
Szentes, 1947. május 15. vasárnap Ára 40 fillér. IXXVII. évfolyam, 117 száftí. 
« , > T \ . . .. 

fln ^ f l B v Keretes- és apró 
S 5 M M hirdetések ársza-
A A W ^ r bás 

W S • • I TELEFON i 301 sz 

SLiotlzetésI alj 
h ó n a p r a 

tO f o r i n t 
fCt EFON : 301 s? SZENTESI 
Megjelenik hétfő kivételével 
b inden nap a reggeli ó íákban. S Z O C I Á L D E M O K R A T A N A P I L A P 

Tüzes lángnyelvek 
szállottak az apostolok fejére az első 
pünkösdkor, mint az Irás mondja —• 
s ők mindannyian megtelének Szent-
lélekkel. Prédikálták az Evangéli-
umot. Egyszerű néhány sor beszéli 
ezt az eseményt s abban a néhány 
serban annyi minden halmozódik ösz-
sze és annyi abban az aktualitás, 
hogy ezen a Pünkösdön is minden 
okunk megvan rá, hogy beszéljünk 
a tüzes lángnyelvekről, az aposto-
lokról és prédikálásról, il etve be 
szédéről, amely megostromolja a 
lelkeket és cselekvésre indirja a tes-
tet, a kezeket... 

Közel kétezredév vérgőzös ködé-
ből emelkedik ki elénk az Istenem-
ber csudálatos alakja, s ugyanennek 
az időnek a misztikumába tartozik 
az első pünkösd, a kettős tüzes láng-
nyelvek megjelenése, az apostolok 
első prédikációja s mindaz ami az-
zal a nappal megindult azért, hogy 
az igazság és a szeretet végy.? át 
az uralmat a földön, hogy a sze 
gényember ne legyen tovább a f^ld 
mostohája, hogy nagyúri gőg és 
kancsuka ne dorbézoljon tovább az 
ember fogalmának mcggyalázásá-
ban... Az Istenember földi útja a 
kereszthez vezet, az apostolok és a 
hivők milliói haliak máitírhalált „s 
az Ige fén/e sárbasülyedt*, mert az 
Istenembert is kisajátították, maguk-
nak azok, akikről ő azt mondta 
könnyebb egy tevének átmenni a 
tüfokán, mint a gazembernek bejutni 
a mennyeknek országába.- Kisajá-
tították merthiszen övék volt az or-
szág és övék minden hataiom s a 
krisztusi igéknek is hajlékonnyá kel-
lett válnia az ő akaratuV szerint... 

A világtörténelem a szegényt el-
nyomó sanyargatások ezernyi-ezer 
megtörténését jegyezte föl. Az ú<i 1 

hatalom ugyanaz volt az egyiptomi 
íáraók korszakában, mint XIV. La 
jos höbéruias Franciaországában. 
Ugyanaz a cári Oroszországban, 
mint Mussolini fasi-zta Olaszországá-
ban. Ugyanaz a perzsa istenktrályck 
korában, mint Hitler Németorszá-
gában... Mert az összehasonítást 
igy tehetjük meg és ez szemlélteti 
azt, hogy az Istenember keresztre 
fes/ítése és az első pünkösd óta 
haladhatott a műveltség és a tudo-
mány, káprázatos fölfedezések vihet 
ték előre a technikát, de mégsem 
változott semmi, mert az úri ököl 
kegyetlensége megmaradt, mert bár-
mit hozott csudálatosát és szépet a 
fölfedezés, azt mind-mind az ember-
irtás tökéletesebbé tételére fordítot-
ták eddig és egy emberöltő alatt 
ké'szer rohant egymásnak a világ 
két fele, hogy... Ne is beszéljünk 
róla, hiszen tudjuk, hiszen még 
érezzük, még szenvedjük következ-
ményeit... 

Az ember ajkára tálul a kérdés: 
miért? Van, aki nem tudja megér-
teni, miért jött ez a két világháború 
s különösen miért a második az 
első tanulságai után? Pedig olyan-
könnyű megérteni, hogy a tőkés 
társadalmi rend önző és sivár ha-

szonéhségd diktált itt mindent s ab-
ban, amit nemzetinek hazudot* a 
hitleri német birodalom csupán az 
volt a nemzeti, hogy a német nagy 
tőke uralomvágya, kapzsisága ker-
gette előre a németek millióit, saj-
nos mi is a német nagytőke rab-
szolgái voltunk, tffennünket is meg-
masztegoltak hazafias szólamokkal.. 
és most a romok felett, amikor meg-
feszített izmokkal dolgozunk az új-
jáépítésen, akkor látjuk, akkor érez-

zük a hazugságok áradatát s akkor 
eszmélünk rá a gazságra, amely 
tűzbe, és vérbe, könnybe és pusztu-
lásba kergette a világot... 

A krisztushivő világ nagy ünnepe 
a piros pünkösd, amely a fehér ka-
rácsony, a fekete nagypéntek u'án 
következik el, hogy az igazság és 
szeretet eszméi, megváltás gondolata 
után hirdesse az eszmék diadalmas 
előretörését, a világ újjászületését, 
a szegényember felszabadulását.. A 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1, az. 

tüzes lángnyelvek itt vannak velünk 
ajkunk megállás^ nélkül hirdeti, hogy 
elkövetkezett az idők teljessége, a 
tőke nem lesz úr mirajtunk, az utolsó 
harcot vívjuk, a szellemi munkás és 
a kétkézi munkás együttesen indul 
rohamra, a szociális eszme megva-
lósulásáért, amely halomra dönti év-
ezredek véres hazugságait és fölé-
píti vágyaink megtestesülését a szo-
cialista államot... 

f rdy Antal. 

fölre ? Természetesen az ilyen álli-
tások észszerűden szemenszedett 
hazugságok. A rendőrség még en-
nek a gyanúját is igyekszik elke-
rülni, amikor a tettenért árdrágítók 
áruját még a helyszínen a maximá-
lis áron szétméreti. így tehát semmi 
vád nem érheti a rendőrséget. Ha 
inégis elkoboznák az árut, ugy 
afölött 

a Közellátási Felügyelőség 
és a város közellátási szer-

vei intézkednek. 
Mindezeket azért vetettük fel, hogy 

megvilágosítsuk a nagyközönség 
előtt, mennyi fáradságába, mennyi 
nehézségébe kerül a gazdasági rend-
örségnek és nem különben a Köz-
ellátási Felügyelőségnek a város 
közellátási szerveinek, hogy a de-
mokrácia legszebb vívmányát és 
alappillérét a forintot az igen sok 
oldalról jövő aljas támadásokkal 
szemben megvédjék. 

Megakadályozni 
a háborút l 

Az angol munkáspárt röpiratot 
adott ki, amely szerint Angliának 
nem érdeke, hogy bárki mellé fel-
sorakozzék egy jövendő háborúban. 
Bevin külügyminiszter épp olyan szo-
ros kapcsolatokat óhajt a Szovjet-
unióval, mint amilyen Angliát Ame-
rikához fűzi. Az angol—amerikai 
együttműködésnek az a célja, hogy 
megakadályozza a háborút. 

U j a b b intézkedések a d r á g a s á g e l len: 
Olcsóbb lesz a tipuscipő, felszabadítják a sertéshús forgalmát 
és megkezdik az olcsó gyapjúszövet gyártását 

A Gazdisági Főtanács legutóbbi 
ülésén ujabb nagyfontosságú dönté-
seket hozott a drágaság megakadá-
lyozására. A legfőbb feladat az, ho-
gyan lehetne az árakat letörni és a 
dolgozókat olcsó - iparcikkekkel el 
látni. A Gazdasági Főtaiács hatmil-
lió forintot folyósít a Kxtiinemüek 
bői megfelelő "mennyiségű tipusáru 
gyártásához. Elhatározták a rizs árá-
nak leszállítását is. A tipuscipő 
árát száz százalékkal drágítják az 

adóterhek. Ennek megakadályozá-
sára és a tipuscipők árána'; leszál 
litására, valamint minőségének meg-
javítására is megteszik a szükséges 
lépéseke*. Fölmerült az a terv, hogy 
tipusedényeket fognak gyártani, ame-
lyekre ráégeuk az árat. hogy ne le-
hessen drágábban eladni. Föleme-
lik a mosószappan termelést is. Fe-
lülvizsgálják a gyógyszer árát és a 
főváros közélelmezési bizottsága ja-
vaslatával is foglalkoztak, amely sze-

rint fel kell szabadítani a seriéshus 
forgalmát. 

Ebben a hónapban 200 ezer pár 
tipuscipőt fognak készíteni, ezenkí-
vül 400 ezer pár cipő javítási anya-
gát utalják ki 26 forintos áron, az 
eddigi 60—70 forintos árral szem-
ben. Textílneműekből junius hónap-
ban már 6 millió méíer fog rendel-
kezésre állani. 

Szentes harca 
az árdrágítók ellen 

Most, amikor az árdrágítók ismét 
vakmerő ellentámadásba kezdtek a 
dolgozók életnívója, általuk a de 
mokrácia ellen tekintetünk ismét a 
gazdasági rendőrség felé fordul, 
amely szerv az elmúlt hónapokban 
gigászi feladatokat és mérhetetlen 
nehézségeket oldott n eg a demo-
krácia legfontosabb alappillére a 
forint érdekében. Nézzük .sak meg, 
miben merül ki ennek a szervnek a 
tevékenysége: Sokoldalú, fáradsá 
gos nehéz küzdelemben. Az emberi 
makacsság, a pénzsóvárgás, a kraj-
cár éhség kemény megpróbáltatások 
tlé állítja az államrendőrség gazda-
sági 'osztályának detektiveit. 

Legelső feladatuk 

a kereskedők és iparosok 
állandó tervszerű ellenőr-

zése. 
A legnagyobb nehézséget azonban 

a piaci razziák 
adják. Az ünnepek előtt ismét fel-
szöktek a tejtermékek árai. Volt 
olyan nap, amikor a rendőrségi ri-
porter egyszerre 20—30 árdrágító 
asszonnyal is találkozott a rendőr-
ségen. Az azonban, hogy a gazda-
sági rendőrség mégis hatékonyan 
lépett közbe és működése eredmé-
nyes volt, látható, mert az elmúlt 
napokban csupán egy tejfeles asz-

szonyt állítottak elő árdrágításért-
De nemcsak tejterméket, hanem 
egyéb takarmányfeléket és korpát 
ardrágitanak a 100 %-osnál is ma-
gasabba", ezek a figyelemreméltó 
as s70 yságok. 

Igen sok nehézségei ad 
a beszolgáltatást nem telje-
sítő gazdák felelősségrevo-

nása. 
Régi beszolgáltatások, többszörös 
felszólítás után sem teljesitett gaz-
dákkal való bajlódás napirenden van 
a rendőrség gazdasági osztályán, 
aminek a vége természetesen biró-
s$g előtti felelősségre vonás, súlyos 
közellátási visszaélés vádjával. 

Állandóan ellenőrzik 
az ár je lző intézkedések be-

tartását 
Mennyivet könnyebb volna a rend-
őrség dolga, ha maga a vásárló kö-
zönség ellenőrizné és tartaná szem-
mel az árkifüggesztéseket, nemcsak 
saját magának, hanem a rendőrség-
nek is megkönnyítené a dolgát. 

Mégis mennyi alaptalan vád, 
rosszindulatúan koholt hazugság 
hangzik el e szervek felé. Legutóbb 
az egyk asszonyság, amikor elko-
bozták áruját, árdrágításon tetten-
érve, olyan kijelentést tett, hogy ta-
lán a rendőrök éheztek meg a tej-
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A nagy feladat 
Az utóbbi napokban országszerte 

rosszrafordult az időjárás és éppen 
ez a látszólagos „rossz idő" tölti 
el örömmel és bizakodással a ma-
gyar dolgozókat. Az eső, amely 
szerte az országban napok óta áz-
tatja a vetéseket, jó termést igér, a 
termés pedig a hároméves terv 
sikeres elinditásának egyik igen fon-
tos biztositéka. 

igen, nincs ma az országban 
fontosabb feladat, mint az, hogy 
minden erőt mozgósítson s minden 
demokratikus embert összefogjon a 
hároméves terv sikerének mielőbbi 
biztosítására. Ennek jegyében zajlik 
a belpolitikai élet, de a hároméves 
tervvel foglalkozik nem egy kül-
földi sajtóoigánum és rádió is, és-
pedig a terv elindításának és vég-
hezvitelének kétségtelen legfontosabb 
problémájával, a pénzügyi alappal, 
Ezt a kérdést vetette föi a napokban 
a moszkvai rádió hírmagyarázója 
is, rámutatván arra, hogy Magyar-
országon bizonyos köröknek tetszik 
az angolszászok terjeszkedő politi-
kája. Ezek a magyar körök olyan 
célzásokat tesznek, hogy az ameri-
kai dollár csak akkor Ozönlené el 
Magyarországot, ha ott megfelelő 
légkört teremtettek. Vagyis amerikai 
kölcsönt csak a reakciós kormány-, 
zatisl rendelkező országoknak adna. 
A magyar reakciós körök szívesen 
eladnák a7 országot bármilyen 
politikai követelés ellenében egy 
amerikai kölcsönért. Ez nem lenne 
egyéb, mint az ország' függetlensé-
gének aláaknázása. Az ilyen köl-
csön a magyar nép békés, függet-
len fejlődésének feladásával járna, 
ami ujabb súlyos megrázkódtaiás-
hoz vezetne. 

így állunk tehát egy esetleges 
amerikai kölcsönnel. De a három-
éves terv számolt ezzel s pénzügyi-
leg nem is külföldi segítségre van 
alapozva, hanem a saját a dolgozó 
Magyarország erőforrásaira. S itt 
első sorban kell felvetni a bankok 
államosításának ügyét, amely pilla-
natnyilag a belpolitikai életet is 
leginkább ' foglalkoztatja A két 
munkáspárt álláspontja tiszta és 
világos: a bankok hitelpolitikája 
nem produktív és a nyújtott hitel 
nem szolgálja a dolgozók érdekeit, 
a bankokat tehát államosítani kell. 
A Kisgazdapárt szintén tanácskozott 
erről a kérdésről azonoan pozitív 
válarzt nem adott, bár hangsúlyozta, 
hogy a hároméves terv augusztus 
elsejei elindítása rendkívül fontos. 
Szerintünk azonban a bankok álla-
mosításának kérdésére csak határo-
zott igennel, vagy nemmel lehet 
felelni s a nem felelet egyúttal a 
hároméves terv ellenzését is jelenti. 

Minden remény megvan arra, 
hogy részletkérdésekben is még 
idejében közös nevezőre jutnak a 
koaliciós pártok s a stabilizáció 
első évfordulóján, augusztus elsején 
az összefogott demokratikus erők 
elindíthatják hódító útjára a három-
éves gazdasági tejvet, amelynek vé-
gén már ottlátjuk kiformálódni a 
dolgozón biztonságosabb, emberibb 
megélhetését. (Oy. A.) 

Egy szabadságpárti képviselő 
letartóztatását kéri az államvédelmi osztály 

Jöjjön pünkösdkor 

Szűcshöz, 
hol jó zene mellett föl szóra 
kozhat Reggel 4-íg nyitva. 
Szivet pártfogást kér 

S Z Ű C S A N T A L 
UoresméroB Nyirí-kfa 

Nagyiván János szabadságpárti 
képviselő május 11-én a Csongrád 
megyei Kistemplom községb n be 
szédet mondott a Szabadságpárt 
zászlóbontó gyűlésén. A beszolgál-
tatás megtagadás i uszította hall-
gatóit, becsmérelte a hároméves ter-
vet, szidta a kormányt, leszólta a 
demokratikus államvezetést, támadta 
a pártok vezetőit, dicsérte a tüntető 
szegedi diákokat és támadta amun-

Szentesen is megszervezik 
a hadifoglyok fogadását 

kásságot. 
Nagyiván János ellen igen sok 

feljelentés érkezett s az államvédelmi 
osztály megindította a nyomozást és 
átiratot intézett a szegedi népügyész-
séghez, hogy a képviselőház men-
telmi bizottságától kérjék ki a sza-
badságpárti képviselőt és demokrácia 
ellenes magatartása miatt helyezzék 
előzetes letartóztatásba. 

Hosszú heteken át gyűjtött a SAS 
mozgalom szerte a vármegyében arra, 
hogy a hazatérő hadifoglyainkat mél-
tóképen fogadhassa. A gyűjtés ered-
ménye igen szomorú, mert mindössze 
16 ezer forint gyűlt össze az egész 
vármegyében, amit a társadalom 
nagyfokú részvétlenségével és közöm-
bösségével lehet csak magyarázni. 
Talán nagy befolyással volt erre az 
is, hogy sokan nem hitték azt, hogy 
hadifoglyaink ilyen hamar hazatér-
hetnek és éppen ezért nem adakoz-
tak erejükhöz mérten erre a nemes 
célra. Az a néhány ezer forint, ami 
összegyűlt, Csongrád megye és Szen-
tes közönsége el-nyésző részének ta 
nuskodik csak nemes áldozatkész-
ségéről. 

Mos! azonban tnár az ígérgetések 
helyett a tettek korszaka következik. 
A társadalom meggyőződhet arról, 
hogy nem merő kitalálás volt ?z a 
cél, amire a „Siess, Adj, Segíts" vé-
gezte a gyűjtést néhány áldozatkész 
asszony nekapcsolódásával, hanem 

valóság, örömteljes valóság. A Szov-
jetunió már megindította a hadifo-
goly szerelvényeket hazafelé és már 
a közeli hetekben több tízezer elsza-
kadt vérünk tér vissza hazájába. Fo-
gadásukra Szentesen is megtörténik 
minden előkészület és most újólag 
megindítják a gyűjtést, hogy a hosszú 
évek nélkülözései után hazatérő hadi-
foglyok láthassák: az ország várta 
őket, méltányolta azokat az áldoza-
tokat, amelyeket érettünk hoztak és 
meleg szereteltei öleli őket keblére. 
Szükséges, hogy a társadalom bebi-
zonyítja áldozatkészségét ugy a gyűj-
tésben, mint az adakozásban. Az 
eddig összegyűlt 16 ezer forint csak 
egy csepp a tengerben. Ha az egyes 
vármegyékből beérkező híreket ol-
vassuk, szomorúan kell tapasztalnunk, 
hogy Csongrádmegye a gyűjtés terén 
az utolsók között szerepel. 

Itt az utol ó alkalom, hogy váro-
sunk társadalma is bebizonyítsa ál-
dozatkészségét. 

Felakasztláö 
búbánatos kedvüket a szegre mind-
azok akik eljönnek pünkösd első nap-
ján, azaz ma délután 6 kor a Szociál-
demokrata Párt székházában tartandó 
müsoroí, zenéb ünnepségre. Mert a 
SzIM műkedvelő gárdájának minden 
egyes műsorszámát hatalmas taps-
orkánnal fogja jutalmazni a közön-
ség, ha ugyan lesz rá ideje, mivel a 
szemében megjelenő könnyeket kell 
törölgetnie a nagy kacagástól. De, 
hogy a jó hangulata a műsor után 
is megmaradjon, erről a szociálde-
mokrata asszonycsoport fog gondos-
kodni ízletes vacsorával, jó italokkat, 
hogy visszaszerezhesse a nagy ka-
cagásban elvesdett erejét, amire pe-
dig szükség lesz, mert jó zene. mel-
lett éjfélig szórakozhat, táncolhatja a 
csárdási, keringőt és tangót. 

Üzletnyitás I 
Tisztelettel értesítem a nagy-
érdemő közönséget, hogy üz-
letemet 

a volt Topogó-épület helyiségében 
ismét megnyitottam. 

Kérem A nagyérdemű közön-
ség szíves pártfogását. 

S Z A B Ó I M R E 
hentes <*» mészáros mester. 

„ I N T E R M E Z Z O " HANGVERSENYE 
\ 

pünkösd hétfőn d. u. 5 és este 8 órakor a Tóth József színházban 

Közreműködnek: 
Romvári Gertrúd fimszinésznő, Juhász József filmszínész. Szabó Andrág 
zongoraművész. Verebes Tibor dr. hangversenyénekes. Osváth László szinm. 

Madarat tolláról... 
A rendőrség Csorna Sándor nagy 

kállói lakos, a Függésén Kisgazda-
párt képviselője ellen a köztársaság 
védelméről szóló 1946 VII. tc. 7. 
szakasza második bekezdésébe üt-
köző vétség miatt eljárást indított. 
Csorna a fasis^a Baross Szövetség 
tagja volt és közismert volt jobbol 
dali beállítottságáról. Jelenleg is ba-

ráti köre kizárólag volt internáltak 
ból, csendőrökből és egyéb szélső-
séges jobboldali elemekből állott. 
A Köztársaság demokratikus intéz-
ményeiről, a köztársaság elnökéről, 
valamint saját pártjáról nyomdafeté-
ket nem tűrő hangnemben nyilat-
kozott. 

Csodálkozik 
a japán császár 
A japán parlament törvényt ho-

zott, amely i;zerint a császár és csa-
ládja is köteles adót fizetni. Az ural-
kodóra kivetett első adó összege 5 
millió yen. Megadóztatták a szent-
ékszerek kivételével a japán császár 
magánvagyonai is. A császár levelet 

i intézett a parlamenthez, amelyben 
ezt ír ja: „Én a császár c*odálko-

i zom, hogy nekem is adót kell fi-
j zetnern. A törvényt azonban tudo-
1 másul veszem". | — — — 

Bakteorológiai 
háborún 
törik a fejüket 

Az EgyestIt Államokban három 
tudós összeállította annak a mintegy 
35 fertőző és . ragályos betegségnek 
a listáját, amelyeket egy jövő biktc-

t orológiai háborúban fei lehetne hasz-
i nálni. Az egyik new-yorki lap jelen-

tése .szerint erre a „hadviselésre" 
1 a legalkalmasabb a tüdővész és ál-
1 talában a légző szerveket megtámadó 
I fertözietések. 

Itt keresd a „tettest": 

A fakultatív vallásoktatás kérdését 
a Kisgazdapárt vetette fel 

Nem akarták elhinni, amit mond 
tunk, sőt kisgazdapárti berkekből a 
lekülönbözőbb rágalmakat szórták a 
munkáspártok felé a fakultatív val-
lásoktatással kapcsolatban mig végre 
végre most egy ki gazda miniszter, 
Ortuíay Gyűli maga elismerte, hogy 
a fakultatív vallásoktatás bevezeté-
sének gondolatát éppen a Kisgazda-
párt vezetősége vetette f-i. Kijelen-
tette a kulluszminiszier azt is, hogy 
a legszigorúbb eljárás a!á vonják 
azokat a kisgazda képviselőket, akik 
szembehelyezkednek a párt v ezetőség 
határozatával és azt támadják. 

. Remélhetőleg a legilletékesebb 
nyilatkozat után lecsendesül a ha-
zug demagógia. 

Az Iparos Nőegylet 

ma tartja hangulatos 

R ó z s a - e s t j é t 
az Ipartestületben. 

Zenét« Oábor Pista kombinált zene-
kara szolgáltatja. Szeretettel vártuk a 

mulatni vágyó ifjúságot. 

Angol-magyar 
árucsere egyezmény 

Angol kereskedelmi delegáció tár-
gyal a brit közellátásügyi államtitkár 
vezetésével néhány nap óta Buda-
pesten. A tárgyalások eredményre 
vezettek és pénteken aláírták 'az 
angol-magyar ¿rucsrre egyezményt, 
Az egyezmény elvi megállapodáso-
kat tartalmaz a Magyarországból 
Angliába irányuló bútorszállításra és 
a Magyarországon nélkülözhető élei 
miszerek angliai exporíjára vonat-
kozóan 

cAnyák csapja 
A róm. kat. általános iskola május 

26 án, pünkösd másnapján délután 
4 órai kezdettel a központi iskola 
udvarán Anyák Napja-ünnepélyt tart, 
mclyYo*a kedves szülőket éi» érdek-
lődőket szeretettel meghívja a tan-
testület. 

Budapest U . ^ j 25. 

k ™ ? n : * z e n e Hanglemezek. Közben: Naptár. 8: Hírek. Műsoris-

ft^O Ppfiw!^?' P^lettzene- egyveleg. 
8.30. Peskó Zoltán játszik a vas ut-
cai templom orgonája. 9: Evangéli-
kus vallásos félóra. 9.30: Református 
vallásos félóra. lo: Katolikus egy-
^ J i ének és szentbeszéd a Bazili-
kából. 11: Könyvek, képek, szobrok. 
1 1 , 2 0 : , J 5 o ! ? a í a z e n e - 12.15: Anyák 5 

, 2 ; Í*? : Zso,tárok könyve. 12.45: 
Bányászfélóra. 13.15c Tabányi Mi-
hály Pinochio j a z j ^ ^ e s e . 13.45: 
Vasárnapi ö r ö m ö f " W O : Ünnepi 
hanglemezek. 15: Az elbeszélés ma-
gyar mesterei. 15.20; Szórakoztató 
hanglemezek 15.45: Boldizsár Iván 
vasárnapi krónikája. 16: Bura Sán-
dor cigányzenekara muzsikál. 17.10: 
Magyar Parnasszus. i 8 : Török Sán-
dor vasárnapi beszélgetése Passuth 
r f iüvl' a " ° ? á , i s z s e n i r ő l . 18.20: 

D a , U ^ ! Í A , 1 9 í S é P s * r ö operaest. A 
Rigolettótól a Falstaffig. 20: Hirek. 
Sporthírek. 21: ArWhangja . 2110: 
? ? o n Ö r u é t T Ndgy B é , a zongorázik. 
T l ' 3 0 j Vasárnapi rádióankét. 22.25: 
Mit hallunk holnap? 22.35: Tánc-
zene. Hanglemezek. 23 00: Verseny-
művek. 

Hét'ő, május 26. 
7: Reggeli zene. Hanglemezek. 

7.20: Áttelepítési kormánybizt. 
közleményei. 8: Hirek. Műsorismer-
tetés. 8 20: Vivaldi és Bach mű-
veiből 9: Katolikus egyházi ének 
és szentbeszéd a Ferencesek tem-
plonából. 10: Görögkatolikus egy-
házi ének és szentbeszéd a Rózsák 
terén levő templomból. 11: A házi 
együttes játszik Kompohi György 
énekel. 12 15: Hanglemezek. 1240: 
Hangos Híradó. 13: Hanglemez. 
13.10: Tavaszi fény: Tavaszi versek. 
13.40: Tuto Groia román jazz-éne-
kesnő énekel. 14.10: Ünnepi hang-
lemezek. 15: Lakato&Sándor cigány-
zenekara. 15.45: Ráklizsár István 
ünnepi króniká j f c ^^s Eladó az 
egész világ. 16.45: Megnéztük a 
kisfiammal a közlekedésügyi kiállí-
tást. 17 10: Pünkötdi vidámság. 
17.55: Áttelepítési kormánybiztos 
közleményei. 18: A mi kis műso-
runk. 19 30: Oosz dalok és táncok. 
19.45: Falurádió. 2020: Magyar 
muzsika. 21.15: Párisi hiradó. 
Hangfelvétel. 22.25: Mit hallunk 
holnap? 22 30: Áttelepiíési kormány-
biztos kőkeményei. 22 35: Szóra-
koztató muzsika. Hanglemezek. 0 30 
Hirek ehzperantó nyelven. 

Kedd, május 27. 
7.30: Izraelita vallásos félóra. 8: 

Hanglemezek. 8.15: Heti zenés ka-
lendárium. 9: Rigó Jancsi cigány-
zenekara. 12.15: Csermely Egon 
jizz-egyílttese. 13: Londoni képek. 
13.20: Bencze Miklós énekel, Brodsz-
ky Ferenc gordonkázik. Z >ngorán 
kisér Kardos I Iván. 14.10: Hangos 
Híradó. 14 25: Az Apolló kabarétól 
a Pódiumig. 15: Szövetkezeti ne-
gyedóra. 16: Nag/ Margit emléke-
zete. 16.40: Petőfi *iága: Petőfi, a 
családapa. 17.10: Párihiradó. 17.30: 
A Hadifogoly Hiradó rádióközlemé-
nyei. 17.35: A Vöröskereszt közle-
ményei. 17.55: Áttelepítési kormány-
biztos közleményei. 18: Tánczene. 
18.15: Mit üzen a rádió? 18.45: 
Daluk. Hanglemezek- 19.10: Közve-
títés a Fővárosi Operettszínházból: 
R L ó Jancsi. Kb. 20.30: Hirek. 
Sporthírek. Kb. Hírek és 
krónika oroszul. 2ft-Xiirek. 22.45 
Átíelepiiési kormánybiztos közlemé-
nyei. 22 50: Hanglejek. 23: BBC 
ajánflékhanglemezek. 

O A Aí\ hold lucernát, bodorkát 
2 U - 4 U Ja(?y g y e P e t keres«* 

első részkaszáíásra 
Ujj Sándor Lázár VH*>8 utca 17 szám 

1 



HIREK 
Ma május 25. Rom. kat. Pünk. v. 

protestám Púnk. v. 
Vízállás jelenté«: Tisza 24-én 28, Kurca 

300. / 
Hőmérséklet. + 8 fok ' 
Időjárásjelentés . Mérsékelt szél. felhős 

idő, a hőmérséklet emelkedik. 
Ügyeletes gyógyszertárak • május 24— 

30. Ihász—Olák-
Szabadság Mozgó: Teherán. 

— Lapunk legközelebbi száma 
Pünkösd ünnepe miatt 28-án, 
szerdán reggel a rendes időben 
jelenik meg. 

— Házasság. Székely Macus és 
Franyó János r. ny. alhadnagy ma 
délután fél 7 órakor tartják esküvő-
jüket a Szent Anna plébániatem-
plomban. 

— Hegyközség felhívja tagjait, 
őrizkedjen az erőszakos permetezők-
től, kik a hegyközségre hivatkozva 
erőszakoskodnak. Permetezésre senki 
megbízást nem kapott, tanácsért for-
duljon a Hegyközséghez. Elnökség. 

— A Zsoldos-malom Jkazántisz-
títás miatt f. hó 27-től június hó 
2-ig üzemszünetet tarl. 

— A városi 48-as Ifjúsági Bi-
zottság 27 én, kedden d. u 6 óra-
kor a június 1-i ifjúsági nappal 
kapcsolatos fontos megbeszélést tart 
a városhazán. Az összes szervezetek 
küldjék el megbizottaikat. 

— Vetitettképes előadás. A vá-
rosi szabadművelődési tanács pün-
kösd-hétfőn este vetítettképes elő-
adást tart a helsőecseri iskolánál. 

— A Magyarországi"Építőipari 
Munkások szentesi csoportjának ve-
?ctőségc í. hó 25-én, vasárnap d. u. 
5 órakor Török János főtitkár szak-
társ bevonásával vezetőségi ülést tart. 
A vezetőségi tsgok pontos megjele-
nését kéri az elnökség. 

— Megnyílt a László-féle kert 
helyiség József Attila-u. 6. sz. platt. 
Pünkösd első és másoüiK napján 
reggel 4-ig nyitva. Zenét ifj. Fehér 
László és zenekara szolgáltatja. Sze-
retettel vár mindenkit a tulajdonos. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

— Felhívás. Szentes város leg-
szebb-helyén a Széchenyi-ligetben 
megnyílt az „Ökrös söröző.* Állan-
dóan frissen csapolt sör, jégbehütött 
italok, valamint hideg és meleg éte-
lek kaphatók. Szives pártfogást kér 
Ökrös János vendéglős. 

— Hársfa-virág szedése csak a 
város áttal megbízott győgynövény 
gyüjtö által foganatosítható. Aki en-
gedély nélkü! gyűjt hársfavirágot a 
város területén kihágást követ el. 

Minden közmunkáról, versenytár-
gyalásról. rendeleírcW táj, ko/tatja a 

Iparosoknak, vállalatoknak nélkülöz-
hetetlen Megjelenik minden pénteken 

Az alábbi megrendelést, levelező-
lapra felrúgás,tva k ü l d j e be. 

T. „Kisiparos" kiadóhivatala 
BUDAPEST 
VII. Dohány u. 12. 

Megrendelem a „Kisiparos"-! 
Egynegyed é / r e 10 — forint 
Félévre 18 - forint 
Egyévri- 34'— forint 
(Né", foglalkozás, pontos lakcím) 

Fizessen ele 
a Szentesi Lapra 

Szemenyel Tivadar 
10 hónapi fogházat kapQtt 

Ismeretes, hogy a rendőrség máí-
cius elején hullarabló és besurranó 
tolvajbandáról rántotta le a Jeplet, 
amely bandának egyik tagja volt 
Szemenyei Tivadar is a Szentesi 
Újság szerkesztője. Az ügyben a 
napokban hirdetett Ítéletet a szegedi 
bíróság. Szemenyei Tivadart és ifj. 
Tamási Pált 10 hónapi, Molnár 
Farkas Lajost 8 hónapi fogházra, 

míg Turi László ószerest 1 évi 
börtönre ítélte. Az ügyész súlyos-
bításért, a védő pedig enyhítésért 
fellebbezett. 

Az ügynek tehát még lesz foly-
tatása, ami azonban a legérdeke-
sebb, mostmár nemcsak Szemenyei 
ur,, hanem három másik bűntársa 
is szabadlábon van. 

L BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Május 25—27» Budapesttel egyidöben ! 3 napig I 

Nincs időm a szerelemre 
Napsugaras vígjáték. A szerelem romantikája. Egy mindent túlélő 
szerelem története. FŐST: Claudette Colberf, Fred Mac Murray 

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

Pünkösd hétfőn 
„Intermezzo" hangverseny 

Jelentős művészi eseménynek 
ígérkezik az „Intermezzó" hangver-
senyiroda pünkösd hétfői nagysza-
bású hangversenye a Tóth József 
színházteremben, délután 5 ¿s este 
8 órai kezdettel. Jegyek elővételben 
a Szantay dohánytőzsdén kaphatók. 
A hangverseny műsora a következó: 

1. Beköszöntő. Elmondja Juhász 
József színművész. 

2. Osváth László szavalómüvész 
szavai: 

a) Petőfi Sándor: Levél Arany 
Jánoshoz, b) Ady Endre: Az én 
menyasszonyom, c) Villon: Ballada 
a parlamenthez. 

3. Romváry Gertrúd énekel: 
Zerkovitz: Csókos asszony, b) 

Schubert: Szerenád. 
4. Szabó András zongoraművész 

zongorázik: 
a) Beethoven: E-moll szonáta. 

Opus 90. 2. tételben. 
5. Romváry Gertrúd vidám ver-

seket szaval. 
6. Dr. Verebes Tibor énekel: 
a) Pergolare: Nina, b) Pusztai 

rózsa, c) Lehár: Barackfavirág dal 
a Mosoly országából. 

S z ü n e t 
7. Osváth László szaval: 
a) Kosztolányi D.: Mostan szines 

tintákról álmodom, b) Csordás N. 
Dezső: Vihar, c) József Attila: 
Szocialisták. 

8. Romváry Gertrúd énekel: 
a) Kálmán Imre: Az asszony 

összetör, b) Francia népdal. • . 
9. Szabó András zongoraművész 

zongorázik: 
a) Debussy: A lenhaju lány, b) 

Debussy: Amit a nyugati szél látott, 
c) Chopin: 2. tanulmány. 

10. Romváry Gertrúd inagán-
számai. 

11. Dr. Verebes Tibor magán-
számai : 

a) Schubert: Türelmetlen szerető, 
b) Mozart: Bölcsődal, c) Puccini: 
Á'ia a Bohémélet I. felvonásából. 

Konferál: Juhász József színmű-
vész. Az énekszámokat Szabó And-
rás zongoraművész kiséri. 

MEGHÍVÓ 

A Szociáldemokrata Párt Női Csoportja 
Pünkösd első napján délután 6 órakor 
a Pdrt székházban Kossut h-u. 26. sz.) 
műsoros a e n és 

kávé-délutánt r.n*e.. 
Belépődíj n in c s. Mindenki a fogyasztást fieeti. 
Tdnc éjfélig. Mindenkit szeretettel vár a Vez etőség 

Legújabb 
A japán képviselőház bizalmat 

szavazott az új miniszterelnöknek, 
aki szocialista. Ez az első eset Ja-
pánban, hofcy szocialista ember áll 
a kormány élén. 

Olasz hivatalos körökből érkezett 
jelentés szerint Olaszország csak 
a nag\ «atal nak után fogja ratifi-
kálni a békeszerződést. 

Az egyiptomi miniszterelnök kö-
zölte, h >gy országa kölcsönt kér az 
Egyesült Államoktól. 

Párthfrek 
F. hó 25-én d. e. 11 órakor a 

Rendező Gárda- értekerietet tart. 
Május 26-án d e. fél 11 órakor 

a földműves bizottság fontos ügy-
ben értekezletet tart. 

BÉLA BÁC8I 

SZENTESI LAP! 1947. máj. 25. 3 

U»á*Pitén 
á l l a m i s o r s j á t é k 
Főnyeremény: 50.000forint 
Nyeremények: 25.00Q 2 x 10.000, 
2 x 5.000, 10 x 2500, 16 x 2 000, 
24 x 1.000 stb. összesen 16 650 
nyeremény 500.000 forint értékben. 

Sorsjegy ára: 
Eflász: 5 Ft. Fél : 2.50 F t 
Húzás Budapesten, 1947. június 
hó 10-én déli 12 órakor a Szé-
kesfővárosi Magyar Pénzügy-
igazgatóság Budapest. V., Szalay 

u. 1 0 - 1 4 . alagsor 7 szám. 
A húzást a rádió is közvetíti. 

Sorsjegyek kaphatók: A Székesfő-
városi M. Pénzügyigazgatóságnál 
(Budapest, V., Szalay-u. 10—14. fél-
emelet 1.) minden dohányárusnál és 
osztálysorsjegy főárusítónál, azonkí-
vül egyes pénzintézeteknél. A pénz 
előzetes beküldése esetén a m. pénz-
ügy igazgatóság a sorsjegyeket portó-

mentesen küldi meg. 

Iparos hirek 
Az Ipartestület jegyzC hivatala 

értesiti a kovács, lakatos stb. ipa-
rosokat, hogy részükre a : ovácsszén 
megérkezel]. Átvehető május 29-ig 
Krausz testvérek Klauzál-utcai fate-
lepén. 

A cséplőtanfolyam bizonyítványai 
megérkeztek. Átvehetők sürgősen a 
hivatalnál. 

Megérkezett a májushavi vas és 
lemezutalvány, mely május 29-től 
vehető át á jegyzői hivatalban. 

A hajdúszoboszlói, hévízi és ba-
latonfüredi iparos „üdülő-házak" 
megnyíltak. Felvétel iránt jelentkezni 
lehet az Ipartestületen keresztül. 

Kisipari kölcsön elnyeréséhez szük-
séges nyomtatványok egyelőre ki-
fogytak. Ujabb nyomtatványok má-
jus 29 tői lesznek kaphatók. 

Az Ipartestületnél junius 20—22-ig 
nagyszabású „Tanoncmunka kiállí-
tás" lesz. Már most felhívjuk ipa-
rosaink és az érdeklődők figyelmét 
ez alkalomra. 

Az Ipartestület által rendezendő 
őszi „ipari szakmai bemutató" szep-
tember 28 — október 6-a között 
lesz megtartva. Kérjük iparosainkat, 
hogy az érdeklődésre való tekintettel 
hely foglalás végett junius 15-ig 
okvetlen jelentkezzenek az Ipartes-
tület jegyzői hivatalában. 

Uj mestervizsga előkészítő tan-
folyam legközelebb junius 20-án 
kezdődik. Jelentkezéseket elfogadunk. 
Tandíj 30 forint. 

M E Q N Y I L I K I 

halászcsárdája 
a kistiszasziget s a r k á n 
pünkösd ilsft napján — 

Elárverezek 
1947. május 28-án d. e, 
11 órakor Szentesen Dó-
sai Molnár u. 2 sz. alatt 
7.600 forintra becsült 
ingókat: teherautó és 
ócskavasáruk. 

Pardy Gábor 
bírósági végrehajtó. 

Hirdessen lapunkban! 
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Felvétel a Szentesi Dol-
gozók Polgári Iskolája 
/. osztályába 

A dolgozók polgári iskolája kö-
zépfokú tanulmányok folytatására 
nyújt lehetőséget azoknak a felnőtt 
dolgozóknak, akik önhibájukon kivüí 
nem tudhattak tovább tanulni. 

A Vallás- és Közoktatásögyi mi 
niszter úr költségfedezet hiján már-
ciusban nem engedélyezhette az I. 
osztály megnyitását, az engedély 
azonban most megérkezett, igy mind-
azok a dolgozók, akik tovább sze-
retnének tanulni, augusztus hónap 
végéig elvégezhetik a polgári iskola 
I. osztályát. 

Amennyiben 15 tanuló jelentkezik 
felvételre, ugy május hó 29 én, csü-
törtökön este 6 órakor megkezdődik 
a rendes tanítás. 

Beiratkozás : 1947. évi május hó 
27. és 28 án este 6 órától 9 óráig 
lesz az állami polgári fiúiskolában. 
(Állami polgári leányiskola épülete). 
Beiratkozhat minden dolgozó, aki el-
végezte az elemi iskola IV. osztályát, 
16 életévét betöltötte, de 45 évesnél 
még nem idősebb. 

Az iskola teljesen dij i.entes. Tan-
díj és vizsgadíj nincs. 

Tanítás minden nap este 6 órától 
10 óráig tart. 

Tanulni vágyó dolgozóknak, ér-
deklődőknek egyéB részletekre is 
készséggel nyújt felvilágosítást a pol-
gári fiúiskola igazgatója, a dolgozók 
iskolájának vezetője. 

Megnyílt 
Gyopárosfürdő 

AZ Aliöld legszebb lüidchclye 
Fóidény: júniés 15-től augusztus 31-ig. 
Nagy strandja, árnyas parkja, zenés 
vendéglói. szállottéi nagyszerű szóra-
kozást és ¿idülést nyújtalak. Jó konyha, 
pontos és figyelmes kiszolgálás. A lür-
dő Orosháza város határában feks/ik 
és vasúton könnyen megközelíthető. 
Kérjen tájékoztatót Orosháza m. 

város javaddlmi hivatalától. 

Pedagógiai kiállítás 
nyilik meg 5^entesen 
f. évi junius hó 15-én, délelőtt 
10 órakor a Magyar Szovjet Műve-
lődési Társaság szentesi csoportjá-
nak székházában (Horváth Mihály-
utca 10), í melynek megnyitására 
dr. Faragó László egyetemi tanár 
fog ellátogatni városunkba és egy-
ben előadást is tart a Társaság 
székházában. Ezt megelőzőleg, juni-
us 14-én este 8 órakor ugyancsak 
a Társaság rendezésében nagy dal-
est keretében fog bemutatkozni a 
szeniesi közönségnek a budapesti 
Vidám Opereitszinház primadonnája, 
a gyönyörű Kovács Rózsa és part-
nere a szentesi születésű Palotás 
(Sáfrány) Imre, akit a rádióból elő-
nyösen ismer a szentesi közönség 
is. Ezenkívül a műkedvelő gárda 
előadja a .Medve* című b.ohczatot 
és Sáfrány Nándor pedig* magyar 
népdalokkal lép a szentesi közönség 
elé. Az elő idás jövedelme hadifog-
lyaink felsegélyezésérc lesz fordítva 
es annak jegyeire előjegyzés esz-
közölhető a „Rózsa illatszertárban" 
(Ady Endre u. 3 ) . Előadás után 
reggelig tartó tánc less és ezért 
ajánlatos a jegyekről előre gondos-
kodni. 

Fekete M. u. 1. alatt aladó egy komplett 

kocsitengely vasalással 

Hirdetmény 
A 4900/1947. M. E. számú ren-

delet értelmében a törvényhatósági 
jogú és megyei városokban minden 
házadó alá esö (adóköteles vagy 
ideiglenes adómentes épület, vagy 
épületrész) után épületjavitási hozzá-
járulást kell fizetni. 

Nem kell hozzájárulást fizetni a 
házadó alá nem eső és a házadó 
alól állandóan mentes épületek után. 

Mentes a hozzájárulás alól az 
1946. évi augusztus hó 1. napja 
után megkezdett építkezés eredmé-
nyeként emelt minden uj épület 
vagy épületrész. 

A hozzájárulást a háztulajdonos, 
illetve az a személy köteles fizetni, 
aki a bérjövedelem felöl a magán-
jog szabályai szerint rendelkezni 
jogosult. A hozzájárulás az ingat-
lant közvetlenül terheli. • 

A hozzájárulást az 1947. évi áp-
rilis hó 1. napjától, az 1949. évi 
március hó 31. napjáig terjedő két 
évi időtartamra kell,fizetni. 

A hozzájárulás összegét a városi 
adóhivatal szánu>lja ki és azt az 
Aalapnak városkent nyitott postata-
karékpénztár számlájára kell a be-
fizetés céljára szolgáló és a városi 
adóhivatal által kikézbesitendő név-
reszóló, egybefüzöít befizetési lap-
tömbben levő lapok felhasználásá-
val befizetni. A laptömbnek a hoz-
zájárulás kiszámitasára vonatkozó 
adatokat feltüntető részét a városi 
adóhivatal által kibocsátott fizetési 
meghagyásnak kell tekinteni. 

Az évi 36 forintot el nem érő 
hozzájárulás két félévi részlegben 
április és október hó 1-én esedékes 
és a junius hó 30 ig, üíetve decem-
ber hó 31 ig adópótlékmentesen 
fizethető. 

Az évi 36 forintot elérő, ille've 
meghaladó hozzájárulás 12 havi 
részletben minden hó 1. napján 
esedékes és az illető hónap 15. 
napjáig adópótlé^ mentesen fizethető. 

A már lejárt részletek a befize-
tési laptömb kézbesítésének napján 
esedékesek és az atíól számított 
15 nap alatt fizethetők adépótlék 
mentesen. Késedelmes fizetés esetén 
adópótlék felszámításának van helye. 

A hozzájárulás címén fizetei dö 
összegek felszaporodásának mege-
lőzése céljából a házbiriokosok a 
hozzájárulás fejében járó havi rész-
leteket a befi2eté*i laptömb kézhez 
vétel előtt is kötelesek a városi adó-
hivatal idevonatkozó befizetési la-
pokkal ellátott értesí;ése alapján be-
fizetni. A hátralékok köz^dók mód 
jára lesznek behajtva. 

Bővebb felvilágosítást és útbaiga-
zítást a városi adóhivatal nyuj! és a 
kifüggesztett hirdetmény tartalmaz/a. 
671 Városi adóhivatal. 

Ingatlanforgalom 
Gábor László és neje megvették 

Túrák Dániel és neje Szegfű u!ca 
8 számú házát 5 ezer forintért. 
Gregus János és neje megvették 
Balázs Sándor és neje Balogh Jlnos 
utca 32 számú házát 5 000 forintért. 

INNEN- • 
ONNAN 

Radar-kászUlákkal egy 
láda pezsgőt halásztak 

A balti tengeren svéd tudósok kí-
sérletet folytattak a Radar-készülék-
nek a halászatban való alkalmazására 
Az egyik kísérlet alkalmával a radar 
váratlanul értékes zsákmányhoz jut-
tátta a svéd társaságot. A tenger 
mélyén egy láda finom pezsgőt ta-
láltak, amelyet - mint azt későbbi 
vizsgálat megállapította — néhány 
évvel ezelö.t vámvizsgálat elől me 
nekülő csempészek dobtak a tengerbe, 

w 
Gyilkosság a 11 -es miatt 

Hajduszováton vasárnap labdaru-
gómérkőzés volt, amelynek során 
Sárosi János 19 éves fiatalember 
összeszólalkozott egy fiatalkorúval a 
megítélt 1 l-es rriatt A vitatkozás 
hevében a fiatalkorú kést rántott elő 
és szivén szutta Sárosii, aki hangta-
lanul összeesett és azonnal meghalt. 

Alomba hipnotizálták s 
kifosztották a cigányok 

| Különös efetről számol be a Győri 
Újság. Az egyik jómódú söpíérpusztai 

; paras/íasszonyhoz két c'gány állított 
öe s merően nézték az asszonyt. Az 

i asszony nénár.y perc múlva eíálmo-
i sodott és eszméletét vesztett *. Mikor 

magához tért, lakását Kifosztva, fel-
dúlva találta. A hipnotikus módszer-
rel dolgozó cigányok kétezer forint 
értékű holmit vitíek magukká'. Kéz-
rekeritésükre momozás indult. 

Észak - Oroszországban 
havazik 

A moszkvai rádió jelentése szerint 
az európai Oroszország ¡egtöbb ré-
szében hideg időjárás uralkodik és 
az ország iegés-akihb részében ha 
vazott. Mos/kvában a hőmérséklet 
csütörtökön reggel mindössze két fok 
Celsius volt. 

J ó , s z é p , c s i n o s , i z i éses 

könyvet, 
d í s z m u n k á t , stb. 

1 F t i h r e r 
könyvkötő k t iz í t 

Simonyi Ernö-u. 31. 

BOOjóSongyíirnöicsös 
kb Z00 db termoíM adó 

Cim a kiadóhivatalban. 

Bútornakvaló » l í Á diófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 alatt. 

H a kg-kéf i t 3 6 f i l lért f i z e t : 

1 kg. lisztért 1.30 kg. kenyeret kap 
N e m kell s e m m i t f i z e t n i e : 

1 kg. lisztért 1 kg. kenyeret kap 

a Kenyérgyárban 

r SPORT ~| 
LABDARÚGÁS 

Pünkösdi műsor 
Ma délután 4 órakor a kis derby 

Sz. Máv. -Sz . M.T.E. II. oszt, — 
utána 6 órzkor Jánoshalma—SzMTE 
I. oszt bajnoki. 

Holnap délelőtt 10 órakor szen- -
tesi Diákválogatot—Széchenyi keres-
kedelmi iskola (Budapest) játszik a 
Szent László kupa döntőbe való ju-
tásért. 

Pünkösd hétfőn d. u. fél 4 órakor 
Kereskedelmi alkalmazottak—önálló 
kereskedők. 

Utána d. u. 5 órakor a budapesti 
MaDISz—S/MÁV S E íérfi kézilabda 
mérkőzés. 

Utána 6 órakor kerül sor Grácz— 
Bécs Szentes vasutasainak nagy 
összecsapására. 

F e l h í v á s * 

FJhivom mindazokat a gazdál-
kodókat, akikké! eddig bármilyen 
ok miit az 1 9 4 7 - 4 8 gazdasági évre 
vonatkozólag gszd .sági és termelési 
nyilatkozatot belterületen az utcabi-
zalmi k, vagy külterületen a körzet-
vezetők nem töltöttek ki, hogy a 
nyilatkozat ki'öhése végett, saját ér-
dekükben a város terménybeszolgál-
tatási osztályán 3 napon belül je-
lentkezzenek. 
667 Polgármester . 

Apróhirdetések 
Gyönyörű taitóshullámot, haj-

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

Mfilép kapható Batthyányi-u. 17 
szám. 569 

Egy jó a^y és egy üvegajtó el-
bdó Törzs Kálmán u. 9. 

Eladó Szalay utca 8 sz. ház, 
meg'ckin hető minden este 7 <*ra 
ut-in. 

Uj vászon férfiruha eladó J ó -
zsef Atilla utca 20 szám. 

Egy szép gyermek sportkocsi el-
adó Rozgonytutct f9 szám. 666 

Kőhársfavirág kilóját 80 ftlléiben 
fLetjük. Mindé.» gyógynövényt leg-
magasabb napi árcn vesszük Pász-
tor félő magtá, Rákóczi Fetenc-uíca 
39 szám. 

Tisztara mosott sörös üvege; 
minden mennyiségben vásárol a 
Földn flves Szövetkezet. 664 

Üzlttemhez pén-es közre.nü-
ködö társat keresek Ürossmarrt Béla 

655 
Fü serüzletberendezés elsőren-

dű márványlappa', biliárdasztal, el-
adó. Mindszent I. ker. 57 Ciroknál. 

656 
Üzlethelyiséget átvennék főútvo-

nalon, ha/tanási szaküzlet részére. 
Értekezni Sjós-utca 6. 657 

Uj ház modern építésű félig kész 
állapotban 400 -öl telekkel köz-
ponthoz közel eladó, vagy jószágért 
elcserélendő. Érdeklődni vasárnap 
és hétfőn, deli órákban Gyalog utca 
1 szám 654 

Női kerékpárt megvételve keresek 
Cím a kiadóban. 668 

Vadonat új kisipari női varró-
gépet házhoz használatra kiadnéK 
megegyezés szerint. Cím a kiadó-
hivatalban. 653 

I 5.zerke»zló . Sim« LAHZIÓ. 
Felelő« ./.erkesztő: Szök«; F e r e n c * 

Felelő« kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a . l iurataág* nyomd» 

Felelői 7omdave/e»í>; Caarnus L. Imrr 




