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Megjelenik hétfő kivételével 
«Jilnden nap a reggeli órákban. 

A győzelem után 
A szombat és vasárnap összeülő 

szociáldemokrata pártvalasztmányi 
értekezlet a magyar politikai élet 
döntő eseménye lesz. Nemcsak po-
litikai feladatainkat körvonalazzuk, 
hanem fontos gazdasági és közgaz-
dasági kérdésekben is állast fogla-
lunk. Megszabjuk ennek az ország-
nak a követendő utat. 

Nemcsak Magyarország, az egész 
világ lörténelmi napokat él: a fel-
szabadulást követő forradalmi válto-
zás kohójában most forr ki a bcKe 
és a Szociáldemokrata Part szívvel 
lélekkel ennek a békének szolgála 
tában áll. A huleri világ őrületéből, 
a haboru mocskából és borzalmai-
ból a nyugodt és biztonságos élet 
felé vezetjük tömegünket. Amit a 
partválasztmányi üles is hangsúlyoz-
ni fog: pártunk töretlen egysége a 
záloga annak a bizalomnak és re-
ménységnek, amellyel a magyar nép 
felénk fordul. Egységesek vagyunk 
a nagy feladat, a három éves terv 
sikerre vitelében és egységesek ab-
ban, hogy pártunk megmarad annak, 
ami: önálló, független Szociáldemo-
krata Párt. 

Egységesnek kell maradnunk, 
hogy betölthessük történelmi felada-
tainkat, mert ezt az országot csak a 
mi pátiunk egysége és ereje tudja 
megmenteni — mondotta a minap 
hazatért Szakasits Áipád. Önáilósá-
gunK és függetlenségünk biz'osiiéka 
a kél munkáspárt zavanalan együtt 
működésének is. Változatlanul vall-
juk, a legteljesebb egyenjogúság 
alapján még leijesebbé keil tennünk 
a munkásegységet. Nem változtatunk 
tehát eddigi politikai rnagatartasun-
kon és ahogy vigyázunk a munkás-
egység megbonthatatlanságára, s an-
nak az elvnek érvényesülésére, hogy 
a munkás-paraszt egyseg nélkül nem 
lehet erős a magyar demokrácia és 
ahogy tudjuk és r.isszük, hogy min 
den valóban demokratikus erőt ösz-
sze kell fognunk a demokrácia vé-
delmére és az ország építésére — 
éppúgy őrködünk pártunk önállósága 
és függetlensége fölött, hogy elvé-
gezhessük nagy feladatainkat. 

Reánk a magyar nép mindig szá-
mithat. Nem hagyjuk szóhoz jutni a 
reakciós erőket, amelyek a demo-
krácia lebontását tűzték ki célul, mert 
azt akarjuk, hogy a magyar nép ne 
kerüljön ujabb megpróbáltatások elé. 
A fővárosi pártértekezlet, a vidéki 
pártkongresszusok egész sora uíán 
így megyünk a pártvalasztmányi ülés 
elé, hogy összefogjuk a dolgozó 
erőket és győzelemre vigyük ügyün-
ket. Kijelölt uton haladunk, erről 
nem tántoríthatnak el: olyan párt 
vagyunk, amellyel radikalizmusban 
senki sem versenyezhet. Minden 
cselekedetünkben érvényesítjük marx-
ista forradalmiságunkat és politikai 
realitásunkat. Valljuk, hogy a világ 
erőinek mérkőzésében a kis Magyar-
országnak, anélkül, hogy nyugati, 
valóban demokratikus népekkel a 
legcsekélyebb mértékben is lazítaná 
kapcsolatait, még szorosabban kell 
fölzárkóznia a Szovjetunió mellé és 

A Szentesi Lap 
hadifogoly szolgálata 

Tegnap 4 szentesi hadifogoly ér-
kezett haza : Nyiri Antal, Dáni László 
Székely Sándor és Czakó Ferenc. 
Hírt hoztak a következő, még Orosz-
országban lévő szentesi hadifoglyok 
ról: Vas István szobafestő (Charkov) 
Balázs Pal és Simon Mátyás (Sztá-
lingrád), Székely Imre és Lajos, 
Sebesi Fcienc Cicatricis-u!ca 46, 
Somogyi Lajos Honvéd-utca 49, 
Rúzs Molnár Lajos Dósai-utca, Nagy 

Károly Bercsényi-utca (ő m á r 
Foksániban van), Maczerka János 
Nagymágocs és Kiss Mihály Fábián-
sebestyén. 

Itt emiitjük meg, hogy jelenleg 
újabb mintegy 20 ezer magy ar ha-
difogoly van a határon, akik a kö-
zeljövőben megérkeznek Debrecenbe. 
A hirek szerint a jövő hónapban 
40 ezer hadifogoly tér haza. 

Szociáldemokrata vezetője 
lesz a Tervhivatalnak 

Míut ismeretes, a hároméves terv 
végrehajtására Tervhivatalt állítanak 

; fel, amelynek szervezési munkálatai 
I folyamatban vannak. A hivatal kb. 
: 70 osztállyal, illetőleg szakreferens-

sel kezdi meg működését és mun-
| kássága átöleli majd az egész ma-
' gyar gazdasági életet. A Tervhíva-
| tal vezetője Vajda Imre elvtárs lesz, 
1 aki a hivatal elnökeként legfelsőbb 

irányitója annak a nagyszabású és 
döntőfontosságú munkának, amely 
a három éves terv során rnegala 

po/za ÓL országban a gazdasági de-
mokráciát és fellendíti a dolgozók 
életszínvonalát. Vajda elvtárs, aki 
jelenleg Rónai Sándor elvtárssal 
együtt Moszkvában folytat kereske-
delmi tárgyalásokat, a közeli napok-
ban tér vissza és nyomban megkezdi 
a Tervhivatallal kapcsolatos műkö-
dését. A szociáldemokrata vezetés 
biztosítékot nyújt arra nézve, hogy 
a három éves terv maradéktalanul 
végrehajtásra kerül és a dolgozók 
életszínvonala ismét békebeli lesz. 

Mi újság 
A K I S V A S Ú T 
épitése körül ? 

I ság. 3. Szentes — Magyartés — 
, Tiszazug — Tiszainoka. 4. Szentes 

— Csanytelek — Tiszán keresztül 
Algyő A terv szerint egyes közsé-
gek költségvetésükben fedezetet biz-
tosítanának a területükön átvonuló 
pálya megépítésének részbeni költ-
ségeire, nagyrészét pedig állami hoz-
zájárulásból fedeznék. 

Itt kell azonban megemlítenünk, 
hogy az érdekelt községek egyrésze 
még nem szavazta meg ezt a hoz-
zájárulást. Szükséges, hogy a köz-
ségek is rádöbbenjenek végre a kér-
dés rendkívüli jelentőségére és mi-
előbb megszavazzák a hozzájárulást 
hogy a hároméves terv keretében 
meg tudjuk valósítani ezt a nagy-
fontosságú és gazdasági életünkre 
rendkívül üdvös gazdasági kisvasú-
tat Örömmel közöljük még azt is 
hogy a kisvasút műhelyében elha-
gyott roncsokból elkészítették a má-
sodik és 15 'személy befogadására 
alkalmas motorkocsit. 

Hankóczy Béla előadása 
az Ipartestületben 

Az ipartestület elnöksége felkéri 
az iparosságot, elsősorban a féifi és 
nőiszabókat, csizmadia iparosokat, 
konfekciósokat, takácsokat és keres-
kedőket, hogy szombaton este 7 
órakor a/ Ipartestületnél feltétlenül 
jelenjenek meg. Hankóczy Béla vár-
megyei közellátási felügyelő fog 
fontos előadást tartani. 

Vajda Imre polgármester közben-
járására az újjáépítési miniszter úgy 

. rendelkezett, hogy a kisvasút épite-
1 séhez krzmunkaerő is igénybeveendő. 

A rendelkezés következtében váro-
sunk közmunkahivatala már meg is 

. kezdte a közmunkaerők kirendelését, 
j Kisvasútunk elsőnek a lóvásártéren 
• létesítendő személy és teherpálya-

udvar földmunkálatait, továbbmenöen 
pedig a Szentesről Derekegyházára 
vezető vasútvonal aláépitményének 
földmunkálatait óhajtja közmunka-
erővel elvégeztetni. Igaz ugyan, hogy 
most az aratási és csépíési munká-
latok hátráltatják a közmunkaerők 
igénybevételét, de az előmunkálatok 
befejeztével annál nagyobb lendü-
lettel fognak igyekezni a szentesi 
piac ellátását biztosító Nagymágccs-
derekegyházi vonalat kiépíteni és 
üzembehelyezni. A kirendelt köz-

munkások áldozatos feladatot telje-
sítenek, mert aki közmunkával részt-
vesz a kisvasút építésében, az tu-
lajdonképpen országépitő munkát 
végez, Szentes város gazdasági elő-
rehaladása érdekében munkálkodik te-
hát önzetlenül és valóban hasznos 
épitőmunkával igyekszik a három-
éves tervet megvalósítani. 

Négy fővonal lesz 
Kisvasútunk vezetője Szőke Mi-

hály okleveles gépészmérnök a há-
roméves tervet végrehajtó bizottság-
tól fölhívást kapott, hogy a terv ke-
retében dolgozza ki a kisvasút há-
rom éves tervét. A terv szerint a 
háromév alatt négy fővonallal fog 
rendelkezni kisvasútunk: 1. Szentes— 
Derekegyháza — Nagymágocs — Ar-
pádhalom. 2. Szentes - Pankota — 
Fábián — Cserebökény — Kiskirály-

A newyorki 
Magyar Jövő nyilt 

levele 
Nagy Ferenchez 

A newyorki Magyar Jövő nyilt 
levelet közölt az Amerikába érkezett 
Nagy Ferenchez. A levél erélyes 
hangon elitéli a volt miniszterelnök 
Magyarországot rágalmazó kijelenté-
seit, amelyek Nagy Ferenc korábbi 
magatartásával is ellentétben vannak. 
Saját, régebben hangoztatott demok-
ratikus kijelentéseire emlékezteti, ami-
kor most elienkormány alakításán 
dolgozik a Horthy-uralom Ameriká-
ban élő szennyes maradványainak 
társaságában. A magyar munkásság 
és parasztság, valamint az értelmiség 
készen állanak a demokrácia meg-
védésére — irja a lap. 

A fentiekből kitűnik, hogy a dol-
gozók, a demokratikus érzelmű em-
berek a világ minden részén utálat-
tal fordulnak el azoktól az embe-
rektől, akik saját osztályukon tor-
násszák fel magukat és árulták el 
osztályukat, valamint az országot. 

keresnie kell a szomszédos népek 
barátságát. Ez egyúttal a legjobb 
belpolitika is. Az országon belül 
összefogott erőkkel meg kell küz-
denünk a mult kisérteteivel, hogy a 
szociális demokrácia útjáról népünk-
nek ne kelljen letérnie. Mozgalmunk 
a legöntudatosabb és ennek alapján 

valljuk azt is, hogy ebben az or-
szágban mégegyszer nem lehet ur 
a régi rend. 

Ezért üdvözöljük a pártválaszt-
mányi ülést, amely részleteiben is 
határozottan, az ország sorsára ki-
ható döntéseket hoz a jövő felada-

tairól. Megerősödve készülünk fel 
ezután a tiszta választásokra, hogy 
önálló részvételünkkel, demokratikus 
eszközökkel többséget nyerjünk és 
az ország népét, dolgozó tömegein-
ket tovább vihessük boldogabb na-
pok felé. 



2 s z e n t e s i LAP .947. ¡un. 27 | Szeptember 27-től október 24-ig lesz 

Betes a világ 
Az ember elolvassa az újságot és 

leteszi a kezéből. Nem sok gyönyö-
rűsége telt az olvasásban. Ha idő-
sebb ember visszagondol a múltra, 
ha fiatalabb tanakodni kezd a mán. 
De mind a kettőnek egy az Ítélete: 
beteg a világ. Én is erre a végkö-
vetkeztetésre jutottam, de nehogy 
azt gondotja valaki, hogy politikai 
dolgok váltották ki belőlem ezt az 
Ítéletet. Nem. A politikát teljes egé-
szében kikapcsoltam. Az nem tar-
tozik erre a hasábra. Annak a helye 

, ott van a lap első oldalán. Ide más 
dolgok tartoznak s ezúttal a világ 
társadalmi megrokkanásáról akarok 
néhány szót ejteni. Azzal mindenki 
tisztában van, hogy egy-egy háború 
a maga velejáróival, nem erkölcs-
nemesitő dolog. Az elszabadult 
szellemek soha vígabban nem fic-
kándoznak, mint akkor, amikor 
ágyuk dörögnek közel és távol, ami-
kor hihetetlen távlatok nyilnak a 
legkülönbözőbb vállalkozásokra s 
amikor a hadbavonult lelkileg tel-
jesen átalakul, mert azt meg kell 
tennie és minden szabad, amit nem-
csak a tételes, de erkölcsi törvények 
is tiltanak. A háború végén azután 
megmarad egy felemás állapot: a 
kormányzat érvényre igyekszik jut-
tatni a törvényeket. A szelídebb lel-
kű és egyenes gondolkodású em-
berek fájlalják az erkölcsi állapotok 
összevisszaságát, a szilajabbak, a 
kalandorok, a léhák és hitványik 
ellenben még mindig tobzódni igye-
keznek az általuk megszokott „jó-
ban". A háború milliókat tesz kol-
dussá, de néhány százezer, szerencsefi 
és élősdi, született gonosztevő mil-
liókat harácsol össze. Példájuk mé-
telyez s olyan emberek belekerülnek 
ebbe a harácsoló és fosztogató tá-
borba, akikről föl se tételezné az 
ember. Közvetlen közelről mink is 
ismertünk feketéző miniszternél, pa-
namista főispánt. Ha ez mehet nagy-
ban, természetes, hogy kicsinyben 
is halad az elaljasodás, szaporodnak 
a tolvajok, betörők, útonállók, rab-
lógyilkosok. A járvány annyira fertő-
ző, hogy tiz-tizenkét esztendős gye-
rekek szervezkednek tolvaj bandába, 
tizenöt-tizenhat évesekből betörő és 
útonálló társaság alakul. Elszabadul 
a nemiélet is. A régi világban is 
.voltak prostituáltak, titkos utcai nők, 
titkos és nyilvános találkahelyek 
kétezer esztendővel is akadtak. Azt 
is megállapíthatjuk, hogy a húszas 
és harmincas évek laza erkölcsi 
élete az első világháború hagyatéka 
volt, azonban ezt még a jámborság 
és szerénység világának mondhatjuk 
a mai viszonyokhoz képest. Beteg a 
világ, ezzel kezdtem a cikkemet s 
szemléltettem a kóreseteket. Most 
átlapoztam három újságot és ilyen 
cimeket találtam: „Liszttel feketéz-
tek és olajat csempésztek a malmo-
sok- " — Pezsgőző nyilasok lopott 
penicillinnel fizették a számlájukat a 
müncheni Trocaderoban• — „Ruhát 
és cipőt loptak, hogy egy görbe éj-
szakát rendezhessenek." — Ellopta 
a nagyapja három disznóját, mert 
selyemruhákat akart szerezni egy 
leány." — Tizenhárom éves lányo-
kat állítottak elő egy razzián." Nem 
folytatom tovább, mert hiszen ilyen 
hírekkel mindenki találkozik az új-
ságban. Felvillan a kérdés: igy ma 
rad ezután? Nem marad igy, fele-
lem egészen nyugodtan. Vihar után 
vagyunk, a felkavart iszap még nem 
ülepedett le. A szociális nevelés, a 
felvilágosítás jobban gyógyítanak, 
mint a börtön, (-m-z-) 

a szentesi mezpgazdasági, 
ipari és kereskedelmi 
kiállítás 

Hírt adtunk róla annak idején, 
hogy a városi kertészeti bizottság 
legutóbb tartott ülésén elhatározta, 
hogy egy mezőgazdasági és kerté-
szeti kiállítás rendezésére hivja fel 
az érdekelteket. A kiállítás rendezé-
sének gondolata azonban nem állott 
meg ennyinél, megmozdult a szentesi 
iparosság és a kereskedő társadalom 
is; ők is részt akarnak venni a ki-
állításban, amely ilyenformán bemu-
tatója lesz Szentes egész közgazda-
sági életének. A nagyszabású gon-
dolat megvalósításának érdekében 
szerdán délután öt órakor értekezlet 
volt a városházán a polgármester el-
nöklete alatt, amelyen a páriok, a 
szakszervezetek, az érdekképviseletek, 
valamint a városi kertészeti bizottság 
küldöttei jelentek meg. 

A megjelentek a polgármester tá-
jékoztató beszéde után elhatározták, 
hogy szeptember 27 és október 4 
közt megrendezik a szentesi mező-
gazdasági, ipari és kereskedelmi ki-
állítást és vásárt, de nem szegényes 
és helyi jelleggel, hanem ugy hogy 
az méltóan reprezentálja a szentesi 
közgazdasági életet és hogy ennek 
a bemutatkozásnak országos jelentő-

sége is legyen. A kiállítás keretében 
helyet kap a mezőgazdaság, a ter-
melés, az állat és baromfitenyésztés, 
nyul- és galambtenyésztés bemutatá-
sával, a kertészet minden ágazata, 
tehát a gyümölcs, szőlő, virág és 
zöldségtermelés, ott lesznek méhé-
szeink is. Felvonulnak iparosaink és 
kereskedőink, de meghívást nyernek 
a kiállításra bélyeggyűjtőink, amatőr 
fényképészeink, a háziipar művelői 
s tervben van kézimunka és művé-
szeti kiállítás is. 

A kiállítás folyamán lesz lóver-
seny, sportversenyek, divatbemutató. 
Ezen felül mezőgazdasági, kertészeti, 
iparos, kereskedő, méhészeti s egyéb 
kongresszusok rendezése is határo-
zatba ment. Elhatározta az értekez-
let, hogy a kiállításnak megfelelő 
országos propagandát fejt ki, pros-
pektust bocsát ki s megszerzi mind-
azokat a kedvezményeket, amelyeket 
ilyen kiállításoknak a kormány nyúj-
tani szokott. 

A kiállítás szervező és rendező 
bizottsága julius 3-án délután 5 óra-
kgr fog megalakulni a városháza 
kistanácstermében. 

Elfogtak egy notórius 
mezei tolvajt. 

A szentesi rendőrség elfogta Kó-
kai Ferenc, Somogyi-u. 30 szám 
alatti lakost a környék mezei tol-
vaját. Kókai éjszakánként zsákszámra 
lopta a krumplit, vöröshagymát, fok-
hagymát és egyéb zöldségfélét. Eze-
ket a piacon értékesítette és étből 
tartotta fenn magát. Ez alkalommal 

azonban rajtavesztett, mert a rend-
őrség ellenőrző közegei a tegnapi 
piacon lekapcsolták és a lopott hol-
mit elkobozták. Nevezett büntetett 
előéletű, veszélyes munkakerülő. 
Valószínűleg bűntársai is voltak. 
Bűnlajstromának összeállítása folya-
matban van. 

VIII. osztályból vizsgázik 
az e s t i tanfolyam 

kötelességem volt. Abban a biztos 
tudatban tettem, hogy mindig mel-
lettem állt a Szociáldemokrata Párt 
teljes súlyával. Most is voltak ne-
hézségek, de Pintér Győző elvtár-
sam támogatásával sikerült megsze-
rezni a vizsgaengedélyt azon néhány 
tanuló számára, kik nem kapták meg 
idejében az engedélyt. A tanulók 
egyénenkénti tudását illetően legcél-
szerűbb volna egy előadást végig-
hallgatni — fejezte be nyilatkozatát 
dr. Jeney elvtárs. 

Még aznap este meglátogattuk az 
előadótermet s megállapítottuk, hogy 
a tanulók tudása valóban magas-
szinvonalu. Csak ugy röpködlek a 
gyönyörű matematikai és fizikai kép-
letek, csengő-bongó Horatius költe-
mények s a szinte virtuóz feleletek. 

Ezek a fiúk és lányok valóban 
komolyan vették munkájukat s a 
lelkiismeretes tanulás biztos nagy-
vonalú tudást nyújtott számukra. Ök 
mindannyian a jövő emberei, akik 
napi munkájukat és a művelődést 
összeegyeztetve hasznos tagjaivá fog-
nak válni a jövő szocialista társa-
dalmának. (Sz. J.) 

Két évvel ezelőtt lelkes nevelőink 
kezdeményezésére egy középiskolai 
esti tanfolyam indult meg a szentesi 
gimnáziumban, hogy az elmúlt rend-
szer tanügyi politikája által az iskola 
kapuin kivülrekedt dolgozók tovább-
tanulhassanak. Ez a tanfolyam azóta 
szép munkát végez. Letette a külön-
bözeti V., VI., VII. osztály vizsgáit s 
hétfőn kezdődik az írásbeli vizsga a 
VIII. osztályból. 

Felkerestük dr Jeney János elv-
társat, akit a tanfolyam tanulói szin-
te a tanfolyam apjának tekintenek, 
mivel emberfeletti küzdelmek árán a 
sokszor már széthúzni akaró tanfo-
lyamot összetartotta. 

Talán még sohasem volt ilyen 
kedves osztályom — mondta Jeney 
elvtárs —. Ezek a fiatalok mind 
dolgozó emberek, mégis olyan lelki-
ismeretesen és pontosan elvégzik a 
kötelességüket, mintha más dolguk 
sem volna. A biztos siker reményé-
ben nézek elébe a vizsgának s bi-
zonyos vagyok benne, hogy az át-
lagos magas színvonal a gyengébbe-
ket is sikeresen átsegíti a vizsga 
nehézségein. Sokat küzdöttem a tan-
folyamért, de ez a legkedvesebb 

Ismeretes, hogy a Szociáldemokrata 
Párt harcot indított a közalkalma-

zottak státusrendezése ügyében. E 
harcunk első és jelentős állomásá-
hoz érkeztünk a tanítói fizetések 
rendezésével. Az, hogy a közalkal-
mazottak s általában az értelmiség 
mellett felemeljük szavunkat és pe-
dig nem hiábavaló módon annak 
tulajdoniiható, hogy a jogos köve-
telések kivivásában bennünket a hoz-
zánk csatlakozott értelmiségi réteg 
támogat, amely a magyar értelmi-
ség túlnyomó többségét és legérté-
kesebb részét képezi. Az értelmiség 
azzal, hogy mellénk áll, olyan er-
kölcsi bizonyítványt válthat magá-
nak, amellyel megnyerheti évszáza-
zadok háláját — mondotta a na-
pokban Bóka László elvtárs kul-
tuszállamtitkár. Igen, a tények 
amellett szóinak, hogy az értelmi-
ségi dolgozók hatalmas tábora 
megértette az idők szavát, s a Szo-
ciáldemokrata Párt harcos soraiban 
dolgozik az uj világért. Ismételten 
bebizonyosodott, hogy a Szociál-
demokrata Párt az ipari proletariá-
tus és a szegény parasztság mel-
lett az értelmiségi dolgozók pártja 
is. S az értelmiség értékeli azt a 
lankadatlan küzdelmet, amit a párt 
értük is fo ytat s teljes erejükkel 
támogatni kívánják ezt a harcot. 
Mert a tanítói státusrendezés csak 
az első lépés, amelyet követni fog 
a közalkalmazottak, magántisztvi-
selők, mérnökök, technikusok és a 
többi értelmiségi rétegek nívójának 
emelése, az ipari és mezőgazdasági 
proletariátus fölemelése mellett. Az 
értelmiségi tömegek a Szociáldemo-
krata Párt zászlaja alatt együtt-
harcolnak a parasztsággal és az 
ipari munkássággal azért a demo-
kratikus világért, amelyben minden 
dolgozó számára, akár fizikai, akár 
szellemi legyen, biztosítva van a ke-
nyér, a tisztességes megélhetés és 
az élet minden szépsége, amit az 
értetem és a teremtő-kéz együtt-
hoznak napvilágra. 

I M ő K é p z ő főiskola 
Az általános iskolák tanárainak 

képesítésére nevelőképző főiskolát ál-
lítanak fel. Erről Ortutay Gyula 
törvényjavaslatot terjeszi rövidesen 
a nemzetgyűlés elé. A javaslat sze-
rint a nevelőképző főiskolának négy 
évfolyama lesz. Tanárait a kultusz-
miniszter előterjesztésére a rendes 
tanárok sorából a köztársasági elnök 
nevezi ki. A nevelőképző főiskolára 
azt veszik fel, akinek népiskolai ta-
nítói oklevele, vagy bármely közép-
iskolai érettségi bizonyítványa van. 
Aki a nevelőképző főiskolát sikerrel 
elvégezte, általános iskolai tanári ok-
levelet kap. Az általános iskolai ta-
nárok fizetése és előléptetése azonos 
a polgári iskola tanáraiéval. Minden 
nevelőképző főiskola mellett kollégi-
umot kell felállítani. 

Mellbelőtte magát 
Tegnap Mindszentre hívták a 

mentőket. Egy 13 éves kisdiák ed-
dig még ki nem derített okból for-
gópisztollyal mellbelőtte magát. Ál-
lapota válságos. 

— Szombat délután 4-5 óra 
között a Rákóczi-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 
i vre szólnak. 
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& Időiárásjalentés : Gyenge északnyugati 
szél. kissé felhős idő, helyenként eső. A 
hőmérséklet tovább emelkedik. 
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Szabadság Mozgó: Szerelmem. 
Előadás közben fellép Kazal László. 

Galambbúgás 
Mikor az ember nagyon rossz 

hangulatban van, amikor jobb sze-
retne kő, fű, vagy bármi más lenni, 
csak éppen nem ember, akkor nagyon 
sok esetben valami jelentéktelen, nem 
várt dolog képes elátkozott hangula-
tát megváltoztatni. Minap igazán 
kevés oka van embernek arra, hogy 
széles vigyorral örüljön a muló idő-
nek. Miért ürülne ? Azért talán, hogy 
egy-egy nincstelen, egy-egy idegtépő 
nap után következik egy másik, még 
komiszabb ? Reggel mindjári valami 
kellemetlen hir várja az embert. . . 
a szél kettéhasított egy fát, a szarka 
elvitt egy csirkét, nincs elegendő 
pénz, hogy a cipőjét megcsináltassa, 
elszakadt az utolsó inge is, amelyik 
eddi „gálaingu volt... irni. . . írni 
keltene és nincsen téma . . . Bolond 
hitvány világ . . . mennyivel jobb 
annak a járdatéglának . . . És ami-
kor így marja az ember magát, a 
közeli akácfa ágon turbékolni kezd 
egy vadgalamb . , . Az ember meg-
lepődik, aztán figyel és egyszerre 
ellágyulnak a gonosz vonások . . . 
mosolyogni kezd — és ir egy hirfe-
jet a galambbúgásról . .Nincs 
ugyan benne semmi, de uzt gondolja, 
hogy mások is észreveszik, a ga-
lambbúgás visszahívta az elkesere-
désből a megnyugvásba . . . (xa) 

A Barátság mozi junius 
27-én előadja a Visszatérés cimü 
orosz filmremeket. Az előadást 
ketten egy jeggyel lehet megte-
kinteni. Utalványok kaphatók 
mától kezdve a Szentesi Lap 
kiadóhivatalában, a Szociálde-
mokrata Párt Titkárságán és a 
Szakszervezeti Titkárságon. A 
várható nagy érdeklődésre való 
tekintettel ajánlatos a jegyről 
előre gondoskodni. 

— Felkérjük mindazon gyógy-
szerész elvtársakat — pályán és 
pályán kivül működőket, akik a kap-
csolataikat a Központi Gyógyszerész-
csoporttal mindezideig nem szerez-
ték meg, saját érdekükben Írásban, 
vagy személyesen mihamarabb je-
lentkezzenek, Bnest Rákóczi ut 43 
Palace III. 315. Értelmiségi titkárság. 

Felhívás. A Kereskedelmi Al-
kalmazottak szakszervezetének veze-
tősége felhivja tagjait, hogy pénte-
ken délután 6 órakor értekezletet 
tart. Egyben közli, hogy a csoport 
részére kiutalt kedvezményes talp-
utalványok is átvehetők, melyet a 
hó végéig be kell váltani. 

Vezetőség. 
— Mentőautó telefonhivó szá-

ma 23. 

Idb 1 és fél éves ég drb fiatal 
racka nőstény juh I anya kecs-

ke 2 db 7 hetes nőstény fiával el-
adó Lázár Vilmos u. 17. Ujj Sándornál 

S z e n t e s i d o l g o k 
kerülnek napirendre néha. Mert a 
helyi sajtónak helyi dolgokkal fog-
lalkoznia kell. A helyi dolgok nem 
tartoznak a pártpolitika körébe s 
helyi kérdésben a nagypolitikában 
szöges ellentétben álló emberek ke-
rülnek egy állaspontra. Van nekünk 
jóegypár fájó sebünk s nagyon el-
kelne, ha ezeket napirenden tartak 
nánk és közös erővel tgyekeznénk-
azokat megoldani, megjavítani, nyug-
vópontra hozni. A régi világ nagy 
célkitűzéseit egy bizonyos „szentesi 
mentalitás" vitte diadalra s ez a 
mentalitás söpörte el az útból a ha-
ladás kerékkötőit. Egységes szentesi 
mentalitásra ma is szükséges volna, 
mert ha szeMehúzunk, ha életbevágó 
kérdésekben nem tudunk egy állás-
pontra jutni, ha pártkérdést csiná-
lunk helyi dolgokból, vagy ha „csak 
azért isa megszegjük a nyakunkat 
egyes kérdésekben, akkor ne várjuk 
azt, hogy eredményesen tudunk 
dolgozni. 

Szentesnek örök ellensége Sze-
ged. Azt mondhatjuk, hogy minden 
Szentes elleni támadás, minden 
Szentest háttérbe szorító és meg-
rontó tény, cselekedet mögött meg 
lehet találni mindig Szeged váro-
sát. Ez érthető, mert a megye 
székhely Szentes mégiscsak rivális 
és keresztezheti a szegedi érdekeket 
És ebben a pillanatban nem erről 
akarunk beszélni. Arra akarunk rá-
mutatni, hogy sehol az országban 

nincs meg az az egyetemes minden, 
még a legkisebb mértékben is érvé-
nyesülő, lokálpatriótizmus, ami Sze-
gedet illetve a szegedieket jellemzi. 
Vannak sokan, akik ezt lekicsinylő 
ajakbiggyesztéssel nézik, pedig nem 
szabad elfelejteni, hogy ez a lokal-
patriótizmus szerzett a marosszögi 
metropolisnak nagyon sok eredményt 
és okozott nagyon sok kárt az egész 
környéknek. Hogy egyebet ne említ-
sünk, a szegedi érdek túlhajtott 
erőltetésének a következménye az a 
vasúti menetrend is, amely a kör-
nyékre látszólagos előnyös volta el-
lenére egyedül Szegednek kedvez. 

Ne mondjuk azt, hogy ennyire 
önző, brutálisan kíméletlen, sovi-
niszta gondolkozásnak a kifejlődését 
tartjuk kívánatosnak Szentesen, de 
igenis szükségesnek tartjuk azt, hogy 
iegyen egységes szentesi közvéle-
mény, legyen szentesi hang, amelyre 
fölfigyelnek nemcsak az illetékesek, 
de amelynek országos visszhangja is 
tud keletkezni. Mert mondjuk meg 
nyilt őszinteséggel azt, hogy nincs 
az országban mégtgy olyan megye-
székhely, amelyet úgy kisemmiztek 
voltak, mint Szentest, nincs még 
város az országban, amelyet úgy 
hajítanának félre mint Szentest. S 
mindennek az oka a szentesi egy-
séges közvélemény hiánya. Hiszen 
nem mondjuk, nagyon szép volt a 
régi, az a büszke dac, mely alkotott 
és más városokat megszégyenítve 

biztosította ennek a városnak a fej-
lődését. Azonban ennek már vége. 
A büszke dacba beleszólt a változás 
beleszólt a Szentes tönkretételét 
szolgáló községesítés, amely a józan 
ész minden elképzelése ellenére ál-
lami megterhelésre pusztaságokból 
csinál nagyközségeket. Ne feledjük, 
hogy az Eperjes-királysági rész ala-
kítása után. amely már útban van, 
a végzetet feltartóztani nem lehet 8 
akkor egy szellemes bökversíró meg-
szerkeszti az elsüllyedt Szentes sír-
feliratát. 

Sajnos nem tudunk másképpen írni 
csak ezen a pesszimista hangon, 
mert amiket láttunk és tapasztaltunk 
Magyartés és Cserebökény körül s 
amiket kilátásba helyeztek a jöven-
dőre, egyaltalán nem nézhetjük Szen-
tes jövendőjét rózsaszínben. Annál 
kevésbé, mert a kormányzat elvette 
a városok pótadó kivetési jogát és 
a város költségvetését tulajdonképpen 
a tárcaközi bizottság állapítja meg 
s így a belügyi kormányzatnak döntő 
beleszólása van mindenbe... mi pe-
dig nem dicsekedhetünk azzal, hogy 
sok támogatónk volna, ak«k előmoz-
dítják és segítik dolgainkat... Na-
gyon, de nagyon szükséges volna, 
hogy a szentesi egységes közvéle-
mény a régi büszke dac helyén előre 
lendítené a szentesi ügyeket. 

Sima László. 

Nyolcnapos csecsemő 
a búzatáblában 

Rendőrség kutatja a lelkiismeretlen szülőket 
Nem mindennapi esemény foglal-

koztatja Hódmezővásárhely közvéle-
ményét. Szerdán a város határában 
egy nyolc napos csecsemőt találtak 
a búzatáblában. Az érdekes eset rész-
leteiről a következőkben számolunk be. 

Szalai János, Csontos János és egy 
kis kanász aratni mentek a vásár-
helykutasi országúton a 14-es kiló-
méterkő melletti földjükre. Munkájuk 
közben csecsemősirásra lettek figyel-
mesek. Elindultak a hang irányában 
és két-három lépéssel arrébb egy 
csecsemőt pillantottak meg. Mellette 
egy levél és keresztelési bejelentőlap 
volt. A bejelentőlap szerint a cse-
csemő neve Vigh Károly, szülei Vigh 
Pál és Szalai Zsuzsanna vásárhely-
kutasi lakosok. Az aratók bevitték a 
csecsemőt Vásárhelyre, mivel azon-
ban ott nincsen csecsemővédő ott-
hon, a kórházba pedig egészséges 

gyermeket nem lehet felvenni, áthoz-
ták Szentesre Greiner Károly gyer-
mekorvoshoz, aki beutaltatta a cse-
csemővédö otthonba. Az esetről ér-
tesítették a vásárhelyi rendőrséget, 
amely széleskörű nyomozást indított 
a lelketlen szülők kézrekeritésére. 
Annyit máris megállapítottak, hogy a 
keresztelési bejelentőlapon megadott 
lakcím hamis. 

A csecsemő mellett talált levélben 
az édesanya bejelenti, hogy most még 
nem közölhető okok miatt nem tudja 
gyermekét felnevelni. „Megölni nem 
volt lelkierőm, — irja — de ezt nem 
is tehettem volna, mert életet csak 
Isten adhat és vehet el." 

A csecsemővédő otthon kéri, hogy 
akinek nélkülözhető babakelengyéje 
van és segíteni akar a kis „Kukorica 
Jancsin* az hozza be a Horváth 
Gyula-u. 12. szám alá. 

Junius 27-én 1 napig I 

Visszatérés 
Az orosz filmgyártás kimagasló alkotása. A könny, mosoly filmje. 
Ketten egy jeggyel utalványok kaphatók : Szentesi Lap kiadóhiv., 
Szóé -dem Tárt titk.-nál és a Szaksz. Titk.-gon. Biztosítsa jegyét ! 

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

Ország - Világ 
Harminc—harmincöt millió dollá-

ros keretben kötik meg a magyar-
szovjet kereskedelmi szerződést. 

A mai minisztertanács megfosztja 
állampolgárságuktól a megszökött 
áruló politikusokat. 

Félmillió munkás sztrájkol Ame-
rikában. 

Folyik az erélyes tisztogatás a 
Kisgazdapártban. 

Török-amerikai 
egyezmény 

A szovjet hírszolgálat jelentése 
szerint a Törökországnak nyújtott 
segély felhasználásáról szóló török-
amerikai egyezményt néhány napon 
belül aláírják. 

A FEKOSz csongrádmegyei 
titkárságának felhívása 

tagjaihoz és a mezőgaz-
dasági munkássághoz 

A fenti szervezet felhivja tagjait és 
a mezőgazdasági munkásságot arra, 
hogy a megye területén bárhol talál-
nak olyan gazdát, aki a földművelés-
ügyi miniszter által kiadott rendeletet 
megszegve aratógéppel arat, azonnal 
tegyenek jelentést a legközelebbi 
rendőrőrsön, vagy a legközelebbi 
FÉKOSz titkárságon és gondoskod-
janak arról, hogy a hatóság segítsé-
gével mindenütt leállítsák a géppel 
való aratást. 

Junius 27 én, pénteken 
este féí 8 órai k e z d e t t e l pórtest a pártszékházban 

Előadó: Lendvai István elvtárs (Kossuth-u. 26.) 



ZÖRÖG A HARASZT 
Tegnap a véletlen kezembe adott 

egy úgynevezett röpcédulát. ¡Nyilván 
házinyomdával, vagy sokszorosító 
géppel készülhetett. Az ember esze 
megáll, hogy milyen hatalmas a rossz 
indulat, aminél tán csak a butaság 
nagyobb. 

A demokrácia 
nem egyéb fejtegeti ez a bölcs tu-
domány, mint az emberiség kultúrá-
jának és gazdasági életének végső 
tönkretételére alakult gazdasági rend-
szer. 

Bár nem tartom éruemesnek, hogy 
polémiába keveredjem a röplap régen 
kötélre érett kifundálójával, de ilyen 
tendenciózus gonoszság mégis a 
kezembe adta a tollat. Nem tudom, 
a Sulyok párt „Holncp"-jánal; egyenes 
leszármazottja akar-e lenni ez a „teg-
napnál* is piszkosabb valami, de 
annyit tudok, hogy a politikailag is-
kolázatlan tömeg lelkében nagyon 
sokszor termékeny talajra hull az 
ilyen konkolyhintés. 

A demokrácia tönkreteszi a kul-
turát? Hogyan lehetséges akkor az, 
hogy gembamódra teremnek a folyó-
iratok, hogy Magyarországon soha 
nem volt ennyi napilap, mint most 
és középiskolai, egyetemi fanulóink 
száma lényegesen nagyobb, mint a 
„kultura melegágyának: a fasizmus-
nak" az idején. 

Tönkre megy a gazdasági élet ? 
Ugyan kérem, hát hol itt a logika ? 
Mikor rohammurkáva! épülnek a 
gyárak, az üzemek, a vasutak s az 
ipar, kereskedelem lüktető vérkerin-
gése lobog az ország erejében, ak-
kor aljas, konok, rosszindulatuak a 
gazdasági élet tönkretételéről be-

szélnek. 
Eladták az országot 

— zokog a másik panasz — s ha-
difoglyaink ezért szenvednek I 

Igen I Eladtak az országot Horthy, 
Bárdossy, Imrédy és a mult rend-
szer többi gyászvitézei a náci hódí-
tás mohó étvágyának és nem régen 
szívesen eladták volna az összeeskü-
vők jó profit fejében s nem törődtek 
volna azzal, hogy ujabb szenvedést 
és vértengert zúdítanak e sokat szen-
vedett nép fejére. A munkásság 
ezernyi mártírja szenvedett ezért a 
szabadságért és demokráciáért s még 
ma is a mult irredenta fantazmagó-
riájának következményeit nyögi a 
dolgozó társadalom. 

A hadifoglyok 
hazaszállítása minden vonalon erő-
teljes ütemben folyik s nagyon té-
vednek az elmultak visszasóvárgói, 
ha azt hiszik, hogy ilyen átlátszó 
mesterkedéssel a maguk oldalára 
tudják hangolni ezeket az embereket, 
akik legtöbbje éppen az ő bűnük 
miatt életének legtevékenyebb éveit 
töltötte távol szeretteitől. A föld min-
den népe a világbékét kívánja s a 
testvéli összefogás, a békés haladás 
s az egymáson való segítés útjára 
akar lépni. 

A tönkretett Európa 
talpraálliíását szorgalmazó Marshall-
féie terv a legdöntőbb bizonyítéka 
a népek szociális összefogásának és 
egymáson való segíteni akarásnak. 
Nem lesz képes többé senki éket 
verni a munkás és munkás közé és 
tudja azt mindenki nagyon jól, ho^y 

a népek végleges egymásra találása 
a külső és belső, magyar és idegen 
reakció halálának napja lesz. Hiába 
itt minden mellébeszélés, suttogó 
propaganda : az ut áttekinthetően 
nyílegyenes. 

Az ifjúság 
tájékozatlanságát 

használja ki a reakció eszméi terjesz-
tésére, de mi nagyon jól tudjuk, kik 
állnak e manőverek hátterében. Vi-
gyázzanak ezek az urak! A mi sze-
münk nagyon jól látja, hogy kik 
buzdítják a még ítélőképesség nélküli 
gyerekeket arra, hogy olajkút felrob-
bantására fegyveres bandába tömö-
rüljenek a demokrácia ellen. Nagyon 
jól tudjuk, kiknek a keze vezeti azon 
fiatalok kezét, akik nyilvános helye-
ken demokrácia ellenes jelszavakat 
firkálnak a falakra. Naqy a dolgozók 
türelme, de nem végtelen . . . 

Csatát vesztett 
a túloldal. Ez már befejezett tény. A 
gondtalan életnek, a szinte korlatlan 
egyéni hatalomnak, a dolgozó verej-
téke árán rendezett dorbézolásoknak 
örökre befellegzett. Itt c«ak a munka, 
a tehetség, a szorgalom lehet az ér-
tékmérő, nerri pedig a rang és a 
születési kivállságok. Aki ezt nem 
akarja belátni és megérteni, amnk 
előbb utóbb ugy is el keli tűnnie. 

A munkásság tekintélyéhez fel nem 
érhetnek a jobboldal röpcédulái, fir-
kálásai és a töhbi apró ravaszko-
dásai. S a magyar dolgozó nvugal-
mára annyira jellemző mondás't kell 
idéznünk i?mét : „A kutya ug?t, a 
karaván halad.14 (Sz. J.) 
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OrjzdSos 
(Jszókongresszus 

Szentesen 
Július 5. és 6-án a szeníesi úszók, 

de egész sportszerető közönségünk 
ünnepnapja lesz az Oszágos Uszó-
kongresszus és világhircsségek talál-
kozója az egyes uszószámokban és 
pólómérkőzéseken. Vajda Imre pol-
gármester elnöklésével szerdán tar-
totta a bizottság ülését, melyen a 
sportegyesületek, pártok, szakszerve-
zetek, város és megye képviselői meg-
jelentek s megállapították a műsort. 
Péntek délutántól állandóan működik 
a fogadóbizottság. Szombaton dél-
előtt 10 órakor a vármegyeháza dísz-
termében kongresszus lesz, a verseny 
délután fél 5 órakor kezdődik. Mint-
egy 246 versenyző jelentette be ed-
dig résztvételét az ország minden 
részéből s közönségünk olcsó hely-
árak mellett ritkán látható gyönyörű 
küzdelmekben gyönyörködhet. Vasár-
nap délután a versenyszámok döntői 
és a magyar válogatott uszógárda 
bemutatói peregnek le s ezen verseny 

után adják át Dinnyés Lajos minisz-
terelnök tiszteletdiját a győzteseknek. 
A klasszikus szán ok nyerői a pártok, 
megye, város tiszteletdijait kapják. 
A verseny után este bankett. 

A részivevők nagy száma komoly 
gondot okoz a rendezőbizottságnak. 
Természetesen a megye, a város és 
a pártok készséggel segítenek min-
denben, de itt is felkérjük Olvasóin-
kat, hogy m i n d e n k i tehetségéhez 
mérten adjon péntek, szombat, eset-
leg vasárnap szállást a versenvzők-
nek. —Vecseri 

Hirdessen lapunkban! 

Iparos hirek 
Az ipt. jegyzői hivatala értesiti a 

kelmefestő, szappanfőző és drogu-
ista iparosokat, hogy részükre „am-
móniik-szóda" kiutalás érkezett. 
Az utalvány sürgősen átvehető az 
ipt. hivatalban. 

Értesítjük azokat az iparosokat, 
hogy akiknek szükségük van tajpa-
lási utalványra, még néhány darab 
rendelkezésre áll. Sürgősen jelent-
kezzenek az ipt. jegyzői hivatalban. 

Tipuscipők forgalmi adója 5 szá-
zalékban lett megállapitva, junius 
2-től. 

Minden közmunkáról, 
versenytárgyalásról, 
rendeletről tájékoztatja a 

KISIPAROS 
Iparosoknak vállalatoknak fontos I 

M e g j e l e n i k m i n d e n p é n t e k e n 
A7 alábbi megrendelést levelezőlapra 
felragasztva küldje be. Itt levágandó I 

T. KISIPAROS k-adóhivatala Budapest. VII. Dohány utca 12 
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Név: *'« - 18 • 
1 • 3 4 . Foglalk.: 

Pontos cim: 
(A nem kivánt 
résx törlendő) 

Anyaggazdálkodási járulék befi-
zetésére és bevallásához szükséges 
nyomtatványok kaphatók az ipt- nél. 
Bevallást tartoznak a nagyüzemek, 
kereskedelmi vállalatok. Kisiparo-
sokra ezen re dclkezés nem vonat 
kőzik. 

Az ipt. elnöksége kéri az elöl-
járősági tagokat, hogy hétfőn d. u. 
5 órakor pontosan jelenjenek meg 
az Ipartestületnél fényképezés ügy-
ben. D. u. 6 órakor pedig rendes 
elöljárósági ülés lesz, meiyre szintén 
felhívjuk a tagok figyelmét. 

Mestei vizsga előkészítő tanfolyam-
ra jelentkezéseket még eifogad a 
hivatal. Kellő rzámu jelentkező ese-
tén a tanfolyam julius 1-én d e. 
6 órakor nyílik. 

Párthírek 
Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete e héten a következő he-
lyen tart pártnapof. 

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 
bpesti előadóval párínap 11 órakor. 

Szombaton este 7 órakor az Ipar-
I testület nagytermében közös keres-
í kedő és iparos nagygyűlést tartunk 

közellátási és árellenőrzési ügyben. 
A gyűlésen Hankóc/y Béla. közellá-
tásügyi felügyelő ur beszámol az 
ujonan felmerült, időszerű problé-
mákról s válaszokat ad a hoz7ászó-
lásokra. Kérjük összes t. Karíársun-
kat, különösen textilszakosztályunk 
tagjait, ho^y a gyűlésen teljes szám-
ban és pontosan jelenjenek meg. 
Saját érdek 1 

Egy etünk választmánya folyó hó 
30-án, hé.főn este 6 órakor tartja 

j rendes havi ülését, melyre t. választ-
: mányi tagjainkat ezúton is meghiv-
| juk és megjelenésükre biztosan szá-
| mitunk. 

A 13 ft <> 
Budapest I. junius 27. 

7 30 Reggeli zene. 8: Anyáknak 
gyermekekről 8.15: Szórakoztató ze-
ne. 9: A Postászenekar játszik. 12 15: 
A házi egvüttes játszik. 13: Hogyan 
let a fiziki nagyhatalom? 13.15: 
Szomolányi János énekel. 14.10: 
Odry Árpid elindulása. 14 30: Ze-
nekari müvek. 16: „Szép rózsám." 
16 40: A csillagoktól az emberi?. 
17.10: Szakszervezeti tanácsadó. 
17 20: Szakszervezeti híradó. 1 .25: 
Hadifogoly híradó. 17 30: A Vörös-
kereszt közleményei. 17.45: Sport-
közlemények. 18: A Szabad Nép 
íiodJmi müvészestje. 18.50: Hangos 
híradó. 19; Beszélgetés a tervhivatal 
vezetőivel. 19.20: Hajdúnánási gyer-
mekkar énekel. 19 45: Falurádió 
20.20: A radiúzenekar játszik. 21 40 
Angol nyelvoktatás. 22.25: Kapitány 
Anna énektl. 22.45: Külügyi ne-
gyedóra. 23: A szovjet követség 
ajándékhanglemezei. 

— Diákkurzus junius 30-án 6 
órakor, gyermekkurzus 23-án 4 óra-
kor kezdődik Peczárszky Ka'alin 
táncintézetében a Petőfi fehértermé-
ben. Beiratkozni minden du. 5 tői. 

Főszerkesztő • Sima László. 
Felelős szerkesztő : Szőke Ferenc. 

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

el e l ő « nyomdavezető : C s e r n u s L. I m r « 

F i g y e l e m ! Junius 1-étől kezdve a S z e n t e s i L a p folytatásokban k ö z l i 
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