
.Szentes, 1947. május 18. vasárnap Ára 40 filier. LXXV1I. évfolyam, 111. száj». 

Elft t lzetésl dl) 
« g y h ó n a p r a 

10 f o r i n t . 
TEt Ef ON : 301 sz. SZENTESI LAP Keretes- és apró-

hirdetések ársza-
bás szerint :-: 
TELEFONi 301 sz. 

Megje lenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

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

Uiabb jelentős lépések a kisgazdapárti reakció ellen 
Uj ipari bemutatóra készül a szentesi 

kisiparosság 
Kultúrnapokat rendez Szentesen 

a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság 

m i l l i ó f o r i n t o t ké r a m e g y e a m u n k a n é l k ü l i s é g l e k ü z d é s é r e 

A dunavölgyi szociáldemokrata 
konferencia megkezdte tanácskozásait 

Szakasits Árpád elvtárs nyilatkozata a konferencia előtt 
a Szentesi Lap munkatársának 

Tegnap reggel 9 órakor a? uj vá-
rosháza elnöki tanácstermében ilit 
össze a dunavölgyi áWainok Szociál-
demokrata Pártjairak konferenciája. 
Lapunk munkatársa közvetlenül az 
ülés megnyílása előtt beszélgetést 
folytatott Szakasits Árpád elvtárs mi-
niszterelnökhelycttessel, a Magyar 
Szociáldemokrata Párt főtitkárával, 
aki a dunavölgyi Szociáldemokrata 
Pártok budapesti konferenciájának 
jelentőségéről a következőket mon-
dotta : 

Szívélyes baráisággal köszöntjük 
a közép- és délkele'európM országok 
szociáldemokrata -küldötteit, akik el-
jöttek Budapestre, hogy résztvegye-
nek a pártunk -kezdeményezésére 
egybehívott dunavölgyi konferencián. 
Már maga az a lény, hogy Budapes-
ten egybegyűltek a szomszédos álla-
mok szociáldemokratái azt mutatja, 
hogy mennyire áthatotta őket az a 
gondolat, hogy az ittlévő népek kö-
zelebb kell, hogy jussanak egymás-
hoz. A szociáldemokrata szolidaritás-
nak kétséglelenül örömteljes jele ez 
és nagy biztatás a jövőre. Pártunk 
legfőbb céljának tartja, h^gy a szom-
szédos népekkel Magyarország biza 
lomíeljes barátságba Kerüljön és hogy 
soha többé meg ne ismétlődhessék, 
hogy ezek az egyaiásra utalt népek 
egymással szembekerüljenek. 

Kezdeményezésünk arra irá-
nyul, hogy ebből a területből, 
amelyet annyiszor kavart fel 
a történélem vihara, a békés 

ség völgye legyen. 
A közös munkának, a közös jóaka-
ratnak és a békének völgye legyen, 
amelyen testvéri népek munkálkod-
nak szabadabb, boldogabb jövendő-
jük érdekében. A konferencia már 
egymagában is azt mutatja, hogy uj 
korszak van keletkezőben, itt a du-
namedencében. És ebben az uj kor 
szakban nem egymás ellen szövet-
keznek majd az itt élő népek, hanem 
közös akarattal tudatosan egyesitik 
erejüket minden olyan törekvés el-
len, amely a békesség, a szabadság 
és a szociális demokrácia ellen 
irányul. 

A dunavölgyi szociáldemokraták 
konferenciáján elsősorban nem poli-

a jó lé tnek és fö lvirágzásnak 
olyan perspekt ívá ja n y i l i k 
meg szemünk e l ő t t , hogy 
minden igaz d e m o k r a t á b a n 
és szocia l is tában segi tő tár -
sakat találunk igaz, népeket 
szolgáló célok megvalós í tá -

s á r a . 
Nem nagy szavakkal, hanem tet-

tekkel kell szolgálni a népek megbé-
kélésének ügyét. Aligha kínálkozik 
erre jobb és biztosabb terület, mint 
a népek gazdasági élete. Nem aka-
runk és távolról sem gondolunk mi 
valamiféle közép- és keleteurópai 
autarchiára. Nem akarunk elzárkózni 
a világ népe elől, hanem 

a magunk területén a k a r j u k 
kimunkálni a l e g j o b b , l egre -
á l i sabb és l e g t e r m é k e n y e b b 
g a z d a s á g i együttműködést , 

amely hisszük a világbékének és a 
népek boldogulásának is a legjobb 
módja, eszköze és szolgálata — fe-
jezte be nyilatkozatát Szakasits Ár-
pád elvtárs. 

tikai kérdések kerülnek szóba. Az 
idő nem érett még meg erre, de ma-
gasabb értelemben mépis csak poli-
tika az, amivel a konf rencia foglal-
kozik : a közép- és delkeletcurópai 
népek gazdasági törekvéseinek egy-
behangolása, a tervgazdasági prog-
ramok egyeztetése. Ha sikerül gaz-
da ági területen megteremteni a bi-
zalomteljes kapcsolatokat, ha a- ér-
dekelt államok kormányai megragad 
ják ezt a gondolatot és közös erővel 
kihasználják a realitás alapján az 
adott és k í n á l k o z ó lehetőségeket, 
akkor 

be lá tható időn belül kialakul-

hat egy olyan g a z d a s á g i 
együttműködés, amelynek ál-
dásait minden nép élvezni 

f o g j a . 
Véleményünk szerint roppant ener-
giákat lehet mozgósítani az itt élő 
népek jórészének emelése érdekeben. 
Ki lehet rekeszteni a versengés kár-
tékony szellemét, közösen lehet ki-
használni a legjobb lehetőségeket és 
igy megteremteni a béke igazi ab 
szolút reális alapjait. És ha meggon-
doljuk, hogy ezt á szervezett gazda-
sági együttműködést hozzá lehet kap-
csolni a 200 milliós Szovjetunió gaz-
dasági életéhe?, akkor 

Ujabb Jelentős lépések 
a Kisgazdapártban megbúvó 

reakciós elemek ellen 
A Független Kisgazdapárt vidéki 

gyűlésein felszólaló kisgazdapárti 
képviselők közül többen vidéki be-
számolójukat a k' alició pártjainak 
és intézményeinek támadásara és a 
kizárt képviselők dicsőítésére hasz 
nálták fel. A Kisgazdapárt azok el-
len a képviselők ellen, akikkel szem-
ben a koalíció-ellenesség vádja fel-#1 
merül, máris a legszigorúbb vizs ' 
gálatot inditoíta. 

A makói államrendőrség őrizetbe 
vette Vas Imrét a Délvidéki Füg-
getlen Hírlap című makói kisgaz-
dapáui lap felelős szerkesztőjét, aki 
nemrégiben még a Szegedi Kis 
Újság munkatársa volt. Vas több 
ször becsmérelte a demokratikus 
rendőrséget. A szegedi népügyész-
ség most Vas Imrét kihallgatása 
után letartóztatta. 

Uj ipari bemutatóra készül 
városunk kisiparossága 
Még mindannyian emlékezünk a 

szentesi ki>iparosság impozáns meg-
mozdulására, a tavaly őszi ipari be-
mutatóra, amely országos jelentőségű 
esemény volt, bizonyította a kisipa-
rosság élniakarását és azt, hogy a 
demokratikus újjáéledésben elsősor-
ban Szentes kis parossága hívta föl 
magára az ország figyelmét. Igen, 
országos jelentőségű esemény volt, 
amely nemcsak elismerést és tiszte-
letet vívott ki iparosainknak, hanem 
megbecsülést is. Azt nem is kell 

különösebben kihangsúlyoznunk, hi-
szen természetes és magától éitetődő, 
hogy az ipari bemutató és azóta is 
az iparosok valamennyi megmozdu-
lása szodáldemokrata kezdeménye-
zésre jött létre és szocialista kis-
iparos elvtársaink játszották benne a 
vezető szerepet. 

Most öröinmef értesülünk arról, 
hogy szeptember végén vagy októ-
ber elején új ipari bemutatót re** 
deznek, amely a tavalyit, sokszoro-
san felülmúlni igyekszik. Az előké-

szítő bizottság már meg is alakult 
a szentesi Ipariestületben és és meg-
kezdte munkáját. Büszkén tekintünk 
a szentesi kisiparosságra, amely új-
ból Szentesre fogja terelni az or-
szág közvéleményének figyelmét. A 
budapesti nemzetközi vásár és a 
szegedi ipari vásár után ismét Szen-
tes kerül az érdeklődés középpont-
jába az ipari bemutatóval. Csak a 
legteljesebb elismerés hangján szól-
hatunk az újabb nagyjelentőségű 
kezdeményezésről, amely — bizlo-
sak vagyunk benne — föl fogja éb-
reszteni a kisiparosoknak ma még 
tétlenkedő részét is és beállítja őket 
a termelésbe, a demokrácia szolgá-
latába, hogy a kisiparosság is, amely 
a magyar munkásosztály értékes és 
nélkülözhetetlen része, szervesen és 
egyetemlegesen kapcsolódjék bele az 
új és jobb társadalmi rendnek, a 
dolgozók társadalmának kiform;ilási 
munkájába. Ezeknek a gondolatok-
nak jegyében köszöntjük a szentesi 
kisiparosságot az új és fokozott je-
lentőségű kezdeményezések kü-
szöbén. 

Mach Sándort 
30 évi börtönre ítélték 
Mach Sándor volt szlovák pro-

paganda- és belügyminisztert, Tiso 
elnök egyik legfőbb munkatársát a 
bíróság csütörtökön 30 évi börtönre 
ítélte. Az ítélet megallapitja Mach 
bűnösségét hazaárulásban és a né-
metekkel való együttműködésben. 
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Kulturnapok Szentesen 
Kiállítással egybekötött kulturna-

pokat rendez a Magyar-Szovjet Mű-
velődési Társaság szentesi csoportja 
junius 14-én és 15-én hadifoglyaink 
felsegitésc céljából. A nagyjelentő-
ségű művészestélyen, mely junius 
14-én a Tóth József színházterem-
ben lesz, több fővárosi művész lép 
fel, többek között a szentesi szüle-
tésű Palotás (Sáfrány) Imre köz-
kedvelt kiváló rádióénekes és Huvér 
Erzsébet műdal-énekesnő. Amüked- 1 

velő gárda tagjai közül Széchenyi j 
Mária verseket szaval, Sáfrány Nán- j 
dor magyar nótákat énekel Négyesy • 
Mátyás Ernő zongorakísérete mellett. | 
Ugyanezen estén kerül színre Csehov i 
hires bohózata: A medve, mely a j 
budapesti Nemzeti Kamaraszínház-
ban több mint 100 szor került színre. 
A d^rab szerepeit Zelenák Ilona, 
Vass Imre és Hoffman Mór játssza, 
a rendezés Négyesy Mátyás kezé-
ben van. Jegyek előjegyezhetők a 
„Rózsa44 illatszer ¡árban Ady Endre-
utca 3. 

Május 15-én Árpádhalmán 

A KOKSz a vidéki 
kiskereskedőkért 

A Magyar Kereskedők Országos 
Szövetsége nagygyűlésre hivta egybe 
a textilkereskedőket sérelmeik meg 
vitatása céljából. Több felszólalás 
után a nagygyűlés egyhangúlag el-
fogadta azt az indítványt, hogy a 
textilkereskedők tiltakozzanak az áru-
elosztás irtai rendje ellen és kéljék 
annak megváltoztalását olymódon, 
hogy a conwoy reszére fenntartott 
10 s:áza!ékos kvótát a vidéki kis-
kereskedők között osszák szét a vi-
dék szükségleteinek ellátásacéljából. 

Mész, cement, 
budaiföld és kőpor 
minden mennyiségben kapható 

TRAJ-fatelep 
GÖRÖG-UDVAR. 

Iparos hirek 
Az Iparos Nőegylet elnöksége 

ezúton is háias köszönetét fejezi ki 
mindazon iparos asszonya és leány-
testvéreknek,. akik a Siess, Adj, 
Segits mozgalomban tevékenyen 
résztvettek és ezzel elősegítették azt, 
hogy 33 nap alatt 1001 forint 52 
fillért tudtunk összegyűj eni és el-
juttatni e nemes célra. Legyen ez a 
jövőben utmutaió, hogy ha össze-
tartunk és megértjük egymást, igenis 
tudunk eredményt felmutatni. 

Szentes, 1947. május 16. i 
Szabó Pálné elnök. ' 
w 

Az Ipartestület elnöksége kéri az 
iparosságot, hogy akik ez évben 
(szept. végén) megrendezendő „Ipari 
kiállításon44 részt óhajtanak venni 
mielőbb jelentkezzenek a jegyzői 
hivatalban. Az elnökség a kiállítást 
előkészítő bizottság tagjait kéri, 
hogy hétfőn, 19 én^ d. u. 6 órakor 
az Ipí.-nél megjelenni szíveskedje-
nek megbeszélés végett. 

Készüljön nz Iparos Nőegylet 
pünkösdi 

Rózsa-est jére 
az Ipartestületben. 

a városi munkást és a magyar föld 
szerelmesét, a parasztot. Lelkesedést 
akartunk ébreszteni, biztatást adni 
és további lendületet a jólmegkez-
dett munkához és most a szép ki-
állítás és a többi elvégzett munka 
láttán be kell vallanunk, hogy a vá-
ros tanulhat a falutól. Tanulhat kö-
telességtudást, közösségi érzést és 
hűséget a nemzeti hagyományokhoz.14 

— Beszéde további során megem-
lékezett a vajúdó, ezernyi gonddal 
küszködő magyar közéletről, a szor-
galmas és önérzetes munkavállalás-
ról a magyar fiata'ság nagy felada-
tairól, a munkáskezek alkotta ered-
mények felülről jövő megáldásá-
ról és szentesítéséről, majd így fe-
jezte be beszédét: „Még jönni kell 
még jönni fog e^v jobb kor, mely 
után buzgó imádság epedez sok 
millió magyar ember ajakán. Ez a 
jobb kor a becsületes, jószandékú 
demokraták kora lesz, akik a bon-
takozásban lévő szocializmus hajna-
lán jólvégzett munkájuk gyümölc e-
kép elnyerik majd a számukra újjá-
épített társadalomban a gondtala-
nabb, tisztességesebb pillérekre ala-
pozott, nemzeti önérzetében meg-
erősödött és megtisztult, emberibb 
magyar életet." 

Szűnni nem akaró taps u4án kb. 
másfél órán keresztül a vendégül 
látott szentesi SzIM jól összetanult 
műkedvelő gárdája szórakoztatta a 
szépszámú közönséget művészi, han-
gulatos és sok tapr,ot és tetszést 
kiváltó számaival és csalt a baráz-
dás arcokra derűs mosolyt. 

Uíána bőséges birkapaprikás va-
csora várta a vendegeket. A vacsora 
végeztével felcsendült a zene és 
hajnali* táncolt a város a falu és a 
tanyavidék fiatalsága. 

Jóleső érzéssel hagytuk el Árpád-
haimát. Láttuk, hogy becsületes és 
szorgalmas n unkával mit tud felmu-
tatni egy kicsiny falu SzIM ifjúsága. 
Rohammunkák, kiállítások, stb. jel-
zik és mutálják, hogy az „istenháta-
mögőtti44 vidék igenis dolgozik. Dol-
gozik az árp^dhalmi SzIM ifjúság is, 
amely alig néhány hónapi munka 
után ujabb tettre készül: az ősz 
folyamán mezőgazdasági kiállítást 
rc.idez. — Dicséretünk egyben kö-
szönet legyen az árpádha'mi ifjúság 
részére. Hegy ez az ifjúság ilv szé-
pen és szocialistákhoz iílöen dolgo 
zik, nem kis érdeme van ebben ifj. 
Froman József elvtársnak, a SzIM 
ifjúság vezetőjének. (— tém —) 

Lesn im az aratásig biztosítani M \ 
a munKanélHüUeH [o&lalKoztatósát 

Árpádhalom ! — kiáltja a kalauz 
s 15 vidám szentesi SzIM ifjú meg-
érkezett tevékenységének újabb szín-
helyére. Mosolygó arcú leányok üd-
vözölnek bennünket. 

Szemünkbe ötlik az állomáskör-
nyék rendezettsége. Érdeklődésünkre 
büszkén mondják az árpádhalmi 
SzIM-isták, hogy ez az ö roham-
munkájuk eredménye, amiért dicséri 
őket az állomás elöljárója, amire 
büszke, s méltán büszke Árpádhalom 
népe. 

A kastélynál ifj. Froman József, 
a helyi SzIM agilis elnöke, egyben 
a párt titkára fogad bennünket, aki-
tői megtudjuk, hogy nagyjelentőségű 
e nap szamunkra, mert az alig há-
rom hónapja megalakult SzIM ifjú-
ság a szabad idejében készített tár-
gyakból „kézimunka kiállítást44 ren-
dezett. ízlésesen berendezett terem-
ben látjuk az árpádhalmi ifjak keze-
munkájának remekeit. Láttunk a ki-
állított tárgyak között szebbnél-szebb 
gobelin képeket, intarziás és japán 
tüfestési kézimunkákat, díszpárnákat, 
pulóvereket, falvédőket, térítőkét, kö 
tényeket es saját készítésű sakkfi-
gurákat, stb. A jutalmazás kérdése 
nagy fejtörést okozott az öttagú bí-
ráló bizottságnak A bizottság, mely-
nek elnöke dr. Jeney János gimná-
ziumi tanár, a szentesi SzIM elnöke 
volt, a következő kiállítókat jutal-
mazta: 

1. Brandt László (intarziás pénz-
tár ládika) és Vincze Mária (goblein 
erdei tájkép) 

2. Hegedűs Julianna. 
3. Szenczi Erzsébel. 
De a többi kb 20 SzIM tag is 

jutalmat érdemelt volna az értékes 
és szép munkájáért. 

A műsoros ünnepély este fél 8 
órakor vette kezdetét kb. 300—400 
tagit közönség előtt. 

A Himnusz eléneklése után Fro-
man József elvtárs, a helyi SzIM el-
nöke emelkedett szólásra és hang-
súlyozta a nap jelentőségét, s az 
ifjúság nagy szerepét az újjáépítés-
ben. Megható volt ezután Hegedűs 
Juliska kedves szava'ata. 

U'ána került sor dr. Jeney János 
ünnepi beszédre, an.eiy az árpád-
hal d elvtársak szerint számukra e 
napon a legtöbbet jelentette: 

„A város üdvözlését és szeretetét 
hoztuk a falu számára azzal az 
őszinte érzéssel, hogy közelebb hoz-
zuk egymáshoz a két értékes elemet: 

T>r 

Az Államépitészeti Hivatal uj ve-
zetője Tavaszi Ferenc műszaki fő-
tanácsos a tegnapi közigazgatási bi-
zottsági értekezleten megtette szo-
kásos jelentését. Jelentésében hang-
súlyozta, hogy a vármegye földmun-
kásságának útépítés céljaira bizto-
sított összegek, mint a 400 ezer fo-
rint is, alig egy hónapig tartanak és 
tovább nem tudják a munkanélkü-
liek foglalkoztatását biztositani. Szo-
kásos jelentésében egyúttal javasla-

lot is tett a közigazgatási bízott 
ságnak : 

forduljon az illetékes kor-
mányszervekhez, hogy a 
munkanélküliek foglalkozta-
tására legalább az aratásig 
további egymillió forintot 

biztosítsanak. 
A javaslatot a Közigazgatási Bizott-
ság egyhangúan elfogadta és a ja 
vasolt felterjesztést megteszi. 

r * 

A vármegyei tanfelügyelő jelentése 
a közigazgatási bízottság előtt 

Vtdahdzy József rendóral-
ezredes elvtársat nem kell be-

mutatni a szeutesi közvélemény 
előtt, Az ellenforradalmi idők alatt 
is hosszú éveken át teljesített Szen-
tesen szolgálatot s egyike volt ama 
kevés rendőrtiszteknek' akik a leg-
vadabb terror idején is kiálltak a 
nép érdekei mellett. Demokratikus 
magatartásának „köszönhette* azt 
a sorozatos mellőzést, amellyel az 
akkori reakciós vezetők Jutalmaz-
táku becsületes munkáját. Szentes 
dolgozó társadalma nagy örömmel 
fogadta Vidahdzy elvtárs kinevezé-
sét s osztatlan bizalommal tekint 
működése elé. 

állnak. A tanyai iskolákban legalább 
két tantermet kellene fenntartani a 
tanítás zavartalan biztosítására. Ki-
fogásolták hogy a fakuUjiiv'hitoktafás 
kérdésében egyes iskolákban állást 
is foglaltak annak ellenére, hogy a 
kultuszminisztert rendelet az ille 
tékes tanerőknek csupán a kommen-
tár nélküli miniszteri tájékoztatást 
engedte meg. 

A tanfelügyelő jelentésében utalt 
az Úttörő Ifjúsági Mozgalom rnűkö-
d^sénnk megindulására, gnnek a 
mozga omnak a célja az ifjúság de-
mokratikus irányban történő áítáiii-
tását lenne hivatva megoldani. 

Az uj tanfelügyelő bejelenlelte, 
hogy az állaiános iskola problémái-
ra vonatkozóan saját kezdeménye-
zésére tanfelügyelői értekezletet fog 
szervezni, 

amelyen a tanyarendszer-
nek, az altalános iskolarend-
szerbe való beillesztését 

fogják tárgyalni. 
Kétségtelen, hogy a tanyai iskola 

problémái igen sok szempontból 
kifogásolhatók a tanyavilágban fen-
áiló lakáshiány miatt a többcsalá-
dos tdnitók nem szikesen költözköd-
nek ki, a fiatalabb tanerők pedig a 
íapa^zlalat híján igen nagy nehéz-
ségekkel küzdenek. A főcél tehát 
amint dr. Sörös Jenő tanftlügyeió 
bejelentette 

a tanyai iskolák emelése. 

A téli iskolai . kényszerpihenők 
után a tanítás a tavasz folyamán 
Csongrád vármegye egész területén 
ismét jó irányban halad, — jelen-
tette dr. Sörös Jenő vármegyei 
tanfelügyelő. — A rendszeres iskolai 

munkáról történt beszámolója után 
több közigazgatási bízottsági tag 
szólt hozzá jelentéséhez. Többek 
között hangsúlyozták, hogy a tanyai 
iskolákba kihelyezett fiatal kezdő 
tanítók igen nagy nehézségek előtt 

Anyakönyvi hírek 
Születés: Moln.ir János Mihály, 

Vass Antal, Bugyi Imre, Kiss Éva 
R >zálin, Oláh Etelka, Kósa Erzsé-
bet, Dávid Gvu'a György, F. Török 
Pál, Szőke János, Töiök M/rgit, 
Vaczi Julianna, Szepe Sándor, Feny-
vesi László, Pitrik Antal, D3msödi 
Antal. 

Házasság: Tóth János—Síénási 
Mária. Dohány István—Horváth Oi-
zella, Töröcsik Kálmán— Pó'ya Er-
zsébet, Mácsai Szilveszter-Tóth 
Anna, Ujj Imre—Kotri Máris, Ve-

resen Fenne—Balogh Erzsébet, Tö-
röcsik János—Egri Julianna, Hajdú 
N. János—Biríon Margit. 

Halálozás: Debreceni Imre 77 
éves, Virágos Kiss Sándor 17 éves, 
Takács Ferenc 92 éves, Németh 
l ¡.re 69 éves, S ani Dezső 6 hóna-
pom, Szegi János 42 éves, Moinár 
János Mihály 4 napos, Paczali Pi 
roska 76 éves, özv. Rúzs M. Sán-
dotné Kürti Eszter, özv. Szijjártó 
Sz. Sándorné Tihanyi Julianna. 

Kifogástalan ál lapotban lévő 
ú j g u m i k k a l l e i s z e r e i t 

v i z s g a m e n t e s 100-as 

motorkerékpáromat 
elcserélném nagyobbért eset-
leg pénzért e l a d n é m . Érdek-
lődni: Boross Sámuel -u . 



Szociáldemokrata nők! Készüljetek o június 1-i nő-napra! 
HÍREK. 

Ma móju* 18. Rom kat. Exaudi , 
prolestám Erik. 

Vízállásjelentés: T i s / a 17-én 0 .36 . K u r c a 
300. 

Hőmérsékle t . + 8 lok 
Időjárásjelentés « Borús idő. helyenként 

M 6 . zivatar. A hőmérséklet csökken. 
Ogyeletea gyógyszertárak • május 1 7 — 

24. Kerekes—Torday. 
Szabadság Mozgó: Tavasz a 

Broadwayn. 

Ciprus-lombok 
Fájdalmas érzéssel vettük az el-

késett hirt, hogy Sírasser M. Sándor 
városi nyugalmazott adópénztárnok 
Újpesten, ahol üdülőben leányánál 
tartózkodott 79 esztendős korában, 
május hó 11. napján meghalt. Stras-
ser M. Sándor 33 évig volt a város 
tisztviselője előbb adóellenőr, azután 
adópénztárnok. Kötelesség teljesítő, 
lelkiismeretes, az ügyfelek iránt 
előzékeny, sohasem goromba tiszt-
viselő volt, aki nemcsak tisztviselő 
társai körében, de az adófizető pol-
gárság körében is megérdemelten 
volt népszerű A közelmúlt esztendők 
vérzivatara ö rajta is átsuhant és 
tragikus eseményekkel fujtotta. A 
zsidót üldöző örültek elpusztították 
fiát, Örkény-Strasser István a nagy-
tehetségű kiváló szobrászművészt s 
egyik leánya az auschwitzi pokol-
ban pusztult el a némít fenevadak-
tól. Halála ismerősei körében mély 
részvétet keltett, de mikor én köny-
nyes szemekkel helyezek frissen 
hantolt sírjára ebben a pár sorom-
ban ciprus-lombot a jóról megem-
lékezve búcsúzom tőle. (S-ó) 

MEGHÍVÓ 

* A Szociáldemokrata Pdtt Női Csoportja 
Pünkösd első napján délután 6 órakor 
a Párt saékháaban Kossuth-u. 26. sb.) 
műsoros a en és 

kávé-délutánt re»dc. 
Belépődíj nincs. Mindenki a fogyasatást fizeti. 
Tánc éjfélig. Mindenkit saeretettel vár a Ve 8 etőség 

A vármegye egészségügye 
A vármegye egészségügye az el-

múlt hónapban kedvezően alakult, 
járványos betegségek egy kiütéses 
tifus/. kivételével, amely Kisteleken 
lépett fel, a közegészségügyi hely-
zet megfelelt. Á vármegye orvos 
szervei tovább folytatják a trachoma 
vi ¿szálatokat. Sok kifogás és sére-
lem merült fel a temetők és hulla-
házak elhanyagoltsága miatt. 

A derekegyházi kastély tü-
dőotthonná átalakítása a 
a megvalósulás Stádiumába 

lépett. 
A közeljövőben népjóléti miniszteri 
kiküldöttek-érkeznek Szentesre, hogy 
a Kérdést tűzessen tanulmányozzák. 

Fellépőben 
a sertéspestis 

A váru.egye állategészségügye a 
tavasz folyomány kielégítőnek mu-
tMkozott. A tél utolján fellépett ve-

szettséget a védőoltások foganatosí-
tásával és a gyanús állatok kiirtá-
sával sike-ült leküzdeni, a tenyész-
bénaság helyhez kötött. A szarvas-
marháknál és a lovaknál fellépett 
rühesség kiküszöbölése megkezdő-
dött és jó utón halad. Ellenben is-
mét fellépőben van a sertéspestis. 
A meleg idő beálltával ismét általá-
nos járvánnyá fog alakulni, s ezt a 
tényt elősegíti az a körülmény, hogy 
felelőtlen elemek olyan hireket ter-
jesztenek a vármegye területén, hogy 
az állam ingyenes ser'ésszérumot fog 
a közönség rendelkezésére bocsáj-
tani. Ezek figyelembevételével igen 
sokan tartózkodnak állatuk beoltá-
sától, ami csak vész terjedését se-
gíti elő. Ezzel kapcsolatban a vár-
megyei főállatorvos előterjesztést tett 
az illetékes szervekhez, hogy a már 
széles körökben elterjedt ingyenes 
szérum juttatás mennyiben felel meg 
a valóságnak. 

A debreceni Kereskedő Társulat 
250-éves jubileumát ünnepli pün-
kösdkor. Félárű utazásra jogosító 
igazolvány Egyesületünkben elője-
gyezhető. 

Az árukapcsolás felgöngyülitése 
érdekében a KOKSz erőteljes akciót 
folytat. Kérjük T. Kartársai nkat, 
konkrét eseteiket hozzák Egyletünk 
tudtára, hogy továbbíthassuk illeté-
kes helyre. Felesleges megjegyez-
nünk, hogy az elintézés módja olyan 
hogy a bejelentést tevő kiskereske-
dőket semmilyen hátrány a nagyke-
reskedelem részéről nem érheti. 

Szacharint minden állandó üzlettel 
rendelkező fűszer-, gyarmatán!-, élel-
miszerkereskedő, drogéria, dohány-
kisárús és szövetkezet árúsíthat, fel-
téve, hogy ebbeli szándékát az áru-
sítás megkezdése előtt a pénzügyőri 
szakasznál írásban, két példányban 
bejelenti. A beszerzés, tárolás, árak, 
ellenőrzés egyéb kérdéseit a 2.132-
1947. X. a. P. M. szá.nú rendelet 
(M. K. 106. szám.) szabályozza. 

| Kérjük T. tagjainkat, hogy a Népi 
! Kollégium érdekében folyó gyüjtés-
} néi támogassák körzeti titkárainkat. 

j Uj ármegállapítások: Feltört és 
i kiszerelt maronátron 104.047/1947. 
i Ip. M. — külföldről behozott am-
i móniákszóda 104.057/1947. Ip. M. 
| Mindkét rendelet a M. K. 106. szá-
! mában jelent meg. 

— Evangélikus bűnbánati is-
tentiszteletek. Az evangélikus tem-
plomban pünköd hetében május 
21—23-ig minden nap délulár. 6 
órakon bü.ib .nati liturgikus isten-
tisztelet lesz, amelyen az igét Fiiep 
Imre lelkész hirdeti. Ezekre az is-
tentiszteletekre a niveket szeretettel 
hivja és váija az evang. lelkészi hi-
vatal. 

Orvosi hir. Dr. F i i e p Aladár 
kórházi szülész-nőgyógyász főorvos 
rendelését Tóth József utca 13 sz. 
alatti !aká?án újra megkezdte. Tele-
fon : 140. Rendel: hétköznapokon 
d. u. 4—5 óráig. 

— Felhívás. Felhívom az építő-
munkások figyelmét, hogy május hó 
26-án (pünkösd másnapján) délel"tt 
10 órakor nyilvános épitőmunkás 
gyűlést tartunk. Török J^nos köz-
ponti vezetőségi tag részvételével. 
Kérem a tagok ponios megjelenését. 
Oyenes Pétpr. 

— Malomipari Munkások Szak-
szervezete pünkösd első napján este 
8 órdi kezdettel műsoros táncestélyt 
rendez a Tóth József színházterem-
ben, amelyre mindenkit szeretette! 
hiv és vár a Rendezőség. 

— Felhívás Felhívjuk a gép-
jármű tulajdosokat, (autótaxi)» hogy 
a kérdőívekért jelentkezzenek az I. 
fokú Iparhatóságnál, mert a minisz-
teri rendelet értelmében a kérdőív 
kitöltésének elmulasztása az enge-
dély megvonását vonfc maga után. 

— Értesítem a menhelyi gyer-
mekek gondozóit, hogy aki a fiu 
nyáii ruhát (UNRRA) még nem vette 
át, hétfőn és kedden de ig feltétlen 
vegye át. Leányka- ruha egyelőre 
nincs. Telepfelügyelőnő. 

— Mentőautó telefonhivó Szá-
v a 23. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejt-
hetetlen jó édesanyánk és nagyanyánk 

özv. RÚZS MOLNÁR S&NDORNÉ 
szül. Kürti Eszter 

f hó 16 án végbement temetésén megjeientek, ravatalára kosrorut, 
virágot helyeztek és fájdalmunkon rés/vetükkel enyhíteni igyekeztek. 

Külön köszönet a testületileg megjelent órás- és ékszerész 
szakosztálynak a ravatalra helyezett koszorúért. 

S/erttes, 1947 május hó 18. 
A gyászoló család. 

1 — Felhívom a menhelyi gyer-
1 mekek nevelőit, hogy hozzájuk gon 
! dozásra kiadott gyermekeket a rend-
! őri bejelenj hivatalnál 8 n^pon be-
j lü< jelentsék be. Ha rég ott van a 
| gyermek, akkor is, ha még nem je-
J lentették volna be. Ellenkező eset-
j ben a legszigorúbb büntetésnek te-

szik ki magukat. Telepteiügyelőnő. 

— Felhívás. A Hatvani Cukor 
gvár felhivja termeiőit, hogy akik a 
cukorrépa \kiegyelésével végeztek, 
jelentsék azt be a kirendeltségnél. 
A répavetést a bejelentés sorrend-
jeben megtekintjük. 

— Felhívás. Felhívom a bér-
cséplő tulajdonosok fiókszövet- égének 
tagjait, hogy 19-én, hétfőn délután 3 
órakor saját érdekükben is jelenjenek 
meg értekezleten a Parasztszövetség 
székházában. Vezetőség. 

— Fodrász mesterek! Hétfőn 
19 én, d. u. fél 4 órakor gyűlés lesz 
az Ipartestületben: Az ügy fontossá-
gára való tekintettel mindenkit elvá-
runk. Vezetőség. 

j - Hirdetmény 
Közhirré teszem, hogy Lovász 

Ferenc gyűjtőkereskedő a további-
! akban a kötött-forgalomba vont ter-

mények felvásárlásává! foglalkozha-
; tik, mivel a terményforgalom mi-
} niszteri biztosa ide vonatkozó ko-

rábbi határozatát hatálytalanította. 
641 Polgármester. 

Meghívó 
Az 1947—48. évi terménybeszol-

gá'tatási rendelet végrehajtására vo-
natkozólag az utcabizalmiak, külte-
rületi szellemi irányítók és körzet-
vezetők részére f. hó 19-én, létfőn, 
d. e. 11 órakor a városháza köz-
gyűlési termében értekezletet tartok, 

i A rendkívül fontos közérdekre te-
kintettel kérem az utcabizalmiak, 
szellemi irányítók és körzetvezetők 
feltétlen megjelenését. 
640 Polgármester 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 

L BARATSAG-MOZGÓ 
Május 18 20. 3 napig t 

York őrmester 
Amerika dicső hőseinek ragyogó évkönyvében szerepel egy férfi, 
akinek bátorságát soha senki sem fogja felülmúlni. Egy nagy mű-
vész alakításával. Főszereplők: Garry Cooper, Joan Leslie. 

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

Gróf Teleki Pál-utca 
3 számú ház 

sürgősen 18.000 Ft.-ért eladó. 

Értekezni : 

Mátyás kir.-u. 4. Tóth Vendellel 

A HONSZ szentesi csoport elnök-
sége értesiti az összes hadigondo-
zottakat, hogy folyó hó 18 án, va-
sárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel 
a megyeháza közgyűlési termében a 
tiszántúli HONSZ csoportok kikül-
döttei részvételével értekezletet tart, 
melyen tárgyként a hadigondozás 
mikénti megoldása szerepel. Kéri a 
hadigondozottak minél nagyobb szám-
ban való megjelenését. Elnökség 



SZENTESI U P 1947. máj. 18. 1 

A Magyar i M k e m z t 
a hadifoglyokért 

A Magyar Vöröskeresz t szentesi 
fiókja a fogságból visszatérő hadi-
foglyaink méltó fogadásaink érde 
ke ben május 18-an vasárnap hadi 
fogolynapot rendez. A Magyar Vö-
röskeresznek a hadifogoly-nap ren-
dezésével egyetlen célja: anyagi és 
erkölcsi alapot biztosítani visszatérő 
véreinknek. 

Felkérjük Szentes társadalmát 
hassa át lelküket az ügy nemes 
•olta és megjelenésükkel, áldozatos 
hozzájárulásukkal adják tanújelét 
együttérzésüknek. 

A hadifogoly-nap részletes prog-
rammja a következő: 

1 gyűjtés a templomoknál és for-
galmasabb útvonalakon, 8—12 óráig. 
2. Térzene 1 0 - 1 1 óráig. 3. Ifj. 
Vöröskereszt majálisa a ligetben 
4—7 óráig. 

Ref. központi iskola műsora : 
1. A rendelőben. Egészségügyi 

jelenet. 2. Ritmikus torna. 3. Ma-
gyar tánc. 4. Énekkar két szólamra. 
5. Torna. 6. Versengés az emberi 
testben: Szindarab. 

Róm. kat. iskola m ű s o r a : 
1. Kétszólamú ének: Előadja a 

felsőpárti rk. iskola 2. Népi tánc: 
Előadja rk. központi iskola. 

Polgári l eányiskola : 
1. Pünkösdölő népi játék. 2. Ének. 
Cserkészek : 
Bábszinjáték. 

Kereskedelmi i s k o l a : 

1. Magyartánc. 2. Monológ. 3 
Népi tánc. 4 Műsoros est a Tóth 
József színházteremben, kezdete fél 
9 Óra 

1 megnyitó: Tartja Erdőháti N. 
János a vöröskereszt helyi fiókjának 
elnöke. 2. Mendelsson-Jakó: A dal-
nak lenge szárnyán... Akom L. Ma-
gyar Szerenád: Előadja a Városi 
kamarakórus, vezényel Briher István. 
3. Ünnepi beszéd: tartja a Vörös-
kereszt központi kiküldöttje. 4. Sin-
ding: Szerenád előadják zongorán 
Göllner Károly, hegedűn B'iher 
István és dr. Kiss Nándor. 5 Köl-
teményed ad elő Koltay Edit szi-
gorló vegyész. 

Szünet . 

6. Zeneszámok. Élőadják: dr. 
Kiss Nándor (hegedű) és Göllner 
Károly (zongora). 7. Táncol Kiss 
Ildikó (Sinding: Tavaszi zsongás). 
8. Molnár-Kern népdalgyűjtéséből 
énekel Br>her Istvánné zongorán 
kiséri Göllner Károly. 9. Költemé-
nyeket ad elő Koltai Edit. 10. Ipa-
rosdalárda énekszámai. 11. Zárszó. 
12. Himnusz énekli a közönség. 

A műsort konferálja Zsoldos 
Zsuzsa. 

Műsor után reggel 4 óráig tánc. 
Jegyek 1—5 forintos árban vált-

hatók a nagytrafikban Kossuth Lajos 
•tea. 

Bútornakvaló diófaderék 
•ladó. Fekete Márton-u. 1 alatt . 

2 0 — 4 0 h o l d , u c e r n á t » bodorkát 
^ V F — I V J vagy g y e p e t keresek 

eiáö ré szkaszá lásra 
Ujj Sándor Lázár Vilmos utca 17 szám 

800Sngyümölcsös 
kb 100 db termőfáuol adó 

Clm a kiadóhivatalban 

Budapest I. má jus 18. 
7 .00 : Reggeli zene. Hanglemezek, 

8 . 0 0 : Hirek. Műsorismertetés. 8 . 2 0 : 
Bayer: A babatündéi. 8.30 : Kapi 
Králik Jenő játszik a vasutcai tem-
plom orgonáján. Uj magyar orgona-
müvek bemutatója. 9: Katolikus val-
lásos félóra. 9.30: Református vallá-
sosfélóra. 10: Grtrög- keleti istentisz-
telet az Almási-téri templomból. I I : 
Hangos hiradó. 11 20: Fuvolaverse 
nyek. A Rádiózenekarból alakult ka-
marazenekar játszik. 12.15: Anyák 5 
perce. 12 20: A Bazilika kórusa éne 
kel. Vezényel: Harmath Artúr. 12.45: 
Versek közt bolyongva Összeállította: 
Végh György. 13 15:Tabányi Mihály 
Pinochio jazz-együttese. 13 45. Má-
jusi kirándulás. Hangképek egy bu-
dai végállomásról. Vezeti: Pluhár I. 
14 1 0 : Ünnepi zene. Hanglemezek. 
Beethoven: Egmont. Nyitány. 15 00: 
Az elbeszélés magyar mesterei. Csata 
a katonával. A lélek az Ur elébe 
megy. Tömörkény István elbeszélései. 
15.20: Závodvszky Zoltán énekel. 
Zongorán kisér: Pless László. 15 45: 
Örkény István vasárnapi krónikája. 
16: Dalos-zenés virágoskert Hang-
kép a magyar tavasz virágairól. 17.10: 
Magyar Parnasszus. A Magyar Rádió 
irodalmi folyóirata 18: Török Sándor 
vasárnapi beszélgetése Hegedűs Ti-
borral, a szegedi Nemzeti Szinház 
főrendezőjével a vidéki színészetről. 
18 20: Falurádió. Ha már lud, legven 
kövér. Füsi József hangjátéka. 19: A 
Rádiózenekar játszik. Vezényel: Pol-
gár Tibor. 21: A Rádió hangja. 21.10 
Sztravinszkij! Capriccio zongorára és 
zenekarra. (Előadja a szeiző ) Hang-
lemezek. 21.30: Vasárnapi rádióankét. 
22 25: Mit haliunk h-lrrap ? 22 35: 
Tárzenelemezek. 23: BBC-ajándéklc-
mezek. 

Hétfő, május 19. 
7 30: Reggeli zene. — Hangleme-

zek. Közben Naptár. 8: Háztartási 
tanácsadó. 8.15: H;ti zenés kalen-
dárium. 9: Berki Horváth Géza ci 
gányzenekara muzsikál. 12 15: Az 
ÁFSz zenekara játszik. 13 15: A 
svéd sajtó. 13 30: Pál Imre énekel. 
14 10: Szolnok újjáépítése. 14 30: 
Szabó József jazz-együttese. 16: 
Boelmann : Szimfonikus változatok. 
16.10: A Dolgozók muzsikája. 16 25. 
Az Egyetemi Éntkk«r énekel. 16 40: 
Ádám és Éviké. 17.10: Párthiradó. 
17 20 A Hadifogoly Hiadó rádió 
közleményei. 17 25: A Vöröskereszt 
közleményei. 17 55: Áttelepítési 
kormánybiztos közleményei. 18: Jó 
nás könyve. 18.25: A házi egvüttes 
játszik. 19 30: Falurádió 20 20: 
Magyar Muzsika. 21 20: Hango* 
Hiradó. 21.40: Orosz nyelvoktatás. 
22 30: ÁUeltpitési kormánybiztos 
közleményei. 22 35: A Hurricane 
tréfás énekegyüttes. 22 55: Magyar 
Hád.fogoly Hiradó közleményei 23: 
A szovjet követség ajándéklemezei. 
0.30: Hirek eszperan ó nyelven. 

L e g ú j a b b híreket közli a 

SZENTESI LAP 

SPORT 
Labdarúgás 

Ma d. u. 6 órakor Szentesi MÁV 
—KTK 1 o. bajnoki mérkőzés az 
Erzsébet-kerti sporttelepen. Elől'e 4 
órakor SÍMTE— Szegvár II. o. baj-
noki mérkőzés. A vendégcsapatnak 
égetően szükséges mindkét pont meg-
szerzése, mert a KTK egy pontos 
veszteség ellenére is reménykedik a 
bajnoki pálma megszerzésére. Szeg-
vár szeretné elcsípni a második he-
lyet, mert reménye szerint igy bejut-
hat az I. osztályba Mi helyi győzel-
met tippelünk, elvárva a szentesi fiuk 
küzdőerejének teljes latbavetését. * 

» * 
Csongrádon : a Cs Barátság— 

SzMTE találkozó nyílt és izgalmas 
lesz. Az SzMTE „esik*" csapata még 
meglepetéssel is szolgálhat: Mészá-
r o s — Orgovány, Demejer — Guly-
dár, Kovács János, Dorogi — Ko-
vács (csöpi), Mikecz, Szabó, Princj 
és Mihály felállításban. 

Mindszent : Mindszent—Kistelek, 
helyi győzelemmel végződik. 

M a j s a : M^jsa—Szabadszál lás he-
lyi győzelem várható. 

K k f é l e g y h á z a : KRVSE Cs. Tié-za 
döntetlent jgér. 

Kunszentmárton iKute— Kiskun-
halas mérkőzés nyilt és izgalmas 
lesz, v a l ó s z í n ^ b a helyi győzelem. 

K e c s k e m é t : KMÁV—Jánoshalma, 
döntetlent mutat az erőlétra. 

/ / . osztályban: 
Nagymágocsi Barátság—Kute 
Mind zent—HMTE 
Cibakháza—SzMáv 
HTVE—Tiszaföldvár 
A szombaton lej^ts/ott diákmérkő 

zésről kedden Síámolurk be. 
—Vecseri 

J ó , s z é p , c s i n o s , í z l é s e s 

könyve t , 
d í s z m u n k á t , s t b . 

f i i I i r e r 
könyvkötő készít 

Simonyi Ernő-u. 31. 

Borbé ly berende7és van eladó 
Nagy Sándor-utca 13 sz. alatt. — 

T á r s a t keresek 2 -3 ezerrel 
„Aranyb inya44 jeligére a kiadóban. 

KIADÓ egy műhely, vagy raktár-
céljára a ' k a l n a s rügy helyiség a 
Szakszervezeti Székház udvarában. 
Azonnal elfoglalható, érdeklődni a 
titkárságon. 

70 literes vörös rézüst eladó, ér-
tekezni József Atilla utca 18. Gül-
B .b3 csárda. 

Savanyúságot és paradicsomot 
vesz a Petőfi ótterem. 

H a k g - k é n t 3 6 f i l l é r t f i z e t : 

1 kg. lisztért 1.30 kg. kenyeret kap 
N e m k e l l s e m m i t f i z e t n j e 

1 kg. lisztért 1 kg. kenyeret kap 

a K e n y é r g y á r b a n 

Felhívás 
A szakmaközi titkárság felhívj« 

az összes húsipari munkások figyel-
mét, hogy fontos szakszervezeti 
Ügyben folyó hó 20 án kedden d. u 
4 órakor saját érdekükben a Szak-
szervezete Titkárságon jelenjenek 
meg. 

Tárgy: A Magyar Húsipari mun-
kások szakszervezeti központjától 
kapott levél ismertetése és vele kap-
csolatos megbeszélések. 

Végső Sándor titkár. 

Naposcsibe 
minden csütörtökön kapható a Keltető 
Központban. Gazdaképző Iskola 

Felhívás 
A Szakmaközi Titkárság a Fod-

rászipari munká lok Szakszervezeté-
vel e g y e t é r t é s b e felhívja az 
összes fodrászipari munkásokat , hogy 
folyó hó 19-én hétfőn d ' l u ' á n 3 
órakor szaksz. rvezeti értekezlet':! tart 
az értekezlet tárgya: a fodrászipari 
munkabérek és fontos szakszerve-
zeti kérdések megbeszélése. 

Tekintettel az ügy fontosságára 
m nden fodrászipari munkás s - já t 
érdekében feltétlen jelenjen meg. 

Vezetőség. 

Kárto lósza lag 
gyári áron 

Első Magyar Kártolószalaggyár Rt. 
Pestszentlőrinc, Apponyi Albert u, 30. 

Apróhirdetések 
Gyönyörű tartóshullámot, haj 

festést, s / inezést , szőkítést Zsembá-
nál csinál tasson. Teleki Pál u. 25. 

Különbe jára tu bútorozod szo-
ba központban kiadó. Cím az 
ál lami adóhivatal a l t i sz t jénél . 

Műlép kapható Baithyányi-u 1T 
szfím. 569 

Egy jókarban lévő Phőnix férfi-
szabó v^rrógep olcsón e k d ó Borza 
utca 16. 626 

Juhgomolyát minden mennyi-
ségben vásárol az OMTK. 627 

Aulich Lajos -u tca 10 számú iiaz 
felerésze el .dó, ertekezni Debreceni 
utca 2. 630 

Angóra gyapjút és gubancot ve-
szek hétfőn Mátyás kir. utca 11 sz. 
al M 638 

Tisz tára mosott sörös üveget 
minden mennyiségben \esz a Föld-
műves Szövetkezet. 636 

Faszén mindet^ mennyiségben 
kapható Kun— Gvuricza fatelepen. 

645 
Kettőszoba -konyhás lakást kete-

sek aki hozzájuttat dí jazom. Címe-
ket Va;> és Winter vaskereskedésébe 
kérem Petőfi utca 1. 644 

Nyáricikőket, szandálokat, cipó. 
csizmafejeléseket kifogástalanul ké 
szít Sipos cipész Vass-utca 3 gim 
názium mögött. 642 

Fekete M. u. 1. alatt eladó egy komplet! 

kocsitengely vasalással 

Nyáricipők, szandalok készítését, 
javítását olcsón készíti Sipos József 
cipészmester Vass utca 3. (Gimná 
zium mögött). 539 

Főszerkesztő • Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a .Barátság* nyomda kft. 

Felelő» nyomdavezető: Csarnus L, Imra 




