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M á j u s 
a természet legszebb hónapjj.' Má-
jus a napfény, a virág, az éledés 
és a szépség hónapja. És május el-
sejét a dolgozók a maguk napjá-
nak fogadták. Nem ma. Régen azok-
ban az időkéen, amikor a dolgo-
zóknak csak egy joga volt, hogy 
robotoljanak. Visszanézek a múltba 
közel hat évtized távolságába, ami-
kor mint kisgyermek siettem május 
elsején az iskolába, a vállamon füz-
fagailyat vittem és a kezemben egy 
csokor piros tulipán. Soha sem 
feledem el, akkor találkoztam Békési 
Imrével, a szocialista mozgalom 
egyik szentesi vezetőjével és elkér-
te tőlem a tulipánokat. Azt mon-
dotta: adjam oda, mert ezekre a 
szép piros virágokra nekik van 
szükségük, munkásen.bereknek, ők 
most a jövendőt ünneplik. És akkor 
nap hallottam életemben először a 
régi magyar munkás himnuszt, 
amelynek u g ^ hangzott a végső 
sora: Miénk lesz a *jövő I 

* Gyerek voltam, a virágokat szíve-
sen adtam és mikor hallottam zúgni 
a dalt. s?inte megremegett a szivem 
attól, nogy miénk lesz a jövő. A 

• jövő! Nem is tudtam mi az a jövő, 
de gyerek ésszel mégis gondol-
koztam rajta, miért dalolok ezek a 
kérgeskezü emberek azt a dalt, 
hogy Övék lesz a jövő. És azután 
évek, évtizedek tornyosodtak egy-
másra, a gyermekből ifjú, az ifjú-
ból férfi lett és a kérdés, amit a 
gyerek tett, oda meredt az ifjú elé 

• és a férfi megértette miért zúgott 
annak idején a dal és most a ve-
terán megelégedetten érzi, hogf be-
teljesedett a zúgó dal, valósággá 
lett a kérges kezű munkások éneke; 
a dolgozóké lelt a jövő. 

Nagyon szeretek visszamenni a 
múltba és összehasonlítani a dol-
gokat, amik régen voltak és amelypk 
ma történnek. A kis gyerek, az ele-
mi iskolás, csak csodálkozott a zú-
gó dalon és nem értette mi a jö-
vendő. A serdülő gyerek a mult 
század végén megérte a Bánffy-
Percei korszak csendőr atakjait és 
1001 ben a gyermek ifjú kabátját 
már átszúrta a csendőr szurony. 
Akkor már én is éreztem a zugó 
dalban forrongó vágyat és én* ma-
gam is hittem és esküdtem rá, hogy 
miénk lesz a jövő. A rablánc, a 
börtön, a bitó, mind az igazságot 
szolgálja, inert mártírokat teremt és 
a mártírok szenvedéséből és a már-
tírok véréből fakad ki a szabadság. 
Hagypémek sokszor jutott eszembe 
a. nagy küzdelmek idején és magam-
előtt láttam a keresztet a Golgotán. 
A keresztre feszitett Istenember 
magam elé képzelése megvilágította 
előttem azt, hogy az eszménynek 
megérlelődése csak a kínokon és 
szenvedésen keresztül lehetséges és 
mikor most az élet alkonyának út-
jára lépve 1947 május elsejére irom 
ezt a cikkemet megkönnyebbült Ié-
lekkéí. és felemelkedett érzésekkel 
merem mondani nem hiába volt a 
gzenvedés, a könny, a vér, a bör-

tön, a bitó, mert ime szebben zeng 
a madárdal nekünk, mert nem ígé-
ret immár a szabadság, hanem va-
lóság, szebben virít nékünk a virág, 
mert az óhajtott jobblét nem csupán 
ígéret, de ott van, hogy valóság 
legyen. 

Május elseje . . . gondolatom előre 
rohan és belenéz az eljövendő má-
jusokba, amikor a szocialista állam 
boldog lakossága a jog, a munka, a 
kenyér biztonságában boldogan ün-
nepel és mint rémmesét hallja, vagy 
olvassa azokat a történeteket, ame-
lyek a mi májusainkról szólnak, a 
mi régi májusainkról. Azokról a 
májusokról, amelyeknek egy röpke 

í nap yolt minden öröme és mégis 
j azok a májusok szedték össze azo-

kat az embermilliókat, szerte a vi-
lágban, akik az álmodást könnyön, 
véren és minden szenvedésen ke-
resztül valósággá tudták váltani. Ma 
ünneplünk vidámboldogan. Látjuk a 
mát és valósulva érezzük lépésről-
lépésre reményeinket... a dalunk 
már nem azt zengi, hogy miénk 
lesz a jövő, a második munkás 
himnusz végső sora, hogy szabad 
lesz majd a nép, mind, mind a 
múlté már s mikor, az Internacio-
nálé utolsó sora zendül fülünkbe: 
nemzetközivé válik a világ, akkor 
egy percre újra gondolkozni hiv 
május elseje. Mert még nincs vége 
a harcnak, a mai május elseje min-
den öröme, minden fénye, minden 
megvalósult reménye arra i n t : a 

küzdelem még nem ért véget, a vi-
lág boldogsága és a világ felszaba-
dulása akkor lesz teljes, amikor a 
szociálizmus teljes megvalósulása 
minden népeket fajta és valláskü-
lönbség nélkül egy t á b e b a hozott, 
amikor a nemzetköziség nem ijesztő 
gondolat lesz többé, hanem azt a 
valóságot jelenti, hogy minden nép, 
minden ember az egész világon 
egybe forraszt a megértésben, a 
szeretetben, amikor az egységes vi-
lágállam ünnepli azt a május else-
jét, amikor senki sem gondol többé 
küzdelemre, mikor el se hiszik az 
emberek, hogy május elsejét valaha 
megfertőzte a hatalom brutális 
erőszaka. 

S i m a László 

Rónai Sándor elutárs 
a szövetkezeti fejlődésről 

. (A Szentesi Lap budapesti tudósítójától) 

: Április 10-én a .nemzetgyűlés el-
' fogadta a szövetkezeti törvényjavas-
i latot. A szövetkezeli törvény korszak-
I alkotó fordulatot jelent nemcsak a 
i magyar szövetkezeti Je tben , hanem 
! gazdasági életünk egész vonalán. 

Rónai Sándor kereskedelem és 
j szövetkezetügyi miniszter, mint 
! szövetkezeti gondolat régi harcosa, 
í miniszterségének első napja óta azon 
) volt, hogy a szövetkezeti életet tör-
' vénnyel szentesítse és inditsa el a 
i fejlődés utján. 
| A vidéket méltán érdeklik azok a 

változások, amelyeket a szövetkezeti 
| törvény idéz elő a szövetkezeti moz-
| galomban. Lapunk munkatársa fel-
; kereste Rónai Sándor elvtárs keres-
! kedelem és szövetkezetügyi minisz-
j tert, hogy néhány kérdést tegyen fel 

neki a szövetkezeti mozgalom törté-
netére, a szövetkezeti törvényre és a 
törvény nyomán ureginduló szövet-
kezeti fejlődésre vonatkozóan. 

— Mi késleltette eddig a szövet-
kezeti jog reformját ? — tette fel 
munkatársunk az első kérdést. 

— A szövetkezet ellenes erők 70 
esztendőn keresztül megakadályozták, 
hogy a szövetkezetek helyes fejlődé-
sét szövetkezeti törvénnyel szabályoz-
zák — kezdi a beszélgetést Rónai 
elvtárs, r - Érthető volt a nagytőke 
ellenállása, mert jól tudták, mii je-
lent a szövetkezetekbe tömöri lett kis-
emberek ereje. Nem valósulhatott meg 
a szövetkezeti törvény az elmúlt fa-
siszta rendszer alatt, hiszen még a 
demokráciában is megmozgatta min-
den erejét a szövetkezetellenes re-
akció, hogy megakadályozza a tör-
vény létrehozását. 

— Hogyan és mikor készült el 
mégis a szövetkezeti törvény ? 

— A demokrácia legyőzte a hosz-

szas ellenállást, .kormányprogrammá 
vált a szövetkezeti jog megalkotása. 
A vezetésem alatt álló kereskedelem 
és szövetkezetügyi minisztériumban 
hónapokig tartó gondos előkészítő 
munka után, szakértők bevonásával 
megszerkesztettük és megszövegeztük 
a szövetkezeti törvényt. A javaslatot 
még 1946. szeptemberében tárgya-
lásra fogadta el a Nemzetgyűlés. A 
törvény tárgyalása azonban csak de-
cemberben kezdődött meg, mert ujabb 
pártközi megbeszélések váltak szük 
ségessé. 

— Milyen intézkedések várhatók 
a szövetkezeti törvény életbelépésével? 

— A szövetkezeti törvény május 
1-énMép éleibe, a dolgozók ünnepén. 
Ünnep lesz ez a nap külön a szö-
vetkezetek életében, mert ezzel pontot 
tettünk a szövetkezeti joggal kapcso 
latos vitás kérdések után és a szö-
vetkezetek elindulhatnak a? egészsé-
ges fejlődés utján. Megkezdődik az 
erélyes tisztogatás a szövetkezetek 
között, kiküszöböljük az álszövetke-
zeteket és az egyéb életképtelen szö-
vetkezeti alakulásokat. Magyarorszá-
gon ma a termelésre kell a legnagyobb 
súlyt fektelni, ezért a szövetkezet-
ügyi kormányzat a mezőgazdasági 
és földműves szövetkezeteket és az 
ezeknek kebelében működő mezőgaz-
dasági és ipari üzemeket fogja első-
sorban támogatni. Biztosiija szá-
mukra mindazokat az előfeltételeket, 
amelyek lehetőséget nyújtanak a 
szakszerű termelésre. A kereskede-
lemmel egyenlő feltételek mellett be-
kapcsglódhatnak a szövetkezetek a 
külkereskedelembe. A szövetkezetek 
a magánkereskedelemmel karöltve 
folytathatják export-import tevékeny-
ségüket. Hosszas tárgyalások után 
sikerült elérnem, hogy nem széttagolt, 
hanem egységes szövetkezeti központ 
fogja irányítani a szöveffcezeti életet. 

Megalakul a Szövetkezeti Hitelintézet 
létrejön a szöveíkezetek érdekképvi-
seleti szerve, a Szövetkézeti Kamara. 

— Milyen feladat vár a szövetke-
zetekre a jövőben? 

- - A szövetkezetek megtiszíulnak 
a nem közéjük való elemektől — 
mondja emelt hangon Rónai Sándor 
elvtárs. — Az életképes és valódi 
szövetkeietek pillérei lesznek a há-
roméves tervnek, a doígozók felemel-
kedését szolgálják gazdasági vonalon, 
de megvetik a társadalmi felemelke-
désnek alapjait is, mert a szövetke-
zés eszméjével elhintik a közösségi 
gondolatot. 

A szövetkezeti törvény készen áll. 
A magyar gazdasági élet mind a ter-
melés, mind a fogyasztás vonalán 
nagy várakozással tekint az egészsé-
ges szövetkezeti hálózat munkája 
felé. Minden dolgozó jól tudja, olyan 
ember kezeben van a szövetkezetek 
ügye, aki a szakember alaposságával 
és az igazi szocialista célkitűzései-
nek megfelelően, a dolgozó nép fel-
emelkedésének szolgálatába állítja a 
szövetkezeteket. 

A japán választások 
eredménye 

A mult héten lezajlott japán vá-
lasztások végeredményéből kitűnik» 
hogy Japán legerősebb pártja a Szo-
ciáldemokrata Párt lett. A szocialis-
ták azonban nem kaptak abszolút 
többséget, s így a megalakítandó, 
új kormány összetétele még bizony-
talan. 

Mac Artúr tábornok a választá-
sokról adott nyilatkozatában kijelen-
tette : a választás a történelem fo-
lyamán először jelenti a japán nép 
többségének szabad akaratnyilvá-
nítását. 
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megünneplésére ! 

A íegelővíta 
margójára 

A város legutóbbi közgyűlésén 
számtalan probléjna vetődött fel és 
köztük olyanok, amelyek megoldása 
a dolgozók érdekében nem tűr ha-
lasztást. A járdák kikövezése első-
rendű érdek, me?t mit nyújthatna a 
város mást nehéz anyagi helyzetében, 
a szegény proletárcsaládok ¿nezitiábas 
rongyos gyermekeinek, mint egy-egy 
járdát a perifériákon, hogy a szegény 
gyermekek eljuthassanak «•» tudás 
templomába — az iskolába. Vagy 
egy-egy napközi otthont, ahová a 
dolgozó anya bizalommal helyezi el 
gyermekét, hogy n e h é z munkáját 
nyugodtan végezhesse férje oldalán 
és épithesse a demokráciát. Vagy 
egy kulturális intézmény, vagy tár-
saság támogatását, hogy a város la-
kóit bekapcsolhassák a demokratikus 
kultúrpolitika vérgeTingésébe, köze-
lebb vigyék a dolgozókat prob-
lémáikhoz. . • 

Támogatni a jóléti intézményeket, 
a háború nyomorultjainak, földhöz-
ragadt s/egény embereknek, vagy 
árváknak elviselhetőbbé tenni az 
életet és még mennyi kötelessége 1 

lehet egy városi háztartásnak L De 
•hagyjuk most ezéket, 'hiszen 
egyenlőre még csak újjáépítünk és 
a fájó sebeket gyógyítjuk. 

Sokszor bftony csak gyógyítanánk. 
Mi szociáldemokraták, akik három-
negvcdévszázada küzdünk a hala-
dásért és küzdöttünk most is azon a-
bizonyos városi közgyűlése:: is, azon 
a bizonyos legelővitán, ahol lesza-
vaztak bennünket, öivenezer forint 
évi jövedelemről volt szó s ez az 
összeg nem megvetendő egy városi 
Háztartás életében. S ha figyelembe-
vesszük eme hatalmas összeget, rá-
döbbentünk, hogy mit jelentene ez 
a város dolgozó proletárjainak! Há-
rom-négy év múlva egyetlen utca' 
sem lenne járda nélkül és a nyo-
mortanyák népe nem sárba és po 
csolyába tengődve töltené életét, 
közmüvek és egyén berendezések 
létesitéséveLcsak emelhetnénk a dol- • 
gozók életszínvonalát. Világos tehát, I 
hogy 35 ezer ember érdeke ellen • 
szavazott a képviselőtestület a legelő , 
vitánál. Igen az ö kárukra, a prole-
tárok kárába, nem az ujgazdákéra, 
akiknek úgyis bérbeadta volna a 
város a legelöket. 

Nem szánakozni akarunk avároson, 
e helyen, látva sorsa beteljesedését, 
csupán annyit akarunk mondani, 
hogy mi szociáldemokraták a dolgo-
zók élharcos pártjaként csak a pro-
letárok érdekeit tarthatjuk szem elölt, 
elítéljük a városi képviselőtestületnek 
eme elhamarkodott cwlekedetét igenis 
bízunk a legilletékesebb fórum dön-
tésében. S ha a tervbevett 8000 fo 
rintos napközi otthon, járdák és 
miegyebek kiépité~éb51 nem lenne 
semmi, ami igen valószínű, ám ves-
senek magukra azok, akik ígv sza-
vaztak — és ha a jövőben majd 
követelésekkel állanak elő, ne cso-
dálkozzanak azon, hogy a város a 
semmiből csak légv^akat tud épí-
teni és nem a valóságot — azoknak 
akik ezt így akarták. 

Leszűrhetik a tapasztalatot a pro-
letárok is belőle. Vájjon melyik az 
a párt, mely az ő érdekük mellett 
tör lándzsát 35 ezer ember nevében, 
melyik az a párt, amelyik méltó 
is arra, hogy képviselje az érde-
küket? 

Művésztelepet létesítenek 
Szentesen • 

A város vezetősége ideiglenes 
művésztelep felállítását határozta el 
és szavaztatta meg Vlegütóbb: vá-
rosi közgyűlésen. A művésztelep 
célja, iiogy az ott elhelyezett és a 
festészetre hajlamos,ifjakat városunk 
két szülöttének, la *tfét VMghirft fes-
tőművésznek, Koszta Józsefnek *és i 
Rudnay Gyulának irányításával be-
levezessék a festészet magas isko-
lájába. A rnüvésztelepen őt kiváló 
fiatal tehetség nyerne elhelyezést 
négy hónapo t keresztül. Junius 1-től 
szeptember 31-ig. A négyhónapos 

kiképzés költségei havonként' ezer 
forintot tennének ki, tehát összegen 
négyezer 'forintot. A város é s ' a ^ é p 
viselő íesiület azzal a kikötéssel sza 
vazta meg a fentem! tett összeget, 
hogy a kffifptés után a müvészte-
lepen e'hefyezett öt tehetség legkivá-
lóbb műveit a városnak fogja aján-
dékozni. Kétségteléhül nagy jelen-
tőségű ez a kezdeményezés, amely 
a rnuli rendsz rrel ellentétben a népi 
származású tehetségek kiképzését j 
tűzi ki célul. 

Szociáldemokrata politikusok 
vasárnapja 

Szakasits Árpád elvtárs vasárnap 
a gázgyár dolgozói előtt beszélt. 
Rámutatott arra, hogy a reakció 
számításai ellenere is a Szociálde-
mokrata Párt egységébeit megerő-
södve került ki a kongresszusból, 
melynek hálásai egészen a követ-
kező pártgyülésíg érezhetők lesznek. 
Bejelentette, hogy a márciusi tag- ( 
toborzó 130 eze* taggal szaporította' 
pártunk tagfainak sorát. A párt egy- i 
séges, tekintélye nöttön nő, az ér-
deklődés iránta országszerte igen 
élénk. Büszkeság e »párt tagjának 
lenni, meri rrii csak az eszme, P.Z 
igaz szó erejével fcrtük el eredmé 
nyeinket. Sem kényszert, sem erő-
szakot nem alkalmaztunk soha és 
nem ís fogunk alkalmazni. 

Amig mi dolgozunk, alattunk 
az ellenforradalom lávája 
kavarodik. Meg kell nézni, 
mire tanitják az iskolában 
a gyermekeket, rrtit prédikál 
a szószékről a templomban 
a pap és hogyan beszél a 
demokráciáról még ma is a 
köztisztviselő, a Horthy-tiszt, 
a csenoőrtiszt, a földjét vesz-
tett nagybirtokos és a fő-

szolgabíró. 
Nézzük meg a Sulyok párt és a 
Kisgazdapártot, amellyel békét kö-
töttünk, de alighogy a szerződésen 
megszáradt a tinta, máris tovább 
folytatták azt, amit elkezdtek. 

Megnyertük a forintcsatát — foly-
tatta Szakasits elvtárs — és most 
meg fogjuk nyerni a termelési csa-
tát is. A két munkáspárt gazdasági 
tervéről szólva kijelentette, hogy a 
tervek kitűnőek, egyenértékűek, a 
világ két legjobb közgazdásza ké-
szítette őket, Káldor Miklós és Varga 
Jenő. Vannak erők az országban, 
amelyek nem akarják, hogy ez a 
gazdasági terv sikerüljön. Az, hogy 
a hároméves ter/ még nem lett 
kotmányprogfam, szabotázs követ 
kezménye, amely a hároméves terv 
ellen folyik. 

Kéthiy Anna 
Debrecenben mondott beszédet. Az 
idei május — mondotta — már a 
győzelem májusa lesz, akárhogy til-
takoznak is eliene a halálraítélt régi 
világ erői és hatalmai. Leküzdjük a 
régi világ ellenségeit és kiüzzük az 
emberiség testéből a félelem, a zsar-
nokság és a terror ördögét. • 

Ries Istvin 
a Szociáldemokrata Párt nyolcadik 

kertMe'i tagavató ünnepségén vísz-
szapillantást vetett pártunk hétévti-
zedes munkájára. A régi rend hívei 
újból felütötték fejüket az ország-
ban, vissza akarják állitanj az el-
múlt rendszert. Ezek a kétes alakok 
még ma sem tanu'tak és önös é r -
dekeikért hajlandók p u h u l á s b a vin-
ni az országot. Mi nem akarunk el-
pusztulni, élni áfcnrunk és- "élni fo-
gunk és a magyar népet rá fogjuk 
vezetni a demokrácia útjára. 
Marosan György 
Szekszárdon mondott beszéd« i. Két-
féle újjáépítés van — mondotta — : 
Az országot fizikai értelemben kell 
újjáépíteni és az ország lakóinak 
lelkét kell demokratikussá építeni. 
Megállapított?, hogy Sulyokék és a 
reakció elsősorban a nők és a pa-
rasztság tudatlanságát akarják fel-
használni mételyük terjesztésére. A 
kolhosz rendszerrel 'rémisztgeti a 
reakció a magyar népet s ezzel szö-
ve kezctcllenes hangulatot akarnak 
teremteni. A világpolitikában harc 
folyik a nemzetközi nagytőke ¿s a 
dolgozók szocializmusa kőzött és 
nem kétséges, hogy ebből a harc-

• hói azok fognak győztesként kike-
rülni, akik a világ békéjét szolgálják. 

A május t i ünnepségek 

szociáldemokrata 

Megtette első 
próbaútját a Délibáb 

motorhajó 
A tiszai hajóforgalom lebonyolítá-

sára hivatott egyik motorhajó, a 
Délibáb javítása befejeződött. A mo-
torhajó az első próbautat csütörtökön 
tette meg Csongrád és Szentes kö-
zött. A próbaút a várakozásnak meg- • 
felelően, jól sikerült, a hajó motorjai 
kifogástalanul működtek. A Délibáb 
a sikeres próbaút után először a 
hajókikötőket hordja szét. Azután 
vaicszinűleg hamarosan megkezdi á 
tiszai személyforgalom lebonyolítását 
is. A többi hajói még mindig nem 
érkeztek meg a Tiszára. 

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

I J upták 
vasker asked ő n 61 

Bartha János-u. 12. Tel.: 13, 

előadói 
A Szociáldemokrata Párt megyei 

titkársága a vármegye területén má-
jus l i ünnepélyét minden község-
ben, városokban méltóképen fogja 
megünnepelni. Ennek érdekében ki-
fejezésre kivánja juttatni munkás, 
paraszt, értelmiség együvé tartozá-
sát. 

Pártunk részéről má}us 1-én a 
következő városokba és községekbe 
küld előadókat. Szentes: Ká'lai Sán-
dor nemzetgyűlési képviselő. Cson-
grád-: dr Solti László v. főjegyző. 
Mindszent: dr Mijó János föld. hiv. 
tisztv. Szegvár: Lendvay István ta-
nár. Derckegyhéza: Nervetti Károly 
vili. igazgató. Nagymágocs: dr Jenei 
János tanár. ÁrpácThalom: dr 
Rablóczky Árpád posta főfelügyelő. 
Kiskirályság : Papp Lajos v. titkár. 
Fábiánseb styén; Téli Lajos föld-
munkás. Magyartés : dr Boros Kál-
mán vm. főjegyző. Csanytelck: Hajdú 
János járási titkár. Tömörkény: Kó-
kai István Hangya igazgató. 

A május 1 i ünnepi felvonuláson 
» Egylelünk résztvesz. Kérjük ezért 
! összes t. Kartársainkat, hogy a 

gyülekezőhelyen Egyletünkben 1-én 
• reggel háromnegyed 9 órakor pon-

tosan jelenjenek meg. 
í Május 1-től kezde a nyiltárusitási 

ü/.!eiek nyitvatartási ideje a követke-
) ző: 8—l-ig, 3—6-ig. Hetipiacok.és 
j kiiakodóvásárok alkalmával 8—C 

A papirkereskedések délelőtti nyit-
j vataríási ideje fél 8—fél 1. E he-
j lyen felhívjuk t. Karíársaink figyel-
| mét az alkalmazottak m uikaidejét 

szabályozó rendefelek pontos be-
1 tartására. 

Választmányunk ma. 30-án dél-
után fél 6 órakor tatlja havi rendes 
ülésé', melyeu kiküldötteink a KOKSz 
országos titkáii értekezleté.«, a KOKSz 
nagyválasztmányi ülésén és a sze-
gédi kamarai kcrer.kedő napon szer 
zett tapasftalataikról számolnak be. 
A választmányi ülés nyilvános, te-
hát minden érdeklődő Kartársunk 
megjelenésire számítunk. 

A 15.400/1947. K. Sz. M. rende 
let érteimében a. cipőkereskedők 
mentesülnek a t árunyilvántartási 
könyv vezetése alól. • 

Az üzleti leltár és forintmérleg 
beadási határidejét 1947 május 31-

! re halasztották. Ugyancsak ez idő-
l pontig kell megtenni a nemleges 
! bejelentéseket is. Ennek szövege a 
| következő: Büntetőjogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy üzleti 
f vagyonom tiszta értéke az 1947. 

év január hó 1. napján a 20 000 
forintot nem haladja meg. Kelt 
Szentesen, 1947. év, hó, napján. 
Aaláirás. 

A narancs, citrom árát felszaba-
t ditó rendelet száma: 51.200/1947. 

K M. 
Uj ármegállapítások: Mezőgazda-

sági motorolaj 104 041/1947. Ip. M., 
1 szappan 104.046/1947. Ip M., tü-
! zifa 105.008/1947. Ip. M. 

Hirdessen lapunkban j 
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Vízállásjelentés: Tisza 29-én 140. Kurca 
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Hőmérséklet . -f- 13 íok 
Időjárásjelentés • Mérsékelt szél. felhős 

idő, egyes helyeken kisebb eső. A hőmér-
séklet nem változik lényegesen. 

Ügyeletes gyógyszertárak» április 26— 
36-ig Ihász és Oláh. 

Szabadság Mozgó: Ma nincs 
előadás. 

Eső 
Hetek óta izzott a föld és eső után 

sóhajtozott az egesz világ. Negyedik 
esztendő, hogy a magyar földet az 
aszály tette tönkre. Rettentő rossz 
ősz és kegyetlen tél után hitvány ta-
vasz következett. Nem is tavasz, ha-
nem tél, mert hiszen még március 
15-én is dideregtünk, hogy aztán 
Benedek napja egyszerűen ránk 
hozza a nyarat. A nyarat ? Ntm. 
A kánikulát. És azóta epekedtünk 
az cső után. Tragikus volt ez az 
epekedésünk. Hogyne, hiszen például 
a lucerna megvénül, a legelők, ka-
szálók megöregedtek. És a vetemé-
nyek? Ezekről jobb nem beszélni. 
A koro[akat megvette a kései fagy, 
az utóbb vetettek pedig ki sem tud-
tak kelni. Jött az április végi uj 
hold. Nem csurgóra ált, hanem ha-
nyadt feküdt. Kiolvastifk a szenten-
ciát: tovább tart a szárazság. És 
megszégyenitelt bennünket a mi'házi 
meteorológiánk. Kedden reggelre eső 
lett Köszönjük. (s-ó.) 

— Felhívás. Ezúton hívjuk fel 
mindazon kereskedők, iparosok fi-
gyelmét, akik szoktak foglalkozni 
játékszerek eladásával, bazár kiállí-
tásával és egyéb szórakoztató játé j 

kok megrendezésével, úgymint ame-
rikai árverés kacsahalászai, balatoni 
halászat stb., hogy a III. szabad 
május 1. megünneplésének érdeké-

.ben mennél nagyobb számmal ve-
gyenek részt az ünnepélyen és köz-
reműködésükkel tegyék szebbé az 
ünnepélyt. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

— Magyar mezőgazdasági kül-
döttség Londonban. A brit hír-
szolgálat jelentése szerint vasárnap 
háromtagú magvar mezőgazdasági 
küldöttség érkezett Londonba. 

— A Református Nőszövet-
ség! Bibliakör ma fél 6 órai kez-
dettei összejövetelt tart. Az álakuló 
közgyűlés és a május 17, 18-iki 
konferencia megbeszélése. 

Hirdetmény 
Értesítem Szentes m. város kö-

zönségét, hogy a harmadik szabad 
május 1 - ét a szentesi munkásság 
méltó keretek között kívánja meg-
ünnepelni. 

Az ünnepség impozánsabbá és 
jelentőségteljesebbé való tétele ér-
dekében felhívom a háztulajdonos 
kat, hogy május 1-én házaikat az 
egész város területén, de különösen 
a Kossuth utcán és a környező ut-
cákban zászlókkal diszitsék fel. 

A világpolitikai helyzet 
A görög k )rmánycsapatoknák a 

szabadságharcok elleni hadmű vele-, 
teik meghiúsultnak tekinthetők és ez 
a lény nagy megdöbbenést okozott, 
rnonarchisla körökbe.i. Most ameri-
kai irányítással és fegyverekkel uj 
hadműveleteket indítanak a görög 
szabadságharcosok ellen. 

A moszkvai értekezlet munkájáról,-
az értekezlet befejezése óta, vasárnap 
hangzott el az első szovjet sajtó 
kommentár. Az Izvesztija hangoz-
tatja: a szovjet küldöttség mindent 
megtett, hogy a moszkvai értekezlet 
az adott körülmények között pozitív 
eredményre vezessen 

Marshall amerikai külügyminiszter 

kedden hajnalban rádióbeszédben 
tájékoztatta Amerika p^Pi* a mosz-, 
kvai külügyminiszteri konferenciáról. 
A t*bbék között hangoztatta, hogy 

"az értekezlet valójában több ered-
ményt hozott, mint amennyiről pil-
lanatnyilag áltálában hisznek. 

Még ezen a héten megkezdődnek 
Amerika és a Szovjetunió között a 
kölcsönbérleti egyezmény alapján 
tort ént szállítások rendezésére irá-
nyuló tárgyalások. 

A kínai fővárosból jelentették, 
hQgy Kina ujabb ezer millió dollá-
ros kölcsönt kért az Egyesült Álla-
moktól. 

Apr 30-tól május 1- ig . 2 nap ig I 

Végre egy jó házasság 
Napsugara;, zenés vígjáték a szerelem világában. Rengeteg bo-
nyodalom, halálos t e re lem. Fősz.: Cferola Lombard, Robert 
Montgomery. Legújabb híradó. 

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

344 Polgármester. 

L e s z g y ü m ö l c s a f á n ! 
Hosszn hallgatás t% látszólagos 

pihenés után ismét nyilvánosság 
előtt láttuk az újjászervezett SzIM 
műkedvelő gárdáját. Bár a pihenés 
és a néma csend eddig is csak a 
külsőségek után ítélők szemében 
kelthette a tétlenség látszatát, a mé-
lyenlátó és táviafokat is figyelemmel 
kísérők előtt azonban már régen tu-
dott dolog volt, hogy a SzIM-nek 
ez a tervszerű várakozási ideje az 
erőgyűjtés és a magáratalálás kora 
volt. És ezt a megállapításunkat 
annál inkább is ötömmel kell re-
gisztrálnunk, mert meggyőződésünk, 
hogy a színházteremben vasárnap 
lejátszódott, felejthetetlen zászlóava-
tási ünnepségünk az „öregek" áldo-
zatos munkavállalásán kívül első-
sorban a SzlM buzgó, jó irányban 
nevelt, fegyelemben és kötelesség-
teljesítésben megerősödött gárdájá-
nak köszönhető. 

Ott I.ittuk őket a rendezők sorai-
ban, hallhattuk lelkesen fiatalos 
éneküket és gyönyörködhettünk sok-
szor a legrutinosabb színészekre 
emlékeztető, kicsiszolt, jókedvű já-
tékukban. Röviden : jó munkát vég-
zett a fiatalság és megnyerte rokon-
szenvét, tetszését és becsülését a 
jelenlévő nagyközönség minden 

rendű • és rartgu tagjának pártkü-
lönbség nélkül. Az elismerés őszinte 
hangján kell megemlékeznünk öze 
János mélyen átérzett szavalatáról, a 
„Ki az úr a háznál ?" c. színdarab 
sok vidám percet és szívből jövő 
tapsot aratott szereplőiről: Balogh 
Máriáról, Miklós Irénről, Peszegi 
Margitról, Szabó Terézről, Göbölyös 
Imréről, Kozma Istvánról, Molnár 
Imréről, öze Jánosról és a bíróság 
előtt vallomást tévő magyar paraszt 
humoros jelenetének igazán talpra-
esett, sok jókedvű kacagást kiváltó 
megszemélyesítőiről: Kispál Máriáról, 
Czuczi Mihályról, Hercz Jánosról és 
Répási Józsefről. 

És végül, de nem utolsó sorban, 
meg kell emlékeznünk a SzIM 
csendben, de tervszerű következe-
tességei, fáradhatatlanul és szívvel-
lélekkel csak azj f júségér t élő elnö-
kéről, dr. Jeney* János gimnáziumi 
tanárról, akinek személyében a SzIM 
végre olyan művelt, komoly, erős-
kezű és mégis szeretettől áthatott 
vezetőt kapott, akire nyugodtan rá 
lehet bízni a szocializmusért tiszta 
eszközökkel küzdő, demokratikus 
magyar ifjúság nevelését. 

Fel hát a munkára, SzIM-ifjúság 
és milliók leszünk 1 • 

Mégegyszer 
a városfejlesztés 

A »Szentesi Újság" legújabb 
mellébeszélése nem éppen sikeres, 
mert nem tud változtatni azokon a 
tényeken, amelyek mult és augusz-
tusában törtéptek a városi közgyű-

lésen és annak következményeként 
a városfejlesztési tervvel kapcsolat-
ban. Ismeretes ugyanis, hogy azon 
a bizonyos várod közgyűlésen a 
Független Kisgazdapárt delegáltjai 

a városfejlesztési terv ellen foglaltak 
állást, sőt később fellebbezést is 
nyújtottak be, tekintve, hogy a köi-
gyűlés a városfejlesztési tervet meg-
szavazta. ; 

Ha már most a „Szentesi Újság" 
egyik minapi számában megjelent 
cikket vizsgáljuk, amely Szentes 
fejlesztéséről szól, azt találjuk, hogy 
ebben a cikkben nagyjából ugyan-
azok a gondolatok szerepelnek, mint 

városéj leszf i« tervben, ^y í í v fnva fó 
tehát, hogy nekünk volt. igazunk, 
amikor azt í r tuk: hógyan ismerhet-
jük fel mi a széntesi Kisgazdapárt 
céljait, mikor ők maguk sem tudják, 
hogy mit akarnak. A kérdéshez nincs 
is több szavunk, legfeljebb annyi, 
hogy amennyiben ez az utolsó 
álláspontjuk lesz a végleges, úgy 
csak örülhetünk, hogy a Kisgazda-
párt szentesi szervezete is csatlako-
zik az avmak idején elfogadott vá-
rosfejlesztési tervhez. 

Ország - Világ 
Magyarország is kérhet tanulmányi 

ösztöndijat az Egyesült Nemzetektől. 

Fegyverrejtegetés miatt letartóztat-
tak 18 B-iistás rendőrtisztet. 

Egy esetleges uj választásból pár-
tunk csaK megerősödve kerülhet ki, 
— mondotta Szakasits elvtárs. 

Iparos hírek 
Az. Ipartestület jegyzői hivatala, 

felhívja az össziparosságot, hogy 
május 1-én hivatalos munkaszüneti 
nap lévén, üzleteiket, műhelyeiket 
egész nap zárva tartsák. Külön fel-
hívjuk erre a fodrászok figyelmét is. 
Kérjüti az iparosságot, hogy 9 má-
jus 1 i ünnepségen mindenki saját 
Pártja zászlaja alatt vonuljon fel és 
vegyen részt. 

A jegyzői hivatal felhívja a cipész 
iparosok figyelmét, hogy akik az 
ápr. havi bőrutalványukat az elmúlt 
csütörtökön nem vették át, azok 
szerdán délig okvetlen vegyék'át a 
cipész szakosztály elnökségénél, 
mert 1-én az utalványok beváltásá-
nak határideje lejár. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala 
felhívja az asztalos, asztalos, kőmí-
ves, kovác*, kádár, koporsósók, 
könyvkötő, szitakészitő. nyomdász 
iparosok figyelmét, hogy részükre 
a kiutalt drót, szeg, vaslemez je-
gyeket szerdán délután 2 óráig ok-
vetlen vegyék át. 

A Budapesten május 2- és 3-án 
tartandó „Kisipari Kongressszuson* 
az Ipartestületet Fekete Antal Ipar-
testületi elnök és jegyző, valamint 
Hajdú József és Szabó István kárpi-
tos képviseli, ahol minden kisiparos 
sérelmet előadnak jogorvoslás végett. 
A máj. 4 én tartandó Ipartestületek 
Országos Központi értekezletén és 
közgyűlésén Fekete Antal képviseli 
a szentesi ipai testületet. 

A Szociáldemokrata Párt május 1-én d.e. 9 órakor gyülekezik 
a Kossuth Lajos-utca 26. szám alatti pártszervezeti helyiségben 
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Párthlr 
A Szociáldemokrata Párt tagjai 

május l én uj pártszékházunkban, 
Kossuth utca 26 szám alatf gyüle-
keznek. Innen vonulunk fel 9 óra-
kor az Apponyi térre. Minden elv 
tárt ott legyen. 

A Szociáldemokrata Párthoz tar-
tozó föld- és mezőgazdasági mun-
kások május 4-én, vasárnap de. 11 
órakor (Kossuth u. 26 számú párt-
kázban) fontos ügyben értekezletet 
tartanak. Pontos megjelenést kér a 

Vezetőség. 

SzIM hírek 
Ma este a pártest a költözködés 

miatt elmarad. Kérjük azonban a 
tagokat, hogy amennyiben idejük és 
elfoglaltságuk engedi, minél nagyobb 
számban jelenjenek meg a pártház-
ban de. 9 óra körül, hogy az át-
költözésnél segíthessenek. 

Akik megúszták 
a statáriumot 

Qyörgy István csongrádi közellá-
tási ellenőr még márciusban Szolgá-
lati körútja alkalmával talált egy 
katonai pisztolyt, azt magánál tar-
totta és este részegen lövöldözött az 
országúton száguldó autók után. 
Először rőgiönitélő bíróság elé került, 
amely azonban megállapította, hogy 
a beszolgáltatáshoz még nem lehetett 
ideje és ügyé* áttette a rendes bíró-
sághoz. A törvényszék bünfetőtanácsa 
most csupán kéthónapi fogházra ítélte 
Györgyöt, aki egyébként életfogytig-
lanit is kaphatott volna. — Ugyan 
csak a statáriális bíróságtól került át 
a rendes bírósághoz Kertész Sándor 
szegedi géplakatos ügye is, aki az 
alsóvárosi temető fala mellett talált 
egy csomagban pisztolyt és tölténye • 
ket, azt hazavitte és egy hétig nem 
szolgáltatta be, niig anyósa fel nem 
jelentette a rendőrségen. A törvény-
szék most Kertészt szintén kéthónapi 
fogházra ítélte. Egyik ítélet sem jog-
e r ő s ? 

KÁDIÓ 
Budapest I. április 30 

7 .30: Katolikus vallásos félóra. 
8: Az öltözködésről. 8.15: Szóra-
koztató BBC hanglemezek. 9: Pica-
dilly-jazzegyüttes. 11: A Román 
Kultúra Hetének műsora. 12.10: A 
Magyar Ifjúság Vásárának ünnepé-
lyes megnyitása. 12.40: Liszt; Esz-
dur zongoraverseny. 13: Asszonyi 
gondok 13.16: Olasz .és spanyol 
dalok. 13.45: A rokkant képek ott-
honában. 1410: Magyar zeneszer-
zők, magyar előadók tánczenéje. 
14.30: Bizonyitványk osztás előtt és 
után 14 50: Ifjúsági énekkarok. 16: 
Kotta a bura alatt. 16 40: Maros-
parti emlék. 17.1o: Párthiradó. 17 20: 
Hadifogoly Hiradó. 17.25: Vöröske-
reszt közleményei. 17.55: Áttelepí-
tési Kormánybiztos közleményei. 18: 
A Szabad Nép kuiturestje. 18 50: 
Don Jüan. 19.20: A Rádiózenekar 
Játszik. 21: Heti szemle. 2 1 2 5 : 
Időszerű kérdések. 21.40: Orosz 
nyelvoktatás. 22 30: Áttelepítési kor-
mánybiztos közleményei. 22 3§: 
Doby Júlia és Farkas László ma-
gyar nótákat énekel. Parkas Jenő 
dgányzenekara muzsikál. 23: Ro-
mantikus mestermüvek. 

E 0 köbméter diófa eladó, 
rekete Márton-utca 1 sz. alatt 

Kállai Sándor elvtárs 
a szentesi dolgozók szabadságünnepén 

A harmadik szabad május 1-ét méltó módon ünnepli meg Szentes 
dolgozó népe. A Szociáldemokrata Párt, a Magyar Kommunista Párt a 
szakszervezetek és a Nemzeti Parasztpárt tagjaiból ánóelókészHŐ b i z o U s ^ 
részletesen kidolgozta a szabadság ünnepének programját ' « e m l í t j ü k meg, 
h o g y a dé le lő t t i nagygyűlésen a Szociáldemokrata Párt részéről- Kállai 
Sándor elvtárs nemzetgyűlési képviselő mond beszédet. 

L m m H b m i u M M ósi előlesel unjuk 
gyapjút készpénzért vásáro lunk . 

Cíkta cipők nagy választékban, (I Alumínium edények, t e x t i l , 
a legolcsóbb áron. | | ital és fűszeráruk. 

Szentes] Ált. Fogyasztási, Beszerző, Termelő és Értékesítő Szöv. 
Bartha János u. 5. * Tejefon : 4. Má jus 12-től Kossuth-u. 26. 

Megoldódott a rejtély. 
Pásztor Kálmánné halálesete ügyében 

Pásztor Kálmánné 64 éves alsó-
réti lakos április 21-én váratlanul 
elhunyt. 

Halálával kapcsolatosan kombiná-
ciók és gyanúk merüllek fel, mi-
szerint ?z idős asszony bűntény ál 
dozata lett. A rendőrség megindí-
totta a nyomozást, ami a következő 
eredményre vezetett. Pásztor Kál-
mánné leányával annak vadházas-
társával és 4 éves kisleányával la-
kott közös háztartásban a fentemli-
tett alsóréti lakásukban. 21-én Pász-
torné hozzátartozói eltávoztak ott-
honról egy közeli faluba és este 11 
óra tájban érkeztek haza. Hazaér-
kezésük alkalmával vérbefógyva ta-
lálták Pásziornét, gyanús sérülések-

kel a testén. 
Azonnal jelentést tetiek a tiszti-

orvosnak, aki megtekintette az idős 
asszony tetemét és tekintette! arra, 
hogy külsérelmi nyomokat és vér-
nyomokat talált, elrendelte a bon-
colást. 

A szegedi * törvényszéki oivos 
szombaton szállt ki Szentesre, hogy 
a boncolást megejtse. A boncolás 
eredménye azonban semmiféle bűn-
tényt nem mutatott fel és arra a 
megállapításra vezetett, hogy Pász-
torné öregkori betegsége miatt tü-
dőgyulladása következtében halt el, 
a sérülé-ek pedig esés következté-
ben keletkeztek. A rendőrség a te-
metési engedélyt kiadta. 

Munkások V Parasztok l 
Értelmiségiek! Elvtársak 
Szentes dolgozói! 

A szabad május 1-ét a munka 
ünnepét ez évben a S/ociáldemo 
krata Párt, Magy?r Kommunista. 
Párt, Nemzeti Paraszt Párt, Szabad 

"Szakszervezetek és Szentem város 
, demokratikus közönsége együttesen 

ünnepli és hitet tesz a szabadság, a 
demokrácia mellett, a reakció és a 
fasizmus maradványai ellen. 

A Baloldali Blokk elhatározta, 
hogy Szentesen a május 1-ét nem-
zeti ünnepé leszi. A Baloldali Blokk 
az ünnepséget előkészítet^ és fel-
hívással fordul a h l rom Párt vala-
mennyi szervezetéhez és tagjaihoz, 
a Szabad szakszervezetekbe tömö-
rült dolgozókhoz, üzemekhez k*zü 
letekhez, valamint társadalmi egye-
sületekhez és Szentes város demo-
kratikusan gondolkozó társadalmá-
hoz, hogy úgy a felvonuláson, mint 
az ünnepségen minél nagyobb szám 
ban vegyen részt. 

Az előkészítő bizottság az ünnep-
ség műsorát az alábbiakban állította 
össze: 

Ápiilis 30-án este 8—9 óráig 
térzene. Előadja a Vasutas Zenekar. 

Május 1-én reggel zenés ébresztő. 
9 órára gyülekezés a politikai 

pártok, társadalmi egyesületek, is-
kolák, közületek, üzemek' .helyisé-
geinél. 

9 órakor indulás az Apponyi (érre 
előkészület a felvonulásra. 

Fél 10 órakor stafétafutás a Já-
rásbíróságtól, útvonal Tóth József 
utca, Sima Ferenc-utca, Szalai-utca 
Rákóczi Ferenc utcán az Apponyi-
térre. 

Háromnegyed 10 órakor felvonu-
lás a Kossuth utcán a sporttelepre. 

Az ünnepség kezdete a sporttele-
pen fél 11 órakor lesz. 

H Ű s o r : 
1. Himnusz. Vasutas zenekar. 
2. Elnöki megnyiió. Erdei Mihály 

nemzetgyűlési képviselő. 
3. Szavalaí: Hadak útja. Szalva 

János. 
4. Beszéd: Nemzeti Paraszt Párt-

tól Nyíri Sándor. 
5. Beszéd. Szociáldemokrata Párt 

Kállai Sándor nemzetgyűlési kép-
viselő. 

6 Szavalat: Szabadsághoz. Libor 
Anikó. 

7 Beszéd : MKP Rácz Gyula 
FÉKOSz főtitkár. 

8. B e s z é d : Horváth Bálintné 
MNDSz titkár. 

9; Szavalat: Magyar jakobinusok 
dala. Piti György 

10. Elnöki zárszó. Internacionálé. 

Délutáni műsor 
a sporttelepen 

Fél 2-tól 2 óráig kerékpárverseny. 
2 2—3 ig nyomdászok és bőrö-

sök futbalmérkőzére. 
3. 3 - 4 ig férfi kézilabda bemu-

tató. 
4. 4 - 5-ig kereskedelmi váloga-

tott, MaDlSz mezídábos futbal mér-
kőzés. 

5. ö t órától fél 7 ig Szakszerve-
zeti válogatott, diákválogatott futbal 
mérkőzés. 

Ligeti műsor 
1. Délután 3 órakor Szabadság 

kánon. Énekelj magyar ifjúság, 
előadja az 1. sz. általános iskola 
énekkara. Vezényel: Tóth László. 

2. Szavalat: Én meg nem állok 
Fási Lajos. 

3. Magyar népdalok. Énekli i 
felsőpárti ref. áll. isk. kórusa. Ve-
zényel: Balogh Oyula. 

4. Szavalat : Pál mester. Nagy 
Károly. 

5. Magyar néptánc. Táncolják a 
szentesi Szabad Művelődés táncosai 

6. Szavalat: Szeget szeggel. Vida 
Gyula. 

7. Népi tánccsoport. Táncolják az 
MNDSz táncosai. 

9. Humoros táncok. Előadja: a 
Munkás Kultur Szövetség. 

10. Humoros jelenetek, előadjuk « 
SzIM tagjai. 

Egész délután térzene, bazár, 
körhinta, világposta, tombola, ame-
rikai árverés. Egész nap a ligetben 
lacikonyha, hid^g, meleg etelek, 
frissen csapolt sörök. 

Este 8 órai kezdettel a Tóth Jó-
zsef színházteremben a Magyar 
Szovjet Művelődési Társaság elő-
adása. Tolsztoj drámai játéka: „Fel-
támadás ." 

Este 9 órakor a sportuszodában 
úszóverseny, vízipólómérkőzés, reg-
gelig tánc. 

Este 8 órai kezdettel a volt kiséri 
48 as körben bankét. 

Éljen a szabad május eíseje. 
Éljen a munkásegység a magyar 

demokrácia tartóoszlopa. 
Éljenek az egységes Szabad Szak-

szervezetek. 
Éljenek a munkás pártok a nem-

zet érdekeinek védelmezői. 
Éljen a Szovjet-Magyar barátság. 

Az e l ő k é s z i t ő B i z o t t s á g . 

Felhívás! 
A Szentesi Szakmaközi Titkárság 

ezúton hivja fel Szentes város lakos-
ságának figyelmet, hogy 1947. ápri-
lis hó 30 án megnyílik Budapesten 
az állatkertben a tavaszi Ipari Vásár, 
mely 10 napon keresztül áll a láto-
gatók rendelkezésére. 

A tavaszi Ipari Vásáron felvonul 
az újjáépült magyar ipar valamennyi 
komoly tényezője s bemutatja és el-
adásra kínálja a város és falu eddig 
legjobban nélkülözött ipari termékeit. 
Miután az idei nemzetközi vásár el-
marad, ez a vásár hivatott arra, hogy 
a falu népét iparcikkel eilássa. 

A szervezett munkásságnak külön 
ünnepet jelent ez az alkalom, mint-
hogy a vá^ár teljes bevétele a Buda-
pesti és Vidéki Tanonc és I f júmun-
kás Otthonok építéséi fogja szolgálni. 
A látogatók tehát nemcsak igényeiken 
elégíthetik ki, hanem egyben támo-
gatnak egy komoly mozgalmat : a 
tanonc otthonok építésének moz-
galmát. 

A Magyar Államvasutak erre az 
alkalomta az egész ország területéről 
50 százalékos utazási kedvezményt 
biztosit a vásár látogatóinak május 
hó 4—9-ig. 

A Szakmaközi Titkárság ezéit fel-
hívja a város lakosságát és szerve-
zett munkásai*, hogy az Ipari Vásár 
látogatására minél .többen jelentkez-
zenek akár e g y é n e k é n t , akár cso-
portonként, hogy ezt az igen nemes 
célt szolgálhassa. 

Jelentkezést a Szakmaközi Titkár-
ság veszi fel. 

J ó m u n k á s helybeli fodrásznőt és 
egy tanulólányt felvesz* Turi. Rá-
kóczy Ferenc-utca 1. 542 

B o r b é l y berendezés van eladó. 
Nagy Sándor-utca 13 sz. alatt. — 

Főszerkesz tő . Sima László. 
Felelős szerkesz tő : Szőke Ferenc. 

Felelős k iadó : Nagy Mihály. 
Nyomta a •Barátság ' nyomda k f t 

Fele lő* nyomdavezető: Csernas L. Imra 




