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S Z O C I Á L D E M O K R A T A N A P I L A P 

Dr Ries István és Tesszárszky Zoltánné 
a szentesi Nő-napon 

Június hó 1-én a Szociáldemokrata Párt női csoportja délután 3 
órakor Nők napja ünnepélyt rendez a Tóth József színházteremben. Elő-
adók : dr. Ries István elvtárs, igazságügyminiszter és Tesszárszky Zoltánné 
elvtársnő. Az ünnepélyen a SzIM rendezésében műkedvelő előadás lesz. 
A Nők napja ünnepély ingyenes. 

Szarvasi munkások dolgoznak 
a CsereDOkényhez csatolt szentesi részeken 

Megjelenik héttő kivételével 
•nlnden nap a reggeli órákban. 

K É T 
e s e m é n y 

Az elkövetkező napok két jelen-
tős szociáldemokrata megmozdulás 
színhelyévé avatják városunkat: jú-
nius 1-én nőnapot, 8-án pedig me-
gyei földműves kongresszust rendez 
Szentesen a Szociáldemokrata Párt. 

A nőnap befejezője lesz a pártunk 
által meghirdetett májusi nőtobotzó-
nák. A Szociáldemokrata Párt tuda-
tában van annak, hogy országunk 
jövője első sorban a lakosság több 
ségét kitevő nök kezében nyugszik 
s ez a felismerés vezette akkor, ami-
kor megindította harcát a nők meg-
nyeréséért. A békét, rendet, nyugal-
mat, az igazabb társadalmi rendet, 
vagyis az életet kínálta feléjük s 
voltaképpen nyitóit kapukat dönge 
tett, hiszen ma már minden magyar 
nő ezt akarja, aki okult a mult bor-
zalmaiból s fölvilágosulttá tette a 
jelennek a boldogabb jövöM vívott 
harca. A nő a család békéjét s bol 
dogabb, biztonságosabb megélheté-
sét akarja s a zászlóink alá tömö-
rülő asszonyok, anyák tömegei bi-
zonyítják, hogy mindezekért legkö-
vetkezetesebben a Szociáldemokrata 
Párt küzd. 

A másik megmozdulás, a cson-
grádmegyei földmunkás kongresszus 
szervesen kapcsolódik bele az or-
szág különböző vármegyéiben egy-
másután rendezett hasonló szociál-
demokrata megmozdulásokba. Olyan 
párt szól ezen a napon a megye 
parasztságához, amely párt 75 év 
óta magáénak vallja a parasztság min-
den problémáját, minden harcuknak 
harcosa, minden kívánságuknak kívá-
nója és minden bajuknak istápolója. 

Szentesen, a régi harcok városá-
ban, uj levegő fogadja az' összeülő 
kongresszust és megyénk parasztsá 
gának mmdent meg kell, tennie, 
hogy ennek az uj, szabad levegő-
nek éltető fuvallata érlelje meg a 
magyar demokrácia, a magyar szo-
cializmus uj vetéseit, amelynek már 
nemcsak magvetői és kínos-keserves 
robotosai, hanem aratói is lesznek a 
magyar parasztok. 

A két megmozdulás jelentős ál-
lomása lesz megyénk és városunk 
szociáldemokrata dolgozói évtizedes 
küzdelmeinek, de felfigyel erre a két 
eseményre a megye egyéb pártál-
lásu, őszintén demokratikus dolgozó 
tömege is. S reméljük, hogy e két 
impozáns seregszemle nem kis lé-
péssel visz bennünket elóre végcé-
lunkhoz: a dolgozók szocialista tár-
sadalmához. 

^ Gy. A. 

Megdöbbentő hirt hozott szer-
kesztőségünkbe egy szentesi mun-
kásember, aki a földosztásnál nem 
jutott földhöz, — igaz. a saját hibá-
jából, amit elösmer, — de aki mi-
óta éi, mindig a földdel bajlódott. 
Úgyis, mini cselédember, úgyis, 
mint napszámos, mert kubikra so-
hasem járt. Az utóbbi időkben min-
dig a belsőec-eri részen, dolgozott 
Három-négy ottani gazdánál foglal-
kozott szénakaszálásnál, ott volt 
részes, oda járt kapálni, legtöbb-
ször ott volt, vagy egyiknél, vagy 
másiknál harmados kukoricája. Á 
mult évben két gazdánál is. Mint 
minden esztendőben, az idén is je-
'entkezett munkára rendes munka-
adóinál, kért harmados kukorica-
földet is, de se munkát nem ka-
pott, se kukoricaföld^. 

Az elmúlt napokban a Duna-
Tisza közén és a Dunántulon heves 
záporesők voltak. Különösen nagy 
mennyiségű csapadékot kapott Kecs-
kemét 25 mm, Gyöngyös 16 mm, 
Kékestető 15 mm, Zirc 14, Nagy-
kanizsa 13, Székesfehérvár 12. Bán-
hida 10, Budapest 11. A Mátra kör-
nyékén és a főváros egyes területei-
ben jégeső is esett. Károkról nem 
érkezett jelentés. 

A jótékony eső kedden elérte 
Szentest is. Az eddig befutóit csa-
padékjelentések a következők: Szen-

Most, az ünnep hetében is künn 
járt Belsőecseren, Mucsiháton is, 
mert szeretett volna munkához 
jutni. Nagy meglepetésre minden-
felé szarvasi munkások dolgoztak a 
Szentestől Cserebökényhez csatolt 
részeken, mert ezek a munkások 
elárasztották ezeket a határrészeket 
s még o l c s ó b b a n ié vállaltak 
munkát napszámban, robotot ígértek 
és teljesítenek a harmados kukori-
cáért. 

Minden kommentár nélkül közöl-
jük ezt a panaszkodás!, amely bi-
zonyára igensok szentesi földmun-
kást érint keservesen. Eltekintve at-
tól, mi kárt Szentes városa szenved 
az elcsatolt több mint 12,000 hold 
elvesztése folylán, idegen munkások 
veszik el azt a kenyeret, ami eddig 
a szentesi munkásoké volt. 

tes 5 5, Papgát 9 5, Jaksor 2 7, 
Tüzköves 3 5, Zalota 7, Kucori 12, 
Sulymostó 4 6, Ostora 35 5, Kurca -
torok 15 1, Elege 23 5. 

Szentesen nagy ijedelemre né-
hány szem jég is eseti, kárt azon-
ban nem okozott. Az Ármentesitő 
Társulattól nyert értesülésünk szerint 
a határból és a környékről sehonnan 
sem jelentettek jégesőt. Az esőzések 
lényegesen megjavították a termés-
kilátásokat s a tegnap kiadott hiva-
talos jelentés szerint közepesen 
felüli termés várható. 

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

zöje a demokratikus kultura hala-
dásának. Olyan tevékenység ez, 
amely a múltból a jelenen át a jö-
vőbe vezet s nemcsak előkészíti a 
jövőt, hanem a maga munkájával 
annak alakulására és irányára is 
befolyást gyakorol. 

Ma, amikor minden társadalmi 
csoport a szaktudás, a szakmai gon-
dolat jegyében igyekszik értékeit és 
hasznosságát a tarsadalom előtt ki-
mutatni és kedvezően elhelyezkedni, 
fontos, hogy a nevelök is tovább 
vívják harcukat a nevelői munka 
megbecsüléséért. 

A „Nevelők Napján44 két tételt 
emelünk ki a köztudat számára: 

1) a demokratikus államnak köz- # 
művelődési alapokra kell épülnie. 

2) a kulturpoliiika, a nevelésügy 
nem kiegészítő része, hanem ge-
rince a magyar állampolitikának. 

Találkozzon hát á „Nevelők Nap-
ján44 ismét az óvónő, a tanító, a 
tanár a doígoskezü szülővel, a diák-
sággal, a magyar társadalom min-
den rétegével s egymás kezét meg-
szorítva jussanak a célhoz: 

a nevelés és nevelők megbe-
csüléséhez. 

Ne feledjük: „A napnak 'jönnie 
kell — mondotta Eötvös József — 
amikor a jó győzni fog e a ncvötök 
tiszte, hogy ennek magvát elhint-
sék-. 

A magyar Pedagógusok Szabad 
Szakszervezetének szentesi csoportja 
szeretettel hívja és várja junius 2-án, 
hétfőn délután 5 órakor kezdCdő 
„Éneklő Ifjúság44 hangversenyére 
Szentes város népét társadalmi kü-
lönbség nélkül. 

Szentesen is 
megszigoritiák 

az árellenőrzést 
Tegnap délben a politikai pártok 

megbízottai és a szentesi árellenőrző 
szervek kiküldöttei értekezletet tar-
tottak Vajda Imre polgármesternél. 
Az értekezleten -résztvettek a buda-
pesti gazdasági rendőrség kiküldöt-
tei és a budapesti vásárcsarnok 
megbízottai. Az értekezleten buda-
pesti előadók részletesen ismertették 
a drágaság elleni harc fejleményeit 
és felhívták a szentesi hatóságokat, 
hogy itt is szervezzék meg az erő-
teljes árellenőrzést. 

Leesett a székről 
eltört a lába > 

Súlyos baleset érte Gyarmati La-
josné Alsóréti újtelepi 83 éves öreg-
asszonyt. A minap egyedül tartóz-
kodott odahaza, időközben megéhe-
zett és kiment a kamrába, hogy az 
ott felakasztott szalonnából vágjon 
magának egy darabot, A szalonnát 
azonban nem érte el, s igy fölállt 
egy székre, amely feldőlt alatta, 
Oyarmatiné leesett és ballába eltö-
rött. A szerencsétlen öregasszony 
átlapota súlyos. 

Nevelők Napja" 
Szentesen 

A magyar Pedagógusok Szabad 
Szakszervezeténei; szentesi csoportja 
a «meghívott környékbeli falvak ne-
velőinek részvételével junius hó 2-án 
hétfőn tartja a „Nevelők Napját-. 

Délelőtt 9 órakor a gimnázium 
rajztermében pedagógus nagygyűlés 
lesz, melyen részt vesz dr Sörös 
Jenő vármegyei tanfelügyelő, Béky 
Ernő orsz. főtitkár és Simon József 
vármegyei titkár. 

Délután 5 órakor a Sporttelepen 
az összes iskolák részvételével az 

„Éneklő Ifjúság44 hangversenye lesz, 
melyen minden iskola énekkara be-
mutat a magyar nép lelkének igaz-
gyöngyeiből egy-egy csokor népdalt, 
végül egy hatalmas tömegű ifjúsági 
közös kórussal záródik a daloló 
ifjúság hangversenye. 

A „ Nevelők Napjának" egyik 
célja, hogy a nevelök a magyar 
társadalom minden rétegének fel-
hívják figyelmét a nevelés jelentő-
ségére, mert mindenkinek be kell 
látnia, hogy a nevelés fontos ténye-

Kiadós eső áztatta meg 
a szentesi határt 

Országszerte javulnak a terméskilátások 
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. A Szociáldemokrata Párt június 8-án d. e. 9 órakor a Tóth J. színházteremben tartja meg 

Csongrádvármegge földműves kongresszusát 
Előadók: M a r o s á n G y ö r g y .főtitkárhelyettesés T a k á c s F e r e n c ttldmflvelésflgylállamtitkár. 

Hadifoglyok 
Burán Károly, Losoncz Mihály és 

Márki Kálmán, (mindhárom tompái 
Jakos) Fáy Dénes Csongrád és 
Csatornai Imre Nagymágocs. Felso-
rolt hadifoglyok egészségesek, a 
Szovjetunióban vannak, cimük: 
Moszkva, Vöröskereszt, Postafiók 

• " 525/b. sz. 

Könyvnapok 
A Magyar Könyvkiadókés Könyv-

kereskedők Országos Egyesülete a 
Magyar Írók Szövetségével karöltve 
az idén is megrendezi a szokásos 
magyar könyvnapokat, amelyeket 
junius 2, 3, 4 napjain tartanak 
meg. A könyvnapok fövédnökségét 
Tildy Zoltán köztársasági elnök vál-
lalta, aki május 31-én szombaton 

•délben ünnepélyes keretek között 
nyitja meg a magyar könyv napot 
Budapesten, a Fővárosi Könyvtár 
dísztermében. 

A könyvnapra 95 új magyar 
könyv jelenik meg, amelyek méltó-
képpen reprezentálják a demokra-
tikus magyar irodalmat. A könyv-
napok nemcsupán üzleti érdekeket 
szolgálnak, hanem , azon messze tul-^ 
menően a magyar írók és olvasók 
összefogását jelentik a magyar kul-
túra érdekében. 

Kisipari szemle 
Folyósítják a kisipari hiteleket. 

Az IPOK és egyéb.; érdekképvise-
letek fáradságot nem ismerő mun-
kásságának eredményeként a Gazda-
sági Főtanács kisipari hitel céljára 
május hónapban 2 millió forintot sza-
vazott meg. Kisipari kölcsönt kap-
hat minden iparigazolvánnyal ren-
delkező iparos, aki.iparát ténylege-
sen gyakorolja is. A kölcsön csak a 
kis és kézműipari termelésnél, fel-
dolgozásra kerülő anyagok, félkész 
és kész árúk beszerzésére, esetleg 
hiányzó kisebb termelő eszközök 
megvásárlására és kifizetésére, ke-
rülő munkabérekhez szükséges tő-
kék biztosítására igényelhető és ki-
zárólag arra fordítható. Behozatalra 
és kivitelre kölcsönt igényelni nem 
lehet. A kisipari hitel két formában 
bonyolódik le éspedig fedezettel biró 
kisipari hitelek és fedezet nélküli 
kisipari hitelek keretében. 

Fedezettel biró kisipari egyéni hi-
telnél a kölcsön legmagasabb ösz-
szege 5.000 forint, fedezet nélküli 
egyéni hitelnél 3.000 forint. 

A kölcsön időtartama 6 hónap, az 
alanti törlesztéssel: Fedezett hitelek-

, nél 3 hónap múlva a hitelösszeg 
50 százaléka, 6 hónap múlva másik 
50 százaléka. 

Fedezetlen hiteleknél 3 hónap 
múlva a hitelösszeg 30 százaléka és 
6 hónap múlva a hitelösszeg 70 
százaléka fizetendő vissza. A folyó-
sított kisipari kölcsönök után ez idő 
szerint 13 százalékos kamatot kell 
fizetni. 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 

Mégegyszer 
a vöröskeresztes ajándékokról 

Erdőháti N. János a református 
egyház főgondnoka a „Szentesi Új-
ság" tegnapi számában válaszol 
szombati lapunkban közölt cikkünk-
re, amelyben azj irtuk, hogy a köz-
ponti református iskolában a sorsot 
is befolyásolják a protekciósok ja-
vára és az egyik proletár gyereket 
elütötték egy értékes ajándéktól. Er-
dőháti ur váLszában arról ír, hogy 
mi nyomban megragadtuk az alkal-
mat és reakciósnak kiáltottuk ki az 
egyházat. Hogy ebből egyetlen szó 
sem igaz, arról bárki is meggyő-
ződhetik, aki tárgyilagosan elolvassa 
(és nem gyűlölettől fűtve) szombati 
cikkünket. Egy ilyen esetből nem is 
lehetne olyan nagyhorderejű követ-
keztetést levonni, hogy az egész 
egyházat, annak lanltói karát, stb. 
stb. reakciósnak kiáltsuk ki. Nem is 
tettük ezt, de nem is tehetnénk, hi-
szen magunk is jól ismerjük és mél-
tányoljuk is a református egyház 
vezetői túlnyomó többségének igaz 
demokratikus meggyőződését, s arról 
talán ne is' beszéljünk, hogy éppen 
a tanítói karában nem egy szo-
ciáldemokrata is van. Erről talán 
elég is ennyit. 

Azt viszont, ha mellékesen i«, de 
minden esetre meg kell jegyeznünk, 
hogy éppen Erdőháti ur az, aki a 
legkevésbé illetékes a református 
egyház demokratikus szellemének 
megvédelmezésére. A -szentesiek még 
jól emlékeznek arra az ErdŐháti 
Nagy János ra, aki már 1926-ban 
mint Szeder Ferenc János ezerholdas 

Nagysíkerű pünkösdi estet rendeztek 
a malomipari munkások ' 

nagybirtokos egyik főkortese, ha 
nem is túl jelentős, de mindenesetre 
egyik előkészítője volt annak a 
rendszernek, amely végeredményben 
az egész ország pusztulását okozta. 
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy nem 
általánosítunk, mert kétségtelen, 
hogy az egyház vezetőségének több-
sége demokratikus érzelmű, de hogy 
reakciósok is vannak köztük, arra a 
fentemlítetten kívül még egy példát 
is tudunk ideiktatni: Nem kevésbé 
ismeretes a szenteli közvélemény 
előtt Sebestyén Béla nagyiiszteletü 
ur működése sem, aki zengő bari-
tonhangján a törvényhatósági bizott-
ságokban „szállította" bizalmat a 
mindenkori kormánynak. 

Ami pedig Erdőháti urnák azt a 
közlését illeti, hogy az általunk ki-
fogásolt eset meg sem történt és a 
vöröskeresztes csomagok kisorsolá-
bánál semmiféle szabálytalanság nem 
történt, arra vonatkozólag álljanak 
itt a tények: 

Az eset Baracsi Imre posta-
altiszt elvtársunknak a köz-
ponti református iskola III. 
osztályába járó kisfiával 

történt meg. 
Ezt maga Baracsi elvtárs hozta tu-
domásunkra azzal, hogy helyessé-
géért bármikor vállalja a felelőssé-
get. A kérdéshez nincs is több 
hozzáfűznivalónk s azt a demokra-
tikus szentesi közvélemény ítéletére 
bízzuk. 

Végetért az Országos 

Diák-kongresszus 
Az első Országos Diákkongresszus 

vasárnap folytatta tanácskozását. A 
kongresszus határozatot fogadott el 
amelyben leszögezte, hogy a középi 
iskolások minden erejükkel részt kí-
vánnak venni a hároméves terv meg-
valósításában. A határozat többek 
között követeli a tankönyvuzsora meg-
szüntetését és a progresszív tandíj 
bevezetését az egyházi iskolákban. A 
küldöttek délután megkoszorúzták 

« Petőfi szobrát és a Szabadság em-
lékművet. Hétfőn a kongresszus be-
fejezéseképen zajlott le a Petőfi Diák-
kör rendezésében a középiskolások 

j kulturversenyének döntője. ^ 

Legújabb 
| A kanadai képviselőház törvény-

javaslatot fogadott el, amelynek ér-
telmében megszűnik ái angol király 
vétójoga a kanadai parlament által 
elfogadott törvényekkel szemben. 

Amerika hazarendelte valamennyi 
középkeleti diplomatáját, hogy meg-
tárgyalják Amerika és a középkelet 
kapcsolatait. 

A török külügyminiszter fogadta 
Amerika törökországi követét, s vele 
hosszabb tárgyalásokat folytatott az 
amerikai kölcsön felhasználása 
ügyében. 

A francia munkabérek körül to-
vább folyik a harc, s lassanként po-
litikai válság jelei mutatkoznak. A 
kormánynak az az álláspontja, hogy 
a munkabéreket csak december l e 
után vizsgálják felül. A kérdést 
egyébként ma teszi vizsgálat tár-
gyává a francia Szakszervezeti 
Tanács. 

A malomipari munkások műked-
velő gárdája vasárnap este a Tóth 
József színházteremben zsúfolt né-
zőtér előtt meglepően nívós és gaz-
dag műsorral lepte meg a város 
közönségét. Az első meglepetés özv. 
Varga Ábrisné színművénél érf ben-
nünket. Minden egyes szereplő já-
téka messze fölülmulta műkedvelő 
szereplők állag játékát. És nem 
utolsó sorban kell megemlékeznünk 
a rendezés nagyszerűségéről. A kö-
zönség szűnni nemakaró tapssal ju-
talmazta a kitűnő műkedvelő gárda 
szereplőit, akik közül első helyen 
Szabó Lajos állott, aki fogságból 
hazatért Varga Ábris szerepében 
elsőrendű műkedvelő játékot nyúj-
tott. Szabó Mária özv Varga Ábrisné 
szerepében mély érzéssel drámai 
erővel, közvetlen játékával kitűnő 
volt. Méltóképpen sorakoztak nttellé 
a gárda többi tagjai is. Horváth 
Sándor, Papp Imre, Ambrús Mihály 
Boda Imre, Tóth István, Balog 
Mária és a két kedves Horváth 
gyerek. 

A műsor többi részében, mely 
egyfelvonásos bohózatokból, tánc és 
énekszámokból állott, 3 műkedvelő 
gárda együttes játéka élvezetes és 
szórakoztató volt. Drégely Ferenc 
magyarnótái, Burkus Katóka tangó-
harmonika számai, Balog Mária 
csunyanője )<ülön élmény volt szá-
munkra. Elismeréssel kell adóznunk 

Pecárszky Katalin által betanított 
táncszámoknak, melyek szereplői 
meglepő ügyességről lettek tanúságot. 
Külön meg kell még emlékeznünk 
a Szabó együttesről, akik a műsor 
utolsó számában egy komikus tán-
cot jártak A műsor összeállítását és 
rendezését Dorman Andor. vezette 
nagy hozzáértéssel és Ízléssel. 

r 

Arrovat 
Az Iparügyi Miniszter 104.062— 

1947. számú rendelete értelmében a 
margarinnak jelenleg érvényben lévő 
gyári eladási, nagykereskedői eladási 
és fogyasztói ára f. hó 22-étől 10 
°/o-al csökkentendő. 

Az Iparügyi Miniszter 104.063— 
1947. számú rendeletével a fogporok 
és gyermekápolószerek stb. árát sza-
bályozza, illetve 10 %-al c<bkkentí. 

Mész, cement, 
budaiföld és köpor 
minden mennyiségben kapható 

TRAJ-fatelep 
GÖRÖG-UDVAR. 

Anyakönyvi hírek 
Születés : Bába György Zoltán, 

Kanász Nagy Sándor, Aníal Sándor 
Mihály, Sebők Péter Mihály, Csen-
des Juliánná, Török Sándor Bálint, 
Makkai Juliánná, Vincze Rozália, 
Busa László, Jánosi László József, 

j Tarnóczi Zsuzsánna, Terney László 
Tamás Attila, Ecsédi Anna Mária, 

I Tarnóczi Katalin, Vincze József, 
« TÓth Irén, Lucze Anna Mária, Gyu-
; l^ári István. 
i Házasság; Szamosközi László — 

Szép Etelka, ifj. Felner Jakab — 
Arnóth Juliánná, Pataki Antal 
Lakos Emília, Bojkí János — Kósa 
Julianna, Tószegi József — Katonakis 
Anna, Pataki István — Sebesi Te-
rézia. 

Halálozás: Dósai Molnár Etelka 
15 napos, Nagy Márton 88 éves, 
Négy esi László 76, Szalai Imréné 
Fekete Terézia 51 éves, Kállai Ág-
nes 13 hónapos, Dósai M. Imre 
Lajos 7 hórlapos, Czibola Sándor 
75 éves, Pete Lajosné F. Katona 
Eszter 65 éves, Gémes Mihály 38 
éves, özv. Korsós Jánosné Vass 
Zsuzsánna 83, Besenyei Sándor 66 
éves, Bodnár Benjáminné Budai 
Mária 74 éves. 

Bútornakvaló fflófaderÉk 

eladó. Fekete Márton-u. 1 alatt. 



M u n k á s n ő k ! E l v t á r s a k ! 
Június l-én, vasárnap délután 3 órakor a Tóth József színházteremben 

minden dolgosé nő At legyen I A ml flgyönkról leec szó. Elóadók Budapestről: 

dr. Rles István íjaisigtigyininiízter és Teszszárszky Zoltánná elvtársa*. Nőnap 
H I R K K 

Ma májú* 29. Rom. kat. P. Magda, 
protestáns Maxim. 
' VizáHásjclentés: Tisza 28-án 96. Kurca 
303. 

Hőmérséklet. + 14 lo'k 
Időjárásjelentés • Kissé élénk délnyu-

gati szél, helyenként záporeső, zivatar, a 
meleg mérséklődik. 
c ö g y e l e t e s gyógyszertár«k i május 24— 
30. Ihász -Olák. 

Szabadság Mozgó: Ember a lát-
határon (Oary Cooper főszereplé-
sével) 

Fordult a világ. . . 
Irta ! Kaposi Fer«nc parusztköltő 

Hajnalonként vasdaiabot vertek 
a béres ablak alatt 
s az iisztökés népnek . 
ébresztőt parancsolt a vasdarab. 

g£/l hajnalcsillagtól az est csillagáig 
talpalt az úri parancsra, 
mig görbe háttal föl'nem bukott 
a major parasztja. 
Küzdött, az őse is elszakadt, 
a gróf iir a kastélyból nézte 
azt a búcsút, mikor egyik- másik lelke 
fölszállt a pacsirtás égbe. 
Hajnalonként vasdarabot vertek... 
de nagyot fordult a világ! 
Már a rigó sem hallgat úri parancsra 
s azt a régi bérest 
újgazdának hívják. 

— Városi szimfónikus zenekar 
és kamarakórus évadzáró hangver-
senye junius hó 8-án a színházte-
remben. Helyár: 3 forint egységár. 

— A Művelődési Társaság kéri 
a műkedvelő gárda azon tagjait, akik 
a Feltámadás c. darabban szere-
peltek, hogy a f. hó 29-iki, este 7 
órakor tartandó próbán feltétlenül 
jelenjenek meg, mivel junius hó l-én 
meghívásra Mindszenten fogunk ven- I 
dégszerepelni. [ 

— Magánalkalmazottak figyel-
mébe. Talpalási utalvány szakszer-
vezeti tagoknak még rendelkezésre 
áll. Jelentkezni lehet az OTI szék-
házban a titkárnál, 

— Felhívjuk a szentesi Gyü-
mölcs-, Szőlő- és Zölds gtermelők 
Szövetkezete üzletrész tulajdonosait, 
hogy a birtokukban lévő üzletrésze-
ket a szövetkezet irodájában Kossuth 
utca 30, J . évi junius hó 10-ig fel-
tétlenül mutassák be, mert ezen idő-
pontig be nem mulatott üzletrészek 
az 1947. évi XI. tc. (Szövetkezeti 
törvény) alapján történő bejelentésbe 
nem fognak felvétetni. Igazgatóság. 

J E G Y Z E T E K 

P í l V f A N minden mennyi-

I U t t L K á l l «égben kapható 
Kun• Gyurlcia >»telepen 

800j6?a£n9yllm0lcs0s 
•kb Z00 db termőfM adó 

Cim a kiadóhivatalban 

Most érkezett a hir, hogy az 
Egyesült Államok és a Szovjetunió 
a küzeli napokban ratifikálja a bé-
keszerződéseket. A magyar nemzet-
gyűlés is összeül junius első nap-
jaiban, Nagy Ferenc miniszterelnök 
hazaérkezése után és szintén ratifi-
kálja a magyar békeszerződést. A 
békeszerződés tehát ugy kint, mint 
bent törvényerőre emelkedik egy-két 
héten belül. Ezzel kapcsolatban 
ujabb problémák merülnek fel, ame-
lyeket annak idején a külügyminisz-
teri konferencia nem tudott megol-
dani, s bevette azokat a békeszerző-
dés záradékába, arra kötelezvén az 
illetékes államokat, hogy a megol-
datlanul maradt kérdéseket záros 
határidőn belül hozzák közös neve-
zőre. Magyar szempontból két ilyen 
probléma merilt fel éspedig a du-
nai hajózás kérdése és a szlovákiai 
magyarság sorsa. Az utóbbi talán 
már meg is oldódott, mert a cseh-
szlovák magyar tárgyalások a kite-
lepítésre vonatkozóan megegyezésre 
vezettek és a további megbeszélé-
sek most már a Csehszlovákiában 
maradó magyarok sorsának biztosí-
tását célozzák. 

Nem igy azonban a dunai hajó-
zás kérdése, amelyre vonatkozóan a 
békeszciződések értelmében szintén 
záros határidőn belül meg kell 

egyezni. Ebben a kérdésben a kö-
zeljövőben konferenciát hivnak ösz-
sze, amelyen megjelenik Magyaror-
szág is, mint dunai állam, Ameny-
nylben megegyezés nem jönne létre, 
ugy a kérdést az Egyesült Nemze-
tek elé terjesztik. 

Tegnap nagyjelentőségű évfordu-
lót ünnepelt a magyar szociáldemo-
krácia. Negyed századdal ezelőtt je-
lentek meg az első szociáldemokrata 
képviselők az ellenforradalmi parla-
mentben. A forradalmak leverése 
után kiirt első választásokon a Szo-
ciáldemokrata Párt a hatalmas ter-
ror miatt nem lépett fel, de a má-
sodik választásokon már nagy si-
kert aratott: 25 szociáldemokrata 
képviselőt választott az ország a 
terror és a rémuralom legszörnyüsé-
gesebb korszakában. Az első meg-
választott képviselő a szentesi szár-
mazású Szeder Ferenc elvtárs volt, 
akit Békéscsaba és Hódmezővásár-
hely szociáldemokrata tömegei küld -
tek be a parlamentbe. Néhány hét 
múlva Peidl Gyula a szociáldemo-
krata képviselőfrakció elnöke piros 
szekfüs csoport élén mondotta el 
hires bemutatkozó beszédét a nem-
zetgyűlésben. Gy. A. 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Május 29. 1 napig I 

Vigyázz ha jön a nű 
Legmulatságosabb vígjáték. Tánc, muzsika, szerelem pazar kaval-
kája. Fősz : Mireille Bálin, Arletty és MIchelle Alfa. Hiradó. 

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

Kereskedeljni hírszemle 

Ország - Világ 
A Szovjetunióban elvetették a ha-

lálbüntetést. 

Sorshúzással osztják szét a japán 
hadihajókat a nagyhatalmak között. 

Törökország újabb amerikai se-
gélyt kap a százmillió dolláron fe-
lül. 

Bu'gária és Románia kulturális 
egyezményt kötött egymással. 

Zöldhitel 
folyósítását m e g k e z d t ü k 

S z e n t e s i Takarékpénztár 
gabonaosztálya. 

Az Anyag- és Árhivatal textil-
főbizottságának határozata szerint a 
a jövőben a vidéki kiskereskedők 
2000 ponton alul 25 °/o-kal maga-
sabb áruelofztásban részesülnek, 
mint a fővárosiak. Ezen kívül a bi-
zottság a kamara javaslatára elha-
tározta, hogy a vidéki kereskedők 
vásárlási keretét minimálisan 100 
forintra kerekíti. A bizottság határo-
zata szerint a jegyrendszert továbbra 
is fenntartják azzal a különbséggel, 
hogy a nagykeresjtfdők sorozatszel-

vény-eliátást nem kapnak, hanem a 
kiskereskedők . szelvényeivel végzik 
bevásárlásaikat. Megnyugtatásul szol-
gál a főbizottságnak az az elhatá-
rozása, hogy a különkiutalások 
rendszere megszűnik, ennek folytán 
a jövőben sem hivatalok, sem gyá-
rak, sem üzemi bizottságok külön 
kiutalásban nem részesülnek. (A 
konfekcionáló kisiparosok áruellátási 
rendszere az IPOK kvóta keretében 
változatlanul fennmarad.) 

A Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaság 
nagyszabású dalestje 
Rendkívül nagy érdeklődés előzi 

meg a szentesi születésű Palotás 
(Sáfrány) Imre közkedvelt rádióéne-
kes junius hó 14 iki fellépését, 
melynek jövedelmét hadifoglyaink 
segélyezésére fordítja a Művelődési 
Társaság. Rajta kívül még két fő-

| városi vendége lesz a müvészestnek: 
! Kovács Rózsa, a Vidám Operett-
j szinház szubrettprimadonnája és 
| Szántó Dániel zongoraművész. A 

nemes célra való tekintettel az esten 
fellép Berkes Berta műdalénekesnő, 

I Széchenyi Mária szavalóművész és 
! Sáfrány Nándor, aki magyar nótákat 
I énekel. A műkedvelők „A medve" 

c. bohózatot adják elő, Zelenák Ilona, 
; Vass Imre, Horváth Lajos és Homo-
; kai Márton főszereplésével. Jegyek 

árusítását a jótébonycélra való tekin-
| tettel a Rózsa illatszertár Ady Endre 
! utca 3 vállalta. Előadás után a szin-
| házteremben tánc, melyre az elö-
; adáshoz váltott jegyek érvényesek. 

Párthirek 
Május hó 30-án. pénteken este 

fél 8 órakor pártest. Előadó: dr. 
Mijó János »Aktuális politikai és 
gazdasági helyzet" címmel. 

Ingatlanforgalom 
Dömsödi István megvette özv. 

Bartha Lász'.óné Kistőke 7 hold 
Kereskedő kongresszust rendeznek a szociáldemokraták 722 n -ö l földjét 3.000 forint és évi 

. . . 20 mázsa búzáért. 
A magyarorszagi kiskereskedők 

óriári többsége szociáldemokrata. 
Pártunkban külön kereskedő cso-
portot is szerveztek. Ez a csoport 
nagybudapesti küldöttekből meg-
alakította a 12 tagu ideiglenes vég-
rehajtó bizottságot. 

Az a terv, hogy rövidesen meg-
rendezik az I. Szociáldemokrata 
Kereskedő Kongresszust. 

Fekete M. u. 1. alatt eladó egy komplett 

kocsitengely vasalással 

Legújabb híreket k9zll a 

SZENTESI LAP 
M é j u s 3 0 é n , p é n t e k e n 

este fél 8 órai k e z d e t t e l 
Előadó: Dr. Mijó János elvtárs 

a pártszékházban 
(Kossutll>ll. 26.) 

„Aktuális politikai és gazdasági helyzet" címmel. 
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Iparos hírek 
Az Ipartestület jegyzői hivatala 

értesíti a cipész és csizmadia ipa-
rosokat, hogy részükre 29-én, csü-
törtökön délután 3 órakor az Ipar-
testületnél rendkívüli szakosztályi 
közgyűlés lesz Tárgy: kisipari köl-
csön, szeg-osztás, forgalmiadó kö-
zösség megalakítása stb. Pontos 
megjelenést kérünk. 

Az Ipartestület elnöksége értesíti 
ezúton is az elöljáróság tagjait,:hogy 
29-én csütörtökön délután 6 órakor 
rendkívüli elöljárósági ülés lesz az 
Ipartestületnél. A tagok megjelenése 
kötelező. Poníos megjelenést kér az 
elnökség. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala 
felhívja az összes szakosztályok fi-
gyelmét, hogy a forgalmiadóhivatal 
minden szakma részére 1947. évre 
új megállapodást fog kötni. Kívána-
tos hogy minden szakosztály mielőbb 
lépjen érintkezésbe a forgalmiadó 
hivatallal és kérvényben kérje a 
forgalmi adónak közösség útján való 
fizetés lehetőségét. Azon szakmák is 
kérhetik most, akik eddig nem vol-
tak közösségben. 

Kisipari kölcsön űrlapok csütör-
töktől kezdve kaphatók az Ipartestü-
let jegyői hivatalában. 

Vas, szeg, drót jegyek (május 
havi) megérkeztek, átvehetők szom-
battól kezdve a hivatalban junius 
10-ig. 

Az Ipartestület elnöksége értesíti 
az iparosokat, hogy akik OT1 bírsá-
golást kaptak, kérjenek ügyükben 
tárgyalást, ahol a testület a szük-
aégcb lépéseket meg íugja tenni, söt 
addig is igyekszik ez ügyben ered-
ményeket elérni. 

Férfiszabók, nöiszabók részire 
cérna kiutalás érkezett. Elosztást a 
szakosztály intézi. 

Az Ipartestület hivatala felhívja 
ismételten a szakmákat, hogy a 
szakmájukban előforduló kontárko-
dó-a t név, lakás megjelöléssel sür-
gősen jelentsék hivatalunknál. 

M a g y a r K ö n y v n a p j ú n i u s 2 - 3 - 4 . 
a KULTURA könyvkereskedés sátrában, a görög templom előtt. 

A hároméves terv ismertetése 
a szentesi OTI-ban 

Kártolószalag 
gyári áron 

El iö Magyar Kártolószalaggyár Rt. 
Pestszentlőrinc, Apponyi Albert-u, 30. 

Hirdetmény 
A Közellátásügyi Minisztérium 

51,773/1947. sz. körrendelete alap-
ján az 52 százalék zsírtartalmú és 
szárazságban legalább 45 százalék 
zsírtartalmú juhturó legmagasabb 
fogyasztói árát kg-ként 15 forintban 
és friss kizárólag teljes juhtejből 
készített legfeljebb 58 százalék víz-
tartalmú és szárazanyagában leg-
alább 47 százalék zsírtartalmú egész-
séges érett (legalább egy hetes) 
szikkadt elsőrendű juhgomolya leg-
magasabb fogyasztói árát az ország 
egész területén kg-ként 13 50 forint-
ban állapította meg. 

A. fenti árakból a viszonteladónak 
legalább 10 százalék árengedményt 
kell adni. 

A viszonteladók részére történő 
eladásnál az első jelen rendeletre 
való hivatkozással a juhtu.ó és a 
juhgomolya legmagasabb fogyasztói 
árát a számlán feltűntetni köteles. 
678 Polgármester 

Szombaton délben az OTI tisfP 
viselői és orvosai előtt pártunk ré-
széről dr. Boros Kálmán vármegyei 
főjegyző, a Magyar Kommunista 
Párt részéről pedig Szőke Mátyás a 
hároméves tervvel kapcsoltban tar-
tottak ismertető előadást. 

Elsőnek Szőke Mátyás rámutatott 
a hároméves terv politikai vonatko-
zású szükségességére, majd dr. 
Boros Kálmán "ármegyei főjegyző 
tartott magasnivóju előadást, mely-
ben a hároméves terv gazdasági 
vonatkozás? it ismertette. 

Élénk felhajtás, magas árak 
jellemezték a keddi állatvásárt 

A keddi rendkívül* állatvásá;t a 
nagy felhajtás jellemszte, amit bizo-
nyít az is, hogy még az ország kü-
lönböző részeiből is érkeztek keres-
kedők. A nagy felhajtás ellenére, bár 
az árak igen magasak voltak, a fel-
hajtott állatoknak mégis mintegy 75 
%-a cserélt gazdát. A legmagasabb 
árakat az elsőrendű lovak érték el: 
4—5000 forintot. 11. rendű ló 2 - 3 0 0 0 
forint. Egy éves csikónak az ára 
1.000—1.300 forint körül mozgott. 
Egy elsőrendű fejőstehénnek az ára 
2.200 forint, II. rendű fejőstehénért 
1600—2000 forintot kérlek. Egyéves 
üszőnek az ára 800 forint körül 

mozgott. Ökör párja 3.000—3.400 
forintig. Juhokat a szokott vásári for-
galom ellenére igen nagy számban 
hajtottak fel. Anyajuhok 120 -140, 
bárányok 60—80 forintig keltek A 
vásár forgalma számokban a követ-
kező volt: 

Felhajtottak 296 díj) lovat és csi-
kót, elkelt 114, 325 siarva^marháf, 
elkelt 234, 196 juhot és bárányt, el-
kelt 83, 4 bivalyt, 19 kecskét, elkelt 
7, 634 sertést, malacot, elkelt 416 

Felhajtottak tehát összesen 854 
darab állatot, átirás 667 esetben tör-
tént, az állatoknak tehát mintegy há-
romnegyed része cserélt gazdát. 

r SPORT ~| 
LABDARÚGÁS 

Bécsi Vasutas vál —SzMÁV. 
2 : 2 (1 :0) 

Szentes 2000 néző. Vezette: Nagy S-
Egyszerű, iramos, nivó's küzdel-

met, a szépszámú közönség részére 
élvezetes 90 percet hozott a két 
együttes találkozója. A bécsiek remek 
összjátékkal, jó erőnléttel (előtte v:-ló 
napon Orosházán 2:1 re gyŐ7tek) a 
játékvezető nyomása ellenérp fc meg-
győző játékot mulattak be. A szen-
tesiek szívvel-lélekkel, hosszú lab-
dákkal szépen kiegyensúlyozták a 
nagyobb technikai felkészültséget. 
Busái és Szabó a mezőny legjobbjai, 
de Princz, Asztalos és Váradi is szép 
és ügyes játékkal dolgozlak, A két 
csapat így állt ki: 

Bécsi Vasutas: Jager— Mezirka, 
Novak — Kondelka, Kubata, Maly— 
Klose, Zeman, Mayer, Koretzky, 
Adamle. 

Szentesi Máv : Zsoldos — Asz-
talos, Orgovány J. — Fdragó, Busái, 
Soós — Dóczi, Szalai, Szabó (Szmte), 
Princz (Szmte), Váradi. 

Mayer indítja el a labdát útjára és 
azonnal szép adogatás«al megköze-
litik a szenlesi kaput. Hosszú perce-

ken át nagy a nyomás, de Busái ve-
zérletével jói működő védelem min-
dent tisztáz, és küldi harcba az élete 
egyik legszebb formáját mutató Sza 
bóra összpontositva a labdáit. Méltó 
segítőtársa Princz és Szalai sokszor 
hoznak gólhelyzetet, de nem, sikerül 
eltalálni a hálót. A 32. percben Ma-
yer meglép és labdája a hálóba ván-
szorog : 1:0. Most Szabó szép húzá-
sokkal dobja harcba szélsőit és a 
33. percben lövésé' a kapufa védi. 
A 44. percben Váradi Mezirkát be-
csapja, de hajszálnyira fölé ló. 

A II. félidőben Szentes rák^pc-ol 
s a játék kiegyenfúlyozoít lesz. A 
10. percben Szabó Összefejel Kuba-
táva', de pár percre rá visszajön. A 
13. percben Szalai—Szabi—Váradi 
a labda utja, de a nagy lövés a ka-
pufán csattan. A 12. percben védelmi 
hibából Koretzky gólt ér el: 2:0 A 
13. percben Váradi elfut és beadását 
Szabó kapusba lövi. A 20. percben 
Szabó kicselezi* Kubatát és már is 
2:1. A 22. pe'cben Szúbó 40 méteres 
szabadja alig megy a léc mellé, a 
23. percben Adamle fut ei, de hibáz. 
A 26. percben Adamle beadását a 
végig veszélyes Mayer lövi mellé. A 
27. percben Dóczi bead és Szabó 
2:2-re javít. A 29 percben'Koretzky 
nagy szabadrúgásai Soós merni. Á 
32. percben Váradi újra elfut Mezirka 
mellett, de mellé bombáz. Szögld-
arány 4:3 a b é c s i t javára. A játék-
vezető sokszor tévedett. Jók : Szabó, 

Ha kg-ként 36 fillért fizet: 

1 kg. lisztért 1.30 kg. kengeret kap 
Nem kell semmit fizetnje : 

1 kg. lisztért 1 kg. kenyeret kap 

a Kenyérgyárban 

Busái, Princz, Váradi, Szalai, illetve 
Mayer, Koretzky, Kubata, Mezirka. 

uszAs 
Anyagtorlódás miatt csak most van 

alkalmunk beszámolni arról az or-
szágos viszonylatban is kiváló ered-
ményekkel zárult nagyszabású válo-
gató úszó- és vízilabda versenyről 
melyet Szolnokon, pünkösd hétfőn 
rendeztek, Ösziníc örömmel jelentjük, 
hogy a szentesi fiuk derekasan és 
méltóan megállíók helyüket a nagy 
konkurrenciában. A magyar vasutas 
válogatott Lengyelországba megy a 
közeljövőben és a Sportközpont a 
válogatottba a következő szentesieket 
jelölte : Bánki, Bíaskovits, E6?es, 
Kanász, Kun, Rúzs Molnár. Timotity, 
Veres, Wolíf és Zsoldos. Egyébként 
Szolnokon 7 ús/.ószáinból 4 első, 2 
má odik és egy harmadik helyezést 
értek el a szentesiek és vizipolóban 
6:0 (3:0) arányú imponáló győzelmet 
harcoltak ki a keményen játszó szol-
nokiak ellen. Szeretnénk, ha sok és 
szép sikeres szereplésről számolhat-
nánk be lapunkban a szentesi fiuk 
sportteljesítményével kapcsolatban. 

—Vec$ert 

R Á D I Ó 
Budapest I. május 29. 

7.30: Katolikus vallásos félóra. 8 
Szórakoztató muzsika. 9: Barna Pá 
^azz-együttese. 12.15: A házi együt-
tes já'szik. 13: Futó gondolatok a 
kertben. 13.15: Freyinann Magda 
zongorázik. 13,45: Mechwart András 
a malomipar'megújítója. 14.10 Min-
dennapi kérdések 14.25: U'ry Anna 
és Badacsonyi György magyar nó-
tákat énekel Toki Horváth Gyula 
cigányzenekara muzsikál. 16: Haydn 
f-moll változatok. 16.15: Az új ma-
gyar kédzőművészet elsikkasz'oit for 
radalmai. 16 30: Qyermekrádió. 17.10: 
Párthiradó. 17 20: A hadifogoly hír-
adó rádióközleménye. 17.25: A Vö-
röskereszt közleményei. 17.55: Átte-
lepítési kormánybizt. közlem 18.00. 
Dalcsarnoktól az orfeumig. 18.45: 
A szovjet film és a magyar közön-
ség. 19: Közvetítés a Magyar Áll. 
Opcr .házból: „Tosca". Kb. 1945: 
Hirok. Spo.thirek. Kb. 20.45: Falu-
rádió. 22.30: Áttelepítési kormánybizt. 
közlem. 22 35: Hangos Híradó. 22.50: 
Albeinz műveiből. 23: Kevés szó — 
sok lemez. 
••«••••bmmm wmmmmmamw—mmmmmmm 

Apróhirdetések 
Gyönyörű tartóshullámot, haj-

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

Műlép kapható Batthyányi-u. 17 
szám. 569 

Eladó Szalay utca 8 sz. ház, 
megtekinthető minden este 7 óra 
után. 

Dohánypalánta k a p h a t ó a 
„Mimózában." • 682 

Wesselényi-u. 106. számú ház, 
melyben fűszerüzlet van, eladó. 649 

Üj vászon férfiruha eladó Jó- * 
zsef Atilla utca 20 szám. 

Hirdessen lapunkban! 
Főszerkesztő. Sima László. 

Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 
Felelős kiadő: Nagy Mihály. 

Nyomta a »Barátság" nyomda 
' "Felelői nyomdavezető: Csernus L. Imre 




