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

Dinnyés Lajos az új miniszterelnök 
A Szociáldemokrata Párt új választásokat követel 
Legújabb belpolitikai fejlemények A munkáspártok a koalició mellett 

Barátsággal 
köszöntjük 

a szociáldemokrata elvtársnőinket és 
Szentes város valamennyi dolgozó 
nőjét a mai napon, a pártunk helyi 
szervezete által rendezett Nők Napja 
alkalmából. Forró őrömmel üdvö-
zöljük a budapesti vendégeket, akik 
a ma délutáni nőgyülésen feltárják a 
dolgozó nők összes problémáit s ki-
tűzik a szociáldemokrata nőmozgalom 
további feladatait. S amikor a mai 
napon visszapillantunk a múltra, ak-
kor döbbenünk ra, hogy voltaképen 
milyen hosszú és göröngyös volt az 
az ut, amely idáig vezetett. Most lát-
juk csak igazán, hogy a magyar nők 
utja a történelem folyamán telve volt 
áldozatokkal, lemondással, tövisekkel 
és valóban a Golgota uija volt. És 
vonatkozik ez elsősorban a közei-
multra. 

Igen, a fehér terrorra, a letünf sötét, 
borzalmas negyedszázad rendszerére 
vonatkozik ez elsősorban, amelyben 
a magyar nő, megfosztva minden 
emberi méltóságától — közönseges 
szülőgép volt, katonákat termelt a 
háború számára. 25 év alatt kétszer 
dúlták fel a magyar .családokat és a 
borzalmas háborúknak elsősorban a 
nők voltak szenvedő részesei. 

* 

S most, amikor végre ismét béke 
van, a magyar nőkre vár a feladat, 
hogy ezt a békét meg tartsák mun-
kájukkal és akaratukkal Mi magunk 
mellé akarjuk áilitani az asszonyokat, 
hogy beléjük oltsuk a szocialista gon-
dolatot, mert ezt az országot újjáépí-
teni s itt boldogabb és jobb társa-
dalmi rendet megteremteni, csak 
szocialista szellemben lehet. S a nő-
nek meg kell értenie, hogy ma már 
nem csak saját sorsának kovácsa, 
de az egész nemzet jövőjének is. 

A mai napon felhivással fordulunk 
Szentes dolgozó nőihez : Segítsetek, 
hogy megoldhassuk a reánk váró 
nehéz, súlyos feladatot. Válasszatok 
a zűrzavar és a nyugalom, a béke 
és a háború, az élet és a halál kö-
zött. A Szociáldemokrata Párt az 
életet kínálja felétek és ha velünk 
Jöttök, akkor biztosítva lesz a magyar 
családok nyugalma, az ország boldog 
és békés jövője. Segítsetek nekünk 
megteremteni a békét, segítsetek épí-
teni, tanítani, az éhezőknek kenyeret 
adni, hogy a magyar dolgozókra mi-
előbb felvirradjon a boldogabb jö-
vendő, a szocializmus hajnala. 

Lapzárta 
Dinnyés Laios az űl magyar miniszterelnök 

Választási kormány alakult 
A magyar politikai élet tegnap 

döntő fordulathoz érkezett. Nagy 
Ferenc kétkulacsos politikája le-
:°v)le&ődötr. Amíg klfolé a demo-
krácia védelmezőjének palástjába 
tetszelgett, u t ó k b a úz eisö pilla-
nattól kezdve a fasiszta államfel-
forgatók szolgálatában állott. Nagy 
Fereno leleplezése és bukása nem 
jelenti moslinár az ügy befejezését: 
Tiszta helyzetei követelünk és en 
nek a tiszta helyzet megteremté-

sének egyetlen mód a az t\ válasz-
tás. Az aj 'kormánynak politikai 
téren legfőbb feladata csak az le-
het, hopy az új választásokat elő 
keszítee, de az új minisztereket 
addig Is olyan szempontokból kell 
kiválogatni, bogy 100 százalékig* 
a demokratikus politika vonalán áll-
janak. 

Olyan külügyminisztert követe-
lünk, akibeu megbízhat a ma-

gyar nép. 

Az új kormány tegnap este meg-
a akult. Részletes fairek erről még 
nem érkeztek, csak annyit tudunk, 
hogy Dinnyés Lajos az új minisz-
terelnök s ezen felfii még egy-két 
kisgazdapárti tárcában történt vál-
tozás. A külügyminiszteri tárcát 
valószínűleg néhánv napig Mibályffy 
Ernő tájékoziatásfigyl miniszter 
veszi át 

A rendkívüli minisztertanács után, 
amely tudomásulvette Nagy Ferenc lemondását, 

az egész kormány lemondott 
Tildy Zoltán a nemzetgyűlés politikai bizottságának 

meghallgatása után dönt az új miniszterelnök személyéről 
A Magyar Távirati Iroda jelentette 

pénteken este, hogy Nagy Ferenc 
miniszterelnök megjelent a svájci 
magyar követsegen és a magyar 
köztársasági elnökhöz való továbbí-
tás céljából bejelen telte Gordon Fe-

A rendkívüli minisztertanács fél 
10 órakor kezdte meg ülését Rákosi 
Mátyás miniszterelnökhelyettes elnök-
letével. A minisztertanács tudomásul-

renc magyar követnek a miniszter-
elnökségről való lemondását. A hi 
rek szerint Nagy Ferenc lemondása 
a leleplezett összeesküvéssel és Ko-
vács Béla ügyével van kapcsolatban. 
Amint a lemondás híre Magyaror-

Lemondott a kormány 
vette Nagy Ferenc lemondását és 
úgy döntött, hogy kéri Tildy Zoltán 
köztársasági elnöktől a kormány fel-
mentését. 

szágra érkezett, Rákosi Mátyás mi-
nisztcrelnökhelyettes szombaton reg-
gel 9 órára rendkívüli miniszterta-
nácsot hívott össze. 

Tildy Zoltán egyébként szüntelen 
tanácskozásokat folytat a pártojf ve-
zetőivel az előállott válság meg-
oldására. 

Összehívták a nemzetgyűlés politikai bizottságát 
A nemzetgyűlés poiilikai bizottsá-

gát tegnap délután 4 órára hívták 
össze. Tikiy Zoltán meghallgatta a 

politikai bizottság véleményét és 
ezután döntött az új miniszterelnök 

személyéről. A döntés eredménye 
lapzártáig még nem érkezett be. 

A kórházi k ö l t s M é s és a vizsgálati Híjuk 
megállapítása a liárházl bizottság előtt 

Tegnap délelőtt tartotta rendes 
havi értekezletét a vármegyei kór-
házi bizottság. Az értekezlet közép-
pontjában 

a kórházi költségvetés ősz-
szeállitása állott 

amely mellett kisebb személyzeti 

és dologi ügyek is szerepeltek. 
Leglényegesebb volt 

a kórházi vizsgálatokról 
szóló szabályrendelet szabályozása. 
Ugyanis eddig a kórházi vizsgála-
tokat a kórház (röntgen, gyomor át-
világítás stb.) ráfizetéssel végezte. A 

kórháznak az volt az indítványa, 
hogy az ilyen vizsgálatoknál a gyógy-
szerkiszolgálásoknál a költségeket 
úgy állapítsák ineg, mint a hatósági 
orvos igénybevételénél. Lényegileg 
tehát a minimális díjak emelésén 
volt a hangsúly. 

Gyenes Péter elvtársunk j a -
vasolta, hogy tájékozódja-
nak a különböző vidéki kór-

házak vizsgálati dijairól 
és ezeket összehasonlítva állapítsák 



Június l-én, vasárnap délután 3 órakor a Tóth József színházteremben 
Előadók Budapesti«: 

elvtársak. 

A kórházi bizottság végül arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a kór-
kázi vizsgálati dijak 

a hatósági orvosok által sze-
dett díjszabás 40 százalékát 

fogják kitenni. 
Szóvátették a kórház 
tüdőosztályán előfordult visz-

szlsságokat, 
amelyek a kórház személyzetében 
előállott némi fegyelmezetlenségre 
engedtek következtetni. 

A panasz a Demokratikus Női 
Szervezet részéről hangzott eh mire 
egy külön bizottság alakult a 
korházi bizottság tagjaiból. A bizott-
ság kiszállt a helyszínre, kihallgatta a 
kórház illetékes személyeit és az 
eredmény: 

k o n k r é t p a n a s z senki 
ellen fel nem merült 

a vádak alaptalanok és a személyzet 
4 csekély dijizása melleit is a leg-
nagyobb odaadással szolgálji a vár-
megye egészségügyét. 

Napos Id6 
A Meteorológiai Intézet jelenti: 

Európa középső részén a leszállott 
légáramlás következtében tovább 
tart a száraz időjárás. Hazánkban 
pénteken 2 5 - 2 8 fokig emelkedett a 
¡¿mérséklet. A délutáni órákban 
még erőteljes felhőképződés volt, de 
csapadék nem. Szombaton reggel 
13—15 fok volt. A délutáni órák-
ban teljesen derült. Budapesten 
szombaton délben a hőmérséklet 
25 fok. 

Várható időjárás: Gyenge szél, 
derült idő. a meleg fokozódik. 

Repülőjáratok fekete 
napja világszerte 

Pénteken egésa sor súlyos repülő-
szerencsétlenség történt. Hollandiá-
ban a levegőben összeütközött két 
hollandi katonai repülőgép. A sze-
rencsétlenségnek 12 halálos áldozata 
van. A new-yorki repülőtéren lezu-
hant egy repülőgép: 37 halott. Re-
pülőszerencsétlenség történt Alaszká-
ban is 3 halottal, japánban 41 utas 
sal zuhant le egy amerikai repülő-
gép 

Betegségemből felépülve 

A flUPKÁT ÚJRA BEOKEZDTEH 

A nagyérdemű közönség szíves 
párlfogását kérem 

KRUG JÁNOS 
úri b«abó 

I. Bariba János-utca 2 sz. 

Országos vásárok 
A közeljövőben az alábbi helye-

ken és napokon tartanak országos 
kirakodó és állatvásárokat: 

Junius 2 án Mezőtúron, 3 án Ceg-
léden, 4 én Kiskunhalason, 7 én 
Tömörkényben éi Csanádpalotán, 
12 én és 13 án pedig Orosházán. 

a Szociáldemokrata Párt 
Nagy Ferenc lemondásával önmaga felett mondott ítéletet 

A munkáspártok állásfoglalása a koalíció mellett 
A szerdai minisztertanácson fel-

merült problémák sürgős megoldása 
érdekében döntött ug/ a miniszter-
tanács, hogy hazahívja Nagy Feren-
cet. Nagy Ferenc azonban nem tett 
eleget ennek a felhívásnak s lemon-
dáaávai önmaga felett mondott ih-
letet, deklarálta, hogy nem mer 
emelt fővel a magyar nép szine elé 
állni, bűnösnek érzi magat mind-
abban, ami Kovács Béla vallomásá-
ból kitűnik és inkább választja az 
emigrációt, semhogy tisztázza az 
összeesküvéssel kapcsolatos szerepét. 

Még Nagy Ferenc lemondásának 
hire előtt a két munkáspárt össze-
kötő bizottsága ülést tartott, amelyen 
megvitatta a politikai helyzetet. A 
miniszterelnök ellen felmerült vádak 

kapcsán, melyek szerint részes volt 
a leleplezett összeesküvésben, a ma-
gyar demokrácia érdekében elen-
gedhetetlen Nagy Ferenc sürgős ha-
zatérése és azonnali lemondása. 
(Ez a határozat még Nagy Ferenc 
válaszának megérkezése előtt történt) 

A két munkáspárt egységes ab-
ban a véleményben, hogy a koalició 
fenntartása szükséges. Egyébként 
elhatározták, hogy a két munkás-
párt a jövő hét elején Budapesten 
és vidékén közös tömeggyűléseket 
rendez. A szociáldemokrata párt 
ragaszkodik az uj választásokhoz, 
amelyeket még Szakasits Árpád 
elvtárs szögezett le szerdai beszé-
dében. 

Épül a villamosmű székháza 

Hirdessen lapunkban! 

A Bartha János-utca 4 sz. tel 
ken nagy sürgés-forgás. Fuvarosok 
hozzák az épitési anyagokat Az 
állványokon már dolgoznak a kő 
mívesek. A kész falakon és mennye-
zeteken a villanyszerelők a Berg-
mann-csöveket szerelik és igy to-
vább, — az élet és a munka rit-
musa lüktet az uj alkotásnál. 

Dudás Lajos elvtársunk a villa-
mosmű legöregebb dolgozója öröm-
től sugárzó arccal nézi a munkát 
és amikor megkérdezzük mi a vé-
leménye, — azt mondja, örömün-
nepe az építkezés megindítása a 
villamosmű dolgozóinak, mert an-
nak a céltudatos munkának, amely 
a felszabadítás óta a villamos mű-
nél folyik ez is egyik látható ered-
ménye. 

Nem dicsekvésképpen, de tárgyi-
lagosan meg kell állapitanunk, hogy 
a mi villamosmüvünk éjjel-nappal 
üzembiztos áramot szolgáltat akkor, 
amikor a szomszédos városokban 

ezt még nem tudják megtenni. 
Raktáraink ma már mindennel el 
vannak látva, ha most jelentkezik 
100 uj fogyasztó, mindnyájának 
tudunk árammérőórát és áramot is 
adni, de nem probléma az üzem-
anyag kérdése sem, mert minden 
rendelkezésre álló hely tele van 
olajjal. Adósságunk nincsen, az 
áramdíjat a Oazdasági Főtanács 
állapította meg és ugyanabból az 
egységárból, amelyből máshol nem 
tudnak megbirkózni az üzemvitellel 
és deficittel dolgoznak, mi annyit 
tudunk megtakarítani, hogy a munka 
nélkül lévő munkás testvéreinknek 
a villamosmű székház építésénél 
munkát tudunk adni. 

Büazl.e öntudattal állapítom meg 
ezeket a tényeket, fejezi be Dudás 
elvtársunk nyilatkozatát és az ered-
ményt annak tulajdonítom, hogy a 
villamosmű minden dolgozója hittel 
és reménnyel dolgozik legjobb tu-
dása szerint az ország újjáépítésén. 

Leesett a cseresznyefáról 
és életveszélyes sérüléseket szenvedett 

Kónya Julianna 30 éves nőiszabó 
segéd, Dobó-utca 1 szám alatti la-
kos tegnap déjelött fél 12 órakor 
fölmászott a cseresznyefára, hogy 
cseresznyét szedjen. A fáról leesett 
és eszméletlenül terült el a földön. 
A hozzátartozók értesítették a men-

tőket, akik nyomban a helyszínre 
robogtak és a szerencsétlenül járt 
leányt beszállították a szentesi köz-
kórházba. Kónya Juliannának az ál-
kapcsa és mindkét karja eltörött. 
Állapota súlyos, életveszélyes. 

L B A R Á T S Á G - M Q Z G Ó 
Június 1 - 9 . 1 0 . 3 n a p i g l 

A sinsapuri táncosnő 
Csodálatos szerelmi történetről új utat nyit a film-művészetben. 
Főszereplők: Porothy Lamour és Bing Crosby. Híradó. 

Előadások kezdete hétköznap: V* 7. V* 9. vasárnap Vs 5. V« 7. »/« 9. 

tudatja ve-
László elvtárs, 

városunk pénzügyi tanácsnoka nyu-
galombavonult. A hirt olvasva, 
jelevenedik előttünk egy bátor be-
csületes, igaz szocialista fáradásos 
munkában eltöltött élete MeriSima 
Lászlót mindezek a Jelzők Jogosan 
illetik meg. Bátor, de ez a tulaj-
donsága nem uj keletű, már akkor 
is az igazság mellett állott, amikor 
azért még üldöztetés és börtön ju-
tott neki osztályrészül Igaz ember, 
mert soha egyetlen egy pillanatra 
sem tért le a helyes útról, a nép 
fia volt ét 09 i$ marad. Átvészelte az 
ellenforradalom keserves 2 és fél 
évtizedét s a fölszabadulás után öreg 
kora és bénasága ellenére is az elsi 
Mvó szóra újból megjelent a köz-
élet porondján s végezte a maga ál-
dozatos munkáját a város és annak 
dolgozói érdekében. A veterán meg-
tette a kötelességét, jó és igaz mun-
kát végzett s most amikor nyuga-
lomba vonul a szentesi dolgozók 
őszinte és szivből jövő szerencseki-
vánataitól kisérve, mi is kívánunk 
neki csendes, boldog és békés életet. 
Sima László azonban nem tűnik el 
végleg u közéletből, mert a demok-
ráciának szüksége van a harcos vt-
teránokra. ő továbbra is fog kMz 

- de ni harcos tollával a Szentesi lap 
hasábjain a köz érdekeiért, a de-
mokrácia megszilárdításáért és a 
szocialista társadalom mielőbbi el-
jöveteléért. 

Anyakönyvi hírek 
Születés: Kun Árpád, Drégely Er 

zsébet Ildikó, Szeder Klára Ágnes, 
Török János, Toronyi István, Hor-
váth Imre, Korom Mihály, Dezső 
Bálint, Besze Judit, Dávid Mária, 
Majzik Mária, Csányi Rozália Juli-
anna, Tánczos Ilona, TörÓk Ilona, 
Győző M. Piroska. 

Házasság: Csikós Imre—Oőz Ilona, 
ifj. Tóth Lajos—Oránicz Mária, 
Greorgev Szánov Imre—Szénási 
Franciska, Takács Sándor—Pengő 
Eszter, Szamosközi Imre—Vida Szűcs 
Eszter, ifj István Ferenc—Labádi 
Rozália, Szabó Szíícs Antal—Labádi 
Erzsébet, Sinóros Sz. János—Szabó 
Erzsébet, Gáspár László-Kis Pál 
Erzsébet, ifj. Fórián Bálint—Kunos 
Magdolna, Sipos Ferenc—Böször-
ményi Mária, ifj. Nagy Lajos—Föld-
vári N. Erzsébet, Kósa Ferenc— 
Borsos Sz. Irén, Németi József— 
F. Török Erzsébet, Franyó J á n o s -
Székely Mária. Máté János—Táma-
dás Erzsébet, Patoki Pál-Balla 
Etelka, Szabó József—Berezvai Ju-
lianna Ilona. 

Halálozás : Pillár Otília 7 hóna-
pos, Mikulai Sándor 3 hónapos, özv. 
Jeney Józsefné Farkas Eszter 77 
éves, Szász Sándor 77 éves, Kiráiy 
László 51, éves, Laki Dániel 71 éves, 
Mikecz Imre 50 éves, Dávid Mária 
3 napos, L. Tóth Jánosné Vörös 
Margit 40 éves, Kása Sándor 62 
éves. 

- Hadifoglyaink megsegítésé-
re fordi'ják a junius 14-iki nagy 
dalest jövedelmét, amelyen a szen-
tesi születésű Palotás (Sáfrány) Imre 
is fellép több fővárosi és helybeli 
művésszel együtt Műsorunk a leg-
elsőbbrangu lesz. Előjegyzéseket el-
fogad a »Rózsa illatszertár" (Ady 

,Andre-u. 3.) 



U l k J b J k 
Ma íúnius I. Rom. kai. Szenlh. 

»rotMtám Szenth. 
VioáMásjelentés: Tisza 31 én 90. Kurca 

H0. 
H6*érséklet . + 14 iok 
Ügyeletes gyógywfrtórák. Íúnius 1 — 

t-i« Ule-Szentoaey. 
Szabadság Mozgó: Népek ítélő-

széke és az Ifjúság ünnepe. 

MUZSIKASZÓ 
Szombat délután majális volt. A 

katolikus nagyiskola gyerekei vonul-
tak a ligetbe. Régen hallottam olyan 
gyerekzsivajt, mint ez a majálisra 
vonuló gyereksereg rendezett örömé-
ben. Nagyszerű muzsika volt ne-
kem ez a gyerekzsivaj. Egyszerre 
fiatalabb lettem s legalább 58 esz-
tendővel. Nevezetesen ennyi ideje 
annak, hogy legelőször majálisra 
mentem. Emlékszem, nekem is volt 
egy zászlóm és nekem is volt tor-
kom és én is résztvettem a zsivaj 
készítésében. Elméláztam a messze-
multon és egész őszintén mondom, 
csodálkoztam rajta, milyen ostobák 
vagyunk mi emberek, hogy nem ma-
radunk meg 6—7 esztendős gyere-
keknek, hanem már gyerekkorunk-
ban azon morfondálunk, mikor le-
szek már én is ember. Itt tartottam 
ezekben a hiába-gondolatokban, mi-
kor megszólalt a rezesbanda és rá-
kezdett egy nótára, amelyiknek azt 
hiszem „ Recece,a volt a refrénje. 
Muzsikaszó ? Fel kellett állnom asz-
talomtól, oda kellett mennem az 
ablakhoz, kinéznem és hallgatnom a 
muzsikaszót. Nem varázshegedű mu-
zsikát, de istenbizony soha életem-
ben nem hallottam szebb muzsika-
szót. xa. 

— Kistökén és Nagytökén 
szentmise lesz. Űrnapján, június 
5-én d. e. 9 órakor Kistökén, 12 
órakor Nagytőkén lesz szentmise és 
szentbeszéd. 

— Városi szimfónikus zenekar 
és kamarakórus évadzáró hangver-
senye junius hó 8-án a színház-
teremben. Helyár: 3 forintegységár. 

— Felhivás. Ruházati munkások 
szabad szakszervezete junius hó 2-
án héifőn du. 6 órakor taggyűlést 
tart, amelyre minden tagot meghiv 
a Vezetőség. 

— Sakkversenyzök és tagok 
rendkivüli ülést tartanak fontos ügy-
ben vasárnap délelőit 10 órakor az 
egyesületi helyiségben. 

— Izr. kulturest. Az izr. hitköz-
ség elöljárósága értesiti a hitközség 
tagjait, hogy ma este 8 órakor dr. 
Soltész Elek budapesti rabbi és egy 
másik pesti előadó tart előadást az 
iskolában. 

— A féltékenység 01, butit és 
börtönbe dönt. Mihály Sándor ré-
gen udvarolt Malyinkán egy fiatal 
leánynak, Tóth Margitnak. A szere-
lemből eljegyzés lett. A fiatalok 
mátkaságát csak az zavarta, hogy a 
vőlegény állandóan féltékenykedett 
jövendőbelijére. Egy alkalommal 
pépig, amikor a leány a szomszéd 
községben a vásáron elfogadta egy 
legény udvarlását, a vőlegény bosz 
szut esküdött, és az egyedül haza 
felé igyekvő leányt először mozsár-
törővel agyba-főbe verte, majd ösz-
szeszurkálta. A féltékeny vőlegényt 
letartóztatták és átadták az állam-
ügyészségnek. 

Mész, cement, 
budaiföld és kőpor 

Magyar Könyvnap június 2-3-4. 
a KULTURA könyvkereskedés sátrában, a görög templom előtt 

minden mennyiségben kapható 

TRAJ-fatelep 
GÖRÖG-UDVAR. 

flíevelőfc napja 
A pedagógusok szentéi csoportja 

junius hó 2-án, hétfőn "tartja a 
„Nevelők napját". 

A .Nevelök napjának" délutáni 
programja „Éneklő ifjúság" hang-
verseny, amelyen Szentes összes is-
kolái szerepelnek. 

A hangverseny a sporttelepen du. 
5 órakor kezdődik: Belépődíj nincs. 
Az Éneklő Ifjúság javára önkéntes 
adományokat köszönettel fogadunk. 

Műsor: 1. Himnusz. 2. Központi 
rk. ált. iskola előad 2 kánont, 1 
kétszólamú éneket és egy kis nép-
dalcsokrot. 3. Központi ref. ált. is-
kola népdalokat énekel. 4. Felső-
párti ref. ált. iskola 1 kánont, 2 
kétszólamú, 1 háromszólamu éneket 

és Kodály: A iuhász c. művét 2 
szólamra, 5. Feisőpárti rk. ált. is-
kola I.—II. o. tanulói 3 dalt éne-
kelnek. 6. Az I. és II. sz. ált. isko-
lák előadják a „Nyárkánont" 6 szó-
lamra 250 tagu kórussal. J . Az I. 
sz. áll. ált. iskola 200 tagu kórusa 
előad 3 négyszólamú, 1 hatszólamu 
kánont Kodály: Katalinka c, művét 
3 szólamra, 3 kétszólamú gyermek-
dalt és népdalokat. 8. Az összes 
iskolák ifjúsága előadja: Praetórius: 
Énekelj magyar ifjúság 3 szólamu 
kánonját. 9. Horváth Mihály gim-
názium cserkészcsapata és népdalos 
csoportja előadja: Kukorica morzso-
lás Szentesen. 10. Szózat. 

A Szentesi Általános Fogyasztási 
Beszerző Termelő és Ért. Szövetkezet 
I. Bariba János n. 5 sz. alél Kossnth-n. 26. szám alá költözött 

Klauzál-utca és Kossuth-utca sarok. 

Ciktacipők nagy választékban, textil-áruk kaphatók. Gyapjuvásárlás leg-
magasabb áron. Üzletrészeseknek vásárlási visszatérítés. Jegyezzünk üzletrészt. 

Iparos hírek 
Az Ipartestület jegyzői hivatala 

felhívja a fodrász iparosokat, hogy a 
fennálló rendelet értelmében üzlete-
iket szombat este 6 órakor kötelesek 
bezárni, úgyszintén vasár- és ünnep-
nap. Folyamatban van a szombat 
esti zárórának 10 óráig való meg-
hosszabbítása, amig azonban az en-
gedély meg nem érkezik, a zárórát 
be nem tartó iparos kihágást követ 
el és ellene a hatóság eljárást indít. 

Értesiti az Ipat testület hivatala a 
kovács iparosokat, hogy a vasárnap 
junius 1-én délelőtt 9 órakor az 
Ipartestület forgalmiadó és egyéb 
igen fontos ügyekben ülést tart a 
szakosztály. 

Az Ipartestület felhívja a férfi és 
nöiszabó iparosokat, hogy faszén ér-
kezett a Kun-Qyuricza fatelepre. Kí-
vánatos szükségleteiket biztosítani. 

Felhívja az Ipartestület elnöksége 
az össziparosságot, hogy ipartestü-
letünknél f. év junius 2-án hétfőn, 
junius 5-én, Űrnapján és 9-én, hét-
főn délután 7 órai kezdettel „ipar-
egészségügyi előadások" lesznek. 
Kérjük, hogy ebeken a díjtalan elő-
adásokon az iparosság minél na-
gyobb számban vegyen részt, mert 
igen fontos közegészségügyi, ipari 
foglalkozási betegségekről fognak 
hallani. Kérjük, hogy feleségeiket, 
segéd és tanonc alkalmazottaikat is 
hozzák magukkal. 

Május havi vaslemez, szeg, drót 
jegyek sürgősen átvehetők a hiva-
talban. 

Kisipari kölcsön-űrlapok „iparo-
sok" részére kapható a hivatalunk-
ban. 

• Az Ipartestület által rendezendő 
„kiállítási-bizottságot" kéri az elnök-
ség, hogy hétfőn, 2-án délután 6 
órakor pontosan jelenjenek meg, 
mert 7 órakor „iparegészségügyi" 
előadás lesz a testületnél. 

Az Ipartestület hivatala értesiti az 
ács-mestereket és iparosokat, hogy 
részükre junius 1-én, vasárnap d. u. 
2 órakor az Ipartestületnél szakosz-
tályi ülés lesz. Fontos tárgysorozat 
miatt kérjük a tagok megjelenését. 

Az Ipartestület hivatala értesiti a 
csizmadia iparosokat, hogy részükre 
vasárnap junius 1-éndelelött 10 óra-
kor az Ipartestületnél szakosztályi 
ülés lesz. 

Az Ipartestület hivatala értesiti a 
férfiszabó iparosokat, hogy hétfőn, 
junius 2-án d. u. 6 órakor az Ipar-
testületnél szakosztályi ülés lesz for-
galmi-adó és egyéb fontos ügyekben, 
cérna és bélésáru megbeszélés vé-
gett. 

Felhívás 
Felhívom azon Tiszahidi munká-

sokat, akik gabona utalványaikat ez 
ideig nem váltották ki, a legrövi-
debb időn belől váltsák ki, mert 
utalványokat M. Sz. K. csak junius 
hó 20-ig ad ki. Junius 28-ig ter-
jedő érvényességgel. Ezen időn tul 
utalványokat sem kiadni, sem be-
váltani nem lehet. 

Pecsnik Károly. 

Hirdetmény 
Értesítjük az érdekelteket, hogy 

azok az adóalanyok, akik az 1945. 
és 1946. évi helyesbített földadé tar-
tozásuk együttes összegének lega-
lább fele részét búzában vagy föld-
adó lerovásra alkalmas egyéb ter-
ménybén kiegyenlítették, vagy leg-
később 1947. évi junius hó 30 nap-
jáig kiegyenlítik, fentmaradó föld-
adó tartozásukat buzanévértékU ál-
lamadóssági kötvényekkel fizethetik 
meg. 

A fenti readelkezés az 1947. év-
ben és az ezt követő időben esedé-
kessé váló földadó tartozásra nem 
terjed ki. 

Bővebb felvilágosítást a városi 
adóhivatal nyújt. 

Városi adóhivatal. 

Ország - Világ 
2 U amerikai teherautó érkezik 

Budapestre az amerikai árukölcsön-
böi vásárolt járművek utolsó részle-
teként. 

12 állomást Állítottak föl a hadi-
foglyok fogadására. 

Munkáspárti attasékai ntveznek ki 
minden fontos angol kfllképvi;fit-
tekhez. 

Csejkey Ernő, a Nemzeti Bank ve-
zérigazgatója a bankok államosítása 
ellen bes*élt a Kisgazdapárt politikai 
bizottságban. 

Jogtalan kalkulációs tételek beállí-
tásával drágítják az árut a textil-
gyárak. 

Feltűnő eredményeket ért el a 
Szovjetunió orvosi kara a szivátülte-
tési kísérletek során. 

Egyes volt magyar diplomaták 
megakadályozzák a politikai emig-
ránsok hazatérését. 

Állásvesztésre ítélték Ivády Béla 
volt földművelésügyi minisztert és 
ügyének iratait áttették a népügyész-
ségre. 

Hirdessen lapunkban! 

folyósítását m e g k e z d t ü k 

S z e n t e s i Takarékpénztár 
gabonaosztálya. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy az újjáépí-

tési közmunkaváitság kiszámításánál 
irányadó átlagos napszámbér 2*40 
forint. 

A közmunkaváltság havonta min-
den hó 1 napján esedékes és ezt a 
fizetésre kötelezett a hó 5 napjáig 
pótlékmentesen fizetheti meg. Kése-
delmes fizetés esetében havi 3 
pótlékot kell fizetni. Pótlék címén 
annyiszor 3 0,'o-ot kell a hátralék 
után felszámítani, ahány naptári hó-
nap letelt, vagy megkezdődött az 
esedékesség beálltától a fizetés meg-
történtéig. 

Az a háztulajdonos, házmegbi-
zott, aki a közmunkaváltság besze-
dése és befizetése tekintetében jog-
szabályokban meghatározott teendőit 
egyáltalán nem, vagy pedig nem a 
megszabott időben végzi el, ameny-
nyiben cselekménye súlyosabb bün-
tetendő rendelkezés alá nem esik, 
kihágást követ el és a R. I. 25 § 
1. bekezdése szerint büntetendő, 
pénzbüntetés tekintetében az 1928 
X. tc. és az azt modositó 8960— 
1946 M. E. sz. rendelet (M. K. 
173 sz.) rendelkezésére irányadó, a 
pénzbüntetés legmagasabb összege. 
24.000 forint. 

A R. I. 25 § 4. bekezdésében 
foglalt rendelkezés a kihágás tekin-
tetében is irányadó. 
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A M a g y a r Csárdában 
minden este 

vásárhelyi Oandi Tasst Jánosi 
és zenekara játsziki 
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P á r t h f r e k 
Június hó 2-án, hétfőn d. u 4 

órakor Hangya-te?ep. Előadó: Papp 
Lajos. 

Június hó 3 án, kedden este fél 
8 órakor rendőrségnek pártnap. 
Előadó: dr. Boros Kálmán. 

Június hó 4-én, szerdán este 8 
órakor a kórháznál üzemi pártnap. 
Elóadó: dr. Solti László. 

Június hó 6 án pártest. Előadó; 
dr. Mijó János. 

M e g h í v ó 
J ú n i u s 2—3—4-én 

Magyar Könyvnapot 
tartunk. A görög templom 
felállított sátrunkban bemu-
tatjuk a magyar irodalom ki-
válóságainak ez alkalomra 
megfelent műveit. Szeretettel 
kérjük a nagyérdemű közön-
ség látogatását. Tisztelettel: 

Kultura és UntermOller Testvérek 
könyvkereskedők. 

Felhívás 
A Kereskedelmi Alkalmazottak 

Szakszervezete egyetértésben a Szak-
maközi Titkársággal felhívja a ke-
reskedelmi munkaadók ügyeimét, 
hogy 1947. év április hóig vissza-
menőleg a kereskedelmi alkalma 
zottak fizetését felemelték. Éspedig 
9—10 fizetési kategóriába 15 %-kal, 
a többi kategóriákat pedig 10 %-kal, 
a tanulók fizetése változatlanul 
maradt. 

A Kereskedelmi Alkalmazottak 
Szakszervezete már ez uton is fel-
hívja a munkaadók figyelmét, hogy 
visszamenőleg április l-ig fizessék 
ki a felemelt munkabéreket. Részle-
tes felvilágosítást a Kereskedelmi 
Alkalmazottdk Szakszervezete és a 
Szakmaközi Titkárság bármikor 
nyújt. 

Hirdetmény 
A magyar kereskedelem és sző-

vetkezelügyi miniszter 11 600—1947 
I./1 számú körrendelete alapján fel-
hívom a lakosságot, hogy „az alant 
felsorolt hatósági jogosítvánnyal ren-
delkező egyének igazolási eljárását 
f. évi junius hó 3 napján de. 9 
órakor tartom meg a városháza 45 
számú helyiségében. Akik az igazo-
landókkal szemben bármilyen nép-, 
vagy demokrácia ellenes cselekede-
tekről tudomással bírnak, azok azt 
jelentsék írásban teljes névvé» és 
címmel ellátottan, vagy személyesen 
az igazolás helyszínén és annak 
időpontjáig. A 

Igazolásra kerülnek: 
özv. Fekete Andrásné piaciárus, 

Fekete Mihály szálas- és magvas 
t*k3rmány, élőállat kereskedő, György 
Rókus sütőmester. Kecsegés Sán-
dorné piaciárus, ifj. Kozák János 
állatkejeskedő, Kupecz András bér-
autó fuvarozó, Oláh István tollke-
reskedő, Szabics János bérfuvarozó 
gépkocsivezető, szentest lakosok. 

Polgármester 

S A K K 
A szentesi sakkozók indulnak a 

'délmagyarországi egyéni sakkbaj 
noksági versenyeken. A versenyt a 
Hódmezővásárhelyi Munkás Sakk-
kör rendezi június 29-i kezdettel. 

A szmtesi sakkozók nagyarányú 
válogatóversenyen készülnek a baj 
noki versenyre. A szentesieken kívül 
indulnak Szeged, Makó, Orosháza, 
B.-Csaba, Gyula, Szolnok. Cegléd, 
Kecskemét, Kiskunfélegyháza és 
Hódmezővásárhely versenyzői. 

Megoldódott 
a rejtélyes haláleset 

A szegedi vizsgálóbíró a napok-
ban Szentesen járt s megállapította, 
ho«y Mihajlik János 3 hónapos 
csecsemő halálát nem anyjának 
gondatlansága okozta, tehát nem a 
rárakott párnáktól fulladt meg, ha-
nem halálát tüdőgyulladásból eredő 
fulladás okozta. 

Hirdetmény 
A 101.450/1947. K. M. sz. ren-

delet alapján közhírré teszem, hogy 
az 1947. évi junius hónapban a 
napi 15 dkg-os kenyérfejadag napi 
10 dkg-ra, a napi 20 dkg-os ke-
nyérfejadag napi 15 dkg ra csök-
kent. Ezek szerint a 15 dkg-os fej-
adagra jogosultak egy kenyérjegy 
szelvényre (2 napra szóló) 30 dkg 
kenyeret, a 10 dkg-os fejadógra 
jogosultak pedig egy szelvényre 20 
dkg kenyeret vásárolhatnak. Azok,-
akik kenyérjegyszelvényüket lisztre 
cserélik be, azok részére a köz-
ellátási hivatal a fejadag szerint 
kettő, illetve három kg havi liszt-
fejadagra szóló kenyérliszt utalványt 
ad ki. 

Azok akik május hónapban 15 
dkg-os, kenyérfejadagra voltak igény-
jogosultak, a junius havi kenyér-
jegyeiket 6 hónapig terjedhető el-
zárás büntetés ferhs mellett köte-
lesek 1947. évi junius hó 5. nap-
jáig a városi közellátási hivatal ille-
tékes jegykezelője,él bemutatni. 
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Hirdetmény 
Az Országos Társadalombiztosító 

Intézet pályázatot hirdet 470 szer-
ződéssel eddig be nem töltött, je-
lenleg ideiglenes megbízás alapján 
ellátott vidéki rendelőintézeti és 
körzeti kezelőorvosi, valamint vál-
lalati pénztári, rendelőintézeti és 
magánrendelőjében működő szer-
ződéses orvosi állásra. 

Pályázat az Intézet bármely helyi-
szervénél beszerelhető űrlapon le-
het. Határidő: 1947 junius 21. A 
pályázati űrlapot a szükséges ok-
mányokkal és állásra illetékes helyi-
szervnél kell benyujlani. Részletes 
felvilágosítással ugyancsak az ille-
tékes helyi szervek szolgálnak. 

Felhívás 
Az 1947/48. évi terménybeszol-

gáltatással kapcsolatban elkészített 
gazdalajstromot f. évi junius hó 
7 ig a városháza terménybeszolgál 
tatási hivatalában közszemlére te-
szem ki Felhívom a j érdekelt gaz-
dálkodók figyelmét, hogy a saját 
érdekükben — hivatalomban — te-
kintsék meg. 

Az eperjesi kirendeltségen 3-án 
és 4-én, a tőkei kirendeltségen 6 án, 
a lapistói kirendeltségen 7 én reg-
gel 8 órától este 6 óráig lesz köz-
szemlére téve a lajstrom. 

Az esetleges kiigazításra, levo-
násra vonatkozó kérelmek szóval 
vagy írásban a helyszínen előter-
jeszthetők. 
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r SPORT ~ i 
u s z A s 

.Ma délután fél 4 órakor megkez-
dődik a sportuszodában a verseny-
élet. Már az első alkalommal nagv 
arányú és páratlanul izgalmas ver-
senynek és mérkőzéseknek leszünk 
szemtanúi, ugyanis a lengyelországi 
út előtti válogatott csapat fog bemu-
tatkozni több úszószámmal. A ver-
senyek után a vasutas válogatott 
pólózók mérik Össe erejüket az or-
szág többi vasutas egyesületeinek 
legjobb pólózóiva!. Hisszük, hogy 
az ifjúság nagy napján szép számú 
nézősereg élvezi végig a színvonalas 
versenyt s biztatásával mind nagyob 
teljesítményekre készteti a kiváló erőt 
képviselő szentesi fiúkat. 

LABDARÚGÁS 
Ma délután a bajnoki forduló 

utolsó mérkőzéseit vívják a csapa-
tok és sok szép összecsapás, vagy 
balszerencsés küzdelem után a ki-
esők új reménységgel, a feljebbjutó 
csapatok erősítési gondokkal néznek 
az új 1947/1948. évi bajnokság felé. 
Szeretnénk ha, az új bajnokság el-
érné a régi első osztály, vagy N. Bv 
III as csoport nívóját, mert elfogult " 
ság nélkül megmondhatjuk, nem jó 
a magyar sportéletre az elmúlt év 
felhígított erejű csoportosítása, hi-
szen nemcsak anyagilag tette tönkre 
a spoi »egyesületeket, de a sportolók 
harcikedvet is erősen csökkentette. 
A vasúti közlekedés javulására az 
autóbuszok beállítása indokolttá te-
szik az egységes I. osztály vagy a 
N. B. III. csoport megalkotását s ezt 
mi, szeníesiek a környező városok 
érdekeltjeivel már most követeljük. 

(Vecseri.) 

Ma délután az Erzsébetkerti sport-
telepen fél 5 órakor S'MTE II — 
HMTE II. osztályú bajnoki mérkő-
zés. 

Utána fél 7 órakor SzMÁV—Majsa 
I. osztályú bajnoki mérkőzés nívós 
és élvezetes lesz. Mi helyi győzel-
meket várunk. 

Csongrád: Cs. Tisza—SzMTE. 
Kecskemét: KMÁV' Cs. Barátság. 
Halas: Halasi MÁV—Kistelek. 
Kunszentmárton: KUTE-KTK. 
Kiskunfélegyháza: KRVSE—Mind-

szent. 
Jánoshalma: Jánoshalma—Szabad-

szallás. 
II. osztályban. 

KUTE—Mindszent. 
Cibakháza—Nagymágocsi M. 
SzMTE—HMTE. 
HTVE—SzMÁV. 
Nagymágocsi B—Szegvár. 

II. osztály állása. 

1. HMTE 21 19 I 1 83:19 39 
2. SzMTE 21 13 2 6 61:26 28 
3. S/egvár KTK 21 13 2 6 58=29 28 
4. Mindszent 21 13 - 8 50:41 26 
5. Tiszaföld vár 21 11 1 9 38:45 25 
6. N máRocs Bar. 21 9 6 6 28 27 24 
7. Gbakháza 20 9 3 2 25 39 21 
8 . H M V VÍVÓ 21 7 4 1 0 3 M 7 18 
9. Szentesi MÁV 26 6 5 10 33:43'17 

10 Kunszentmárlon 20 6 1 13 17 58 13 
II. N.-mágocs M. 20 3 5 12 13166 11 
12. Szegvár Barátság visszalépett. 

EGYSZÍNŰ ÉS SZÍNES MOZAIKLAPOK, CEMENTLAPOK 

beton-kéményaitók 
mesgyekarók, oementcsövek, dnnakavlcs, marosi-
homok, portland-ooment a 

cementárugyárában. 
RT. 
Telefon : 5 sz. 

Budapest I. junius I . 

. 7 : J* f?gel i zene. 8: Hírek. Mű^or* 
ismertetés. 8.20: Régi amerikai da-
dátok 840: Gregor Klára játszik a 
Vas-utcai templom orgonáján. 9 .00: 
Katolikus vallásos félóra. 9 30* Ev 
vallásos félóra. 10.00: Görög-keleti 

•istentisztelet az Almássy téri tem-
I » » ! Of/ay-vonósnégyes 
A R l n A > k 5 Pcrce- 22.20: 
néndaí i ? ^ r D é n e k e l - ö< orosz 
népdal 12 45: Romantikus szer-lem 
Összeállította Makai Gusztáv Kn* 
reműködik Lehotay Árpád Í3Y5" 
Fotró melódiák. Közreműködik Nagy-
kovácsi Ilona és Tabányi Mihály 
14.10: Ünnepi zene. Hanglemezek'. 
15: Az elbeszélés magyar mesterei • 
Sipulusz elbeszélései. 15 20: Mozart! 
g-moll szimfónia. 15:45: Nagypái 
István vasárnapi krónikája. 16 00: 
Nóta csillagászat. 17.10: Magyar Par-
nasszus. 18: Török Sándor vasár-
napi beszélgetése Bródy Lászlóval, 
a szép könyvek gyüjtéséiől. 18 20 : 
Falurádió. 19: A Székesfővárosi Ze-
nekar játszik. 20.20* Vidám, zenés 
hétvége. 21: A Rádió hangja. 21.20: 
O/osz Júlia énekel. 21 50: Vasárnapi 
rádióankéf. 22.25: Mit hallunk hol-
nap ? 22.30: Hangképek a vasárnap 
sportjáról. 22.45 : Parasztbecsület, 
Dalmű. 

Budapest I. junius 2. 

7.30: Reggeli zene, 8: Háztartási 
tanácsadó. 8.15: Heti zenés kalendá-
rium. 9: Csányi Ernő jazz-együttese. 
12.15: A háziegyüties játszik. 13.00: 
Rabszolgaság az ó-korban. 13.15-
Hanglemezek. 14.10: Kisiparunk ak-
tuális kérdései. 14 25: Szóraloztató 
zene. Hangiémezek. 15: Zenei hirek. 
16: Suki Tóni cigányzenekara. 16 45 
Római sőták. 17.10: Párihiradó, 
17.20: A Hadifogoly híradó rádiközl. 
17 25: A "Vöröskereszt közleményei. 
17 55: Áttelepítési korwánybízt. köz-
leményei. 18: A szakszervezetek és 
hároméves terv. 18 15: Liszt Ferenc 
angol, kapcsolatai. 18.40: Halhatatlan 
szerepek Berky Lili és Gózon Gyula 
előadóestje. 19.30: Falurádió. 20 20: 
Magyar muzsika.-21 20: Hangos hír-
adó. 21.30: Hirek. Sporthírek. 2150: 
Hírek és krónika orosz nyelven. 
22: Mit hallunk holnap ? 24: Hiiek. 
0 10: Hirek és krónika angolul. 0 20: 
Hirek és krónika franciául. 

Apróhirdetések 
Gyönyörű tartóshullámot, haj-

fesíést, színezést, szőkítést Zsembá-
nal csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

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

Mély gyermekkocsi, kompUtsport 
kocsi-al, márkás gyártmány Szeg 
váron eladó. Id. Döme Lászlónál 
Templom utca 50. 686 

Wesselényi-utca 83 számú /tAz 
eladó. 692 

Örökbe adnék egy 2 éves, egy 
7 éves és egy 16 éves fiúgyermeket 
Telepfelügye őnő, Váradi L Á u. 6 

Vennék réz hab üstöt Szemán 
cukrász. 693 

Kerékpár, stoppoló cipészgép, 
női varrógép, fotelok, ruhák eladó 
Vass utca 3 (gimnázium mögött) 

Hálószoba bútor eladó Dózsa 
György utca 26 (volt Széchenyi u.) 

Nagy könyvtárt megvételre kere-
sek „Minerva" könyvkereskedés. 

Mülép kapható Batthyányi-u. 17 
szám. 569 

Főszer készt A • Sima László. 
I eleifia szerkesztő: Szőke Ferenc. 

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

Felelő« nyomdavezető: Csernos L. 




