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Keretes- ós apré-
hirdetések ársza-
bás szerint. 
TELEFONI 301 sz. 

Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

Ujságoluasó ember 
sokszor gondolkozik, néha tépelődik 
is azon, amit olvasott. Az elmúlt 
vasárnap egész sereg vidéki újság 
került a kezembe s egyéb dolog 
hijján végigböngésztem valamennyit. 
Régi szokásom, !",ogy szeretek össze-
hasonlításokat tenni, miképpen van 

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

Pártunk belső egysége tudja csak 
megmenteni az országot 

SZAKASITS ÁRPÁD BUDAPESTRE ÉRKEZETT 
Hétfón délután 3/4 4 órakor fo--

másutt és miképpen megy minálunk. , K e l e " P a l > a u u v a r u v e B 
Szeretek érdek,SL, m S . terveznek j M ^ ^ E M 
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és miket vittek a megvalósulás út-
jára. De érdeklődésem tárgya az is, 
mekkora protekciója van más váró-
soknak s milyen kevés jut nekünk. t = U k " o b S 
Ezek mind igen érdekes dolgok. 1 -Cg * , r ? b b a n ó 

Nagyon érdekesek voltak már eze-
lőtt ötven-hatvan esztendővel is, 
mert ami a protekciót illeti, bizony 
a helyzet nem igen javuh azóta se. 
Olyan formán néznek Szentesre ma 
is, mint hajdan, amikor a Bánffy-
Perczel-Vadnay trió megátalkodott i 
gyűlölete még az orosháza-szentes- 1 
csongrádi vasút engedélyezését is \ 
vissza tudta tartani fél évtizedre, j 

De nem akarom éppen ezzel kez- ; 
deni újságolvasás közben szerzett < 
tapasztalataimat, hanein megmara-
dok kitűzött célom mellett 

lyen hazatért külföldi tárgyalásairól 
Szakasits Árpád elvtárs, miniszter-
elnökhelyettes. A pályaudvaron és a 
pályaudvar előtti téren sokezer főnyi 
tömeg kirobbanó lelkesedéssel fo-
gadta Szakasits elvtársat. Kíséreté-
ben volt Szakasits Arpádné, Horváth 
Zoltán a Világosság főszerkesztője 

és az eléje utazott Marosán György. 
A pártközpont előcsarnokában 

Bőhm Vilmos elvtárs, a pártvezető-
ség és a központ alkalmazottai ne-
vében üdvözölte a visszatért poli-
tikust. 

Ez a párt éppen olyan egységes, 
mint elutazásom előtt, — mondotta 
Bőhm elvtárs —. Ez a 'párt tudja, 
hogy mi a küldetése: egységes és 
önálló Szociáldemokrata Párt vol-

tunk, vagyunk és leszünk. 
Szakasits Árpád elvtárs megha-

tottan köszönte meg az üdvözlést 
és kijelentette, hogy ennek a párt-
nak belső egysége tudja csak meg-
menteni az országot. Szakasits elv-
társ növekvő érdeklődés mellett fél-
reérthetetlenül leszögezte, hogy a 
Szociáldemokrata P'.rt egységes, ön-
álló és független. 

A Szentesi Lap hadifogoly 
szolgálata jelenti 

. Mert nem 
eppen panaszkodás a szándékom, 
de rá akarok mutatni egy és más 
dologra, ami szentesi szempontból 
is fontos lehetne. Mi ugy tartjuk, 
hogy Szentes nem csak hivatalosan 
székhelye Csongrád megyének, de 
természetes központja egy 25—35 
kilóméieres körzet, ameliyel vasúti 
és közúti összeköttetése van. Szen-
tesnek ezt a központi fekvését szak-
emberek is megállapították. Ennek 
konzekvenciájának is kellene hogy 
legyen. Kérdés, miért nincs? 

Szeretjük azt mondani, hogy 
„mesterségesen háttérbe szorítanak 
bennünket.44 Nem merem azt állítani, 
hogy nincsen igy, de fölvetem a 
kérdést, vájjon miképpen szálltunk 
szembe ezzel a mesterséges háttér-
beszoritással ? Valljuk be, hogy 
semmiképpen sem. Olvasom a kezem-
be került pécsi újságból, hogy a pécsi 
orvosszervezet tagjai előadássoroza-
tokat rendeznek a környékbeli fal-
vakban, de egyúttal szakorvosi ta-
nácsokkal is szolgáltak a szegény 
lakosságnak. Másik újságban olva-
som, hogy a város kultur és zene-
egylete minden héten valamelyik 
másik faluban tart előadást. Olva-
som, hogy a hároméves tervvel 
kapcsolatban a kereskedelmi és me-
zőgazdisági kapcsolatokat 'ogják ki-
szélesiteni. Valahogy ugy gondolom, 

Ujabb hadifoglyok érkeztek Szen-
tesre. A tegnapi napon — lapzártáig 
— Matyuska József és Nagy Dániel 
hadifoglyok érkeztek Szentesre. 

Kertesz Dezső Hmvásárhely Ma-
ioin utca 49 sz. miatti lakos volt 
hadifogoly a következő hozzátarto-
zók részere hozott üzenetet: Ar-
nóczki József Kiss Zsigmond u. 32 
szám. Csernus Jánosné Soós utca 
26 szám, Balogh Józfef Kistőke és 
Hegyi Jánosné Ndgymágocs Tibor-
telep. A hadifoglyok cime CCP Iá-
per 15 4/35. Egy másik hadifogoly 
ugyancsak hirt közöl Urbán Ferenc 
alsóréti lakos fiáról. 

A hadifogolyfogadó bizottság 
felhívása a város 
tehéntartó gazdáihoz 

A hadifogolyfogadó bizottság fel-
kéri a város tehéntartó gazdáit, 
amennyiben a legcsekélyebb icjter-
mék fölösleggel is rendelkeznek, ke-
ressék fel a hadifogolyfogadó bizott-
ságot a Gazdasági Iskolában, vagy 
pedig az állomáson állandó szolgá-
latot tartó Vörőskeres7tet. Itt elő-
ször beosztják, hogy ki mikor, 
mennyi tejterméket hozzon. Az át-
vétel elismerését a Vöröskereszt 
nyugtázni fogja. 

fl választások ügye 
a belpolitikai élet homlokterében 

P á r t u n k k ü l ö n l istával i n d u l 

Rákosi: a demokratikus erőknek össze kell fogni 

önálló és független párt kü-
lön listával indulunk. 

A kommunisták és a kis-
gazdák közös választási 

frontot akarnak 
Rákosi Mátyás vasárnapi beszé-

dében felvetette a választási szövet-
ség gondolatát. Utalt arra, hogy a 
választásokon valamennyi demokra-
tikus erőnek össze kell fognia a re-
akció ellen s választási szövetséget 
keíi létrehozni a demokratikus pár-
tok között. A hirek szerint a Kisgaz-
dapárt azt a javaslatot terjeszti elő, 
hogy szüntessék meg a Baloldali 
Blokkot és a Kisgazdapárt részvé-
tedével állítsák vissza a függetlenségi 
frontot. Ez a pártszövetség közös 
választási frontot alkotna, de ugy, 
hogy minden párt külön listájára 
adhatnák le a választók szavazatai-
kat és a pártok a kapott szavazatok 
arányában küldenék be a képviselő-
ket a nemzetgyűlésbe. így a Nem-
zeti Függetlenségi Front egységesen 
indulna harcba a reakciós, népelle-
nes elemek ellen az uj választásokon. 

Ries István elvtárs vasárnapi pé-
csi beszédében kijelentette, hogy 
nagy változások végrehajtására van 
szükség ahhoz, hogy Magyarország 
megindulhasson a demokrácia és a 
felemelkedés egyenes utján. Ismer-
tette a háromévés tervet és a párt 
nevében követelte a vegyiipar, vala-

hogy ilyen és ehhez hasonló módo- j m>nt a z e , s ö kúriába tartozó bankok 
kon lehet a környékei szorosabb kap 

államosítását. A választásokkal kap-
csolatban leszögezte pártunk állás-
pontját : 

Követeljük az uj választáso-
kat, de uj választójogi tör-
vénnyel. Mi szociáldemokra-
ták ragaszkodunk független-
ségünkhöz és önállóságunk-
hoz és a választásokon mint 

Halált kér 
a népfőügyész 

Donáthra és társaira 
A NOT folytattá Dónáth György 

és társai összeesküvési bünperének 
tárgyalását. A népfőügyész indítvá-
nyozta, hogy a rendelkezésre álló 
adatok alapján a másodfokú bíróság 
hagyja heiyben a halálos ítéletet, a 
többi elitéit büntetését pedig cselek-
ményük súlyához méhen állapítsa 
meg. 

csolatba hozni eey központi fekvésű 
várossal. 

De olvastam egyéb dolgokat is. 
A makói újság irja, hogy a város 
190 ezer forintot kapott eddig köz 
munkára s. ujabb 227 ezer forint 
kiutalását szorgalmazza. Miskolcon 
felavatják az újjáépített repülőteret ! 
és megindul Budapest és Debrecen 
felé a rendszeres repülőjárat. Deb-
receni újságok írják, hogy a horto- ( 
bágyi legelő gyepesítése érdekében , 
az „ősfüvel44 kísérleteznek állami 

; támogatás mellett. Hajdú megye 
! növénynemesitő telep létesítésére 
i 200 ezer forintot kap, öntözési cé-
| lókra 13 milliót. Nyolcezer holdon 

710 mintagazdaságot rendeznek be, 
í gyermekotthonokat, bölcsődéket álli 
| tanak, természetesen állami pénzen 
I s traktorjavitó állomások létesítésére 

12 és félmilliót adnak. 
• Folytathatnám a végletekig, de 

nincsen ennek értelme. A felhozott 
dolgok mind azt bizonyítják, hogy 
vannak tervek és valósulnak meg 

tervek, ha elegendő segítség jut egy 
városnak, egy megyének, hogy ter-
veit valóra vihesse. Én most sem 
rekriminálni nem akarok, se irigy-
séget kelteni epébe mártott tollal. 
Csupán regisztrálok. A hajdumegyei 
öntözéssel kapcsolatban azonban 
mégis megjegyzem a kurcai öntözés 
dolgát, amely holtbiztosnak volt je 
lezve a tél folyamán. Kénytelen va-
gyok megjegyezni, hogy a kurcai 
öntözéssel és általában a szentesi ha-
tár öntözésének kérdésével egyszer 

már a rövidet huztuk s ha ismét 
ugy járunk, mint 1937—38-ban 
jártrnk, az végzetes lesz a szentesi 
mezőgazdaságra. 

Néma gyermeknek az anyja sem 
érti a szavát. A mozgékonyság, a 
folytonos ébrentartása illetékes he-
lyen egy-egy problémának sokat 
segíthetnek. Nincs kétségem illeté-
keseink aktivitásában, de azt sze-
retném, ha nem kedvetlenednének 
el, de annál erösebben dolgoznának. 

(sl) 
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Komolyan... 
Az ember önkéntelenül, akaratla-

nul is a muliba néz, amikor egy-egy 
nevezetes évforduló érkezik el. A 
multbanéző szem azonban sokkal 
messzebbre tekint, mint a közvetlen 
évforduló. Előzményeket és okokat 
keres. És egyszerre visszaugrik majd 
húsz esztendővel s eszébe jut a hi-
res „marciasu Róma", Mussolini be-
vonulása az olasz fővárosba, ame-
lyet „a fassizmus diadalmas forra-
dalma" néven emlegettek akkoriban, 
pedig nem volt más, mint a pol-
gárság gyáva meghunnyászkodása. 
Azután feltűnik Hitler, összeoml.k a 
weimari köztársaság. Magyarország 
miniszterelnöke lesz Gömbös Gyula 
— és a magyar ellenforradalom új 
útra tér, Mussolini-Hitler nyomdo-
kába lépnek kormányférfiaink . . . 
Gömbös Gyula meghal, de jön a 
zsidótörvény, Imrédy és a többi... 
A magyar álparlamentizmus minden 
tehetetlensége és polgári politikusa-
ink gyávasága nyilvánul meg, ami-
kor kettészakad a kormánypárt, de 
nincsen semmi konzekvenciája, a 
hatalom csak Imrédy kezében ma-
rad és hiába szépítjük diktatúra van, 
ugyanaz, i|)rt a Mussolinié, mint a 
Hitleré, de álcázza a parlament.. 
Gróf Tisza István törpe utódai az Ő 
példáját követik s az ország szalad 
a vesztébe... Véresen komoly dolgok 
ezek, amelyeken lehet gondolkozni. 

A Szociáldemokrata Párt szónoka 
mondotta a kormányprogram feletti 
vitában, hogy szükség van a koalí-
cióra, de véglegesen tisztázott alap-
elvek mellett. Tökéletes igazsag, s 
nincsen benne kétség, hogy az ed-
digi koalíciós bajok igen jelentékeny 
része abból keletkezett, hogy a ko-
alíció minden kormányprogrammját 
annakidején nem foglalták írásba. 
Az, hogy a mai világban, a történ-
tek és a tapasztaltak szerint az 
irásos m e g á I l a p o d a s t éppen 
olyan könnyen dobják félre egyes 
kormányok, és egyes kormányférfiak 
pártok és társaságok, mert az érde-
kek és az idő ezt parancsolja, ez a 
hitványság azonban beleillett a fas-
siszta világ ideológiájába, de nem 
egyeztethető össze a demokratikus 
világ becsületérzékével. Ha a koalí-
ció megállapításakor irásba foglalták 
volna a programot, sok minden el-
maradt volna, ami beköveikezett. 
Nagy Ferencéknek előbb kellett volna 
színtvallaniok s az a bizonytalan 
és az ország nyugalmát, újjáépítését 
egyaránt károsan befolyásoló ese-
ménysorozat nem következik be. 
Komolyan nézve . a dolgokat, egy 
kétségtelen, hogy a magyar politi-
kában a kalandoroknak, a képmu-
tató, kétlelkű alakoknak még kevés-
szer, vagy talán szohasem jutott ak-
kora szerep, mint most az átalakulás 
e két nagy esztendejében s nem 
tréfa, hogy munkájuk veszedelmes 
volt, de visíont komoly valóság, 
hogy a demokrácia ereje' nagyobb 
volt. Szfinx. 

Ujabb magyar értékeket 
kapunk vissza 

amerikai övezetből 
A bécsi magyar visszaszolgáltatási 

bizottság jelentése szerint szombaton 
az amerikai övezetből újabb szállít-
mány indult Budapestre. A szerel-
vény a váci kötszövőgyár gépeit és 
nyersanyagát, a honvédelmi és a 
földművelésügyi minisztérium, vala-
mint a magyar Államvasutak érté-

i werszámait és gépkocsi anya-
gát száUitja vissza Magyarországra 

Világszerte kedvezően fogadták 
Molotov párizsi utjának hirét 

Az európai és amerikai sajtó öröm-
mel fogadja a szovjet Kormánynak 
azt a döntését, hogy Molotov Pá-
rizsba utazik és a francia, valamint 
az angol külügyminiszterrel közöien 
fogják megvitatni Marshall külügy-
miniszternek segelyezési programját. 

A hírt Bevin brit külügyminiszter 
tegnapelőtt bejelentette az angol al-
sóháznak, Bidmlt pedig a francia 
nemzetgyűlésben Mindkét helyen ki-
törő örömmel fogadták Molotov pá-
rizsi utjának hirét. 

Rövidesen befejeződik 
a földreform 

Október l-re minden ujbirtokos kézhez kapja 
a telekkönyvi végzést 

Felkerestük dr Mijó János elvtár-
sat az uj birtokok telekkönyvezésé-
nek ügyében. 

Csongrád megyében — mondotta 
— a- összes kiosztott föld 94 015 
hold. Ebből 5584 hold már telek-
könyvi végzéssel a fölhözjuttatottak 
kezébe került. Kiskirályság, Szegvár, 
Sövényháza és Szentes egyrészén 
tehát a reakció minden mes'erkedése 
ellenére befejeződött a földreform. 

Derekegyházán, Fabiánsebestyén-
ben, Mindszenten, Sándorfalván, Tö-
mörkényen. Csográd egyrészen és 
Szentes másik részén 13 396 hold 
tulajdonosai fogják heteken belül 
megkapni a tulajdonjogukat végle 
gesitő okiratot. 

15 364 hold föld telekkőnyvezése 
junius közepén fog kezdődni, ami 
azt jelenti, hogy szeptember elejére 
ezek tulajdonusai is véglegesen bir-
tokukba lesznek iktatva. 

A z elmondottakból kitűnik — foly-
tatta Mijó elvtárs —, hogy bármilyen 
suttogó propaganda ellenére a föld-
reform ü^ye igenis jól áll. 34 441 
holdnyi föld ¡elekkönyvezése fog ha-
marosan befejeződni és a további 
59 574 hold október l-re véglegesen 
tulajdonosai birtokába fog kerülni. 

Mindezek eleven bizonyítékai an-
nak, hopy a Szociáldemokrata Párt 
mindenkor a tulajdonjog alapján áll, 
soha senki.iek vagyonát el nem '/et-
te, csak a magyar parasztnak adta 
vissza ezer év óta bitorolt javait — 
fejezte be nyilatkozatát Mijó eWtárs. 

Dózsa György oly hosszú időn át 
becsapott, kizsákmányolt népe érté 
kelni tudj j a demokráciát, mely em-
beri lehitőségeket, félelemnélküli éle 
tet biztosiiotr számára, nem fogja 
többé azok jármába hajtani a fejét, 
akik előtt még mindig az ezerholdak 
ködös álomképe lebeg. (Sz. J) I 
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Uj útakon 
halad a magyar kereskedő és kis-
iparos, mert látja hogy össze kell 
fognia szétszórt erőit. Innen már 
csak egy lépés annak felismerése, 
hogy nem csupán a kisiparosok-
nak kell szakmánként szövetkezniök, 
hanem össze kell fogniok a kiske-
reskedőkkel, sőt a munkássággal 
és a parasztsággal rs. Mert az ő 
sorsuk a dolgozó tömegek sorsa. 
Munkasok, parasztok, kisiparosok 
és kiskereskedők szétszórt erőinek 
különböző szervezetekben Való egye-
sítése a nagy tömegek életszínvo-
nalának emelkedését biztosit hatja. 

A tőke már kezdetben felismerte 
az erők koncentrációjának és cent-
ralizációjának jelentőségét és szük-
ségességét. Az ily módon megszerzett 
nagyobb hatalom birtokában kímé-
letlenül letörte nem csak verseny-
társait, hanem saját munkásait és 
üzletfeleit is. Nem véletlen, hogy 
most is ádáz harcot folytatnak a 
nap/kereskedők a kiskereskedők 
szövetkezetei ellen. Nem véletlenül 
igyekezett a nagytőke elgáncsolni 
a munkások és kisiparosok termelő 
szövetkezeteit. De az sem véletlen, 
hogy ezek a támadások ezúttal 
eredménytelenek maradtak. 

Amint a munkásságnak a szak-
szervezetek és üzemi bizottságok, 
ugy a kiskereskedőknek és kisipa-
rosoknak a szövetkezetek adják 
meg a felemelkedés lehetőségét. .4 
kisiparosok és kiskereskedők élnek 
is ezzel. 4 cél a javak fejlettebb 
tervszerű termelése mellett a meg-
felelően fejlettebb tervszerű és szer-
vezett elosztás. 

INNEN-
fl kereskedők a demokráciában 

meg fogják találni helgüket 
szásságokat. A kereskedők a demok-
ráciában meg fogják találni a helyü-
ket, mert itt az egyéni kezdeménye-
zésnek még nagyobb talaja van, mint 
l'jrmelyik más társadalmi rendben. 
Mi a demokráciánkat az alulról jövő 
egyéri kezdeményezésekkel tesszük 
erőssé és legyőzhetetlenné. 

I 

A szociáldemokrata kereskedőkon-
gre szuson Ban elvtárs beszéde után 
Kéthly Anna elvtársnő szólalt fel. 
örülünk annak — mondotta —, Ivgy 
a magyar kereskedők legnagyobb 
része a Szociáldemokrata Partban 
találta meg a helyét. A kereskedőkre 
hárul az a feladat, hogy megszün-
tessék az elosztásban található visz-

Egy pinkái mersójnra 
Az utcán menve önkénytelenül az 

.ember szemébe ütközik egy meg 
ható plakát. Megtört, gyűröttköpenyű 
hadifogoly apát tart átölelve egy 
könnyes tekintetű fiu. Évek meg-
rázó gyötrelme van elbeszélve min-
den szónál ékesebben e kis epizód-
ban. Hány ilyen jelenet elevenedik 
meg manapság szerte az országban. 
Apák, testvérek, rokonok ismerősök 
és jóbarátok térnek vissza a vérgö-
zön átbotorkálva szerelteikhez s a 
békés termelő munkához, melytől 
évekre elsodorta őket a náci impe-
rializmos esztelen vihara, Mennyi 
elsóhajtott vágyakozás, átvirrasztott 
éjszakák halálfélelme oldódik fel 
efcy ilyen Ölelésben. 

„Filléreid segitik őket" — sora-
koznak szemem elé a betűk. S va-
lóban minden vasútállomáson, étel, 
ital, cigaretta várja a hazatérő hadi-
foglyokat. 

Az emberi gonoszság csúcspontja, 
a konkolyhintők szennycsapata azon-
ban még ezt a nemes szándékot is 
ki tudta kezdeni. „Ne adjatok — 
mondták —: senki ne adjon, hiszen 

ugy sem oda forditják a pénzt". 
A társadalom mígis megtette 

kötelességét, a fillérek forintokká 
nőttek s meleg vendégszeretetet biz-
tosítanak mindenfelé az otthonaikba 
igyekvő hagifoglyoknak. A reakció 
tehát itt is, mint mindig nyitott ka 
púkat döngetett. E segélyakciót 
a munkáspártok szeretetteljes áldo-
zatkészsége hívta életre. S hadi-
foglyaink tudják, hogy a dolgozók 
amúgy is szűkös fillérei biztosították 
a vendégszeretetei, nenf pedig Nagy 
Ferencnek és társainak külföldre 
mentett valutája. 

Ha lelkiismerttlenségnek volna 
lelkiismerete, ugy bizonyára a reak-
ció is magáb szállna, látva felde-
rülni a megviselt katonaarcokat mi-
dőn a S^S mozgalom küldöttségei 
étellel, itallal fogadják őket. Az 
édesapát átölelve tartó fiu szinte a 
dolgozó társadalom jelképe, mely 
ugyanilyen szeretettel öleli keblére 
hazatért véreit, hogy bekapcsolódva 
a békés termelő munkába végre 
mindenkinek a lelkébe beleégjen: 
soha, soha többé háborút! 

(Szirovicza János) 

ONNAN 
A Daily Telegraph canberrai tu-

dósítása szerint az ausztráliai kor-
mány szigorú tilalmat rendelt el 
Queensland allam homokjának kivi-
telére. A Queenslandban talalható 
homok ugyani- tetemes mennyiségű 
thoriumot tartalmaz, amelyet tudva-
levően az atoinku^atásnál uránium 
helyett használnak a tudósok. A 
queerlandi homokot eddig az Egye-
sült Államokba exportálták ahol 
olyan ásványi anyagokat vontak ki 
a homokból, amelyet festékgyánás-
nál használtak fel. 

Tüntettek 
a f é r f i n é l k ü l m a r a d t n ő k 

N e w - Y o r k b a n 
A Baston Herald irja: Az Egye-

sült Államok sia isztikni intézetének 
most kiadott evi jelentése szerint 3 
milllió olyan nő el ott, aki mosta-
náig nem talált férjet magának. E 
3 millióbőt 450.000 azoknak a szá-
ma, akik jóval felülmúlták rnárt azt 
kort, amikor egy nőnek még férjhez-
menési esélyei lehetnek. A szorgal-
mas statisztikusok nem elégedtek 
meg a jelenlegi he'yzet megismeré-
sévei, hanem számításokat végeztek 
a jövőre nézve is és megállapították, 
hogy 1950-ben kereken 5 millió 
vénkisasszony fog élni az Egyesült 
Államokban. 

A statisztikai adatok nyilvános-
ságra h >zása után az egyik new-
yorki feminista klub parázs tünte-
tést rendezett. A tüntetők hatalmas 
táblákat vittek, amelyen ilyen felira-
tok voltak olvashatók: „Amíg mi 
ábrándozásra vagyunk késztetve, a 
német nők flörtölnek férfiainkkal." 

Hirdessen lapunkban! 



H 1 W K BL 
M a j ú n i u s 25 Rom. kat. Vilmos, 

protestáns Vilmos. 

Vízállásjelentés: Tisza 105, K u r c a 275, 

Hőmérséklet, + 20 fok. 
Időjárás : Gyenge szél. lelhőo idő. A hő-

mérséklet emelkedik. 
Ügyeletes gyógyszertárak • június 2 5 — 

27-ig Ihász—Oláh. 
Szabadság Mozgó: Halálos öle-

lés. (Marliene Dietrich és Jean Gabin 

Emlékek 
Most hat esztendeje is itt laktam 

a Nagyhegyen és akkor is legalább 
két nap kellett, hogy eljussanak 
hozzám a hirek, akárcsak ma. Tu-
dom, eső zuhogott, mikor megjött 
az újság s én megdöbbenve olvas-
tam a hirt, hogy kitört az orosz-
német háború, illetve, hogy Hitler 
parancsára a német csapatok meg-
rohanták Oroszországot. Mikor 1914-
ben junius 25-én éjjeli 11 órakor 
felköltöttek azzal a hirrel, hogy el-
rendelték a mozgósítást s rendkívüli 
kiadást kellett szerkeszteni a már 
kinyomott akkori „Szentesi Lap" 
másnapi száma mellé, bár tisztában 
voltam azzal, hogy ez a mozgási 
tás a nagyhatalmak háborújának a 
bevezetője, nem döbbentem meg ugy 
mint erre a hírre. Amikor 1939 au-
gusztusában kitört, a háború, valami 
kimondhatatlan, valami elszoritó ér-
zés keritelt a hatalmába: belesodor-
ják, belerántják Magyarországot is 
ebbe a véres drámába — és mi lesz 
akkor. Ez a kérdés égetett, de erre 
a kérdésre senki se tudott felelni, 
csak azt érezte mindenki, hogy ré-
mesebb tragédia fenyegeti az orszá-
got, mint az első világháború el-
vesztése után. Már a jugoszláviai 
támadás felzavart, de most... most 
ijedten néztem magam elé. Már ol-
vastam a hadparancsot képzele-
temben, már hadijelentések forogtak 
eszemben: Lemberg, Kielce és a 
többi.. S azután jött a kassai ál-
orosz repülő támadás... és a had-
üzenet... és minden, minden borza-
lom, ami azután következett... 

(S-ó) 

Szombat délután 4-5 óra 
között a kákóczi-utcán haladva 
a nagytrafikig elveszett egy bőr 
irattárca. A becsületes megtaláló 
a pénzt 73 forintot megtarthatja 
magának, csak az iratokat, ami 
ránéze úgyis értéktelen, legyen 
szives adja be Kiadóhivatalunk-
ba. Az iratok Demeter István 
névre szólnak. 

— Az áruló Jékely László 
New-Yorkba érkezett. A brit hír-
szolgálat jelentése szerint Jékely 
László az elnöki iroda volt főnöke, 
aki áruló módjára szökött meg 
Magyarországról, vasárnap New-
Yorkba érkezett. 

Ország - Világ 
Vasárnap megnyitották a Buda 

pest—Miskolc légijáratot 

Veszélyes fasiszta szervezkedést 
lepleztek le Olaszországban. 

Kötelezővé tették az állatni tan-
könyvek használatát. 

a szövetkezeteké! JÚLIUS 
A világ minden országában, váro-

saiban és falvaiban megáll néhány 
órára a munka és ünneplik a nem-
zetközi szövetkezeti hónapot, a szö-
vetkezeit eszmét és ezen keresztül az 
összefogás, szövetk zés fontosságát. 
Magyarországon az idei ünnep kü-
lönösen jelentős, mert hosszas hó-
napokig tartó hu/a-vona és a reakció 

! mesterkedései után Rónai elvtárs 
• vezetésével sikerült megalkorni a 
j szövetkezeti törvényt. Július a munka 
j és az aratás hónapja, amely foko-
i zottabban hangsúlyozza, mit jelent 

szövetkezőnek lenni és mutatja, — 
ahogy a természetben egy év ke-

; mény munkája után megérik a vetés 
I — mint végezetül az elmúlt évben 

mennyit sikerült elérni az igazi szö-
vetkezeti demokráciából, tanítottunk-e 
és példát mutattunk e ? Sikerült-e 
a nemtörődömség és a rosszhisze-
műséggel félrevezetett parasztságot 
és a többi dolgozó réteget számunkra 
az egyetlen helyes útra, a szövetke-
zésre vezetni Hiába hozunk törvé-
nyeket, biztosítunk jogokat és adunk 
lehetőséget a dolgozóknak, ha nem 
értik és nem élnek azzal. 

A szövetkezés gondolata nem új 
keletű, hanem az emberihéggel egy-

A penésxleki Szociáldemokrata Párt 
gyilkosainak ügye 

idős. Amióta megjelent az ember a 
földön évezredekkel ezelőtt, rájött 
arra, hogy magárahagyatva egyedül 
képtelen a természet erőivel s*embe 
szállni és csak úgy tudja életét fenn-
tartani, ha összetart és szövetkezik 
egymással. Ennek példáját látjuk 
áj. ősi faluközösségi életben, amikor 
közösen művelték a falu földjeit, 
ezt látjuk a középkori céhszerveze-
tekben, ahol az azonos szakmájú 
mesteremberek tömörültek és védték 
mpg érdekeiket. A hűbéri és abszo-
lutisztikus rendszer kialakulásával, 
valamint a liberális szabadverseny 
és kapitalizmus fellépésével az el-
nyomott népek már tudatosan ke-
resik a gyógymódokat, keresik a vé-
dekezési formát és ezt a modern 
szövetkezeti mozgalomba találták meg 
A kapitalizmus gyorsan felismerte 
ennek veszélyességét és igyekezett 
fejlődésében meggátolni, vagy — 
ahol ez nem sikerült — a maga 
egyéni érdekeire használta ki, meg-
mamisítva a tiszta szövetkezeti esz-
mét és létesítette hírhedt tőkés, 
szövetkezeti álruhába bujtatott vá-
lalkozásait. Visszaélve a tudatlan és 
jóhiszemű emberek bizalmával, ki-
csalta összerakott kis tőkéiket, s 

alapította meg a mindeggyikünk ál-
tal jól ismert álszövetkezeteket s 
ezek segitségével mégjobban kizsák-
mányolta tagjait. 

Az ellenforradalmi reakció minden 
erővel igyekezett a munkásság tiszta 
szövetkezeteit eltiporni és megsem-
misíteni és bár látszateredményt ért 
el, az eszme élt tovább s a felsza-
badulás után ismét felemelték a szö-
vetkezés zászlaját, kiharcolták a szö-
vetkezeti törvényt. 

Dolgozó füldmüves, ha felnézel az 
égre egy tavaszi eső, vagy nyári 
zápor után s meglátod fölötte a 
szivárványt, jusson eszedbe: ez a 
szövetkezés az összefogás szine és 
alatta békésen, harmonikusan elfér 
minden dolgozó. 

Értetek, jövőtőkért, sorainkon kivül 
álló dolgozókért is kiharcolta a szo-
ciáldemokrata Párt a szövetkezeti 
törvényt és küzdött 75 éven át tör-
hetetlen hittel a munkásság jogaiért. 

Hivunk mindenkit, hogy összefo-
gással, szövetkezéssel felépíthessük 
a gazdasági demokráciát s azontúl 
a dolgozók országát, a szocialista 
Magyarországot. 

Ola jo: Gyula 22 éves és Dorogi 
Ferenc 19 éves penészleki lakosok 
junius 14 ére virradó éjszaka meg-
gyilkoltak Schwalb Gergely penész-
leki kereskedőt, a SzociáldemoKrata 
Párt helyi titkárát. A későbbi vizs-
gálat megáliapitotta, hogy Schwalb 
rablógyilkosság á'dozata lett. Olajos 

a gyilkosság elkövetése utáni napon 
felakasztotta magát a penészleki er-
dőben és így hétfőn délelőtt csak 
tettestársa, Dorogi Ferenc felett Ítél-
kezhetett a nyíregyházi rögtönitélő 
biróság, amely Dciogit, figyelembe 
véve fiatal korát, 15 évi fegyház-
büntetéssel sújtotta. 
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Van még egy óra 
j M o s t , amikor a sors különös ke-
! gyéből és városvezetőink jóvoltából 
• a toronyórák ismét mutatni kezdik 
' az időt, fel kell hivnunk a figyelmet 

még egy órára, amelyik évek óta 
nem működik s amelyiknek műkő 
dése nem kevésbé jelentős A vasút-
állomás homlokzatán lévő óráról van 
szó. Valószínűleg, ennek kijavítása 

- már nem a város hatáskörébe tarto-
j zik, hanem a vasút feladata. Minden-

esetre szükségestiek tartjuk felhívni 
í erre a figyelmet, hogy legalább az 

„óra-ellátottságunk" megfelelő le-
gyen. 

Patkányirtás 
A lapokban egymásután olvasunk 

arról, hogy a különböző vidéki vá-
rosokban elrendelik a kötelező pat-
kányirtást. Legutóbb Nagykörösről 
érkezett a hir, hogy a városi képvi-
selőtestület elhatározta : a város üze 
meiben történő kipróbálás utján ki-
választja a legeredményesebb pat-
kányirtószert, azt beszerzi és azután 
elrendeli a városban az egyszetre 
történő kötelező patkányirtást. Köz 

tudomásu, hogy Szentesen is rend-
kívüli mértékben elszaporodtak a 
patkányok, amelyek nagy károkat 
okoznak a lakosság baromfiállomá-
nyában és veszélyeztetik a város 
közegészségügyét is. Jó lenne, ha a 
mi illetékes vezetőink is megoldást 
találnának a patkányok likvidálására. 

Amerika és a krumpli 
A minap olvastuk, hogy Ameriká-

ban egy nagyobb mennyiségű krump-
lirakományt megsemmisítettek, hogy 
a krumpli árának színvonalát tartani 
tudják. Amikor erről olvastunk, 
eszünkbe jutott a buza ügy, amikor 
Kanadában búzával fűtöttek a moz-
donyokat azért, hogy ne essen le a 
buza ára. Az amerikai profitéhes 

nagytőke ugylátszik még mindig nem 
gondol az éhező tízmilliókra. 

Kecske 
Parkírozzák a Kossuth-teret s most 

már ott tartunk, hogy nemcsak a 
vidékiek tartják rendezett tiszta és 
szép városnak Szentest, hanem még 
az úgynevezett „benszülöttek" is. Itt 
azonban meg kefl emlékeznünk ar-
ról, hogy akadnak egyes szentesiek, 
akiknek nem szívügyük a parkírozás, 
mert különben hogyan engedhetnék 
meg azt, amit éppen tegnap láttunk, 
nevezetesen, hogy kecskéket legeltet-
nek a kertben. A város költséget 
nem kiméivé szépíti Szentes főterét 
s illő, hogy a kiültetett virágokat és 
növényeket meg is tudjuk becsülni. 
Nem árt, ha a központon állomáso-
zó rendőrőrszem néha odasandit a 
parkra s nemcsak a kecskét zavarja 
el onnan, hanem megtalálja a mód-
ját annak is, hogy a gondatlan tu-
lajdonost megrendszabályozza. 

j BÚTOROZOTT szoba klUönbejá-
\ rattal kiadó, cím áll. adóhivatal al-
! tisztjénél. 777 

Gyermekkerékpár, teljesen jó-
karban, eladó. Bálint-u. 29. 778 

Bercsényi-u. 151. számú ház sür-
gősen eladó. Értekezni lehet ugyanott. 

BARÁTSÁG-MOZGÓ J 
Junius 25-én 2 napig I 

N A G Y H A R C 
Szerelmi történet a sport világában. Minden jelenet 
tele ötlettel. Ez a sportolók nagy filmje. Híradó. 

Előadások kezdete h é t k ö z n a p : l / i 7, V« 9. v a s á r n a p V* 5 . V« 7, V4 9. 

Junius 27 én, pénteken 
este fél 8 órai k e z d e t t e l 

Előadó: Lendvai István elvtárs 
pártest a pártszékházban 

(Kossuth-u. 26.) 



4 9CENTES1 LAP 1947. jón. 24. 

Iparos hirek 
A szobafestő és mázoló tanfolyam 

tegnap, hétfőn megkezdődött. Kérjük 
a szobafestő és mázoló mestereket 
és segédeket, akik még jelentkeztek, 
e tanfolyamra, hogy sürgősen jelent-
kezzenek az ipt. jegyzői hivatalban. 

Mestervizsga előkészítő tanfolyam 
julius l én kezdődik kellő számú 
jelentkező esetén. Kérjük azon iparos 
segédeket, akik még nem jelentkez-
tek, vagy a tanfolyam diját még nem 
fizették ki, sürgősen jelentkezzenek 
az ipt. jegyzői hivatalban. 

A műszerész sz. o. részére ujabb j 
99 garnitúra gummi kiutalás érke- | 
zett. Az elorztást a szakosztály el- j 
nöksége végzi. 

Vas- és szegutalványok, junius ha-
vi megérkeztek, átvehető az ipt. j 
jegyzői hivatalban szerdától kezdve, j 

Az ipt. elnöksége értesiti a fod- | 
rász iparosokat, hogy a Kereskedel- ; 
mi Miniszter ur 27.294/1.—1947. sz. 
alatt engedélyezte a fodrász üzletek- f 
nek szombat este 9 óráig való nyit- j 
vatartását. — A vasárnapi teljes zár- | 
óra továbbra is érvényben marad. 
Úgyszintén hétfőn d. u. 1 órától i 
estig az üzleteket zárva kell tartani. 

j 
Ingatlanforgalom 

L. Horváth József megvette Varga | 
Béláné Alsórét 1 hold 151 • - ö l 
földjét 3 500 forintért. 

Áfra Sándor megvette Biró Mihály 
és bt. Pöltenberg Ernő-u. 8. számú j 
házát 3.000 forintért 

Burkus István megvette Stasszer 
László Dózsa-köz 3. számú házát 
8 500 forintért. 

Ádám Ferenc megvette Akraczki ' 
Józsefné Nagynyomási ingatlanát3000 
forintért. 

Murányi László megvette Németh | 
Jenő Verbőczi-u. 7. sz. házát 6000 ! 
forintért. 

Bugyi Mária megvette Gyuricska ! 
Lajos Soós-utca 36. számú házát 
5000 forintért. 

Szabó Mihály megvette Janó Lajos | 
Szeder Ferenc-u 7. ésjókai-u. 16/a. » 
számú házát 15.000 forintért. 

Jaksa Jánosné megvette Biró An-
alné Felsőrét 603 D-öl földjét 1.000 
forintért. 

Ádám József megvette Gránic An-
tal Berekhát 2. számú házát 2000 
forintért. 

Szakái Ignác megvette ifj. Székely-
Antal Temető-u. 23. sz. házát 4000 
forintért. 

Almási Imre megvette Musa Bá-
lint Pöltenberg-u. 22. sz. házát 2600 
forintért. 

Henzich Leona megvette Ollai Já-
nos Szemere B.-u. 1. sz. házát 10.000 
forintért. 

Nagy István megvette Ollai János 
Klauzál-u. 32. sz. házának felerészét 
6000 forintért. 

» — — — — 

Hirdetmény 
A 101.570/1947. K.M. számú ren-

delet 4 § 1. bekezdésében foglaltak 
alapján telhivom a cséplőgépnél dol-
gozó munkásokat, hogy a cséplőgép 
felelős vezetőjének ellenőrzésére a 
cséplés megkezdése előtt szótöbbség-
gel munkásmegbizottat kötelesek vá-
lasztani. A cséplőmunkások megbi-

zottja köteles ellenőrizni, hogy a 
cséplőgép vezetője a fenti rendelet-
ben foglalt kötelezettségének eleget 
tesz-e. A cséplőgépmunkások meg-
bízottja a polgármester előtt fogadal-
mat tenni köteles. A megbízott a 
cséplésre és a cséplési eredmény 
számba vételére vonatkozó rendelke-
zések pontos megtartásáért a cséplő-
gép felelős vezetőjével együtt büniető 
és anyagi felelősséggel tartozik. 

A fogadalom letételekor a munkás-
megbizott ellenőrzési kötelezettsége 
részletesen ismertetve lesz. 

Amennyiben a cselekmény súlyo-
sabb büntetés alá nem esik, kihágást 
követ el a cséplőgépnél alkalmazott 
az a munkás, aki a 4. § 1. bekez-
désében foglalt rendelkezés ellenére 
a cséplőgép vezetője ellenőrzésre 
megbízottat nem választ. 
790 Polgármester. 

A lugkőárusitás 
szabályozása 

Figyelmeztetem a' fűszer és egyéb 
élelmiszer kereskedőket, hogy lug-
követ csak az a kereskedő árusíthat, 
akinek lugkőárusitásra külön enge-
délye van. Élelmiszer forgalomba-
hozatalával foglalkozó kereskedő 
lugköárusitást nem folytathat és arra 
engedélyt nem is kaphat A 41.701/ 
1940. K. K. M. sz. rendelet értel-
mében lugkövet csak gyógyáru 
nagykereskedő es droguéria árusít-
hat, vagy az a kereskedő, akinek 
erre külön engedélye van. (Pl. vas-
kereskedő) 

Figyelmeztetem tehát a szentesi 
élelmiszer és fűszerkereskedőket a 
fenti rendeletben foglaltakra, mert 
az ü^letvizsgálatoknál, akinél lugkő 
lesz tatálható az az elöljáró hatóság 
által el lesz kobozva és ellene 
a kihágási eljárás meg lesz indítva. 
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Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a Cson-

grádvármegyei Közmuukaügyi Fel-
ügyelőség 296/kf. számú korrende-
letével elrendelte, hogy azokat, £ ki^ 
közmunkaváltság hátralékban vannak, 
illetve azokat, akik a mindenkori 
tárgyhónap 10. napjáig a közmunka-
váltságukat nem fizetik be, a 9000, 
1945. M. E. sz. rendelet 7. § anak 
3. bekezdése alapján 4 napi termé-
szetbeni munkára kell igénybevenni. 

A természetbeni közmunkára igény-
be vett személyeket a Szentes cs vi 
déke gazdasági kisvasút szövetkeze' 
építésénél kell foglalkoztatni. 

Amennyiben a természetbeni köz-
munkára igénybe vett személy köz-
munkaváltságát pénzben hajlandó 
megváltani, ugy ezt a munkaerő 
nyilvántartó minden esetben köteles 
elfogadni és a behivójegyet vissza-
vonni. 

Azok a behivottak, akik az újjá-
építési közmunkakötelezettségüknek 
természetben teszn k eleget, a 15.180/ 
1946. U. M. számú körrendelet ér-
telmében, a munkahelyen pontosan 
tartoznak megjelenni. A napi munka-
idő 8 óra, fél órás ebédszünettel. 

Azok ellen a közmunkakötelezettek 
ellen, akik a rájuk rótt munk/t szán-
dékosan hanyagul végzik, vagy a 
munkahelyet idő előtt önkényesen 
elhagyják, vagy magukat a közmun-
kateljesités alól bármely módon ki-
vonják, a 4000 1945. M. E. sz. ren 
delet 25. § 1. bekezdése alapján a 
feljelentést feltétlenül meg kell tenni 

Feljelentés esetében a 24.700/1964. 
É. K. M. számú és az ezt módosító 
30.460/1946. É. K. M. számú kör 
rendeletek értelmében a pénzbünte-
tés 30 forintnál alacsonyabb nem 
lehet, amely nem fizetés esetén 6 
napi elzárásra változtatható át. 

Párthfrek 
Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete e héten a következő he-
lyen tart pártnapot. 

Junius hó 25-én, szerdán este fél 
8 órakor a Társadalom Tudományi 
Főiskola hallgatók részére összejöve-
tel lesz. 

Junius hó 26 án, csütörtökön este 
7 órakor a Postás Üzemi pártszer-
vezet részére pártest. Előadó": Szőke 
Ferenc. 

Junius hó 27-én, pénteken este 
fél 8 órakor a Máv. üzemi pártszer-
vezetnél pártest. Előadó : dr. Solti 
László. 

Junius 27-én, pénteken este párt-
est. (Kossuth-u. 26. sz. a.) Előadó : 
Lendvay István. 

Junius hó 29-én, vasárnap délelőtt 
9 órakor a Társadalom Tudományi 
Főiskolai hallgatók részére előadás 
lesz. Előadó Budapestről jön. 

Junius hó 29-én, vasárnap a Zsol-
dos R. T. üzemi pártcsoport részére 
budapesti előadóval pártnap. 

SPORT 

Hirdetméuy 
Közhírré teszem, hogy Csehszlová-

kiából Magyarország területére jól 
képzett kertészek érkeznek az át-
telepítés során. 

A kertészek jól felszerelve jönnek, 
nagyrésze öntöző berendezéssel is j 
rendelkezik. Kívánatos volna olyan 
helyen letelepíteni őket, ahol az 
öntözés megvalósítható és az érté-
kesítés is előnyös. 

Felhívom mindazokat, akik ilyen 
áttelepülő kertészt alkalmazni tud-
nának, vagy Valamilyen formában 
létalapot tudnának részükre bizto-
sitani, hogy azirányu szándékukat 
folyó hó 28-án déli 12 óráig a vá-
rosháza 46. sz. szobájában jelent-
sék be. 
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LABDARÚGÁS 
Győri ETO-SzMáv 4:3 (2:2) 

Játékvezető: Király Jenő 
Meg-megujuló záporesőben mérsé 

kelt érdeklődés melleit került leját-
szásra hétfőn délután a győri Vasas 
ETO - Szmáv. barátságos labdarugó-
mérkőzés az Erzsébet-kerti sport-
pályán. 

Az Szmáv: Zsoldos — Váradi, 
Koós — Faragé, Busa», Soós — Kun, 
Juhász, Fazekas, Princz, Szalai. 

Nagy irammal kezdődik a mérkő-
zés, változó küzdelem alakul ki. hol 
a győri, hol a szentesi kapu forog 
veszélyben. Az Szmáv. egyáltalán 
nem játszik alárendelt szerepet, lel-
kes játékkal a csatársor egymás után 
vezeti veszélyes támadásait, a véde-
lem pedig Búsaival az élen nagy-
szerűen veti vissza a győri csatársor 
támadásait. A győriek szerzik meg a 
vezetést, melyet nem sokkal később 
Szalai beadásából a kapunak háttal 
áíló Fazekas szép hátrahúzott labdá-
jával kiegyenlít 1:1. Esni kezd az 
eső és a pálya erősen csúszóssá vá-
lik. A 35. percben Váradi elcsúszik, 
a győri balszélsö akadálytatanul fut 
a labdával s máris 2:1. Az utolsó 
percben a győri védelem szabályta-
lanul szereli Princzet és a megítélt 
1 l-est Soós a megszokott csellel, a 
jobbra vetődő kapus mellett, a bal-
sarokba lövi 2 2 

Szünet után a csúszós talajt job-
ban biró győriek némi fölénybe ke-
rülnek s gyors szélsőjük révén meg 
is szerzik a vezetést. A 20. perc-
ben Princz okosan ugratja ki Faze-

kast, aki a kifutó kapus mellett la-
posan a hálóba talál 3:3. A győriek 
lest reklamálnak, azonban a játékve-
zető itélt. A sáros talajon mindjob-
ban kidomborodik a győri jobb erőn-
lét és a 33. percben szép góllal meg 
is szerzik a győzelmet. Sötétedés 
miatt 8 perccel hamarabb ért véget 
a mérkőzés. 

Iramos szép játékkal indult a mér-
kőzés, a 20. perctől kezdve az el-
ázott csúszós talajon szép játék nem 
bírt kialakulni, azonban a vasutasok 
igy is derekasan megállták helyüket 
nagynevű ellenfelükkel szemben. A 
vádelem minden egyes tagja jó volt, 
különösen Busái, a csatársorbn Fa-
zekas, Szalai, Princz, Juhász és Kun 
a sorrend. 

A győri ETO nem mutatott vaiami 
nagy OB. I. osztályú szinvonalat, a 
két szélső és a középfedezet volt a 
legiobb közülük. 

Király játékvezetővel nem mindig 
érteit egyet a közönség, különös hi-
bát azonban nem csinált. 

Hirdetmény. 
A magyar köztársaság kormányá-

nak 6.510/1947. M E. számú ren-
delet szerint a bejelentési, illetőleg a 
beszolgáltatási kötelesség elmulasz-
tása miatt nem lehet büntetőeljárást 
indilani az ellen, aki az 1947. évi 
julius hó 10. napjáig a birtokában, 
illetőleg rendelkezése alatt lévő go-
lyós lőfegyvert es lőszert beszolgál-
tatja, sörétes lőfegyvert és lő^ert, 
továbbá robbantószert, robbanóanya-
got és ily szer vagy anyag felhasz-
nálására szolgáló készüléket bejelenti 

A bejelentest, illetői:g beszolgál-
tatást rendőrkapitánysági székhelyen 
a rendőrkapitányságnál (Budapesten 
az illetékes kerületi kapitányságnál) 
egyéb helyen a rendőrőrsnél kell tel-
jesíteni. 

Mindazok, akik az 1947. év julius 
hó 10. napja után bejelentés, illetoicg 
engedély nélkül tartanak birtokukban 
fegyvert, lőszert, vagy robbantószert, 
illetőleg robbanóanyagot, büntett|miatt 
rögtön ítélő bíróság elé kerülnek. A 
bűncselekmény miatt a íögtöniiélő 
bíróság halálbüntetést, a legenyhébb 
esetekben pedig tíz évtől tizenötévig 
terjedhető fegyházbüntetés szabhat ki. 

Dr. Vidaházy József sk. 
rendőralezredes. 

K Á D I Ó 
Budapest I. junius 25. 

7.30: Reggeli zene. 8 00: Az öl-
tözködésről. 8.15: Szórakoztató mu-
zsika. 9.00: Domby Gyula szalon-
zenekara. 12 15: Mesterek muzsikai-
nak. 12 45: Karthoumi naplótöredék. 
13.00: Rózsa Béla magyar nótákat 
énekel. 14 10: Ifjúsági énekkarok 
14.40: Az isko'aév végén. 15 0.): 
Jeanette Mac Donald és Richárd 
Crocks énekel. 16.0U: Roosz Emil 
szalonegyüttese. 16 45: A szakszer-
vezet és a hároméves terv. 17.10: 
A Hadifogoly Hiradó. 17.15: A Vö-
röskereszt köHeményei. 1800: Egy 
éjszaka romániában. 18.25: A Rádió-
zenekar ját zik. 19 30 Falurádió. 
20.20: Kodály Zoltánnal beszélget 
Raics Isván/ 20 40: Névat Ilonka 
zongorázik. 21 00 : Heti szemle. 
21.25: Időszerű kérdések. 21.40: 
Orosz nyelvoktatás. 22 25: A Buda-
pesti vonóshármas játszik. 23 00: 
Hanglemezek. 0.30: Hírek es2perantó 
nyelven. 
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Főszerkesztő , Sima Lásiló. 
Felelős szerkesztő. Szóké Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mlhély. 
Nyomta e . B a r á t s á g ' n y o m d a 

Felelő« nyomdavezető: Caamus L. Imrr 




