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Megjelenik hétfő kivételével 
otinden nap a reggeli órákban. 

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

Árdrágítás minit eljárás indult 3 szentesi kereskedő ellen 
Valami a munkásegységről 

I r t a : Dombi B é l a helyet tes főigazgató 

Az elmúlt hónapok egyik legtöb-
bet emlegetett fogalma volt a mun-
kásegység. A proletariátus pártjainak 
vezetői mindig hitet tettek szüksé-
gessége mellett, de a helyi pártszer-
vezetekben, bár legtöbbször felismer-
ték megbonthatatlanságának fontos-
ságát, néha sérelmezett, illetve kifo-
gásolt kérdésként jeienikezeit. Mi le-
het ennek az oka? Nyilván a foga-
lom tartalmának nem eléggé tisztá-
zott volta. 

A munkáspártok vezetői viiágosan 
látják, hogy bár a proletariátusnak 
jelenleg két pártja is van, a munkás-
osztály maga egységes. Ebből arra 
a következtetésre jutottak, hogy en-
nek az egységes osztálynak kérdé-
seit. céljait csak a legteljesebb együtt-
működés esetén sikerül megvalósí-
tani. Tehát minden olyan kérdésben, 
ami a proletariátus kivánságát, cél-
ját tartalmazza, szükséges, hogy a 
két munkáspárt a legteljesebb össz-
hangban vezesse akcióit, a legtelje-
sebb egyetértésben politizáljon. Nem 
vitás senki előtt pl., hogy a földre-
form, az üzemi bizottságok, a stabi-
lizáció, a szakszervezetek, a terv-
gazdáikodás, a? államositás, stb. 
kérdésében a proletariátus politikai 
és gazdasági céljai nem lehettek vol-
na végrehajthatók, illetve létrehozha-
tók, ha a két párt nem a legtökéle-
tesebb összhangban és egyetértésben, 
erőinek összehangolásával száll harc-
ba megvalósításukért. És ez a mun-
kásegység helyes értelmezése. Ezen 
túlmenően azonban a helyi pártszer-
vezetek saját politikai céljaikat is 
néha a testvérpárt igénybevételével 
kívánják megvalósítani a munkás-
egységre való hivatkozással. Ez nem 
ritkán helytelen, hogy igy van, mert 
az igy előhozott kérdések nem min-
dig a munkásosztály problémái, ha-
nem a helyi pártszervezetek, sőt néha 
csak egyének ambíciói. Nyilvánvaló-
an helytelen tehát ezekhez a másik 
párt segítségét, támogatását kérni, 
hiszen esetleg annak érdekei ellen 
szól a kérdés megvalósítása. 

Hasonlóképpen helytelen ilyen kér-
désekhez, esetleg saját érdekükkel 
ellentétben, támogatást nyújtani, hi-
szen az indokolatlanul engedékeny 
párt — tagjainak elégedetlensége 
miatt — saját erejét, összekovácsol t-
ságát gyengíti, a másik pártot pedig 
a könnyű sikerrel elbizakodottá te-
szi, hajlamossá arra, hogy érejét 
túlbecsülje. 

Mindkettő a munkásosztály egé-
szének szempontjából nemcsak ve-
szedelmes, de káros is. Hiszen elő-
fordulhatnak a proletariátus nagy 
kérdéseinek megvalósítása közben 

olyan helyi részletfeladatok, amelye-
ket sem az egyenetlen, sem az el-
bizakodott, erejét túlbecsülő párt-
szervezet nem tud síkeresen megva-
lósítani, végrehajtani s ezzel az 
egész feladat sikeres végrehajtását, 
megvalósítását kockáztatja. 

E hibák és tévedések kiküszöbö-
lése ugy történhetik, hogy a két 
munkáspárt a munkásosztály egye 
temének kérdéseiben központi és 
helyi szervezeteiben egyaránt vitán 
felül együtt harcol azok megvalósí-
tásáért, saját céljait pedig mindig 
alárer delve azokat alázatosan a pro 
letariáius nagy problémáinak, egy-
mástól függetlenül és sohasem egy-
más rovására iparkodik megvalósí-

tani. Mégkevésbbé szándékoznak 
testvérpártjukat, azok érdekei ellen 
való célok megvalósításához, szövet-
ségesül megnyerni, vagy arra kény-
szeríteni., hogy a számára nemkívá-
natos kérdésben partner legyen. 

A munkáspártok tagjainak túlnyo-
mó része nem régóta csatlakozott a 
proletariátus hadseregéhez, s igy 
gyakran hajlamos arra, hogy az osz-
tályérdeket a helyi pártsovinizmus 
kérdéseinek alárendelje. A két mun-
káspárt helyi vezetőinek kötelessége 
felvilágosítani az elvtársakat az ilyen 
értékelésnek káros és veszedelmes 
voltáról s megértetni velük, hogy a 
saját pártérdekük sikeres megvalósi 
tása miatt sohasem szabad szembe-

állítani a két testvérpártot, mert a 
proletariátus nemzetközi arcvonalán 
keletkező legkisebb törés is végzetes 
lehet a tőkések és nincstelenek élet-
re-halálra menő, kíméletet nem is-
merő osztályharcában. 

Meg kell értetni az elvtársakkal, 
hogy gyakran ellenségeink szítják, 
sugalmazzák a súrlódásokat, ellen-
téteket közöttünk, hogy ezzel is gyen-
gítsék a munkásosztály harci erejét. 
Minden nézeteltérés közöttünk, min-
den súrlódás, minden viszálykodás 
végeredményben a kapitalistáknak 
nyújt érdemtelen segítséget s igy a 
proletariátus elleni árulásnak tekint-
heiő. 

A Szentesi Lap 
hadifogoly szolgálata 

Tanácskozik 
Q húrom Külügy miniszter 

Ltgujabb értesülés szerint a há-
rom külügyminiszter zárt ajtók mö-
gött tanácskozik Párizsban a Mar-
shail-féle amerikai segélyezési ja-
vaslatról. A francia lapok szerint 
Bidault francia külügyminiszter a 
segélyből minden európai országot 
részesíteni kiván Spanyolország ki-
vételével. 

fiz uj kollektiv; 
keretszerződés 

A Szakszervezeti Tanács befejezte 
az uj kollektív keretszerződés módo-
sításának tárgyalását. A keretszerző-
dés értelmében a jövő hónapban 
előreláthatólag minden szakma le-
tárgyalja a szakmai kollektív szerző-
déseket. A hírek szerint az átlagbé-
rek 15--20 százalékkal fognak emel-
kedni. 

A tegnap érkezett hadifoglyok név-
sora : Juhász Szabó István Pacsirta-
utca, Kánvási Máté Rákóczi F.-u. 
115 sz., Peczek Mihály Kiss Bálint-
utca 12 sz„ Kis István Rozgonyi-u. 
9 sz., Keresztúri Tóth Lajos, Csorba 
Mihály é̂  Király Lajos. Ferenci Já -
nos mindszenti hadifogoly üzenetet 
hozott Bubor János szentesi hadifo-
golyról, aki még Oroszországban 
van. Üzeni hozzátartozóinak, hogy 
jól van, egészséges. Benke Kiss Já-
nos hódmezővásárhelyi hadifogoly 
Romhányi Mihályról és Kürti Imre 
Rákóczi F.-utcai hadifogolyról jelenti, 
hogy Foksanyban hagyta őket, pár 
nap múlva ők is megjönnek. Kiss 

István Szentes Rozgonyi-u. 9 sz-
alatti hadifogoly a következő hadi-
foglyokról hozott értesítést: Horváth 
János őrmester Kistőke, Csorba Jenő 
takács Szentes, Ajnóczki Andor Zrí-
nyi-u. 10, Vas Péter Pál géplakatos, 
Sarusi Kis Gergely, Bori gépész Ci-
catricis u. 14, Nagy Antal, Csányi 
és Vas István szobafestő; Szőke 
László, Kozma Mihály és Sípos Mi-
hály fényképész pedig Charkovban 
van. Hírt hozott még Bujdosó Péter-
ről, Borsodi László Hódmezővásár-
hely Kincses-telepi és Hajnóczi And-
rásról, Varga András Csongrád Alsó-
város 30 sz. hadifogoly. 

Internálják azokat a cséplőgéptulajdonosokat, akik 
eskü és bejelentés nélkül kezdik meg a cséplést 
Egyes cséplőgéptulajdonosok vo-

nakodnak az esküt letenni, mások 
pedig a cséplés megkezdése előtt az 
illetékes községi elöljáróságnál előirt 
jelentkezést elmulasztják. 

Tekintettel arra, hogy az idei köz-
ellátási év egyetlen biztositéka csakis 
a cséplésnél kifejtett erőteljes ellen-
őrzés és ezen keresztül a kenyérga-
bonának cséplés után azonnali be-
szolgáltatása lehet. A vármegye te-
rületén megszervezték a cséplés el-
lenőrzését. Az ellenőrzés első ered-
ményeként megállapították, hogy egyes 
cséplőgéptulajdonosok nem tartják be 
a Közellátásügyi Minisztérium által 

kiadott rendelkezéseket. 
További szabálytalanságok meg-

akadályozására közellátási kormány-
biztos rendeletet adott ki, amely sze-
rint az 

ellenőrző hatóságok kötele-
sek internálásra javaslatba 
hozni azokat a cséplőgéptu-
lajdonosokat, akik az eskü 
letétele, vagy a községi elöl-
járóságon történő előzetes 
bejelentés nélkül kezdték meg 

a cséplést. 
Ugy értesültünk, hogy az interná-

lási eljárást egy szabálytalanul cséplő 
géptulajdonos ellen folyamatba tették. 

TnlputnlványoK Kiadása 
A szakszervezetek még mindig nem 

adták ki az összes talputalványra 
szóló igazolásokat. Miután a talp-
utalványok beváltási határideje e hó 
30. napja, a közellátási hivatal az 
igénylöknek szakszervezeti igazolás 
nélkül is ad ki utalványokat. 

Az igénylők sürgősen jelentkezze-
nek a közellátási hivatalban, mert a 
hó végével a beváltási határidő lejár. 
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harminchárom 
esztendeje 

1914 junius 28 a éppen olyan 
volt, mint a másik Pérter-Pál előtti 
nap. Fülledt meleg, kellemetlen. 
Szobámba húzódva újságokat ol-
vastam, aztán félrehajitottam őket. 
őszintén vallva nem érdekeltek a 
belpolitikai hirek, a külföldiekből az 
volt csupán érdekes, hogy Poincarré, 
a francia köztársaság elnöke a cár 
meghívására Carszkoje Szeloba ké-
szült valami flotta parádéra. Nem 
sokat adtam erre se, hogy odalent 
a tűzfészekben az osztrák hadve-
zetöségi ostobaság tüntető hadgya-
korlatot rendezett s hogy Hohenberg ; 
Zsófia hercegasszony lement férjé- I 
hez, a trónörököshöz Szarajevóba... j 
Még az se érdekelt, hogy ez az , 
utazás „programon kívüli" volt Azon ( 
is átsiklottam, hogy az aratás meg-
kezdődött országszerte, s hogy a j 
hivatalos termésbecslés nyolcmázsás 
búzatermésről beszélt. Ismertem ezek-
nek a hasból készült jelentéseknek 
az értékét s tudtam, hogy nálunk 
bizony még a hatmázsás termés se 
volt valószínű.. Felálltam, megnéztem 
hány óra. Emlékszem rá, öt óra 
22 percet mutatott az órám. Erősen 
megszólalt, idegesen hosszan a kapu 
csengője. Kinéztem az ablakon. 
Postás volt. Táviratkézbesítő. El nem j 
tudtam képzelni, ki küldhet nekem ' 
táviratot. Siettem ki, kaput nyitót- t 
tam. Átvettem a táviratot. Febon- ! 
tottam, átfutottam. Ez állt benne: 
Trónörököst és feleségét ma délben j 
Szarajevóban agyonlőtték... A távirat- j 
kézbesítő ott állt és kíváncsian né-
zett ;ám. Zsebembe nyúltam, bor-
ravalót adtam neki. Azt hittem erre 
vár. Elfogadta és megköszönte a 
20 fillért, de kifejezte, hogy nem ' 
borravalót várt, hanem nyilatkozatot. . 
Azt kérdezte: Lesz e háború, Szer- ; 
kesztö úr? Ez a kérdés magamhoz 
térítelt, mert őszintén megvallva a 
hír annyira meglepett, hogy az első 
pillanatban nem is gondolkoztam 
rajta. A trónörököspárt agyonlőtték .. 
lesz-e háboiú? A kettő egymásmellé 
téve nagy gondolkodásra késztetett. 
Kétségtelen hogy a merényletben, 
amelynek kettős halál lett a vége, 
szerb összeesküvők keze volt, hogy j 
ennek mi lesz a következménye, i 
a Bosznia annexiója, tehát 1809 óta ' 
folyton esedékes háború, vagy más : 
ki tudja mi, arra én nem találtam 
választ... s azután jöttek izgalmas 
és izgalommentes napok. Néha nem 
gondoltunk semmire, máskor izgulva 
beszéltünk róla s öklök is magya-
rázták, hogy háborúnak kell jönni, 
bosszút kell állni. És mentek a na-
pok tovább, egyszer aztán jön a 
belgrádi demars híre — és julius j 
25-én este egy újabb távirat: a ke-
reskedelmi miniszter felfüggesztette 
a vasárnapi munkaszünetet.. Ez a 
mozgósítás mondottam és izgatottan 
keltem föl a vacsorától... Tíz órakor 
lefeküdtem és fél tizenegykor fölver 
az újabb hír: elrendelték a mozgó-
sítást... Percek alatt felöltözöm, sza-
ladok a nyomdába. A másnapi új-
ságot már kinyomták... Lázas izga-
lomban dolgozunk... készül a „Szen-
tesi Lap" rendkívüli kiadása... Egy 
óra múlva már ott van a kávéház-
ban a rendkívüli szám... A zene 
elhal, dermedt csünd lesz... a hely-
ség pár perc alattt kiürül... 

Sima László. 

Az idei Péter Pál napja 
A magyar földön Péter és Pál 

apostolok ünnepének különös jelen-
tősége van. Ezen a napon szokott 
rendes körülmények között az aratás 
megkezdődni, vagy ahogyan a régiek 
mondták: ezen a napon megroppan 
a buza töve és bele kell vágni a 
kaszát a buzatengerbe. Hogy a ma-
gyar nép ezt az egyházi ünnepnapot 
a magyar föld ünnepének tette meg, 
annak megvannak az okai, mert a 
mezőgazdasági Magyarország való-
ban az aratás eredményétől függően 
boldogult, vagy nyomorgott egy 
esztendőn ál. Minden aratásnak 
minden évben ez voli a jelentősége 
és ugyanez a jelentősége ma is, 
mert mostani viszonyaink között 
is az aratás eredménye nagymér-
tékben befolyásolja egy évi életünket. 

Azonban a változó idők mintha 
mégis változást is hoztak volna és 
az idei aratásnak nagyobb volna a 
jelentősége, mint más esztendőkben 
volt. Az elmúlt két esztendő ter-
méseredményét és gazdasági életét 
nem hasonlíthatjuk az elmúlt eszten-
dők egyikéhez sem. Most két esz-
tendeje olyan volt a termés ered-
ménye, amilyen az 1944-es rendki-
kivüli viszonyok folytán lehetett. A 
tavalyi terméseredményeket nagymér-
tékben befolyásolta a rendkívül rossz 
időjárás és gazdasági életünket ezen 
kivül fölborította az infláció Hogy 
1946-iól 1947-re átmenet megráz-
kódtatások voltak, s hogy kenyér-
bajok köveikeztek tl a gazdasági 
esztendő utolsó hónapjaiban, azon 

egyáltalán nem lehet csodálkozni, 
az természetes velejárója volt a rend-
kívüli viszonyoknak. Az idei aratás 
elé más várakozással nézünk és 
nagyobb bizalommal vagyunk, a 
remélhető terméssel szemben is. 
Sajnos a szentesi viszonyok ma 
sem kielégitőek. Nem arról van szó, 
hogy talán nem munkálták volna be 
az érdekeltek földjeiket, mert hiszen 
a vetésterület megfelel a békebeli-
nek. Azonban az idei esztendő is 
hasonlított a mult évihez annyiban, 
hogy az idei rendkívül szigorú tél 
után késf n nyílt ki a tavasz és azon-
nal belecseppentünk a legforróbb 
nyárba, aminek következménye ter-
mészetesen meglátszik kalászosain-
kon. És meglátszik a kukorica táb-
lákon is, amelyek a nagy aszály 
miatt alig birnak lábrakapni. Ennek 
ellenére mégis bizalommal nézünk 
a szentesi aratás elé és azt remél-
jük, hogy nemcsak kenyerünk és 
nemcsak vetőmagunk terem meg, 
de fölöslegünk is lesz, ami enyhíteni 
fogja a földdel foglalkozók nehéz 
gazdasági viszonyait. 

Az aratás azonban nemcsak a 
gazdának jelentős, de jelentős a 
munkásságnak is. A régi világban 
általában véve megkeresték munká-
saink családjuk egy évi kenyerét. 
Azóta lényegesen megváltozott a 
helyzet és az aratás nem mindig 
biztosítja a munkásság kenyerét. 
Nem akarunk a mult esztendő dol-
gaival foglalkozni, de mégis rá kell 
mutatnunk arra, hogy óriási érdekek 

fűződnek ahhoz, hogy munkásosz-
tályunk az aratáson megkeresett ke-
nyérgabonát ne idegenitse el, hanem 
fordítsa a saját maga és családja 
kenyerének biztosítására. Csak a 
fölösleget, ha van ilyen, azt adja el, 
mert ha nem igy történik a dolog, 
akkor megint jövőre is megismét-
lődnek az idei nyomorúságok. Azt 
is nagyon fontos dolognak tartjuk, 
hogy mindenki, aki csak teheti sze-
rezze be a kenyerének valóját, mi-
nél kevesebben legyenek ellátatlanok 
mert mentül többen szorulnak rá a 
hatósági liszt- és kenyérellátásra, a 
dolog természeténél fogva annál ne-
hezebb a város helyzete Nem a 
hivatalos városé, ámbár mentül több 
a kenyérjegyesek száma, annál ne-
hezebb a hivatalos adminisztráció, 
de az igazi nehézségek abban van-
nak, hogy sokkal nehezebb helyzet-
ben van az az ember, aki jegyre 
hordja a tenyerét mint az, aki ma-
ga süti. Jobb kenyeret is eszik az, 
aki nem a közellátás utján szerzi 
be kenyerét. 

Az idei Pétéi Pál már munkában 
taiáita az aratókat, mert az idei 
rendkívüli időjárás hamarabb meg-
érlelte a gabonát. Ugy hisszük, pár 
napon belül cséplőgépek is fognak 
búgni a határban és hamarosan 
sok helyen megszegik az első idei 
kenyere'. Hozzon ez a kenyér jobb 
esztendőt ránk, hogy több erővel és 
több bizalommal munkálhassuk az 
ország újjáépítését. 

J U C I " működésben tt 

E hó 25-én kórházba szállították 
Csordás Ilona Szarvas lengyelszőlöi 
lakost magzatelhajtás gyanúja miatt. 
A nyomozás során kiderült, hogy 
valóban magzatelhajtás büntette fo-
rog fenn. Csordás Ilona elmondotta, 
hogy Szarvason egy „Juci" nevű nő 
(vezetékneve még nem közölhető) 

hajtotta végre a müveletet. 
Á rendőrség a bűnjeleket lefog 

lalt i és a nyomozást ebben az irány-
ban is kiterjesztene. Minden való-
színűség *ze'int „Juci" már több 
esetben végzett magzatelhajtási mü-
veietet. 

Gazdák figyelmébe! 

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

A közellátási kormánybiztos ur 
rendelete értelmében a gazdálkodók- ! 
nak gabonatermésükkel pontosan el 
kell számolniok. Ezzel kapcsolatban 
az alábbiakra hívjuk fel figyelmüket. 

A beszolgáltatási kötelezettséget 
valamint a földadót és járulékait 
gabonával kell fizetni. A beszolgál-
tatás teljesítése és az adó befizetése 
az első kötelessége a gazdálkodók-
nak. — A gabonalajstrom közszem-
lére tételekor mindenki személyesen 
meggyőződhetett a beszolgáltatási 
kötelezettsége mértékéről, adónál 
pedig köztudomású, hogy a katasz-
teri tisztajövedelem minden 1 (egy) 
aranykoronája után 4 kg. búzát kell 
természetben fizetni. — Ez a két 
kötelezettség minden magánjogi meg-
állapodást megelőz. Minden gazda 
elsőrendű érdeke tehát, hogy csép-
lés után vessen számot termésével 
hogy a rendelkezésre álló gaboná-
ból elsősorban beszolgáltatási és 
adófizizetési kötelezettségét teljesítse 
és csak azután kerülhet sor a kü-
lönböző jogcímeken kiadandó ga-
bonák kiadására, de az is csak ab-
ban az esetben, ha a gazdálkodó 
megfelelő mennyiségű kenyérgabona 
vagy takarmánygabona vásárlására 

I jogosító engedélyt kap kézhez. — 
I Röviden összefoglalva ez annyit je-
I lent, hogy a beszolgáltatási kötele-

ze'tség teljesítésén, illetve adó be-
fizetésén felül megmaradó gabonát 
is csak akkor lehet és csak annak 
lehet eladni, aki vásárlásra jogosító 
hatósági igazolványt ad át annak 
ellenében. 

Nyomatékosan figyelmeztetünk 
minden gazdálkodót, hogy a 

a beszolgáltatási kötelezett-
ségbe csak ez a gabona 
számít be, amit gyüjtőkeres-
kedőnek vételi jegy ellené-

ben ad el. 
Az aratási és cséplesi munkások 

(részes aratók is) munkájuk meg-
kezdése előtt kötelesek a városi 
közellátási hivatalnál (városháza 14— 
17 szoba) jelentkezni, ahol kerese-
tük természetbeni átvételére jogosító 
hivatalos igazolást kapnak. Ezen fel 
lesz tüntetve a mennyiség, amelyet 
a gazdálkodó kiadhat ennek az iga-
zolványnak ellenében. — Ezt az 
igazolványt a gazdálkodónak meg 
kell őriznie, mert c^ak ezzel tud a 
hatóság előtt elszámolni. 

Amennyiben a munkás a fejadag-
ját meghaladó terménymennyiséget 
keres, akkor a munkabér fejadagon 
felüli részét a gazda valamelyik 
gyüjtőkereskedőnél beraktározza a 
munkás nevére. A beraktározásról 
mind a munkás, mind pedig a gazda 

is hivatalos igazolást kap. Ezt mind 
két félnek meg kell őriznie, mert a 
munkás ezzel Követelheti majd ké-
sőbb a terményt, vagy annak az 
árát, aszerint, hogy miiyen kormány-
intézkedés történik ebben az ügyben, 
a gazda pedig ezzel igazolja a ki-
adasát. 

Kívánatos, hogy minden gazdál-
kodó pontos és rer dszeresen veze-
tett feljegyzést, naplót készítsen ma-
gának a termésről mint bevételről 
és az ebből történő kiadásokról. A 
kiadások megtöitentét bizonyító hi-
vatalos iratokat ide mellékelni kell 
és azokat féltő gondossággal meg-
ke'l őrizni, mert csak ezekkel tud a 
hatóság előtt elszámolni. 

Kétséges és vitás ügyben felvilá-
gosítást a városi közeüátási hivatal-
ban (városháza 12 és 13. szobájában) 
lehet megkapni. 

A városi orvosok 
kerületi beosztása 
A városi orvosok kerületi beosz-

tásáról a következőkben intézkedtem. 
I. ker. dr. Kun Andor Ady End-

re u. 13. sz. hozzátartozó külterület, 
Felsőrét, Vekerhát, Vekerzug, Kaján 
(csonka része) Eperjes, Királyság, 
Mucsihát (csonka része). 

II. ker. dr. Csonka Imre Szürsza-
bó N. I-u. 10. sz. hozzátartozó kül-
terület: Kistőke, Nagytöke, Nagy-
hegy, Zalota és Magyartés nagyköz-
ség. 

III. ker. dr Péter Pál Ottokár Pe-
tőfi-u. 9. sz., hozzátartozó külterület: 
Nagynyomás, Lapisló, Szt. László, 
Fertő, Dónát. 

IV. ker. dr Máthé Jenő Kossuth 
L-u. 14/a. sz. hozzátartozó külterü-
let: Alsórét, Berek Berekhát, D-ol-
dal. 

Felkérem a város lakosságát, hogy 
a hatósági orvosok igénybevétele 
esetén a minden lakos lakóhelye, 
illetve a fenti beosztás szerint illeté-
kes városi orvoshoz forduljon. 

Polgármester. 
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Zápor 

Eljárás indult 

három szentesi kereskedő ellen 

A Tsizió azt mondja, hogy Szent 
Imre nap kévekötő akkor, ha Jupiter 
baloldalán áll a göncölszekér rúdjá-
nak. Azt is mondja, ha Szent Imre 
napján esik, vagy ködös, borongós 
idő van, ami igen csak ugy szokott 
lenni tekintettel arra, hogy Imre 
napja november 5 én van, akkor 
László király megáztatja a földet. 
Aki megfigyelte a dolgokat, igencsak 
tapasztalhatja, hogy László napja 
környékén rendesen eső szokott lenni. 
Az idén is eső lett. Sőt ennél több, 
olyan zápor hullott alá a magasból, 
hogy annak vize több volt, mintáz, ami 
egész tavaszon már lehullott. Hetek óta 
játszott velünk az időjárás : muto-
gatta, hogy eső is van, de eső nem lett 
sose. Néhány csepp hullott, hogy 
egy félóra múlva már a szél a port 
fújta az utón. Kétségtelen, hogy a 
májusi eső elmaradása és a száraz 
junius rendkívül káros volt kapásnö-
vényeinknek, de a junius 27 i eső 
hihetően sok mindent pótol és a ka-
pás veteményeink felüdülnek, kuko-
ricáink nekilendülnek és ha a nyári 
vásárkor lesz egy jó eső, akkor bi-
zonyosan lesz jó kukoricánk is. Re-
méljük, hogy a pénteki jó eső után 
kapunk még néhány jó esőt és ki-
elégítő lesz termésünk a kapásokból, 
lesz kukoricánk, meg tudjuk hizlalni 
a malacot, hogy ne csak sóba-vizbe 
főzzük meg ebédünket, de zsírozzunk 
is egy keveset. (xo) 

— Halálozás. Részvéttel vettük 
az értcbitést, hogy Érsek Imre nyom-
dád, a Szentesi Lap nyomdájának 
tördelője 76 éves korában junius 
25-én Makón meghalt. Pénteken du. 
temették el. A szakmának érdemes 
munkása volt, aki a szocialista moz-
galmakban tevékenyen részt vett. 

— Ma 9—1 óráig nyitvalévő 
dohányárudák. Dósai M. Erzsébet 
Kossuth u. 16, Koncz Károly József 
Kossuth tér, Pataki János Sáfrány 
M. u 30, Virágos M. Ferencné Vil-
logó utcai sarok, Fodor Elek Rá-
kóczi F\ u. bódé, Pataki Imréné 
Jókai utca 82. 

— Kiállítási bizottság meg-
alakulása. Vajda Imre polgármes-
ter julius 3-a délután 5 órára hívta 
össze a pártok és egyéb szerveze-
tekből alakuló kiállítási bizottságot 
alakuló ülésre. 

Országos vásárok. Cegléden 
julius 1-én. Lajosmizsén julius 7-én 
tartanak országos vásárt. 

— A földmivelésügyi miniszter 
ur 171.200/1947 F. M. sz. rendelete 
alapján közhírré teszem, hogy az 
aratáshoz aratógépet használni nem 
szabad és aki ezen rendelkezést meg-
szegi 15 napig terjedhető elzárással 
és súlyos pénzbüntetéssel bünte-
tendő. 

— Elveszett szerdán este egy 
női kerékpár, száma Z. 14 294, hu-
szonhatos kerekekkel. Nyomravezető 
100—150 forint jutalomban részesül. 
Buzási János Zrinyi u. 24. 814 

— A Hegyközség felhivja tag-
jait, hogy az uj hegyközségi törvény 
szerint a járulék negyedévenként 
esedékes, mindenki saját érdekében 
rendezze járulék hátralékát. Elnökség. 

Mint ismeretes, két nappal ezelőtt 
az Árfelügyelet kiküldöttei Szentesen 
árellenőrzést tartottak. Az árellenőr-
zés eredménye, hogy azok a keres-
kedők, akik az elmúlt időkben elmu-
lasztották a rendeleteket betartani, 
most újból nagy érdeklődést tanusi-
tanak az egyes szakmákra kiadott 
árrcndelkezések iránt. 

A razzia során árdrágítás cimén 
Gle'chmann Sándor, Orosz Károly és 

Kiss Kovács Pál ellen indult eljárás. 
Értesülésünk szerint a három keres-
kedő ügye már a szegedi ügyészség 
előtt van és várjuk, hogy példás Íté-
lettel figyelmeztessék őket arra: min-
den kereskedőnek az egyéni haszon-
szerzésen tul legfőbb feladata a fo-
gyasztók érdekeinek szemelőtt tartása. 
Itt említjük meg még azt is, hogy a 
központi razziaszerü ellenőrzések a 
jövőben sűrűbben megismétlődnek. 

11 közellátási felügyelőséghez beosztott 
ellenörök vizsgáztatása 

A közellátási minisztérium nagy 
súlyt helyez arra, hogy a felügyelő-
ségekhez beos?tott ellenőrök minden-
kor a minisztérium rendelkezésének 
megfelelően végezzék az ellenőrzés 
felelősségteljes munkáját. 

Az egyes felügyelőségeken az el-
lenőrök gondos oktatásban részesül-
nek, most pedig Csanád-Csongrád 
vármegyék és Szeged város felügye-
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40 személy ellen kerékpárkihágás, 
46 személy ellen bejelentési kötele-
zettség elmulasztása és 68 6zemély 
ellen egyéb kihágás miatt. 

A statisztikából kitűnik, hogy a 
közbiztonság lényegesen javult s a 
rendészeti kihágások ennek követ-
keztében — a mult évihez viszonyítva 
— lényegesen csökkent. 

Beszolgáltatásl lapok 
átvétele 

Felhívom a beszolgáltatásra köte-
lezett gazdálkodók (tehát 15 kat. 
holdon felüliek) figyelmét, hogy az 
1947/48. évi beszolgáltatási lapot 
(gazdalapot) a cséplést megkezdők 
részére soron kivül julius 1-től 5-ig 
a terménybeszolgáltatási osztályon 
(városházán) kiadjuk. A beszolgál-
tatási lapokat julius hó 7-től 12-ig 
mindenki átveheti a később megje-
lölt helyeken, külterületen is. Julius 
15-ig minden gazdálkodó, akinek 

lőségeihez beosztott ellenőröket Szen-
tesen dr. Sugár Gábor miniszteri 
titkár, a miniszter kiküldöttje vizs-
gáztatja Ugyanakkor az emiitett fel- i beszolgáltatási kötelezettsége van, át 
ügyelőségek vezetői értekezletet tar- j k e „ h o g y v e g y e e z t a , a p o t 
tanak, hogy a minisztérium rendel- j - - -
kezéseit hogyan tudják a nép érde- | 
keinek legjobban való szemelőtt tar- \ 
tása mellett egységesen végrehajtani. 

Polgármester. 

Visszapillantás 
a szentesi rendőrség 
féléves munkájára 

A magyar demokrácia eletében el-
múlt egy gondterhes, de eredmé-
ményekben mégis igen gazdag fél-
esztendő. Megyénkben talán éppen 
a demokratikus rendőrség volt az, 
amely a legnagyubb eredménnyel 
tekinthet vissza ezen elmúlt félév 
alatt. Kíváncsiak vagyunk mindany-
nyian arra, hogy ugyan milyen kö-
rülmények között, milyen munkát 
végzett, hogyan működött a demo-
kratikus államrend legfőbb pillére: a 
rendőrség. 

Felkerestük dr Vidaházy József 
rendőralezreues elvtársat, a szentesi 
rendőrkapitányság vezetőjét, Cson-
grád megyekőrzeti felügyeleti szem-
lélőjét aki a következőkben vázolta 
a rendőrség vármegyei munkáját: 

Nehézségekkel küzdve indultunk 
el az 194 -es évben. Az új tiszti-, 
nyomozó-, fogalmazó- és őrsze-
mélyzet kiképző tanfolyamon volt. 
Ennek ellenére úgy gazdasági mint, 
politikai téren kiváló eredményeket 
értünk el. 

Állandó razziákat 
tartottunk gazdasági, erkölcsi, köz-
biztonsági és fegyverrejtegetési 
ügyekben. 

Most, hogy egyrésze a személy-
zetnek megkapta a megfelelő szak-
oktatást, nemes versengés indult 
meg az egyes örsök között. A száz 
százalékon felüli eredményt elért őr-
sök „minta őrs" elnevezést kapnak 
és julius 12-én a bíráló bizottság 
fogja a kitüntetéseket részükre ki-
osztani. A szentesi és szegvári őrs 
is minta őrs minősítést kap kiváló 
munkájáért. A rendőrség minden 
egyes tagja, átérezve az új demo-
kratikus államrend követelményeit, 

élethivatásként 
választotta 

ezt a pályát és egyrészt a tanfolya-
mon szerzett kiképzéssel, másrészt 
gyakorlati önképzéssel igyekszik a 
legjobbat nyújtani. A demokratikus 
törvényrend szerit előirt rendeleteket 
és szabályokat igyekszünk a közön-

Fodrászok figyelmébe 
Közhírré teszem, hogy a Kereske-

delem és Szövetkezetügyi Miniszter 
Ur 27.294/1947. sz. rendeletében en-
gedélyt adott arra, hogy a szentesi 
fodrásziparosok április hó 1. napjá-
íól szeptember hó 30. napjáig, a 
szombati köznapokon este 9 óráig, 

október hó 1. napjától 
máTcius hó 30. napjáig pedig szin-
tén a szombati napokon este 7 óráig 
nyitvatarthatnak. 

Szentes megyei város tanácsa a 
fenti engedély alapján a szombati 
napokon a borbély és fodrászüzletek 
esti zárórájának fentiek szerinti meg-

séggel betartatni, azonban mindig 
a nép érdekeit tartjuk szem előtt. 

A rendőrség szociális 
helyzete 

Szociális téren is minden lehetőt h o s s z a b b á 
elkövettünk. Igyekszünk a bajtársak-
nak kulturális, sport és gazdasági 
téren is támogatására lenni. E cél-
ból külön könyvtárunk van, megvan-
nak a sportolási és szórakozási le-
hetőségek. A sportuszodában pedig 
külön rendőrségi Weekendház áll az 
úszósport kedvelőinek számára. A 
nőtlen és családtalan rendörök ré-
szére megnyílt a rendőrségi konyha, 
ahol aránylag olcsón jó étkezésben 
részesülnek. 

Általában a közalkalmazottak anya-
gi helyzete nem valami fényes, mert 
a mai aránylag magas textil és ipar-
cikkárakhoz viszonyítva az illetmény 
igen kicsi, reméljük azonban, hogy 
a hároméves terv keretén belül ja-
vulni fog a közalkalmazottak hely-
zete és a mi helyzetünk is — fejezte 
be nyilatkozatát dr Vidaházy József 
elvtárs. 

Statisztika 
Végül álljon itt a rendőrség mun-

kája a statisztika tükrében: 
Az egész vármegyében a bűn-

ügyek száma 4.273, ebből a nyomo-
zás eredménnyel végződött 3.384 
esetben. 69 baleset történt, melyből 
36 halálos volt. Kihágási eljárás in-
dult 40 személy ellen titkos kéjelgés, 

Polgármester 

Üt hold a Nyilasban 
Olvasóink kívánságának óhajtunk 

eleget tenni azzal, hogy julius 1-étöl 
kezdve szépirodalmat is adunk la-
punkban. Julius 1-i számunkban 
kezdjük közölni az „Öt hold a Nyi-
lasban" cimű történelmi korrajzot, 
amely 50 esztendő munkás harcán 
keresztül mutatja a magyar földmun-
kás harcát a földdel a földért, ho-
gyan lesz termővé az az öt hold 
dzsungel, amelyet egy proletárcsalád 
1895-ben kezd munkálni és amely 
50 esztendő múlva lesz az unoka 
tulajdona. Ebben a történelmi kor-
rajzban találkozunk a lefolyt 50 esz-
tendő munkásküzdelmeivel, munkás-
nyomoruságaival és azzal a szí-
vós kitartással, amellyel megingatha-
tatlanul vívták a harcot 50 éven ke-
resztül, amikor végre ütött az újjá-
születés és a felszabadulás korszaka. 
Felhívjuk Olvasóink figyelmét erre az 
érdekes írásra. 

Hirdessen lapunkban! 

LBARÁTSÁG-MQZGÖJ 
Junius 29-tól Julius 1-lg 

Arat a vihar 
Két búvár élet-halál harca egy óriás polippal, Tenger és a sze-
relem romantikája. Egy mindent elsöprő vihar és egy mindent 
túlélő szerelem csodálatos története. Legújabb hiradó. 

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 . Vi 9. 



4 SZENTESI LAP 1947. ján. 29. 

— Vásárra járó iparosok és 
kereskedők figyelmébe. Felhívjuk 
a vásárra járó iparosokat és keres-
kedőket, hogy hétfőn délután 6 óra-
kor a Mateosz irodában megbeszélés 
végett megjelenni szíveskedjenek 

Mateosz Vezetőség. 
— Orvosok szakszervezete fel-

hívja tagjait, hogy azok, akik julius 
5-én Csongrádon tartandó tudomá-
nyos gyűlésen részt akarnak venni, 
ebbeli szándékukat legkésőbb julius 
1-éig az OTi főorvosi hivatalában 
ban jelentsék be. A csongrádi tudo-
mányos ülés julius 5-én du. 5 óra-
kor kezdődik, ugy oda, valamint a 
visszautazás együttesen történik. 

Párthfrek 
Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete e héten a következő he-
lyen tart pártnapot. 

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 
bpetti előadóval pártnap 11 órakor. 

LABDARÚGÁS 
Ma délután 7 órakor 

Budapesti „Hangya"-
I m m HTE 

Az O. B. II. csoportjában igen 
szépen szerepeli budapesti csapat 
O. B. I. osztályú jáiékosokkal meg-
erősítve jön Szentesre, mivel a helyi 
sport ereje ismert budapesti sport-
körökben s óvakodnak szedett-veti 
csapattal »elátogatni. Vatószinüleg a 
Máv. játékosai is segítik a MTE-t, 
így erős iramú, nívós mérkőzésre 
van kilátás. Mi a következő csapatot 
ajánljuk: Mészáros — Váradi, De-
meter L. — Gujdár, Busái, Soós 
(Demeter J ) — Szalay, Szabó, 
Fazekas, Princz, Mihály. 

Megh ivo 
a Kiskereskedők Árubeszerző 
és Elosztó Szövetkezete a f. 

hó 21-ére összehívott forint megál-
lapító közgyűlése határozatképtelen-
ség miatt nem lett megtartva. 

A közgyűlés a f. hó 13-án meg-
hirdetett napirenddel 

29-én vasárnap 10 órakor lesz 
megtartva a Szövetkezet saját 
helyiségében Kossuth utca 24 
szám alatt, 

tekintet nélkül a megjelent tagok 
számára. Kérjük a t. tagjaink minél 
nagyobb számban való megjelenését. 

Szentes, 1947 junius hó 27. 
Az Igazgatóság. 

Felhívás 
Felhívom a körzetvezetőket és a 

mezőőröket, hogy azonnal tegyenek 
feljelentést a városi közellátási hi-
vatalnál, vagy a rendőrségen azok i 
személyek ellen, akik a fennálló 
tiltó rendelkezés ellenére aratőgéppel 
arat, lóval, vagy egyéb módon csép-
lést végez és azon cséplőgéptulaj-
donosok ellen, akik a hatóságnál a 
cséplés megkezdésének időpontját 
be nem jelentették és bejelentést 
igazoló tanúsítványt felmutatni nem 
tudnak. 
819 Polgármester 

FfezerkesztC > Sima László. 
Felelő« szerkesztő: Szőke Ferenc. 

F e l e l * . k i a d ó : N a g y Mihály . 
Nyomta a » B a r i t « * * ' nyomda 

nyomdeve.e»6: tCtarnaa L. Inra 

Felhívás 
A Háztartási alkalmazottak szak-

szervezetének vezetősége felhívja az 
összes háztartási alkalmazottak fi-
gyelmét arra. hogy a jövőben min-
den héten «sütörtökön du. 5 órakor 
tart értekezletet a Szakszervezeti 
Székházban levő helyiségben. Es 
kéri a háztartási alkalmazottakat, 
hogy saját érdekükben a gyűléseken 
minden esetben jelenjenek meg. 

Vezetőség. 

Felhívás I 
A Szakmaközi Titkárság felhívja 

az összes lapkihordókat, újságáru-
sokat, hogy 1947 év julius hó 2-
án szerdán du. 5 órakor a szakszer-
vezeti székházban fontos megbeszé-
lés céljából feltétlenül jelenjenek meg. 
Megbeszélés tárgya: a lapkihordók 
fényképes igazolvánnyal való ellá-
tása és helyi újságkihordók, hírlap-
terjesztők szakcsoportjának megala-
kítása. Titkárság. 

Felhívás 
A Közellátási Kormánybiztos Úr 

5362/1947. k. e. szám alatt kiadott 
rendelete alapján felhívom azon sze-
mélyeket, akik állandó cséplési el-
lenőrnek jelentkeztek és azon hadi-
foglyokat, akik most jöttek haza és 
cséplési ellenőrzést vállalnak, hogy 
1947. évi junius hó- 30 án, d. e. 
10 órakor a városháza közgyűlési 
termében fogadalomtételre jelenjenek 
meg. 

Ugyan ekkor lesz megtartva az 
ellenőrzési kötelezettség ismertetése 
és a gépekhez való beosztás is. 
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Hirdetmény 
A cséplés biztosítására, valamint 

az elcsépelt kenyérgabonának gyor-
sított ütemben való átvétele érde 
kében a Közellátási Kormánybiz-
tos Űr 5175 1947. ke. számu ren-
deletével elrendelte, hogy a cséplés 
megkezdésétől annak végéig a csép 
lőgéptulajdonosok részére üzemanya-
got kiszolgáltató kereskedők, vala-
mint a terményfelvásárló kereske 
dők a hivátalos' üzleti órákon túl-
menőleg reggel fél 6-tól este 9 órá-
ig inspekció szerűen kötelesek nyit-
vatartani. 

A fenti rendelkezés 
ellenőriztetni fogom. 

betartását 

809. Polgármester. 

Hirdetmény 
Az 1945 évi 600 M E. sz. ren-

delet alapján juttatott Jurenák, eper 
jesi, királysági, Czukor d-oldali, n-ki-
rálysági, Windisch eperjesi, m-háti 
királysági, Ref. egyház királysági, 
n- királysági uj-földtulajdoncsait fel-
hívja a városi adóhivatal, hogy az 
osztálybasorozásról készitett 6. sz. 
változási jegyzéket 1947. évi junius 
hó 24. napjától — julius 8-ig 15 
napra közszemlére teszi ki a birtok-
nyilvántartói hivatalban (Városháza 
26. sz.) Indokolt esetben a földtulaj-
donosok felszólalással élhetnek a 
közszemle ideje alatt. 
797 Városi adóhivatal 

Hirdetmény 
Felhivom a cséplőgéptulajdonoso-

kat, hogy a 2150-904 . B. M. sz. 
rendelet szerint felszerelt mentőszek-
rényeiket a megbízott és segély-
nyújtásban jártas alkalmazottai »ut-
ján a városi tisztiorvosi hivatalban, 
vagy a kerületi városi orvosnál mu-
tassa be. 

Cséplésre csak az kaphat enge-
délyt, ki fenti vizsgálat megtörténtét 
orvosi igazolvánnyal igazolja. 
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Hirdetmény 
A 101.570/1947. K.M. számu ren-

delet 4. § 1. bekezdésében foglaltak 
alapján felhivom a cséplőgépnél dol-
gozó munkásokat, hogy a cséplőgép 
felelős vezetőjének ellenőrzésére a 
cséplés megkezdése előtt szótöbbség- I 
gel munkásmegbizottat kötelesek vá- j 
lasztani. A cséplőmunkások megbi- | 
zottja köteles ellenőrizni, hogy a 
cséplőgép vezetője a fenti rendelet- j 
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- I 
gép felelős vezetőjével együtt büntető 
és anyagi felelősseggel tartozik. 

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

Amennyiben a cselekmény sulyo- j 
sabb büntetés alá nem esik, kihágást ; 
követ el a cséplőgépnél alkalmazott ; 
az a munkás, aki a 4 § ]. bekez- ' 
désében foglalt rendelkezés ellenére 
a cséplőgép vezelője ellenőrzésre ' 
megbízottat nem választ. 
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Apróhirdetések 
ELVESZETT Gránicz János Mu-

csihát 8 sz. alatti lakos névre szóló 
őrlési, őstermelői és lenszcrzödési 
igazolványa. Becsületes megtaláló 
adja le lapunk kiadóhivatalában, 
vagy a rendőrségen. 801 

ANYAHELYETTESNEK ajánlko-
zik jobb családhoz intelligens nő. 
Szerény fizetést, megbecsülést kér, 
mint házvezetőnő is elhelyezkedne. 
Cím Némethné, Nagymágocs Árpád-
telep 165.. 811 

PAPLANT csakis a készítőtől f 
Nagy választék Borossnénál Sáfrány 
Mihály u. 43. 016 

GIPSZ kapható Blaskovits Béla 
villanyszerelő mesternél Apponyi tér 5 

TELJES ellátásra felveszek fiu 
kisdiákot, előmenetelének szigorú el-
lenőrzése mellett. 809 

CSÉPLŐHÁZ, uj kender főszij 
van eladó Honvéd u. 28. 810 

Használt varrógépet, kerékpárt, 
írógépet, mázsákat előnyösen vásá-
rolhat, eladhat Bori vaskei eskedé-
sében. 732 

SZOBAFESTÉST, épület és 

bútormázolást 
minden kivitelben készít 

Csendes Lajos 
festő-mázoló mester 
József A.-u. 11. sz. 

(Uj mozi utca) 

A r a t ó k . G e p é s z e k , Dolgozók 
amerikai gépészruha. amerikai külön 

kabát é s nadrág. 

fekete karton kendők, 
fekete klott lábravalók, 
kárpitos és rólóheveder 

SEBESY-nél a szemben 

Hirdetmény 
A 171.200/F. M. számu rendelet 

alapján felhivom a gazdálkodókat, 
hogy a gabonatermés mennyiségének 
és minőségének fokozása érdekében 

! « i > I O 
Budapest I. junius 29. 

7: Reggeli zene. 8; Hirek. Műsor-
t ismertetés. 8 20: Magyar népdalkó-

rusok. 8.30: Pecskó Zoltán orgonál. 
: 9: Katolikus vallásos felóra. 9 30: 
j Evangélikus vallásos félóra. 10: Uni-

tárius istentisztelet a Koháry utcai 
templomból. 11: Preklasszikus zon-

, goraversenyek. 12.15 Anyák 5 perce, 
i 12.20: Péter-Pál nr.pi köszöntő. 12.30 
j Uj francia lira. 13: Egy óra könnyű 

zene. 14.10: Ünnep' hanglemezek. 
: 15: Nagy elbeszélők. 15.20: Enge. 
I Iván zongorázik. 15.45: Sölét istvák 
; vasárnapi krónikája. 16: Nyiri Erzsé-
: bet és Solti Károly magyar nótákat 

énekel. Miskolczi Jónás Géza ci-
, gányzenekara muzsikai. 17.10: Ma-
! gyar Parnasszus. 18: Török Sándor 

vasárnapi beszélgetést Hatvany La-
viaszérésben az aratást meg kell kez- I j o s s a i a h o n v á g y r ó |. 18.20: Falurádió, 
deni és azt a teljes érésig lehetőleg — - •• - * • 
mindenütt be kell fejezni. 

Az 1947. évben a gabonanemüek 
aratásához aratógépeket hasznalni 
nem szabad. 

A fenti rendelet be nem tartása 
kihágási eljárást von maga után. 
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Gyönyörű tartóshullámot, haj- j hanglemezek, 
festést, színezést, szőkítést Zsembá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

KÉT használt vontató kocsi van 
eladó Sáfrány Mihály u. 2. 775 

Beteg szivét orvoshoz, beteg ha-
ját Turbóz vigye Elektromos és ve-
gyi hullám, hajfestés Rákóczi F.-u. 
1 szám. 800 

18.40: Előadás a Stúdióban : „Ének 
a buzamezőkrői. 20.15: Raffai Erzsi 
és Szabó Miklós régi operettrészie-
teket énekelnek. Zongorán kisér: 
Hajdú István. 21 00: a Rádió hangja. 
21.10: Sporthírek. 21.15: Táncle.ne-
zek. 22.25: Hangképek a vasárnap 
sportjáról. 22.40: Kazal László éne-
kel. Hanglemezek. 23: USA ajándék-

EGYSZINŰ ÉS SZÍNES MOZAIKLAPOK, CEMENTLAPOK 

beton-kéményajtók 
mesgyekarók, oementcsövek, 
homok, portland-cement a 

donakavlcs, marosi-

Z S O L D O S R T . 
cementárugyárában. Telefon : 5 sz. 

Budapest 1. junius 30. 
7.30: Reggeii zene. 8: Háztartási 

tanácsadó. 9 15: Heti zenés kalendá-
rium. 9: Losso György cigányzene-
kara. 12.15: A házi együttes játszik 
13: Kitüntetett színházak — kitünte-
tett igazgatók. 13 15: Halász Kató 
énekel. 14.10: Negyvennyolc és a 
magyar újságírás. 14.30: Buttola 
Ede jazz-együttese. 16: Nyitányok, 
közzenék. 16 40: Petőfi világa. 17.10: 
Párthiradó. 17.20: A Hadifogoly hír-
adó rádióközlem. 17.25: Vöröskereszt 
közi. 17.45: Az elnyomatás és a fel-
szabadulás dalai. 18.10: Előadás a 
Stúdióban. 18.45: Szakasits Árpad 
miniszterelnökhelyettes beszámolója. 
19 30: Falurádió. 19.45: Az ujgazdák 
negyedórája. 22.20: Magyar muzsika. 
21.20: Hangos hiradó. 21.40: Angol 
nyelvoktatás, 22.25: Alexander Gro-
zuta énekel. 22.55 : A Hadifogoly 
hiradó rádióközlem. 23.00: Friedrich 
Wildgans klarinétozik. 23: Filmdalok 
0.30: Hirek eszperantó nyelven. 




