránk ismét. A hivő em-
ber megilletődötten hallgatja a# ha-
rangszót. Mintha egészen másként 
kondulna most. Az elgondolkozó 
ember végignéz az újuló természe-
ten, megvitatja magában a multat 
és a mát, terveket szö a jövendőre. 
Mert minden tavasznak más a ve-
rőfénye, más az illata s mert min-
den tavasz egészen uj alakulását 
jelenti a dolgoknak. Talán még a 
semmivel sem törődő üreslelkü, a 
mindenből gúnyt űző cinikus is a 
megilletődés egy nemével néz szét 
maga körül, meri a feltámadás va-
lóságát nem tudja letagadni: itt 
van a rtigyező fákban, a nyiló vi-
rágokban, a csirában, amelyek ki-
bújnak a föld alól, hogy hirdessék 
a nagy megujulást, az életet, a fel-
támadást. 

Mi magyarok is a feltámadás ün-
nepét üljük. A húsvéti harangszó, 
amely a templomba szólítja az em-
bereket, nemcsak a vallás ünnepét 
hirdeti, dénárról is beszél, ami ezen 
a magyar földön megy most végbe. 
Mert ez a nemzet is megélle a ke-
resztre feszittctést, a halált és a 
sirbatételt. De a mi Nagypéntekünk 
sem jelentette az rrök halált, végső 
elpusztulást. A níi nemzetünknek is 
eljött a húsvéti hajnal . pirkadása, 
minékünk is elkövetkezett a feltá-
madás. ' A feltámadás, amely nem 
a szavak üres fecsegése, nem hold-
kóros ábrándozás, hanem komoly 
valóság, meri a multat maradék-
nélkül ott hagytuk a koporsóban. 
Eldobtuk magunktól a kicifrázott 
szólamoka», esetlen akarásokat, os-
toba fennhéjázást: az élet valódi 
lehetőségei ihlettek meg bennünket, 
a szenvedésekkel és árulásokkal 
teljes régi magyar világ, a szabad-
ságnak hazudott rabszolgaság a 
csörgő bilincsekkel együtt nincs 
többé. A mult keserű emlékezés és 
szigorú tanitás, figyelmeztetés. „Uj 
szelek nyögetik az ősmagyar fákat" 
s nem csudaváró esett emberek 
vagyunk, de alkotni tudó, küzdeni 
képes emberek milliói, akik bátran 
és vissza nem tartható lépésekkel 
haladunk az egyetlen igazság, a 
szocializmus teljes megvalósítása 
felé. 

Két hete volt annak az évfordu-
lónak, amikor a hazaárulók társa-
sága hatalmába kerítette az állam 
kormányát s teljesen eladott ben-
nünket Hitler horogkeresztes ban-
dájának s megindította az ország 
tervszerűen kieszelt elpusztítását. 
Aki ismeri a világtörténelmet, az 
nagyon jól tudja, hogy az nem áll 
egyébből, mint örökös küzdelem-
ből'a gazságéfc á' ^Jótavatá \ törek-
vés között, az árulások végtelen so-
rából s a mártírok és eladottak, 
lemészároltak hullahegytiböl. A 
nagy világ lehetétt volna és lehetne 
a boldog és megelégedett, a bé-
kében élő, dolgozó, bajt nem is-
merő emberek hazája, de farkas-

szavu, ékes prédikáció . . . Körmenet 
zászlók alatt, tömegek vonulása . . . 
és ágyúdörgés, vagy fegyverek ro-
pogása . . . Nem tudom, vájjon gon-
dolkoznak-e azok az emberek, akik 
a szent énekek hangjával, harang-
zúgás között menetelnek, hogy mi 
az élet, mi a szenvedés, mi az 
igazság, mi a krisztusi Eszme, váj-
jon az Ige világossága betölti-e a 
lelküket, s megértik-e, hogy az em-
bermilliók mérhetetlen szenvedésé-
nek, a nyomornak és minden bűn-
nek, amely velejárója a nyomorú-
ságnak, mi az oka? Tudják-e, ér-
zik e, hogy amig a szerelet ereje 
újjá nem formálja a világ minden 
népeit, amig a szocialista igazság át 
nem formálja ezt a bűnös és kor-
hadt társadalmat, amig a jog, a 
munka és kenyér egyenlővé nem 
teszi az embereket, amig el nem 
jön az a világ, amikor a tudomány 
minden vívmányát nem az ember, 
az élet- és vagyonpusztltás minél 
tökéletesebbé tételére használják fel, 
iianem az emberi boldogság és jó-
lét fokozásának biztosítására, addig 
merő ábránd a krisztusi tanítások 
uralmáról beszélni.. 

Valahogy így szántanak agyam-
ban a gondolatok, amikor egymás 

„mellé rovom a betűket, s szembe-
fordulok a ragyogó napfénnyel, né-
zem* a zöldelö bokrokat, fákat, gye-
pet ablakom előtt, akkor ellenállha-
tatlan erő ragad meg és szeretném 

szemet néz a bőség és a koldus-
nyomor, az egymás kifosztására 
vaió törekvés az örök védekezéssel 
s vagyon mindenhatósága szabja 
a törvényt, amely nem akar egyebet, 
mint őrökéletűvé tenni a széttagolt 
társadalmat, az egymásra acsarkodó 
államokat, a tűz és vér, a könny 
és nyomor áhapotát. 

A kétezeresztendős Krisztus-le-
genda azt mondja, hogy Krisztus 
személyében az égi szeretet szállt 
le a Földre, hogy álformálja a szi-
veket, megváltsa az emberiséget, 
fölemelje a nyomorból a szegényt. 
Krisztus keresztre feszittelése az 
Eszme megölését célozta, de az 
Eszme, amelyben benne van min-
den nemes és jó megvalósítására 
való célkitűzés, nem halt meg 
a Kereszten, a jámbor szegényem-
berekből álló tanítványok elindultak, 
hogy megtérítsenek minden népe-
ket. Krisztüs tanítása bejárta a vi-
lágot — és őt a szegény názáreíi 
ács fiát, a szeretet ékesszavu pró-
fétáját egyszer csak kisajátították 
maguknak a hatalom, a vagyonok 
urai, uralkodni akartak, mert a sze-
retet eszméje elhajólt a tanításból, 
üres szóvá vált, imák ostromolták 
az Eget a győzedelemért, amikor 
milliók rohantak egymás ellen, 
•mikor csatatéreken százezrek hul-
lái tornyosodtak össze. 

Húsvét. Feltámadás. Harangszó. 
Zengő ének. Tömjénfüst . .Sz ínes -

belekiáltani a világba, hogy mégis... 
mégis... igen, akármiképpen van,, 
mégis elkövetkezett a magyar feltá-
madás, az ezfedéves kő elhengerült 
a sziklasirról, ameíyben eltemetve 
hevert a mágyarszabadság. . . Igen, 
eljött, itt van a feltámadás, amely 
megváltotta ezt a népet,'élindította 
azon az úton, hogy tisztult lélekkel, 
emelt fővel haladjon a többi Tfifcm-
zetek között . . . Ne higyje senki, 
hogy látszat a magyar szabadság. 
A magyar népköztársaság megte-
remtése az alapköve a magyar szo-
cialista államnak, s a vörös óriás 
lesújt pörölyével mindenkire, aki 
azt hiszi, hogy lehet még egyszer a 
múltnak feltámadása . . . 

Most három esztendeje, amikor a 
Vörös Hadsereg felszabadította ezt 
az országot a német uralom alól, 
amikor megdöntötte a magyar feu-
dalizmust, a kevés gazdagok min-
dent elnyomó országából a dolgo-
zók országát varázsolta e l ő . . . Há-
rom esztendő nem egy nemzet, de 
még egy ember életében is alig 
számít — és mégis, fcol vagyunk 
már 1944-tői, hol vagyunk az úri 
Magyarországtól... újjászületett ez 
az ország feltámadás valósága 
erősíti meg hitünket a jobb jöven-
dőben és értse meg minden reak-
ciós törekvés, hogy az újjászületett 
Magyarországon sohasem támad fel 
a multl 

Sima László 

A falu és a tanya életét 
akarjuk emberiessé tenni 

A szociáldemokrata parasztkon-
gresszus határozatainak lényege, 
hogy pártunk a kisbii tokrendszert, 
tehát a magántulajdon alapján be-
rendezett mezőgazdasági életet akar 
megvalósítani hazánkban. Farmasi 
Imre elvtárs az agrárszocialista 
mozgalom régi katanája, aki már 
1919-ben is ott volt az élvonalban, 
s az ellenforradalom alatt volt al-
kalma megismerkedni az internálás-
sal, a rendőri felügyelettel és Hort-
hyék által a szocialistáknak nyújtott 
egyéb csemegékkel. Hazatérve a 
parasztkongresszusról uj lelkesedés-
sel vette át a szentesi szociáldemo-
krata földmunkásfrakció irányítását. 

Dánia. Hollandia, és 
Svájc példája 

Az az agrárprogram, amelyet pár-
tunk kidolgozott, amelyaek*' mag-
valósításáért most harcbaindulunk, 
elsősorban a mezőgazdasági népes-
ség életszínvonalát akarja emelni. 

A mi legnagyobb ellensé-
günk a nyomor, a szegény-
ség. Ha az urak parancsára 
kénytelenek voltak fegy* 

V 

vert fogni a magyar föld-
munkások azok ellen, akik 
a mi szabadságunkért is 
küzdöttek, akkor most fegy-
vereiket és erőiket a nyo-
morúság leküzdésére akar-

juk felhasználni. 
Az agrárszocialistákra azt fogják rá 
ellenségeink, hogy mi az emberi 
életszinvonalat le akarjuk rombolni. 
Ezzel szemben a szociáldemokrata 
parasztkongresszus egyenesen mu-
tatott rá az igazságra: olyan virágzó 
kisgazdaságok létesüljenek Magyar-
országon, amilyenek Svájcban, Hol-
landiában, Dániában és másutt 
vannak. Ezekben az országokban 
szociáldemokrata agrárpolitika ér-
vényesül. 

Jellemző az uri Magyarország 
agrárpolitikájára, hogy a nagymá-
gocsi kastély elvezette a villanyt, 
de már a faluban csak a petróleum 
lámpa pislog.' 

Ezzel szemben mi elsősor-
ban a falu és a tanya éle-
tét akarjuk emberiessé tenni. 

Talán ma Ínég távolabbi cél a 
fürdőszoba és villanyvilágítás, de 

jelenlegi programunkon keresztül 
vezet az ut ide. 

Tanítás, okszerű 
gazdálkodás 

Nekünk a jövőbe kell tekinte-
nünk s meg kell látpunk mezőgaz-
daságunkban a reformok sürgős 
szükségét. A világversenyben csak 
így állhatjuk meg helyünket, s erre 
már most fel kell készülnünk. 
Ezért követeli a Szociáldemokrata 
Párt a mezőgazdasági szakoktatás 
megszervezését ugy, hogy a legtá-
volabbi falvak és tanyák lakói is 
költség nélkül jussanak hozzá a 
szükséges ismeretekhez. A reform-
munkálatokba kapcsolódik bele az 
a két határozat is, amelyet a nö-
vénynemesilés, a műtrágyagyártás 
államosítása tekintetében hozott a 
kongresszus. 

Meg kell azt is mondani, hogy 
a földmunkásság jelentős része' bi-
zonyos fokig a kiábrándulás álla-
potában van. Nem látja és,nem 
tapasztalja a jelszavakon tul sorsá-
nak javitására irányuló tényleges 
munkát. ^ nr 

Ezért azok is, akik talán 
kezdetben elfordultak a Szo-
ciáldemokrata fttrttóft, » n * 
eaélea..csoportokban- jönnek 
ismét kösénk, Mert itt lát-
j * k a valéban «épttőmunfeá-
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nsk és az erkölcsi alapon 
álló tisztességes világrend 
megvalósításának biztosi-

tékát. 
Pártunk a legjobban tudja össze-
egyeztetni a mezőgazdasági, az ipari 
és a szellemi foglalkozásúak érde-
keit. Így alakul ki majd az uj ma-
gyar társadalom s ebben a munká-
ban a Szociáldemokrata Párt vezet. 
Ezért alakítjuk meg falun és váro-
son a szociáldemokrata földműves 
bizottságokat, melyeknek feladata 
lesz a mezőgazdasági népesség 
mind nagyobb mértékben való be-
szervezése a párt kereteibe, s ezzel 
a magyar jövő építése. 

Ezeket mondotta nekünk Farmasi 
Imre elvtárs, s mi, akik a sajtó 
hasábjain küzdünk a mezőgazdasági 
lakosság érdekeiért, hisszük, hogy 
a szocialista munka, amint már 
annyiszor most is eredményes Jesz. 

dr. v. 

Hiteles jelentés 
Hitler haláláról 
A londoni rádió ismertette Hitler 

halálának hiteles történetét. Junge 
asszony, Hitler volt titkárnője, szem-
tanúja volt a halálesetnek. 1945 ápr. 
29-én Hitler belátta, hogy minden 
elveszett, ekkor magához rendelte 
titkárnőjét, lediktálta végrendeletét. 
Április 30-án összegyűjtötte a biro-
dalmi kancellária óvóhelyén tartóz-
kodó híveit és elbúcsúzott. Uiána 
Braun Évával együtt visszavonult a 
belső szobákba. 3 óra 30 perckor 2 
pisztolylövés hangja rázta meg a le-
vegőt. Hitler szájbalőtte magát, mel-
lette Braun Éva hevert "holtan, aki 
méreggel végzett magával. Hitlert 
pokrócokba csavarták, 180 liter ben-
zinnel öntötték le, majd felgyújtották 
és a megszenesedett maradványokat 
egy tömegsírba dobták. 

Színház 
Egerek és emberek 

Steinbeck darabja a mai társadalmi 
forrongás világában tökéletes jellem-
rajza a proletár földmunkás vergő-
désének és hasztalan törekvésének a 
felemelkedés terén. Sajnáljuk, hogy a 
nagyszerű előadás méltatására csupán 
néhány sor áll rendelkezésünkre. 
Georges szerepében Hámory Aladár 
a vándorló földmunkásnak, az izzadó 
robotosnak, s naivan, de nemesen 
érző embernek mestert típusát adta. 
Alakítása nemcsajc megrázó erejű 
volt, hanem természetességével any-
nyira közvetlenül hatott, hogy ott 
éreztük magunkat, nem is az ame-
rikai farmokon, hanem az egykori 
magyar nagy uradalmak izz^dtság-
szagú cselédbarakjaiban. Partnere 
Homonnay István az együgyű Lendí 
szerepében jó kiegészítő társa volt, s 
harmadikul csatlakozott Kostyál Gyu-
la, aki a fékező öregedő munkás 
szerepében egyik- legjobb alakítását 
nyújtotta. A társulat többi tagját is 
csak elismerés illetheti s mutat, arra, 
hogy kulturális és művészi vonalon 
még sok a tennivaló az, hogy a kö-
zönség ezt a nagyszerű darabot és 
kiváló előadást alig méltányolta. Pe 
dig a társulat most is megmutatta, 
hogy tud művészit és jót adni, ha 
nem kényszerítik arra, hogy csak a 
közönségsikernek éljen. 

Ktrtolósialaa 
gyári áron 

EUö Hagyor Kartolúszalaggyár Rt. 
Pc«t>zcntl6rinc. Apponyl Albert u 30. 

A falu, a város és a tavasz 
Beköszöntött a tavasz s a lágyan 

melengető napsugár egy-kettőre ki-
virágoziaija a fákat s színpompás 
tavaszi köntösbe öltözteti a termé-
szetet. Itt van a felszabadulás utáni 
harmadik magyar tavasz, amely 
sok-sok reménységgel tölti el az 
ország dolgozóit, akik annyi borzal-
mas tél keserű szenvedései és nél-
külözései után most, a természet 
ujjáébredésétől a maguk gondjainak 
enyhülését és sorsuk gyökeres javu-
lását is várják. Vájjon van ennek 
a reménységnek jogos alapja is, 
vagy csupán a tavasz teszi opti-
mistává őket? Lássuk csak, szólal-
tassuk meg őket, had mondják el 
ők maguk, hogy mit várnak az uj 
tavasztól. 

R falusi proletár 
Kezdjük talán elsőnek a szentesi 

földmunkáson, aki már hosszú he-
tek óla végzi a tavaszi mezőgaz-
dasági munkálatokat a határban 
azért, hogy valamennyiönk számára 
biztosítva legyen az, ami nélkül az 
élet el sem képzelhető: a minden-
napi kenyér. Mit vár ö, a . névtelen 
kisparaszt a tavasztól ? 

A sok probléma közül is azzal 
kell kezdenem — mondotta — hogy 
osztatlan örömmel fogadtuk azt a 
döntést, amely szerint október l-ig 
be kell fejezni a földreformot. A 
produktív mezőgazdasági termelés 
elengedhetetlen előfeltétele az, hogy 
a kisparaszt, az ujonan főldhözjut-
tatott biztonságban érezze magát. 
Ezt megkapjuk azzal, hogy az uj 
mezőgazdasági év elejére befejező-
dik a kiosztott földek telekkönyve-
zése, de egyúttal ez a tudat ad uj 
erőt idei munkánkhoz is, ez célozza 
meg munkakedvünket, mert tudjuk, 
hogy a földreform befejezésével a 
magyar demokrácia legszilárdabb 
alapját rakjuk le, amely megnyitja 
az utat a virágzó mezőgazdaság 
felé. 

A magyar föld robotosai meg-
teszik kötelességüket s számolva a 
különféle nehézségekkel azt üzen-
hetjük a vá'os dolgozóinak, hogy 
kedvező idő esetén s ha valami 
előre nem látott baj közbe nem jön: 
jó termés Ígérkezik. Hogy a jó 
termés biztosítása mennyi áldoza-
tába kerül a parasztságnak azt 
nem kell bővebben ecsetelni. Min-
denki tudja, hogy mennyi akadályt 
kell legyőzni ahhoz, hogy egy teljes 
esztendőre bizto:>itva legyen az or-
szág kenyérgabonaellátása. 

Ami a távolabbi jövőt illeti — 
mondotta befejezőben — ismerem 
a szociáldemokrata parasztkongresz-
szus határozatait, olvastam a három-
éves gazdasági tervet s csak annyit 
mondhatok, ha mindez megvalósul, 
akkor nincs okunk kételkedni a 
magyar mezőgazdaság fölvirágozta-
tásában s hisszük, hogy az uj ta-
vasz a falu dolgozóit is elindítja 
azon az uton, amely a boldogabb 
jövő, az emberibb élet felé vezet. 

fl városi dolgozó 
A tavasz beköszöntése sok min-

dennapi gondjától szabaditja meg a 
fárosi dolgozót. Az Ínséges tél el-
multával megszűntek a fűtési gon-
dok s »melegebb idő feledteti a 
megfelelő ruha és cipő hiányát. 

Egy városvégi házikót látogatunk 
meg. A napfény kicsalja a gyereke 
ket, a — mondhatjuk — meztelen 
apróságokat az udvarra, ott játsza-
doznak. 

Ünnep van, munkaszünet. A csa-
ládfő, a névtelen városi bérmunkás 
a kertben foglalatoskodik. Nem ne-
héz szólásra bírni: 

Mi is ama soktizezer család közé 
tartozunk, akik éppen csak hogy 

átvészelték a telet., Nem csoda, hogy 
a tavasz bizakodással tölt el ben-
nünket, hiszen annyi apróbb-na-
gyobb nélkülözésektől, bajtól, ne-
hézségtől szabadított meg bennün-
ket. A kétesztendős magyar demo-
krácia eddigi eredményei serken-
tőleg hatnak, sőt arra ösztökélnek 
bennünket, hogy a boldogabb jövő 
elérésének biztos tudatában ujabb 
áldozatokat is vállaljunk. 

Hosszú és eredményes ut áll 
mögöttünk, amely garancia arra, 
hogy ha kitartunk, meg tudjuk va-
lósítani célkitűzéseinket. A helyzet 
lényegesen javult s bár'a monka-
bérek és az árak még nincsenek 
arányban egymással, reméljük, hogy 
az elkövetkező hónapok ezt a kér-
dést is megoldják. Bizunk a há-
roméves tervben, amely megtermi 
lemondásunk és áldozatvállalásunk 
gyümölcsét s a tervgazdálkodás be-
vezetésével, a javak igazságos el-
osztásával megvalósítja a dolgozók 
életnívójának emelését. 

f\z uj tavasz 
első napsugarai lágyan melegítik a 
magyar városok és falvak nélkülöző, 
elfáradt, de nem csüggedő dolgo-
zóit. A földeken, gyárakban, a mű-
helyekben, az íróasztalnál serényen 
folyik a munka... telve hittel és re-
ménnyel dolgoznak a fizikai és 
szellemi proletárok s egy emberként 
biznak a fölemelkedesben, az igaz-
ság győzelmében. (Gy. A) 

A nemzeti öntudat ^ 
képviseletire csak azok jogosutaz; 
akik élni is tudnak vele. S ha Sza-
kasts Árpád• azt mondotta, hogy a 
szervezett munkásság és az agrár-
szocialista parasztság képviseli a 
nemzeti érzést hazánkban, helyesen 
állapította meg ezt. A múltban volt 
az divat, hogy lépten-nyomon nem-
zeti érzésre hivatkoztak, de csak 
szavakban, a tettek egész más} mu-
tattak. A felső tízezer és az ennek 
csatlósul szegődött, vagy kijátszott 
középosztály verte ugyan ct mellét, 
de álhazafisága végeredményben a 
katasztrófába sodorta a nemzetet. 
Ezzel szemben igenis az agrárszo-
cialisták és a szervezett munkások 
képviselték a helyes hazafiságot, 
hiába bélyegezték őket hazátlan bi-
tangoknak. Bennük nemcsak élt 
a nemzeti öntudat, de meg is kí-
sérelték, hogy éljenek vele, mert 
egyedül ők szálltak szembe a fa-
sizmus térhódításával hazánkban, 
egyedül ők emelték fel tiltakozó 
szavukat a német imperialista há-
ború kiszolgálása ellen. Rajtuk kivül 
a középosztály csak néhány tagja 
ment el eddig, s még legjobb eset-
ben a passzív közömbösség állás-
pontjára helyezkedett. Ha tehát a 

x rendi korszakban a német és olasz 
főnemességgel szemben a kis- és 
középnemességet jelölték meg, mint 
a nemzeti érzés hordozóját, helye-
sen utalt Szakasits Árpád arra, 
hogy ma a szervezett mhnkásság 
és az agrárszocialista parasztság 
ennek igaz képviselője. 

Elhangzott a vádbeszéd 
az összeesküvési perben 
Zaboreczky Ervin népfőügyész he-

lyettes csütörtökön mondotta el vád-
beszédét az összeeSküvési perben. 
A vádlottak padján a vádlottakon 
kivül az a társadalmi réteg ült, amely 
önző érdekei védelmében az ország 
érdekeivel szemben állt és kiváltsági! 
megőrzéséhez az ország fejlődése 
ellen szervezkedett. Két egymással 
ellenkező rendszer ütközött meg a 
főtárgyaláson — mondotta. Az egyik 
a demokrácia, a másik a reakció, 
amely a demokrácia megdöntésére 
tör. A Magyar Közösség fajvédelmi 
előírásai olyanok, hogy szükségsze-
rűen kizárják a magyarság zömét. 
Legfontosabb számukra a faji ala-
pokra való helyezkedés. Az eskü 
minta pontosan kimondja, hogy más 

fajok ellen minden erővel küzden 
keli. 

Kitért az összesküvés külföldi 
törekvéseibe és arra az aknamunkára, 
amit a Kisgazdapárt befolyásolásával 
végeztek. Nem kétséges az sem, hogy 
a vádlottak az állam és a demokra-
tikus rend erőszakos megdöntésére 
készülték. Dónáth György, Szenti-
ványi Domokos, Szentmiklóssy Ist-
ván, Arany Bálint, Kiss Károly, Hé-
der János, Dálnoki Veress Lajos és 
András Sándor vádlottakra halálbün-
tetés kiszabását indítványozta, Berkó 
István, Sóvári Tihamér esetében élet-
fogytiglani kényszermunka kiszabá-
sát, Majoros Jánosnál és Várkonyi 
Lászlónál fogházbüntetést indítvá-
nyozott. 

A nagy világ 
A volt csatlós államokkal köiendö 

békeszerződések ratifikációs vitáj* 
tegnap este befejeződött az angol 
alsóházban. Az alsóház mind az öt 

— tehát a magyar, román, bolgár, 
finn és olasz — békeszerződést rati-
fikálta. 

A legújabb moszkvai események 
Molotov a szerdai ülésen java-

solta, hogy a német államhatalom 
szerveit demokratikus választások 
alapján kell megalapozni. Szerinte 
az •amerikai küldöttség javaslata tel-
jességgel elfogadhatatlan. A brit kül-
döttség is amellett foglalt állást, hogy 
az ideiglenes kormányt is választás 

utján kellene létrehozni. 
Marshall csütörtökön előterjesztette 

a nén.et jóvátételre és az ipari ter-
melésre vonatkozó álláspontját. Mar-
shall a német kormány és az alkor-
mány kérdésében közeledett a szovjet 
állásponthoz, így kompromisszumus 
megoldás lehetséges. 

— Hirdetmény. AJiőripari mun-
kások szakszervezete f. hó 6-án, 
vasárnap délelőtt 10 órakor a Szak-
szervezeti Székházban fontos szö-
vetkezeti ügyben értekezletet tart, 
amelyre a tagok pontos és feltétlen 
megjelenését kéri a szövetkezeti 
igazgatóság. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

— Piti Lajosnénak, aki Cson-
grádon Vasár tér 2. sz. alatt lakott, 
jelenleg állítólag Hékéden lakik — 
férjétől, aki hadifogságban van, le-
vele van. Átvehető a postafőnök-
sé^en. • 



A'nép feltámadása 
IRTA : MAROSÁN GYÖRGY 

A harmadik feltámadás ünnepét 
ünnepli a magyar nép. Ezt azért is 
kell hangsúlyozni, mert 1945-től új 
korszak kezdődik a magyar nép tör-
ténetében. A feltámadást sokszor 
megünnepelték ebben az országban. 
Azok is,, akik rabok voltak és azok 
is, akik rabtartóként majdnem sírba 
döntötték ezt az országot. A feltá-
madás ünnepének szimbolikus jelen-
tősége van. 2000 évvel ezelőtt valaki, 
akit Krisztusnak hívtak, sok ezer 
valakikkel együft meghalt a kereszt-
fán azért, hogy megszűnjék az em-
ber rabszolgasága és az emberek 
között a vagyon-, a hatalom-különb-
ség és a társadalmi különbözőségek. 
Jellemző az emberiség történetére, 
hogy mindig azok,halnak vértanú-
halált, akik az emberi szabadság, 
az egyenlőség és a béke legszebb 
eszményeit hirdették . . . > * 

A római császárok és helytartók 
hiába ölték halomra az apostolokat, 
a/ agitátorokat ésl a tudósok végte-
len hosszú sorát. A fejlődést meg-
akasztani lehetett ugyan időről-időre, 
de megállítani nem. Krisztus halha-
tatlanul tovább él az emberiség em-
lékezetében, mint Heródes^ és Pilátus. 
Krisztus az eszménykép és nem a 
farizeus papok, a hatalmukat és ki-
váltságaikat féltő uralkodók, kalmá-
rok, hazug próféták <?s rabszolga-
tartók. A szeretet, a béRe és a bol-
dogság felé tartósabban tekint az 
emberiség mint a gyűlölködés, a 
háború és a nyomorúság felé, pedig 
az utóbbiakérj sok pénzt, embert, 
vért áldoztak a római császároktól 
napjainkig az uralkodók és prétori-
ánusok hordái. 2000 évvej ezelőtt is 
nagyot változott a világ. A rabszolga 
a kereszténység 'felé fordult, hogy 
emberré váljék és bármilyen aljas a 
Nérók és Pilátusok módszere, a rab-
szolgatartók enyésző világa elpusz-
tult, hogy helyet adjon az emberiség 
egy ujabb fejlődési fokának. 

A keresztet követte a rfiáglya és 
bitó. De nem volt a kiváltságos ré-
teg megtartóinak annyi keresztjük, 
máglyájuk és bitójuk, amelyen el 
tudták $ volna nyomni, némítani és 
meg tudták voina semmisijeni az 
emberiség törekvését a haladás, az 
örök béke felé. Mint ahogy 2000 
évvel ezelőtt Krisztus és követőit 
kereszten akarták elnémítani és meg-
semmisíteni, ugy a szocializmus 
apostolait és követőit megkísérelték 
máglyán és bitón elintézni. Ahogyan 
akkor hősiesen haltak meg a hala-
dásért, emberiségért Krisztus kö-
vetői, a mártírok ezrei, ugy az el-
múlt évtizedekben — és sok helyen 
a világban ma is — halnak meg a 
szocializmus mártírjai, hogy most 
már végérvényesen megváltoztassák 
az emberiség rendjét és megteremtsék 
az örök békét és boldogságot jelentő 
szocializmust. 

Az emberiség sok embert és vért 
áldozott a szabadságért, 
és a békéért, illik ennek tanul-
ságait jól levonni és fontos jóVvi-
gyázni ezekre az örök értékekre és 
figyelemmel kisérni, hogy vájjon 
napjainkban kik azok, akik a hazug-
ság, a bolondítás, a félrevezetés kö-
zel 2000 éves tragédiájának utódjai-
ként újból bajt, vért és romlás akar-
nak a világ és az emberiség szá-
mára szüretelni. 

A magyar nép 1000 éve harcol 
és vár, hogy e hazának, amelyet a 
nemzeti és keresztény jelzővel fém-
jeleztek, egyenlő értékű és rangú 
tagja legyen. Vigyázzon a magyar 
nép, a nemzet Tiborca, ne kerüljön 
sor arra, hogy a régi világ rabszol-
gatartói, álnok qrai visszatérjenek, 
akármilyen aranyszájú szónokaik is 

vannak. Ezek sohase szerették a 
népet, mert ha szerették volna, ak-
kor önmaguktól miért nem adtak 
földet a földteleneknek, akik azt 
mindig megművelték, miért nem ad-
tak jogot a népnek és szabadságot, 
amikor minden jognak és szabad-
ságnak forrása a nép ? És miért 
hagyták rongyosnak, mezítlábasnak, 
éhesnek ezt a népet, amely palotákat 
épített az uraknak, fényes templomo-
kat a császárok és királyok, koroná-
zására és lakályaik fényes ünnep-
ségeire ? A feltámadt magyar nép 
nagyon drága árat fizetett ezért a 
feltámadásért! Évszázadok óta vér, 

kín, szenvedés, börtön, tüzes trón, 
máglya és bitó szegélyezi a magyar 
nép feltámadás felé törő útját. A 
drága szabadságnak kell, hogy nagy 
értéke legyen; ehez nem könnyen 
jutott hozzá a magyar nép. A feltá-
madást 2000 évvel ezelőtt is vér, 
szenvedés árán szerezte meg a rab-
szolga. Most is igy volt. És most 
vigyázzon, hogy drágán megszerzett 
szabadsága ne sikkadjon el kufárok 
kezén és a hazug próféták szája ne 
gyalázhassa meg a vérrel és szenve-
déssel megszerzett szabadságot. 

A dolgozó magyar nép igy nézi, 
így értékeli a 2000 esztendővel ez-
előtt lezajlott tragédiát és most a 
a maga szabadságának erejéből hi-
tet merít a további felagatok elvég-
zésére, hogy eljuttassa az emberi-
séget az örök béke otthonába, a 
szocializmus birodalmába. 

f \ magyar nő 
teljesíteni fogja feladatát 
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Husvétkof a feltámadás ünnepén 
emlékeznünk kell a moder» Golgo-
tára. S ez az emlékezés, amely sze-
münk elé idézi a koponyák hegyét, 
a holttestek százezreinek tömegsírját, 
elsősorban azok számára fájdalmas, 
akik itt maradtad, az anyák, a fele-
ségek számára. Hiába várják ha*a 
életük reménységét, a gyermeket, 
akiért jpindcnt feláldoztak és a férjet, 
aki az életben a támaszt i s az ér-
telmet jelentette számukra. A háború 
gyalázatának ők az igazi aído^atai. 

Ez igy van — mondja nekünk 
Juhász Jánosné elvtárs a Szociál-
demokrata nőmozgalom egyik veze-

tője Szentesen — 
az asszonyoknak kellene leg-
nagyobb gyűlölettel gondol-
nlok a múltra, amely borzal-
maival legjobban őket súj-
totta, mert kihajtotta férjei-
ket, gyermekeiket a pusztu-

lásba. 
Annál furcsább, hogy éppen a nők 
értik meg ezt legkevésbé, gyűlöletük 
és szitkozódásuk nem annyira a mult 
felé, min| a nyomorult jelen felé irá-
nyul, amely a mult átkainak súlyát 
viselvo-még nem tudott kellőképpen 
helyzetükön javítani. 

Kevés volt két esztendő 
Mi ennek al oka ? — tesszük fel 

a kérdést Juhász Jánosnénak, s ő 
így válaszol : 

Krisztus 30 esztendeig járt a föl-
dön, s élete mégis kevés volt, hr>gy 
a tudatlanokat a tudás hatalmával 
felvéríezze. Mi szocialista nők alig 
két éve hirdetjük igazságaink* t sza-
badon, hát nem lehet csodálni, ha 
ez az idő kevés volt annak a sok 
mulasztásnak a pótlására, amit az 
asszony évtizedek alatt nem tett nseg. 

Igen, az asszony 
„csak a családnak élt" leg-
alább is igy mondták, s eb-
ben a mondásban benne volt 
a régi világ minden csalása. 

Ott, ahol a család somsát intézték, 
ahol a kenyeret feldarabolták, s a 
megélhetést osztályozták, nem volt a 
nőnek szava. 

Maradjon otthon, volt a jel-, 
szó, s ennek köszönhető, 
hogy a családi asztalra nem 
juthatott nagyobb darab ke-

nyér. 
S most beleestünk abba a hely-

zetbe, hogy az az asszony, akinek 
elvitték férjét a háborúba^ azzal a 
hamis jelszóval, hogy a hazáért kell 
harcolnia, az az asszony, aki elveszí-
tette fiát, mert mint leventét elhaj-
tották, hogy soha többé vissza ne 
térjen,* nem tudja kit szidjon. 

A nő a legjobb pénzügyminiszter 
Olt van az asszony, ahol ma a 

legnehezebb a helyzet, a háztartás-
ban. A szűk keresetet, a kevés pénzt 
neki kell beosztani úgy, hogy a leg-
s ükségesebbekre jusson. Igy azután 
a sok pénzügyminiszter között, bát-
ran mondhatjuk, az asszony a leg-
jobb, mert az ő pénzügyi művészetét 
nem tudja senki utánozni. Az a s -
szony tehát meg van áldva azokkal 
a tehetségekkel, amelyeket fel tudna 
használni és értékesíteni ott, ahol 
valóban a család sorsa eldől. Részt 
kell vennie abban a munkában, 
amely a családi életnívó emelésére 

irányul. A nemgondolkodás és a sö-
tétség korlátai ellen kell felvennie a 
harcot. Ne rettenjen meg a felada-
toktól, mert ez a család rovására 
megy. 

Itt van a tavasz s a magyar élet 
számára adódnak az ujabb feladatok. 

A nő teljesíteni fogja fel-
adatát, részt fog venni a mi-
nél többet termelés verse-
nyében s bizok hozzá, hogy 
az árak letörésében is hasz-
nosan f o g közreműködni. 

A szociáldemokrata nő legfőbb fel-

J O N I 
A régen várt 

J O N I 

M í p f l r i munkások bálja 
Büffé. — Jóhangulat. — Sorsolás — mert 

G Á B O R P I S T A zenekara muzsikál 
Nusvét első napján az Ipartestületben este S-tól 4-ig. 
Mindenki ott legyen. Szeretettel várunk mindenkit. Rendezőség 

RÁDIÓJAVITÁS 
átalakítás, modernizálás. 
Hangerösítések. gramofon-
lemez kölcsönzés tánc-
mulatságokra. kabaré és 
színházi előedá&kra 

Vass Sándor 
lamossági vállalata 

rádió és villn-
Kossutb-u. 32. 

adatának tekinti a felvilágosítás mun-
káját. Nem akarunk lehetetlent, nem 
akarunk semmi olyat, ami bárkinek 
érzelmeit sértené, egyedül emberibb 
életet akarunk. 

A családi életet hányszor dúlla 
fel a mult, amikor behívta a férjet 
a hadsereg, s a megélhetés nehéz-
ségi arra kényszeríteíte máskor a 
fiút, vagy az» embert, hogy messze 
idegenbe menjen dolgozni. Mi éppen 
a családi életet kívánjuk megszilár-
dítani azzal, hogy ne kelljen senki-
nek idegenbe menni dolgozni, mert 
a magyar föld mindannyiónknak 
nyújt megélhetést. Sok a tennivaló, 
de a magyar asszony vállalkozik 
erre, mert tudja, hogy honalapitó 
munkát végez. dr. v. 

DREHER-SÖR 
a legjobb hűsítő ital. 
Kerületi íőraktáros: 

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

Csak DREHER-SŐRT kérjen, 
a vendéglőkben. 

Ünnepi istentiszteletek 
' sorrendje 

a református egyházban 
A nagytemplomban 

Húsvét első napján délelőtt 
órakor prédikál Sebestyén Béla, ur-
vacsorai beszédet mond Böszörményi 
Jenő, délután 5 órakor prédikál Se-% 
bestyén Béla. 

Húsvét másodnapján délelőtt 10 
órakor prédikál Böszörményi Jenő, 
urvacsorai beszédet mond Sebestyén 
Béla, délután 5 órakor prédikál Se-
bestyén Béla. 

A felsöpárti templomban 

Húsvét első napján délelőtt 9 óra-
kor prédikál Kanász Nagy József, 
urvacsorai beszédet mond Gilicze 
László, délután 5 órakor prédikál 
Bubla László. 

Húsvét másodnapján délelőtt 9 
órakor prédikál Gilicze László, ur-
vacsorai beszédet mond ifj. Vecsefi 
Lajos, délután 5 órakor prédíkSI ifj. 
Vecseri Lajos. 

A Nagyhegven húsvét első nap-
ján délután 3 órakor gyülekezeti nap, 
prédikál Kanász Nagy József, Kiss 
Sándor és Gilicze Lás?ló. 

Magyartésen húsvét első napján 
délelőtt 10 órakor prédikál és urva-
Ciorát oszt Nyirí József. 

Fábiánsebestyénben húsvét első 
napján 10 órakor az ONCSA-telepen 
istentisztelet úrvacsora-osztással. 

Nagypénteken délelőtt 10 órakor 
prédikál Böszörményi Jenö. Délután 
5 órakor kamara kórussal, a városi 
zenekar közreműködésével és orgo-
nahangver?ennyel egybekötött vfllflü-
sos-est és nagypénteki igehirdetés. 

Nagypénteken délelőtt 9 órakor 
prédikál -Gilicze László, délután 5 
órakor prédikál Bubla László. 

Nagykirályságon húsvét első nap-
ján délután 2 órakor és Mucsiháton 
húsvét másodnapján délután 3 óra-
kor istentisztelet úrvacsora-osztással. 
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Iparos hírek 
Az Ipartestület elnöksége felhívja 

az alábbi faipari szakmák vezetősé-
gét, hogy április 9 én szerdán d. u. 
6 órakor az Ipartestületnél megje-
lenni szíveskedjenek fa zükséglctük 
összeírása végeit. (Asztalos, bognár, 
kádár, ládaipar, kaptafa, esztergá-
lyos, képkeretléc, hangszeripar s tb) 
A fenti anyagkimutatást az Arhívatal 
Fagazdasági Osztály kéri tőlünk. • — 

Az Ipartestületi szék tagjai, pót-
tagdíjai és műhelyellenCrök alakuló 
ülése f. évi április hó 9 én d. u. 
5 órakor lesz az Ipartestületnél. 
Kérjük az érdekeltek pontos megje-
lenését. « 

Az Ipartestület elnöksége felkéri 
az Iparos Nőegylet tagjait, továbbá-
az össziparos asszonytestvéreket, 
hogy április 9-én, szerdán délután 
4 órakor az Ipartesíületnét feltetlen 
megjelennt sziveskedjenez, mivel 
meg kell szerveznünk a »Siess, 
Adj, Segíts" mozgalom hadifogoly 
fogadóbizottság ránk eső rész mun-
kálatait. Elvárjuk, hogy e nemes 
munkából mindenki kivegye a ré-
szét és iparos asszonyaink el jönnek 
hívó szavunkra. Kérjük" a szakosz-
tályokat, hogy a részükre kiadott 
aláírási íveket szorgalmazzák, és 
szerdán d. e. a hivatalba adják be. 

Április 18 és 19-én lesznek Szen-
tesen a mestervizsgálatok. Felhívjuk 
az érdekeltek figyelmét, hogy kér-
vényeiket és 54 forint vizsgadíjat a 
szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 
címére sürgősen küldjék el. 

Háziipari Kézikönyv 
„Hitnesszál* címen gyakorlati kézi-

könyv jelenik meg a magyar búza-
és rozsszalmának iparművészeti és 
háziipari feldolgozásáról. 

A szerző piüvének megszerkeszté-
sével új irányt nyit meg a magyar 
iparművészet és háziipar terén. Népi 
művészeíünk színpompás, örökértékfl 
motívumai kerülnek feldolgozásra 
szalmaintarziás megoldással. Dobo-
zok, képkeretek, tálcák, bútorfk, 
lámpaernyök, bőralbumok kirakásos 
díszítését tanulja meg mindenki ezen 
mű szorgalmas forgatásával.*Az el-
készített tárgyak kereskedelmi érték-
kel birnak és készítőjének szerény, 
de tisztességes jövedelmet nyújt; mert 
készítménye hazánkban és külföldön 
is piac a talál. 

A szerző müvének megszerkeszté-
sével kettős célt kíván elérni: gya-
korlati és erkölcsi célt. Az elsővel 
azzal, hogy a tanulóifjúság, valamint 
a felnőttek szabad ;dejét kívánja 
hasznosítani, másrészt magyar népi 
művészetünket kívánja külföldön pro 
pagálni. Örömmel támogatjuk a szer-
zőnek, Tihanyi Gyula barátunknak 
munkáját és sok szerencsét kívá-
nunk. 

' SPORT , 
Húsvét vasárnap egyetlen sport-

eseményé az Erzsébet pályán a 
Kiskunmajsa—SzMTE I. osztályú 
bajnoki labdarugó mérkőzés lesz, 
nyílt játék lesz, mert a majsatak 
legutóbb Jánoshalmán döntetlent 
harcoltak kí. A MÁVSE Halason 
játszik és remélhetőleg mindkét 
fontos pontot hazahozza. A MÁV 
második csapata Szegváron, míg 
az SzMTE II. Kunszentmártonban 

Az I. osztály többi mérkő?ései i 
Szabadszállás—KMÁV, K i T E - C s . 
Barátság, KTK—Mindszent, Gs. Ti-
sza—KUTE, Jánoshalma—KRVSE,* 

A bajnoki forduló vasárnapról 
vasárnapra kezd mind izgalmasabb 
lenni. Alig két-három pont választja 
el a harmadik helyezettet a tizen-
harmadiktól. Elég egy könnyelműen 
elvesztett pont és nagy zuhanás 
lesz a tabellán. Minden csapat erő-
sen küzd a jobb elhelyezésért és 
mi felemeljük most jobb és szebb 
játékra buzdító szavunkat. Még most 
nem késő és a szentesi sportegye-
sületek vezetőinek hivatásuk magas-
latán keH állaniok és ki kell, hogy 
irtsák gyökeresen a sportoló ifjak-
ból az álamatőrizmus szellemét és 
arra keli nevelni őket, hogy becsü-
letes munkával maradéktalanul szol-
gálják, a szebb és boldogabb életre 
való törekvést. Legyenek a sportolók 
bizakodók,' de ne elbizakodottak I 
Szeressék és becsüljék mag egy-
másban az embert, mert csak ugy 

becsülhetik meg magukat. Legyenek 
szigorú kritikusok eltfsZör maguk-
bah, de másokkal szemben gyako-
rolt bírálatuk is igazságos legyen. 
Ez áll különösen az SzMTE játé-
kosaira, akik közül egyesek meg-
gondolatlan hangoskodással bírálják 
sőt szidják társaikat játék közben, 
de utána is. Szentes sportszerető 
közönsége nem akar többé a pályán 
oda nem illő hangokat hallani és 
elvárja a sportoló ifjaktól, hozv 
már a húsvéti mérkőzés is az ezv-
mást megbecsülő szeretei jegyében 
megy végbe. J 

A mérkőzés a SzMTE pályán d 
u. 4 órai kezdettel lesz és a höl-
gyek félárat fizetnek. (Vecseri) 

Szociáldemokrata 
kisiparos 

kongresszus • 
A szociáldemokrata kisiparos moz-

galom országos bizottsága értekez-
letet tartott, amelyen T ó t h István 
elvtárs a mozgalom titkára ismertette 
az ipartestületi választások eredmé-
nyét s bejelentette, hogy a szociál-
demokrata kisiparosság május 2 án 
és 3-án országos kongresszust tart. 
Az értekezíeten Dávid János nemzet-
gyűlési képviselő is felszólalt, han-
goztatta, hogy csak akkor tud a párt 
a kisiparoséi érdekében eredményes 
munkát végezni, ha ott állnak pártunk 
zászlaja mögött. 

Kellemes és WM húsvéti ünnepeket kívánunk Mm vevőinknek és megrendelőinknek! 
Boldog ünnepe 
akkor lesss, ha 

borszükségletét 
saját termésű 
nemes kadarkámból 
szerzi be. 

5 liter vételnél á r e n g e d m é n y . 
S O M O G Y I B É L A - U T C A 2 ! . 

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 O W Y - n é l 
Kossuth-utca 18. 

Cipít, 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 tér 2. szám. 
(volt J u h á s z c é g ) Telefon : 157 sz. 

Húsvétra újdonságok: 
Hortenzia, Amarílis, 
Calla, cserepes rózsa, 
Orgona, Tulipán, 
Olasz 8ZQkfü a 

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

Minden közmunkáról, verseny-
tárgyalásokról, 

anyagellátásról, rendeletekről, adózásról 

pontosan tájékoztatja a 

Kisiparos «« 
9 9 

megjelenik minden pénteken. 

Iparosok, vállalatok nélkülözhe-
tetlen hetilapja. Rendelje meg! 

Zománcedények, 
vasáruk, szeg, drót, 
d r ó t k e r í t é s e k nagy 
választékban 

L u p t á k 
vüskereskedőnél 

Bartha János-u . 12. Tel . : 13. 

mffitHz^nor 
l í C ^ M t ó i r i J H A 

P I P E P U E ! 
G 1 U M I M I H Á V I R 1 U 1 H S Z f t H Ü Z L G T € 

Húsvéti locsolók nagy választékban 

ITT A TAVASZ 
J Ö N A N Y Á R I 

ERDEI BORISZ s^™«'« 

BORKA 
- - — •»•!«»»«-

Szives pártfogást kér : s a a n d á l b a n j á r j ! 

Színes bőrökből választékban, drapp, 
szürke, piros, kék kész nyári bőrtalpas 
szandalettek minden méretben o l c s ó 
érőn kaphatók Tekintse meg kiraka 
tómat. 

' Bartha János-u 18. 

V E S S E N M A G Á R A 
• ha nem vesz 

osztálysorsjegyet 
Kevés pénzzel sok pénzt nyerhet 1 

Húzás: 1947. ápr, 12-én 

Sorsjegyárak: egész 32.—, fél 
16.—, negyed 8.—, nyolcad 4 Ft. 

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

MOLNÁR ISTVÁN 
vili-vállalat. (Mimózával szemben) 
K O S S U T H - U . !4/a az udvarban. 

Ünnepekre 
c i g a r e t t á j á t , 
s z i v a r j á t , 
a j á n d é k á t a 

D o h á n y -
n a g y á r u d á b ó l 

szerezze be. 

Szentesi Általános Fogyasztási 
Beszerző, Termelő és Értékesítő 

Szövetkezet 
Bartha János-u. 5. Telelőn : 4. 

Legjcbb minőségű lűszer 
és italáruk megérkeztek. 
Olcsó áron kaphatók. 
Cikta-cipők nagy válasz-
tékban 19.90 forinttól. 
Textil-áruk, aluminiiím 
edények, cukorkák, cso-
koládék. háztartási cikkek, 
szabad talp és felsőbőr 
áruk. Tüzila, lürészpor 

á l l a n d ó a n k a p h a t ó k . 



H Í R E K 
Ma április 5. Rom. kat. Nszomb. 

protestáns Vince. 
Vizállásjelehtéa: Tisza 4-én 614. Kurca 

m 
Hőmérséklet. + 5 lok 
Időjárásjelenlés • Mérsékelt szél, felhős 

idő, helyenként záporeső. A hőmérséklet 
nem változik. 

Ügyeletes gyógyszertárak» április 5 — 
11-ig lile—Szentessy. 

Színház: Vasárnap : Vannak még 
férfiak. Hétfőn: Pilátus (búcsúelő-
adás). 

Szabadság Mozgó: Mától keddig: 
Noszty fiu esete Tóth Marival. 

A hadifoglyok 
Az első néhány hónapi munkássá-

gát a Siess Adj Segits mozgalomnak 
a társadalom meglehetős nagy kö-
zönnyel fogadta. Hiába hirdettük la-
punk sorain keresztül is a hadifog-
lyokon, kórházakon, tüdőbetegeken 
való segités szükségességét, csak ke-
vés sziv és meg kevesebb pénztárca 
mozdult meg. Néhány héttel ezelőtt 
kormányunk felelős tényezői nyilat-
koztak, hogy rövidesen hazajönnek 
foglyaink. Ettől függetlenül is meg-
tudta a társadalom, hogy egy pár 

\ héten a szentesi állomáson a HONSz 
tagjai naponként istápolnak érkező 
hadifoglyokat. Megmozdult Szentes 
népe, pártok, vezető emberek és a 
hadifoglyoknak hozzátartozói, de 
olyanok is, akik csak indítás alap-
ján késztetve elindultak, hogy a SAS 
mozgalomban égető bajainkra a 
gyógyítást munkálják. Megalakult a 
hadifogoly-jogadó bizottság, az állo-
másra érkező hadifoglyainkat étellel, 
szállással, barátságos otthonnal vár-
ják, hogy az ennek előfeltételeit elő-
teremtő anyagiakat biztosítsák, vál-
lalták a perselyes gyűjtésnek fárad-
ságos munkáját az állomáson, a 
piacokon, a mozgószinházakban, 
sportr.iérkőzéseken, templomok előtt 
mind az arra hivatott szervek kivétel 
nélkül. Nem lehel elég hálával gon-
dolni erre a munkára és mégis hírek 
érkeznek arról, hogy\ közvetlen azokat 
is, akik drága idejükből áldoznak 
hadifoglyainkért, gyűjtés közben szi-
dalmazzák. A vádakra csak annyit: 
az állami költségvetést mindenki ol-
vashatta és olvashatja. Nem kétséges 
az, hogy szűkre szabott költségvetési 
kereten belül a népjóléti tárca terhére 
sem oldhatók meg a kérdések a 113 
millióban. És a hadifoglyokért gyűj-
tött pénznek 60 százalékát itt a vár-
megy ében a vármegyei bizottság 
számolja el. Még csak azt sem 
mondhatjuk, hogy nagyobb részt 
idegeneknek adnánkviszont Szentest 
nem telepíthetjük át Debrecenbe és 
hadifoglyainkról közvetlen a határra 
érkezésüktől kell gondoskodni. A vár-
megyei SAS bizottság ezektől- az 
imént irt rágalmaktól, vádaktól azért 
nem retten vissza. Tudja azt, hogy 
felelősségit tartozunk. És kéri Szentes 
város társadalmát, hogy minél szé-
lesebb rétegben kapcsolódjanak bele 
a mozgalomba és érezzék át, hogy 
jobb adni, mintha nekünk kellene, 
hogy adjanak. 

— Lapunk legközelebbi száma 
Húsvét ünnepe miatt április 9-én 
szerdán reggel a rendes időben 
jelenik meg. 

— Kellemes és boldog hús-
véti ünnepeket kívánunk előfi-
zetőinknek olvasóinknak és ba-
rátainknak Szentesi Lap szer-
kesztősége és kiadóhivatala. 

— Kedves vevőinknek és meg-
rendelőinknek kellemes kusvéti ün-
nepeket kíván a Szathmáry kertészet 
és a Cyklámen virágszalon. 444 

A be nem váltott ígéret következménye : 

Veszélyben o c s o n g r ű i M y e l föMmunKússtó 
tavaszi foglalkoztatása 

Szerte a vármegyében több, mint 
2.600 földmunkást foglalkoztat az 
újjáépítési munkálatok keretében, a 
viharsarok vészes munkanélkülisé-
gének leküzdése érdekében az Ár-
mentesítő Társulat. Az ujjáépítésügyi 
minisztérium erre a célra beállított 
3 millió forintból 1 200 ezer forintot 
bocsájtott az árvédelmi Jtormánybiz-
tosságon keresztül az ármentesítő 
társulatok számára. A munkák vég-
zésével kapcsolatosan ugy értesül-
tünk, hogy 

váratlan pénzügyi nehézsé-
. gek állottak be, amelyek a 
; munkák további folyamatát 

veszélyeztetik. 
) Ezzel kapcsolatban lapunk munka-
i társa felkereste Vekerdi Sándort, a 
j társulat igazgató-főmérnökét, aki a 
I vármegye területén folyó ármcntesí-
I tési és belvlzszabályozási munkála-
' tokról, valamint az említelt nehézsé-
i gekről nyilatkozott: 
\ A váratlanul felmerült pénzügyi 

nehézség, kétségtelen súlyos prob-
\ lémák elé állított bennünket — kezdte 
i nyilatkozatát Vekerdi főmérnök. — 
| Ugyanis a fent említett hitelkeretből 
í a számunkra biztosított és a kultur-
j mérnöki hivatalhoz kiutalt pénzből 
| kb. 700 ezer forintn kaptunk Ígé-

retet. Később azooban úgy tájékoz-
j tattak bennünket, hogy a közbejött 
! akadályok miatt csupán 330 ezer 
i forintot kaphatunk meg. 
1 A társulat azonban szá-

molt a 700 ezer forintos ki-
utalással és enrrek megfele-
lően állította be a munka 
menetét és szerződtette a 
munkásokat. Ha tehát sürgős 
intézkedés nem történik eb-

ben az ügyben, a munkák 
félbeszakadnak és a foglal-
koztatott földmunkásságot 
azonnal el kell bocsájtani. 
Ezért léptem tegnap érintkezésbe 

az árvízvédelmi kormánybiztossággal, 
az újjáépítési és földművelési mi-
nisztériummal — folytatja Vekerdy 
főmérnök —, honnan azt a választ 
kaptam, hogy 

a jövő hét folyamán a ke-
rület miniszteri biztosa Szen-
tesre jön és szokásos tava-
szi árvízvédelmi vizsgálata 
alkalmával ezt a kérdést is 

rendezi. 
A munkálatok jó ütemben halad-

nak — minthogy hozzáértő föld-
munkások végzik. — Jelenleg fo-
lyamatban van a nagyszénást ha-
tárban levő Hajdüér csatornázása, 
a pankotai lokalizáló gát kiépítése, 
Szegváron és Mágocson uj csator-
nahálózat építése, töltés és védő-
gátjavitó munkálatok a vármegye 
területén. Bár a munkálatok bizo-
nyos tekintetben így félbehagyva 
is sokat jelentenek, vizlevezetés te-
rén — azonban vízvédelmi szem-
pontból annyit jelent mintha semmi 
munkát nem végeztünk volna — 
fejezte be nyilatkozatát Vekerdy 
Sándor főmérnök. 

Mint értesültünk a FÉKOSz 
vezetősége is bekapcsoló-
dott ebbe az ügybe és eré-
lyes memorandum formájá-
ban követeli az illetékes 
minisztériumoktól a vihar-
sarok földmunkásságának 
érdekében* a megkezdett 
munkák folytatását és be-

fejezését. 

[ B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 

SZENTESI LAP 1947. 

Április 6—7. 2 napig I 

F i n v a g y l á n y 
Legmulatságosabb magyar filmcsemege Sárdy János nagyszerű 
alakításával. Főszereplők: Sárdy, Rajnai, Szemere, Pelsöczy, 
Perényi, Vizváry. H í r a d ó . 

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

Hirdetmény 
Az OTI szentesi ker. pénztára 

köziig hogy a magyar köztársaság 
kormánya a 3050/1947 M. E. sz. 
rendeletével a gazdasági munkavál-
lalók kötelező betegségi biztosítását 
f. évi április hó 1 napjával újból 
hatályba léptette. Betegségi biztosí-
tásra kötelezett minden gazdasági 
munkát váilaló férfi és nő, feltéve, 
hogy 1 kat. holdnál nagyobb terü-
letű földbirtoka nincsen. Minthogy 
az említett gazdasági dolgozók biz-
tosítási Igazolvány nélkül f. évi áp-
rilis 1 napja után ga/daságL mun-
kát nem vállalhatnak, az Országos 
Társadalombiztosító Intézet kerületi 
pénztára felhívja a betegségi bizto-
sításra kötelezett gazdasági cselé-
deket, gazdasági munkásokat és 
gazdasági napszámosokat, hogy a 
biztosítási igazolványuk és a bé-

lyegalapjuk kiállításához szükséges 
helyhatósági bizonyitvány kiváltása 
végest a városhazán dr. Dombai 
Jenőnél a 3l-es szobában, az ott 
kapgtt helyhatósági bizonyítvánnyal, 
ped'g a biztosítási igazolvány át-
vétele céljából az Országos Társa-
dalombiztosító Intézet szentesi kerü-
leti pénztáránál Ady E.-u. 27 sz. 
bármely hétköznapon d. e. 8-14 

óra között haladékialanul jelent-
kezzenek. Születési idejének igazo-
lására lehetőleg születési anyakönyvi 
kivonatot (keresztlevelet), vagy pol-
gári személyi lapot minden mun-
kavállaló vigyen magával. 

A biztosítási bélyegeket a hely-
beli postahivatal' április 10-től kez-
dődőleg árusítja. A bélyeglerovás a 
munkáltató kötelessége, a bélyegek 
értékét a munkavállaló béréből le-
vonni nem szabad. 

OTI szentesi ker. pénztára 

BioditDvi,amn takarmánypótszer 

szénsavas 
takarmánymész Biomész 

az okszerű takarmányozásnál 

nélkülözhetetlen 
Kapható: 

Mezőgazdasági 
Szövetkezeti Központnál 
Budapest. V., Alkotmány-u. 29. sz. III. 

valamennyi vidéki kirendeltségnél és 
nagyobb tagszövetkezeteinél. 

Hirdessen lapunkban! 

Hirdetmény 
Közhíré teszém, hogy azok az 

új földtulajdonosok, akik dr. Vecseri 
István Kistőke 279. Eperjes 16. 
Mucsihát 88. dr. Cicatricis Lajosné 
Mucsihát. dr. Szabó Sándorné Dó-
nát 162. Kutas János Kaján szn. 
és Jurenák Ede mucsiháti ingatlanán 
részesültek juttatásban 8 napon be-
lül jelenjenek meg a városháza 24-
es sz. szobájában, ahol a Megyei 
Földhivatal határozata értelmében a 
haszonbérleti szerződést haladékta-
lanul kössék meg. Felhívom azon-
kívül azokat, az egyéneketakik bár-
mi címen a Földigénylő Bizottság-
tól vettek ki haszonbérleti földet és 
a haszonbérleti szerződést még nem 
kötötték njeg, szintén haladéktalanul 
jelenjenek meg a városháza 24. sz. 
szobájában a szerződések megkö-
tése végett. 
452. Polgármester. 

Hirdetmény 
Az 1884. évi XVII. t. c. 27. §-a 

értelmében mint iparhatóság közhírré 
teszem, hogy Keller Ferenc szentesi 
lakos Szentesen Vörösmarthy-utca 
4/a szám alatti ház telkén lévő 
szappanüzemét ki akaja bővíteni és 
ehhez telepengedélyt kér. 

Akik |a telep ellen bármi okból 
kifogást akarnak tenni, kifogásukat 
kötelesek a fent idézett törvénysza-
kasz értelmében szóval, vagy írás-
ban 1947. évi május hó 6. napján 
d. e. 11 órakor a helyínre kiküldött 
tárgyaláson előadni, különben az 
üzlettelepet — hacsak köztekintetnek 
nem szolgálnak akadályul — enge-
délyezni keik 

A telek pontos rajzát, leírását és 
szabatos magyarázatát az érdekeltek 
a városháza 45 számú hivatalos he-
lyiségében a tárgyalás napjáig meg-
tekinthetik. 
446. * Polgármester. 

— Evangélikus istentiszteletek 
Húsvétkor. Az evangélikus tem-
plomban Húsvét vasárnap délelőtt 10 
órakor és délután 5 órakor, húsvét 
hétfőn délelőtt 10 órakor lesz ün-
nepi istentisztelet. A nagykirálysági 
állami iskolában Húsvét vasárnap 
délelőtt 10 órakor és a fábiánsebes-
tyéni ONCsA-telepi állami iskolában 
délután 2 órakor lesz istentisztelet 
úrvacsora- osztással. 

— A felsőpárti ref. állami is-
kola Diákkaptára húsvéti vásárt 
és kiállítást tart a Deák Ferenc-utca 
51 szám alatti iskolában. Kaphatók 
játékok, cukorkák kosarak, seprűk, 
mindenféle háztartási és dísztárgyak. 
Megtekinthető húsvét első napján 
estig naponta 9-töl d. u. 6 óráig. 
Belépődíj nincs. 

— Felhivásl Felhívom az Építő-
ipari Munkások folyó hó 6-án tar-
tandó báljára rendezőnek feliratko-
zott szaktársakat, hogy a fent em-
iitett dátum alatt vasárnap d. u. 5 
órára az Ipartestületnél minden ren-
dező okvetlen jelenjen meg, és aki-
nek jegyet adtunk ki árusítás vé-
gett, azzal vasárnap d. e. számol-
janak el, mert ha nem, akkor az 
összes jegyek árát az illető személy 
köteles megfizetni. Vigalmi elnök. 

— Hangverseny. Az állami köz-
alkalmazottak h ú s v é t vasárnapján 
este 8 órai kezdettel a megyeházán 
a Siess I Adj I Segits I mozgalom ja-
vára jótékonycélu hangversenyt ren-
deznek. Előadás után reggel 4 óráig 
tánc. Személyre szóló meghívó nincs 
mindenkit szeretettel hiv a Rende-
zőség. ^ 441 

— Kitűnő, olcsó húsvéti cu-
korkát, csokoládét Rágyánszky 
cukorkaüzletéből vásároljunk t 
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Búcsúzunk 
a Hámory társulattól 

a v i d é k e g y i k l e g j o b b 
s z i n i e g y ü t t e s é t ő l 

Húsvét másnapján utoljára lépnek 
fel a szentesi közönség előtt és a 
»'ft t t taf-OJ bútísúelőadásukaf fart-
iák városunkban a Hámory társulat 
színészei. Sok kellemesen eltöltött 
est, kiváló egyéni teljesflínénnyekkel 
telített, jó rendezéssel színezett édés-
W s operett és előadás emlékét hagy-
ják itt színészeink. 

'Most azonban búcsúzunk, de bú-
csúzásul netií a tömjénezés bűzös le-
vegőjével, hanem az őszinte, a tár-
sulat ittléte alatt benünk kikristályo-
sodott kritika tisztaságává! akarunk 
adózni. 

Az előadások megválasztásánál 
bár szerencsével járt ez az igazga-
tóság,, mégis becsúszott a műsorba 
egy-egy frivol és antidemokratikus 
színezetű darab. Szerefhénk, ha a 
társulat új forradalmi elgondolások- -
tói fűtött és mindinkább szociális 
jellegű darabokat iktatna műsorába. 
(Uj Isten Thébában, Egerek em-
berek.) 

De az elismerés és a jó kritika 
hangján kell szólnunk a Szentesen 
oly példátlan közönségsikert kivívott 
operettekről, mint a Mosoly Országa, 
Nótás kapitány, Vén diófa és a 
Janika. S nem utolsó sorban keli 
megemlékezni a Névtelen Asszony 
rimü drámáról. 

A díszletekben bizony szűken — 
szépen elégítették ki igényeinket. 
S talán a Mosoly országának voltak 
a legvalószerűbb disztalei, minden 
igényt kielégítve. Sokszor azonban 
a rendezőknek ugyanazzal a dísz-
lettel k?Ü2tt életrekelteni kelet 
misztikus világát, vagy egy budai 
kiskocsma derűs hangulatát. 

A szereposztások általában sike-
rültek, a társulat tagjainak egyéni-
ségéhez mérten és a színművek tör-
téneti valóságának érzékeltetéséhez 
megfelelően voltak megválasztva. 

A kosztümök megválasztásával 
aránylag sikerült a kívánt légkört s a 
hatást elérni. Különösen tetszettek 
a Mosoly Országának és a Tokaji 
aszúnak ruhakompozíciói. Azonban 
Angyal Sándor János vitéz jelmeze 
kiábrándítólag hatott. 

Végre valamit a szereplőkről is. 
Kezdjük talán udvariatlanul bár, de 
férfiakon. Hotnonnay István a tár-
sulat masszív bonvivánja, kiforrott 
szmésztehetség, s mint főrendező a 
társulat motorja. Nagyon jó volt az 
Egerek és emberekben Angyal Sán-
dor a társulat énekes bonvivánja, 
fiatal kétségtelenül fejlődőképes szí-
nész. Bár sok kínos pillanatot 
szerzett számunkra, sokszor illettük öt 
korholó kritikával, egy-egy kiugrása 
azonban m^gis biztató ígéret. (Uj 
Isten Thébában.) 

Beszterczei Pál tánczos komikus, 
Egyszerre kedveltje lett a közön-
ségnek jóízű, talpraesett humoráért, 
találékony ötletes alakításaiért „a 
társulat legjobbja" név illeti meg. 
Legnagyobb sikerét mégis drámai 
szerepében érte el. (Névtelen Asz-
szcroy.) 

Ábrahám Antal a Mosoly orszá-
gában ugrott ki Szu Csüng szere-
pében. Szerelmes alakításai jól si 
múltak az operettek történeteihez. — 
Hangját azonban még iskoláznia 
kell. 

Karácsonyi Miklós táncos komikus 
Wtfegzetes fipurál illáziót keltettek 
és' Afert értek él. (Mágnás Miska ) 
TAncszámai azonban nem elégftet-

° y u , a intrikus szinész 
• o k * * UaMtoával t g y * ffertsségt 

a társulatnak. Árosi Aladár robosz-
tus katonafigurái, Füzesi Ottó hiva-
talos színezetű alakításai jó után-
pótlásai a társulatnak. 
nWhölt&éft'kOtflMH. Déri Marika 
bájos JáBkáV^^iktds ét* f ö l é t * « 
alakításaival, (néha tul fölényes) 
kellemes, a zenei betétekhez jól I P 
muló hangjával minden szerepében 
kielégített. (Mi kínál kercegkisasz-
szoríy), Bujdosó Rózsa drámai hősnő 
a NéVtelén Asszonyában csillogtatta 
legjobb tudását. De minden szerepé-
ben jó volt. 

Matolcsí Béláné szivet érzést és 
tudást vitt anya szerebeibe. Ének-
számai azonban gyöngék voltak. 

Keleti Aranka — a társulat táncos 
komikájának is lehetne nevezni — 
egyforma tehetséggel alakította a fő-
úri dámát, vagy a fálusi libát. Sok-
szor azonban nagy tapsot akart el-
érni és A bohóckodáshoz is folya-
modott. 

Görög Mara szubrett és Tury Éva 
alakításai is emelték a társulat nívóját. 
Ennyit mondottunk a társulatról és 
reméljük tárgyilagos kritikánk figye-
lembevételével a további működésük 
során is hasznos úttörői lesznek a 
demokratikus kultúrpolitika terjesz-
tésének. 

Füsti Molnár László 

(Hajfestékek, 
porfestékek 

M o l n á r 
festék üzlet ben, ismét kaphatók' 

elsőrendű minőségben. 

RÁDIÓ 
Budapest Í. április 6. 

7: Reggeli zene. ff Műsorismer-
tetés. 8.20: A Melachrino-zenekar 
műsorából. 8.30: Kapi Králik Jenő 
orgonázik. 9: Református istentiszte-
let. 10: Katolikus szentmise. 11: A 
Rádiózenekar játszik. 12 40: Hangos 
hiradó. 13: Jazzmuzsika. 13.30: 
feltámadás dicsérete" 14.10: Művész-
lemezek. 15: Az elbeszélés magyar 
mesterei. 15.20: Siki Béla zongorá-
zik. 15.45: Húsvéti krónika. 16íMa-
gyar nóták. 17.10: Magyar Parnasz-
szus. 18: Hanglemezek. 18.10: Va-
sárnapi beszélgetés. 18.30: Húsvéti 
vakáció. 19.45: Előadás 20.20: Sebő 
Miklós jubileuma. 21: A rádió hang-
ja. 21.10: Labdarugó mérkőzés köz 
vetítése. 21.30: Rádióankét. 22.35: 
Jazzmfivek. 23: USA-lemezek. 

Április 7. 
7: Reggeli zene. 8: Hírek. 8 20: 

Filmrészletek. 9: Evangélikus isten-
tisztelet. 11: Balázs Béla együttese. 
12.15: A Bazilika énekkara énekel. 
13: Szemtől-szembe a költészet for-
radalmáraival. 13.30. Vonósnégyes. 
14.10: Ünnepi hanglemezek. 15: 
Orosz mesék. 15.15: Magyar nóták 
16.15: Szőrszálhasogatás. 17.10: Elő-
adás a Stúdióban: Vízimalom. 18 30: 
Ébred a Liget. 19.30: Hangxépek a 
labdarugó tornáról. 20.20: Magyar 
muzsika. 21.20: Hangos hiradó. 

• t-i»1»> 

22.25: Mit hallunk holnap? 22.35: 
Hangszerszólók. 22.50: Külföldön élő 
magyarokhoz. 22.55: A hadifogoly 
hiradó közleményei. 23: Hangleme-
klf«0.3Oí* H l * * eszperantó nyelven. 
™ X p r í l j s é . 

7.30: Izraelita vallásos félóra. 8; 
Szórakozás a moszkvai egyetemen. 
8.15: Zenés kalendárium. 9: Magyar 
nóták. 12.15: Szalonegyüttes játszik. 
13.15: így készül a Képes Sport. 
13.30: Ránky Lili zongorázik. 14.10: 
Peru, az inkák csodabirodalma. 14.30: 
Ifjúsági énekkarok. 15: Szövetkezeti 
negyedóra. 16: Jazzegyüttes. 16.40: 
Velence fényéi. 17.10: Párthiradö. 
17 30: Vöröskereszt közlemények 18: 
Hegedűszóló. 18.30: A nyaklánc. 
19.05: Hangverseny. 19.40: A hatvan-
évas Berényi Róbert. 20.20: A Szé-
kesfővárosi Zenekar játszik. 22.30: 
Cigányzenekara. 23: USA-lemezek. 

• f«!ltrnD<r(nf Hfa*v 
- Hegedűs V. utóda, néhai 

Füsti M. Ilona Horváth Mihály-u. 
1. sz. alatti fényképészeti műtermét, 
ahol 23 évig dolgoztam, átvettem. 
Kérem a megrendelők szives párt-
fogását. Sándor Mária fényképész-
mester. 

Iparos hir 
Az Iparos Dalárda elnöksége 

felhívja a dalárda tagok figyelmet, 
hogy április 6 án, vasárnap este 
fél 7 órakor az Ipartestületnél pon-
tosan jelenjenek meg, mert innen 
lesz az indulás a Vármegyeházán 
tartandó „Siess Adj Segíts" hang-
versenyre. 

Lutz zománcok, festékek, 
l a k k o k elismert legjobb minőség 

L U T Z B O E É S T Á R S A 
IAKKÉS PESTÉKGY/ÍR R.T BÜOAPFST 

Tel.: Gyár 121-028. Városi iroda 496-515 

Eladó egy nagy szárnyas tükör 
te egy varrógép. Munkás férfinek 
lakást adok Mátéffi-utca l l . 347 
Gyékény van eladó Wesselényi utca 
44 sz. alatt. 

A strand-düllöben két kishold 
föld eladó. Értekezni Hajdú József 
Rákóczi Ferenc utca 99 szám alatt. 

9 0 4.0 h o I d lucernAt> bodorkát 
¿A/™4*V vagy g y e p e t keresek 
első r é s z k a s z á l á s r a 
Ujj Sándor Lázár Vilmos utca 17 szám 

Kukoricaszár eladó Mészáros 
Lőrinc-u. 10 (volt Verbőczi-utpa.) 

Eladó Vesselényi-utca 78 számú 
ház és egy hálózati rádió. 241 

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

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

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 

A Z s o l d o s r t . 
». r* ívt é 1 <» »•' » - i 

tégla- és cserépgyára szállít kis és nagy-
méretű falitéglát, hornyolt és hódfarkú 
cserepet, » 

cementárudVára: 
betoncsöveket 1 0 - 1 6 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 7 0 és 
100 cm. belméretben, mozaik és cement-
lapokat, Tnarosí homokot, dunakavicsot, 
cementet, oltott-meszet. 

Telefon 5. Elsőrendű áruk t Pontos 1 

~A * 

kiszolgálási 

******* A tfttrf 

Apróhirdetések 
Qybnyörü tartóshullámot, haj-

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

Nagymágocson Lászlótelken 5 
kai hold föld, Terehalmán 10 kat. 
hold járás eladó. Megbízott dr. Pé-
ter Ernő Ügyvéd, Szentes. 

Bokor, baba, futó és magastörzsű 
rózsa legjobb színekben és fajtákban, 
buxusszegély kapható: Szathmáry 
kertészete, Teleki-u. 56. 468 

Bokor és babarózsák különböző 
fajókban, futó akác, futó rózsák, 
húsvéti virágok, szekfü, gyöngyviríg, 
virágkosarak megrendelhetők Kutas 
kertésznél. 

Egy köbméter diófa eladó. 
Fekete Márton-utca 1 sz. alatt . 

Eladó Ztinyi-utca 35 sz. ház*. 
Értekezni ugyanott. 453 

Nagyhegyi első házsoron, közei 
a vasúthoz 2 szoba, konyha, kamra 

- istálló és egyéb mellékhelyiségekkel 
is jól ellátott cserepes ház, jószág-
nevelésre igen alkalmas környezettet 
1744 D - ö l kert és szőlőfölddel, ked-
vező fizetéssel sürgősen eladd, De-
ák Ferec utca 109 alatt. 451 

Zsák, gyapjúszövel, rongyszőnyeg 
és gyapjúpokrócok szövését válaiom 
özv. Huszka Ferencné Vörösmorthv 
utca 20. 45Ö 

Pöltemberg Ernő-utca 9 szám 
szám alatt egy járom és szekér ' 
eladó. A szekér traktor után is m^g 
felel. *449 

Szoba konyhás lakást keresek 
mellékhelyiséggel. Cim a kiadóban. 

431 
Bútorozott szobát lehetőleg a 

központon, keres tanár házaspár. 
Cim Petőfi-utca 1. 463 

Vekerlaposon kövesút mellett 5 
\ hold föld eladó. Értekezni lehet 

Somogyi Béla-utca 16. 442 
Vesselényi-utca 97 számú ház 

eladó. Értekezni ugyanott. 448 
Fábiánban 7 kat. hold. föld felébe 

kiadó. Istálló van rajta, értekezni 
Szent Anna utca 18. 447 
^ Borza-utca 20 számú ház eladó. 

Érdeklődni „Minerva" könyvkeres-
kedésben. 458 

Elsőrendű kerékpárlánc minden 
mértékben 15 forint, gumik, alkat-
részek olcsón vásárolhatók Borirál. 

455 
L a m p a r t fürdőkád kályhaval, 

konyhabútor, fiatal tehén sürgősen 
eladó. Klauzál-utca 40. 456 

Máté féle dauernek nincs párja 
mert ő * maga csinálja. Üzlete a 
kórházzal szemben. 457 

Egy szép gyermekágy eiadó, meg-
tekinthető Bercsényi-utca 21 szám. 

462 
Eltévelyedett csütörtökön d. . u . 

három birka a Felsőcsürhejárásrói. 
Becsületes nyomravezető illő juta-
lom ellenében jelentse a Lakos ma-
lomnál. 461 

250-es Puch motorkerékpár ei-
adó, esetleg gabonáért vaey vágó-
jószágért is elcserélem. Szent Ann* 
utca 5. 459 

Uj hálóingek, sötétkék férfiruha 
és tűzhely eladó, Kiss Bálint-utca 
10 szám. 1 453 

B a r n a antilopbetétes 39-es női 
félcipő keveset használt eladó. Cim 
a kiadóhivatalban. ^ — 

Egy fiafal hasas kecske eladó 
Bélteki Gyulánál a Krausz teleper 

12 éves fiúnak való öltöny eladó. 
Kossutli-utca 13/a. — 

Hirdessen lapunkban! 
• • I 

F U á j S Ü f } SIÍM László. 
Felelő« «?rrke«ztó: Szőke Ferenc. 

i' ©lelő« kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a .Barátság* nyomda kft. 

Fdftla« -nyomiuvezHŐ: Cseruog L. Imrt 




