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Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Juliusi emlékek 
tekintenek felénk és ezek az emlé-
kek gondolkozásra késztetnek ben-
nünket. A történelem messzeségéből 
emelkedik ki egy-egy esemény, egy-
egy nap a maga nagyszerűségével, 
dicsőségével, vagy mélységes gyászá-
va l . . . Nincs az esztendőben egyet-
len hónap sem, amely olyan nagy 
emlékeket ébresztene a szabadság 
felöl, mint julius. A világtörténelem 
két nagy eseménye ez: az amerikai 
függetlenségi nyilatkozat és a párizsi 
Bastille lerombolása . . . s nekünk is 
van ket iuliusi emlékünk, melyet 
idesorozhatunk: Petőfi halála 1849 
julius 31 én és az 1919 évi fegyve-
res kísérlet a Tiszántúl felszabadítá-
sára, a m-.gyar forradalom ered-
ményeinek megmentésére. Ez a két 
esemény minden bizonnyr.l eltörpül 
a másik kettő mögött, de még az a 
két nagy esemény se s-iégyelheti . 
magát ezeknek a társaságában Petőfi 
csatatéri haiála a szabadságeszme ! 
költőjének megdicsőülése, az 1919 
év juliusában végrehajtott tiszai át-
törés a magyar proletárság kisérlete 
volt a magyar reakció, a magyar 
fehérterroi visszaszorítására. 

A történelem nagy eseményei nem 
véletlenül következnek el. Azokat az 
alkotó idő szüli és azok elmarad-
hatatlanok. A diadalmak és a véres 
elbukások egyformán A szabadság 
nem születik meg sohasem kegya-
dománykeppen. „A szabadság a vér-
ben füröszti zászlaját", szenvedések, 
mártiromrágok, véres ktizelmek ára 
a szabadság, mert a halalom embe-
rei, az elnyomók, üljenek azok akár 
a trónon, akár a bankok, a gyárak, 
a nagykereskedelmi vállalatok elnöki 
székeiben s hívják őket akár X^r-
xesznek, akár XI Vk Lajosnak, Fe 
renc Józsefnek, Miklós círnak, Hit-
lernek vagy X. Y. W. Z. kapitalistá-
nak, könyörtelen csökönyösséggel ül 
a maga pozíciójában s csak egyetlen 
jogot ö s m c : mindenki föltétlenül 
engedelmeskedjék minden pararan 
csának . . . A nagy zsarnokok terem-
tik a kis zsarnokokat, de ők terem 
tik a nagy és kis tolvajokat is, akik 
az ő nevükben nyúzzák és fosztják 
ki a népmilliókat... Az a tizen-
három északamerikai gyarmatos an 
gol állam, amely 1775 ben fellázadt 
az angol uralom ellen s az a párizsi 
nép, amely 1789 ben leronbolta a 
párizsi várbörtönt, a történelmi idők 
hivó szavát teljesítette . . . 

Petőfi mondja, hogy a világtörté 
nelem nem más, mint egy irtózatos 
vérfolvam s ez a megállapítás nem 
költői túlzás, mert való igazság . . . 
Kain és Ábel bibliai története nem 
egyszerű mese, hanem a legna^yobb-
szerü allegóriája az emberiség életé-
nek attól a perctől kezdve, hogy 
megjelent a Földön, meri a minden-
kori küzdelmet jelképezi amelyben a 
Káinok, a nemdolgozók kerülnek 
fölül a dolgozó Ábelek felett . . . Ta-
lán egyidős az emberiséggel az a 
mondás: szegények és szolgák min-
dig voltak és mindig lesznek s gaz-
dagok és uralkodók is, ez a természet 
rend je . . . Igen, ez az a bizonyos 

Miért álltuk le a szentesi cséplőgépek ? 
Futótűzként terjedt a városban 

tegnap délelőtt a hír, nagy megdöb-
benést keltve, hogy a cséplőgépek 
beszüntették a munkát. A r a d i Pál, 
mint a Bércséplők és Géptulajdono-
sok Országos Szövetsége szentesi 
csoportjának elnöke a következő fel-
hívással fordult az összes cséplőgép-
tulajdonosokhoz : 

„F. hó 2-án a fiókszövetségünk 
közgyűlésén hozott határozat értei-
mében felszólítom fentnevezett kar-
társat, hogy a cséplést addig az ide-
ig, amíg az Országos Szövetség f. 
hó 7- i budapesti közgyűlésén, illetve 
a minisztériumnál döntés nem tör-
ténik a cséplés szazaiékának, OTI 
illetmény adó, etetőbér, gabonaár és 

egyéb bennünket érintő ügyeknek 
tárgyalásban: a cséplést ne foly-
tassa, mert ha a szentesi fiókszövet-
ségnek határozatát nem tenné magá-
évá, ugy kénytelen lenne a szentesi 
fiókszövetség vezetősége az összes-
ség határozata értelmében ön ellen 
az Országos Központnál a fegyelmi 
eljárást megindítani. 

Annak reményében, hogy ön is 
értékelni tudja a kartársak iránti 
megbecsülést és ilyen nagyfontossá-
gú kérdésben, amely ma bennünket 
gazdasági vonalon egész közelről 
érint, azonosítja magát a bércséplő 
tulajdonosok összességével. Szentes, 
1947 julius 4-én. Aradi Pál s. k. 
í-lnök." 

A közellátási felügyelőség utasítja a tulajdonosokat 
a cséplés azonnali folytatására 

lázítanak s a cséplés biztosítása ér-
dekében az ellenszegülő tulajdono-
soktól igénybe kell venni a gépeket. 
Fentiek miatt a közellátási felügyelő-
ség utóljára figyelmezteti a cséplő-
gép!ulajdonosokat, hogy a cséplést 
haladéktalanul kezdjék meg, mert 
ellenkező esetben a gépeket igénybe-
veszik cs a géptulajdonos ellen szi-
gorú eljárást indítanak. 

A magunk részéről is megdöbbe-
néssel vettük A»adi Pál fölhívásának 
hírét, amelyet ha betartottak volna a 

A hír vétele ulán Hankóczi Béla 
elvtárs vármegyei közellátási felügyelő 
azonn >1 érintkezesbe lépett telefon 
utján Szobek András közellátási ál-
lamtitkárral. A tárgyalisok e«eümé 
nyeképpen a Közellátási Felügyelő-
ség a közellátásügyi minisztérjum 
utasítása a'apján felszólítja a csépiö-
géptulajdonosokat, hogy azonnal foly-
tassák a munkát. Azokkal szemben 
a legsúlyosabban kell eljárni, akik a 
cséplést szándékosan nem kezdik 
meg. vagy annak megkezdése ellen 

cséplőg^ptulajdonosok, ugy igen nagy 
kátokkal járt volna, mert a szemper-
gés miatt a termés jelentős része 
kárbdveszne. Valahol mindenesetre 
hiba történt és a felelősség kérdését 
fel kell vetni. Erre vall az is, hogy 
a bércséplök és géptulajdonosok 
szentesi fiókjától a következő felhí-
vást kaptuk lapzártakor: 

Mai napon Szövetségünk (tévesen) 
körlevelet adott ki, amelyben fel-
szólította a Szőve» ég tagjait, hogy 
a függőben levő érdekképviseleti 
tárgyalások befejezéséig a cséplést 
ne kezdjék meg. 

Miután a fenti körlevél té-
vedésen alapult, a Szövet-
ség felhívta tagjait, hogy 
a cséplést a közellátás biz-
tosítása érdekében azonnal 

meg kell kezdeni 
függetlenül attól, hogy a tárgyalások 
milyen eredménnyel végződnek. 

Tudomására hozzuk tagjainknak, 
hogy a hatóságok a cséplés azon-
nali megkezdését ellenőrzik és a 
mulasztókkal szemben a legszigo-
rúbban járnak el. 

Szentes, 1947. évi jul. hó 5. n. 

Szabó Sándor sk. 
titkár. 

A Szentesi Lap 
hadifogoly szolgálata 

Julius 18-án 
választják meg Budapest 

uj polgármesterét 
S/erdán délután a városházi koa-

líciós pártok Szakasits Árpád, a fő-
város törvényhatósági bizottsága el-
nökének vezetésével pártközi érte-
kezletet tartottak. A polgármesteri ál-
lás betöltésére kiirt 15 napos pályá-
zati határidő julius 17 én jár le, ugy, 
hogy julius 18 án a főváros rendes 
közgyűlésen tudomásul veszi Kővágó 
József lemondását és megválasztja az 
uj polgármestert. A választás után a 
közgyűlés megkezdi a főváros három-
éves tervének letárgyalását. 

Tegnap a következő hadifoglyok 
érkeztek Szentesre: Juhász Károly 
Nagygörgős-u. 4 sz., Varga László 
Korsós sor 8 , Szoboszlai S '. János 
Kossuth u. 14, Szanyi Varga István 
Dózsa György-utca, Alfö'di János 
Szilfa-u 4 , Nagy József Mariska u. 
8., Bartucz Antal Sáfrán Mihály-u , 
és Kádár József Huszár-u. 18. 

Hír érkezett a következő hadifog-
lyokról : Ambrus Sándorról (Láger-
szám 125/5) a hirt hozta Katona Já-
nos Hódmezővásárhely Simony-u. 6 

sz , Széli Sándorról Lapistó, Csorba 
Jenő (Fogsáni) és Ambrus Ferencről 
Széchenyi u. 21., a hirt hozta B'ros 
Gábor Szegvár Simon hadnagy Fog-
sániban van. Székely rendőr fiáról 
Nagy József Mariska-u. 8 alatti ha-
difogoly, Berényi Sándorról Jancso-
vics Sándor Mindszent Hunyadi-u. 
122 alatti hadifogoly hozott hírt. Dr 
Vajdovits Árpád szegvári orvos pe-
dig Fogsaniban van. A felsorolt ha-
difoglyok pár napon belül hazaérkez-
nek szeretteik körébe. 

„jól megállapított társadalmi rend, 
amely fenntartja az emberiséget" a 
hatalmasok szerint, de ez a társa-
dalmi rend, amelyet mindig ostro 
moltak azok, akikről azt hirdették, 
hogy az ő joguk a „munka és en-
gedelmesség.* Az amerikai független-
ségi nyilatkozat emberi jogok alap-
okmánya és az első, komoly értelem-
ben vett demokrati állam megterem-
tése a világon. A lázadok irása ez a 
nyilatkozat, de örökké érvényes vád-
irat a mindet legázoló hatalom ellen 
és talán elindítója annak a küzde-
lemnek, amely teljes győzedelemmel 

való befejezéséért mi is harcolunk... 
A párizsi Bastille a mindent meg-

folytó királyi hatalomnak nemcsak 
jelképe, de megtestesítője v o l t . . . A 
főikelő nép lerombolta, mintha Petőfi 
képletes szavát bizonyította volna, 
„habár felül a gálya s alul a víznek 
árja, azért a víz az Ur I" . . . Igen a 
víz az U r . . . a hatalmas tömeg, a 
rettentő erő, amely mozdulatlan, vagy 
szelíden ömlik s hordja a gályákat, 
övé az erő, benne minden hatalom, 
mert megmozdul a szél, jön a tör-
ténelmi kényszer ereje s összetöri a 
büszke gályákat, ledönti a hatalmas 

gátakat, elsöpör mindent, ami útjá-
ban ál!, vizárja megtermékenyíti a 
földet és uj virágzást teremt. . . A 
francia forradalom, amelynek nyi-
tánya volt a Bastille ledöntése, ösze-
törte a feudálizmust, uj kort terem-
t e t t . . . Petőfi halála, a mi juliusi 
kísérletünk mind a szabadság moz-
galmak egy egy jelensége a mi ke-
zünkben van, hogy a juliusi emlé-
keket megértsük s tegyük teljessé a 
szabadságot, az emberi örök igaz-
ságot a szocialista állam megterem-
tésével . . . 

Sima László 



Választási riadókészültség 
a szentesi Szociáldemokrata Pártban 
Mindenkinek szocialista kötelessége, hogy minden erejével támogassa 
pártunk választási harcát — A Szociáldemokrata Párt győzelme a magyar 

demokrácia győzelmét s a kisemberek boldog életét jelenti 

Szőke Ferenc elvtárs beszámolója a pártválasztmányi ülésről 

Pártunk eddigi 
politikája 

azon a döntő felismerésen alapult, 
hogy számolnunk kell mind nem-
zetközi, mind magyar viszonylatban 
az osztályerők kibontakozásával és 
az osztályellentétek állandó növe-
kedéséve!. Nemzetközi viszonylatban 
az osztályelleniétek növekedése az 
utóbbi hetekben szinte tűrhetetlenné 
vált s bár 

mi szocialisták meg vagyunk 
győződve arról, hogy létre 
fog jönni megegyezés s a 
demokratikus erők megnye-

rik a békét is, 

mégis nagy aggodalommal figyel-
tük, hogy a nagy tőkés és reakciós 
erők előretörése következtében a 
világ kezd két részre szakadni. 

Miután Magyarország a nemzet-
közi ellentétek középpontjába ke-
rült, pártvezetőségürk fokozott szük-
ségét érezte annak, hogy újból és 
félreérthetetlenül kinyilvánítsa a 
Szociáldemokrata Párt külpolitikai 
alapelveit, bár ezekben nem történt 
és a jövőben sem történhet semmi 
változás. 

A magyar szociáldemokraták erőfeszítései a Dunavölgye 
népeinek békés együttműködéséért 

Pénteken este a Szociáldemokrata 
Párt szentesi székházának nagyter-
mét zsúfolásig megtöltötték váro-
sunk szociáldemokrata dolgozói, 
hogy meghallgassák a pártválaszt-
mányi ülés beszámolóját s felké-
szüljenek a közeljövő nagy felada 
taira: a választások; a, amelynek ki-
menetele döntő a magyar demo-
krácia szempontjából. 

A pártest fél 8 órakor kezdődött 
Pintér Győző elvtárs megnyitó sza-
vaival, majd 

Szőke Ferenc elvtárs 
emelkedett szólásra, hogy megtartsa 
nagy érdeklődéssel várt beszámoló-
ját a Szociáldemokrata Párt párt-
választmányának üléséről. Szőke 
elvtárs igy kezdte beszédét: Rend-
kívül nehéz problémák eldöntésére 
feszült nemzetközi és belpolitikai 
helyzetben, a politikai bizottság 7 
órás és a pártvezetőség egész na-
pos tanácskozása után ült össze két 
napos értekezletre az országos 
pártválasztmány, hogy pártunk de-
mokratikus szervezetének megfele-
lően mérje fel politikánk helyessé-
gét, vagy hibáit, mérje fel a jelen 
helyzet feladatait és hozza meg-
oldásukra a szükséges döntéseket. 

Szőke Ferenc elvtárs ezután rész-
letesen rávilágított arra, milyen ko-
moly érdemei vannak pártunknak a 
szomszéd államokkal való barátság 
kiépítésében. Emlékeztetett arra, 
hogy mi létesítettük az első kap-
csolatokat Romániával, Jugoszláviá-
val és szembefordulva a soviniszta 
hangulattal, igen nehéz körülmé-
nyek között mi vettük fel elsőnek 
a tárgyalások fonalát Csehszlová-
kiával. A dunai országok buda-
pesti szocialista értekezlete nagy 
lépéssel vitte előre a dunavölgyi 
államok közeledésének életfontosságú 
ügyét. Most Ries és Marosán elv-
társunk tárgyal Prágában csehszlo-
vák elvtársainkkal. 

Az a felfogásunk, hogy közelebbi 
célként 

Európa e viharsarkából ne-
künk, szociáldemokratáknak, 
kell elüznünk a gyűlölködés 
annyi katasztrófát előidéző 

szellemét. 
Távolabbi célként persze az lebeg 
előttünk, hogy az egyformán a terv-
gazdálkodás felé haladó közép- és 
délkeleteurópai országok gazdasági 
szövetkezése révén mentessé tegyük 
őket külföldi imperialista befolyástól 

s majdan megteremtsük a 
Dunavölgye szocialista köz 
társaságainak demokratikus 

szövetségét. 
De mi szocialisták vettük fel a kap-
csolatot elsőnek a nyugati szocia-
lista mozgalmakkal is. Nem titkol-
juk, hogy ezen a területen van egy 
nehéz probléma, 

a nyugati országok demo-
kratikus szocializmusa az 
amerikai imperializmus erős 

nyomása alatt áll. 
Kényszerhelyzetben sokszor tanúsí-
tanak olyan magatartást, ami eltér 

a miénktől. A szocialista nemzet-
köziség gondolatához hozzátartozik 
az, hogy jogunk van elvi szempont-
ból birálatot mondani a másik párt 
magatartása felett, de ez sohasem 
lehet támadó jellegű s mindig se-
gítenünk kell más országok szocia-
lista mozgalmait. Ha át is érezzük 
a francia kormány rendkívül súlyos 
helyzetét és fel is hivjuk a figyelmet 
azokra a veszedelmekre, amelyekkel 
a helyzet éppen a szocialista gon-
dolat szempontjából jár. Ítéletet nem 
mondhatunk felette. De ugyanezt 
elvárjuk a külföldi szocialista pár 
tok Magyarországra alkotott véle-
ményét illetően is. 

Választási szövetségben, de 
külön listán visszük diada'ra 
a szociáldemokrácia eszméjét 
Minthogy a magyar belpolitikai 

helyzetben ugyanazokat az erőket és 
tendenciákat látjuk működni, melyek 
nemzetközi méretekben hatnak, ez 
a külpolitikai magatartás szervesen 
összefügg belpolitikánkkal — foly-
tatta Szőke elvtárs. A párt változat-
lan politikai vonalvezetése leginkább 
a választásokkal kapcsolatban jel-
lemezhető. Felmerült a választási 
blokk gondolata a négy koalíciós 
párt között. Nekünk szocialistáknak 
nincs elvi kifogásunk az ilyen szö-
vetkezés ellen, gyakorlatilag azon-
ban ugv a pártvezetőségben, mint 
a pártválasztmányban az a vélemény 
alakult ki, hogy az önálló listák 
nagyobb mennyiségű szavazatot 
gyűjthetnek össze, mint a blokk. 
A döntés tehát az, hogy 

önállóan, de a többi demo-
kratikus pártokkal együtt-
működve, erőinket kizárólag 
a reakció ellen összponto-
sítva indulunk a választási 

küzdelembe. 

Ilyen módon reméljük megnyerni 
azok szavazatait is, akiket gazda-
sági érdekeik hozzánk fűznének, 
akik nem reakciósok, de a 25 éves 
ellenforradalmi nevelés gátlásait 
még nem tudták százszázalékig le-
gyűrni. Persze e rétegek felé is 
hirdetjük, hogy nem mi megyünk 
őhozzájuk, hanem nekik kell jön-
niök a szocialista mozgalomhoz. 
Ilyen szempontból a választási küz-
delem része annak a nagy feladat-
nak, amelyet a szociáldemokraták 
történelmi jelentőségűnek tartanak: 
az öntudatlan, vagy közömbös tö-
megek demokratává és szocialistává 
nevelése. 

Tudatában vagyunk annak is, 
hogy a munkásegység minden 
meglazulása mérhetetlenül erőtlené 
a reakciót. Éppen ezért osztályáru-
lónak tartjuk azt, aki a rendkívül 
súlyos helyzetben rossz: karatból, 
vagy kicsinyes pártsovinizmusból 
rontja a két munkáspárt együttmű-
ködését. 

Pillanatnyi látszatsikerekért 
nem térünk le az 
egyenes utról 
Tisztában vagyunk azzal, hogy ha 

engednénk az ellenforradalmi han-
gulat maradványainak, akkor sokan 
csatlakoznának hozzánk. De a Kis-
gazdapárt sorsa ékesen beszél ¿rról: 
hova juthat az a párt, amely min-
denáron szavazatok elnyerésére tö-
rekszik. 

A szociáldemokraták, olcsó 
népszerűség kedvéért nem 
adják fel aiapvető elveiket, 

hanem abban látják feladatukat, 
hogy demokráciára és szocializmusra 
neveljék a tömeget. Nem alkalmaz-
kodni akarunk az adott viszonyok-
hoz, hanem átakarjuk alakítani azokat. 

Teljes apparátusunkat 
mozgósítjuk a győzelem 
kivivására és a magyar 
demokrácia megmentésére 
Vezetőink és szervezeteink fel 

adata az, hogy e politikai vonalat 
pontosan betartva mozgósítsa teljes 
apparátusunkat és minden dolgozó 
rétog felé hirdesse, hogy a demo-
kratikus eiök összefogása az ellen-
forradalom teljes megsemmisítése 
előfeltétele gazdasági felemelkedé-
sünknek. A hároméves terv, amely a 
dolgozók élets?invonalának gyors 
emelését tü/te ki célul, nem hajtha-
tó végre másként, mint ugy, hogy 
előzőleg politikailag tiszta helyzetet 
teremtünk. Proletárokat, parasztokat, 
kisiparosokat, kiskereskedőket, értel-
miségieket, köztisztviselőket kell meg-
nyernünk nemcsak a választásokra, 
hanem állandóan, mert a választások 
eredménye akármilyen fontos is, 
nekünk nemcsak megnyernünk, ha-
nem megtartani is kell a felénk 
áramlókat. 

A harc kemény lesz és a párt 
politikai irányvonala csak akkor vi-
hető keresztül, ha egységesen, min-
den hátsó gondolat nélkül sorakozik 
fel mellette egész pártunk. Az a 
jelszó, amelyet két és fél esztendő-
vel ezelőtt az elvi irányvonal kije-

égen 
volt ilyen hatalmas tömeg a szen-
tesi pártesten, mint pénteken este, 
amikor a pártválasztmányi ülésről 
tartottunk beszámolót. Az elvtársak 
érdeklődése nem >neglepő, mert 
mindannyian tudatában vagyunk 
annak, hogy sorsdöntő, történelmi 
időket élünk s az elkövetkező vá-
lasztások kimenetelétől, úgyszólván 
létünk, vugy nemlétünk függ. A 
Szociáldemokrata Párt felmérve az 
adottságokat, a tömegek legna-
gyobb megnyugvására határozta el 
azt, hogy választási szövetségben a 
reakció ellen, de külön listával a 
szocialista gondolatért veszi fel a 
harcot, hogy biztosítsa a magyar 
demokrácia kifejlődését és a dol-
gozó kisemberek boldogabb életét 
ebben az országban. A pártvá-
lasztmány döntését osztatlan lelke-
sedéssel fogadta Szentes szociálde-
mokrata dolgozó népe. A pénteki 
pártesten mindenki megkapta az uta-
sításokat, amelynek alapján fölké-
szül a közeljövő áldozatos és ne-
héz küzdelmeire. Mindenki érzi és 
tudja, hogy amikor a Szociálde-
mokrata Part választási győzelmé-
nek érdekében harcol, akkor egy-
úttal élharcosa az ország megte-
remtésének, de saját boldogabb jö-
vőjének is. Nemcsak a szocialisták, 
de a pártonkívüli demokratikus tö-
megek jelentős része is tudatában 
van már ónnak, hogy a Szociál-
demokrata Párt helyes politikát 
folytat s egyedül alkalmas arra, 
hogy az uj társadalmi rendet a 
szocializmust megteremtse az adott-
ságok és a körülmények mérlegelé-
sével. Két ut áll előttünk, vagy 
győzünk és akkor elindulhatunk 
azon az uton, amely minden dol-
gozó számara megtermi áldozatos 
munkájának gyümölcsét: a békés, 
boldog, biztonságos, tiszta és sza-
bad életet, amely után mindenki 
áhítozik — vagy pedig ismét el 
szabadul a terror, az ellenforrada-
lom, zűrzavar lesz úrrá az ország-
ban, s kilátástalanná válik a nem-
zet jövője. Szentes szociáldemokra-
tái jól látják mindezt s ennek a 
felismerésnek a jegyében indulnak 
el a küzdelemre a sötétség és a 
nyomor ellen. Ennek jegyében vív-
ják meg a döntő küzdelmüket a 
Szociáldemokrata Párt győzelméért, 
amely párt záloga és biztositéka a 
demokratikus magyar jövőnek. Mi 
itt Szentesen megtesszük kölelesé-
günket, visszük a harcot a döntő 
győzelemig -, ma a demokráciáért, 
holnap a szocializmusért. Előre! 

Párthírek 
Folyó hó 7-én hétfőn este fél 8 

órakor (Kossuth-utca 26). Állami 
rendőrség Szociáldemokrata Pártcso-
portja pártnapot tart. Előadó: dr. 
Boio<s Kálmán. 

Folyó hó 8 án kedden este fél 8 
órakor (Kossuth utca 26) a Szociál-
demokrata Női csoporja vezetőségi 
ülést tart. 

Folyó hó 9 én szerdán este fél 8 
órakor (Kossuth-utca 26) Társada-
lom Tudományi Munkás Főiskola 
hallgatói föltétlen jelenjenek meg. 

lölésére adtunk ki, igy válik sze-
münk előtt és megfeszített munkánk 
révén valósággá: ma a demokráciá-
ért, holnap a szocializmusért, — fe-
jezte be szavait Szőke Ferenc elvtárs. 

Szőke Ferenc elvtárs nagy lelke-
sedéssel fogadott beszéde után ma-
gasszinvor.alu vita következett, majd 
a pártgyülés lelkes hangulatban ért 
véget. 



HIKJtGK 
M a j ú 1 i u 8 6 Rom. kat. Z. Izaiás 

protestáns Csaba, 
Vízállásjelentés: Tisza 0.56, Kurca 200 
Hőmérséklet, + 26 lok. 
Időjárásjalentés: Mérsékelt szél, egyes 

helyeken zivatar. A meleg tovább tart. 
Ügyeletes gyógyszertárak > július 5 — 

11-ig Cselkóné—Havas. 
Barátság Mozgó: Havai éjszakák 

és a Puszták hőse. (Két film egy 
műsorban). 

— Emlékeztető. A szentesi ki-
álliíás előkészítő nagybizottsága hét-
főn délután 5 órakor a városháza 
41 számá kis tanácstermében, az al-
bizottságok megalakítása érdekében 
ülést tart. 

— Július 18 és 19-én nyári vá-
sár lesz Szentesen 

— Ma nyitva lévő dohányáru-
dák Szárnay László központ, Grá-
nicz Pál vásártér, Kátai Jáno^né 
kispiac, Dér Ferencné felGŐpárt, Öze 
Má'yás kisér 

— A julius havi 70-es számú 
kenyérjegy 1 (arabs 1) szelvényére 
a Zsoldos keny-rgvárban fejenként 
fél kg köleskása kapható 1 62 fo-
rintos kg kéntí árban. 

— Száraz, darabom faszén, tűzi-
fa, més?, cement, szigetelőlemez, 
táblás nudai föld á landóan kapható 
Kiss Gergelynél Vecseri-utca. Tele-
fon 172. 

— Blaskovits Béla villanyszerelő 
mester a MAORT földgáz képvise-
letét átvette. Kéri az üdékéit ma 
lomtulajdonos urakat, szíveskedje-
nek a továbbiak megbeszélése céi-
jábói az ü/íetében Apponyi tér 5 — 
felkeresni. Háztartásoknak is elő-
jegyezhető ga? fűtési és főzési célra. 
Villanyszerelő -nunklkat és jogvitáso-
kat továbbra io elvállal. 

— Méhészek figyelmébe. Fel-
hívom a méhész egyesület tagjait, 
hogy rendkívül fontos megbeszélés 
végett f. hó 6-án, ma de. 11 óra-
kor a székházban tartandó tagérte-
kezleíert feltétlenül jelenjene* meg. 

Elnök. 
„ M O L A J " Magyar Szovjet 

Olajmüvek, árusítását hétfőn meg-
kezdi. Mezőgazdasági és adózott 
hajtó- és kenőanyagok, valódi orosz 
és amerikai olajok, vibgifó petró-
leum kaphatók. Ben?inkúi Apponyi-
tér 5. Lerakatos: Károlyi cég. 

— A szakszervezeti székház 
udvarában lévő W. C. helyiségből 
ismeretlen tette, elvitt egy férfikerék-
párt. A kerékpár Atlasz gyártmányú, 
rendszáma: 0132. Nyomravezetőt 
illő jutalomban részesítem. Rózsa 
Dohos János Munkás-utca 8 szám. 
— Egyben felkérem azt a kisfiút és 
kislányt, akik látták azt az egyént, 
aki Kerékpáromat elvitte, jelentkezze-
nek nála.n, Munkás u. 8 sz. alatt, 
vagy pedig a szakszervezeti székház 
irodájában. 

— Mentőautó telefonhlvó szá-
ma 23. 

4 éves félárva egészséges kis-
fiút ki fogadna örökbe ? Érdek 
lödni lehet a városháza 30. szobá-
jában Kádár Istvánnál. 

Ország-világI Á L L A M A L O M 
70 villamoskocsi égett el a Beszkárt 

kispesti kocsiszínében. 

Szakasits Árpádot a jövő héten 
megoperálják. 

A magyar szociáldemokrata kül-
döttség két órán át tárgyalt a cseh-
szlovák külügyminiszterrel. 

Megérkeztek a szentesi 
cserkészek Tőserdőre 

Szerkesztőségünkbe érkezett hír 
alapján közöljük, hogy a szentesi 
cserkészek f. hó 2 án reggel 5 óra-
kor megérkeztek a nyári tábor-
helyükre: a tőserdői táborba. Mind 

j a 35 en egészségesek, jól érzik ma-
i gukat és üdvözlik szüleiket. 

Jövedelem 
többletadó bevallása 

Felhívjuk azokat a természetes 
személyeket akiknek az adóköteles 
jövedelem forrásaiból 1947. évi ja-
nuár hó 1 tői 1947 évi junius hó 
30-tg terjedő időben (a mező és 

; erdő gazdaságoknál az 1946. évben) 
j összesen 1000 forintot meghaladó 

átlagos havi tisztajövedelmük volt 
hogy jövedelemtöbbletadóra vonat-
kozó e célra szolgáló hivatalos 
nyomtatványon bevallásukat 

1947. évi julius hó 31. napjáig a 
i városi adóhivatalhoz feltétlenül nyujt-
! sák be. 

Amíg a jövedelem többletadót az 
első évben ki nem vetették az adó-
alany havonta adóelőleget köteles 
fizetni. 

A bővebb tudnivalókat a kifüg-
gesztett pénzügyigazgatói felhívás 
tartalmazza és tájékoztatást nyújt a 

. városi adóhivatal is. 
Bevallási ivet az előállítási költség 

megtérítése ellenében a városi adó-
hiva'alnal lehet beszerezni. 

22 államot hívtak meg 
a párizsi értekezletre 
A sikertelenül végződött párizsi 

| értekezlet után Anglia és Francia-
i ország újabb párizsi értekezletre 

hívott meg 22 államot. A meghívó 
szövegét most hozzák nyilvánosságra. 
E szerint a kél nyugati hatalom 
hangoztatja, hogy Európának kell 
kezdeményező lépést tenni saját új-
jáépítésére. Az újjáépítésre szerve-
zetet kell alakítani, amely szervezet 
azonban nem avatkoznék bele egyet-
len ország belügyeibe sem és biz-
tosítana az egyes államok függet-
lenségét. 

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

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

Értesítjük t Üzletfeleinket, hogy 

flpponyi-tér 31 sz, magtárunkban 
mindenféle gabonát, olajos- és mezőgaz-

dasági magvakat vásárolunk 
Mindenkori legkedvezőbb feltételek! 

Lenszalmát is veszünk- Kölcsönzsákok kaphatók. 
Szántó Andor és Váradi László 

gabona-, termény- és magkereskedő 

Még száll a ködös hajnali pára, 
mikor már a határban robogunk a 
Közellátási Felügyelőség autóján, 
mely szokásos razzia-körutjára indult. 
A gazdasági rend éber sasszeme ez 
a repülőbizottság, mely fáradságot 
nem kiméivé igyekszik rajtaütni a 
gazdasági élet vámszedőin. 

Hol a tulajdonos? 
A fábiáni malom előtt egy gazdát-

lan kocsi álldogál, mely 9 zsák őröl-
ni valót rejt saroglyájában. Keressük 
a tulajdonost, de semmi képpen nem 
kerül elő. Senki nem akar tudni 
semmiről. Nem akar gazdája kerülni 
a zsákoknak s a malmos még azt is 
kétlí, hogy hozzá igyekezett volna a 
kocsi. Mindezek azonban nagyon át-
látszó kifogások s az egész rako-
mány zár alá kerül. A malmos szi-
gorú utasítást kapott, hogy kerítse 
elő a zsákok tulajdonosát s együtt 
tisztázzák az ügyet. 

Borsót csépel 
egy cséplőgép, de a vallatás során 
kiderül, hogy már csépelt az idén 
búzát is. Természetesen engedély 
nélkül. 

— Uraim I — védekezik a gépész 
— nekem még nem is kellene csé-
pelnem. mert a béicséplősök szövet-
sége felszólított, hogy addig ne 
kezdjem meg a cséplést, mig a szö-
vetség, OTI és egyéb követelései el 
nem intéződnek. Természetesen — 
tárja szét a kezét — én nem törő-
döm az ilyen felszólítással és csépe-
lek 1 

Mi az, hogy csépelni fog I De 
még mennyire, de állandó cséplési 
ellenőr felügyelete mellett. 

Köszönöm szépen! 
Visszafelé jövet ismét a malomnál 

állunk meg. A molnár lelkendezve 
rohan elénk, hogy megkerült a ki-
lenc zsák búzának a gazdája, de 
már ismét elindult, hogy megkeres-
sen minket. No nem baj, majd meg 
fog találni 1 

A malom előtt tejes kannákkal 
megrakott kocsi áll. Beszélgetni kez-
dünk a kocsissal, aki elmondja, hogy 
egy kis darálni valót hoztak. 

— Hol a gazdája? — kérdezzük. 
— Bent van a malomban ! 
Az előkerült gazda semmit sem 

akar tudni a daráinivalóról, váltig 
azt hangoztatja, hogy csak egy kis 
vizet akartak vinni. Szembesítjük a 
kocsissal. 

— Most melyikük hazudik? — 
kérdezzük. 

Végeredményben csak a kocsisnak 
lett igaza, mert előkerül egy bárca, 
három mázsa zabról, amit engedély 
nélkül akartam megőrölni. 

A gazda magábaszállva mondja : 
— Legalább többé nem fogok ki-

sérletezni I Köszönöm szépen, hogy 
elfogtak 1 

Szívesen I Máskor is. 
Áll a malom ? 

Dehegy áll! A környékbeliek néha 
egész éjjel hallják a malom-zúgást. 
Kocsik jönnek-mennek éjjelenként s 
kisebb, nagyobb rakományokat szál-
lítanak. Hogyan lehetséges, hogy ma, 
amikor már legtöbb helyen a végét 
járja a kenyérnek való, egyesek 
zsákszámra tudnak őröltetni s akad-
nak, akik illegálisan megőrlik nekik. 

Még most akadnak, de nem so-
káig. (Sz. J.) 

Nervetti Károly lett 
a városi tervbizottság titkára 

Az országos hároméves terv kere-
tén belül nemcsak a vármegyéknek, 
hanem a városoknak, községeknek 
de maguknak az üzemeknek is el kell 
készíteni a hároméves tervet. 

A munkáspártok megalakították a 
hattagú városi bizottságot, melynek 
tagjai: Szőke Mátyás (elnök) Nervetti 
Károly (titkár) Szőke Ferenc, Gránicz 
Antal, Gyenes Péter, és Török János. 
Megalakultak az albizottságok is, 
mégpedig: Mezőgazdasági albizott-
ság : Gránicz antal Gazdasági Felü-
gyelő, Magyar László gazd. isk tanár. 
Vajda Imre polgármester. Közlekedési 
Bizottság : Kadocsa Lajos MÁV fő-
mérnök, Sóos János főmérnök, Ta-
vaszi Ferenc műszaki tanácsnok. Vil-
lamosbizottság : Nervetti Károly igaz-
gató, Turi István főszerelő. Építési 
Bizottság: Antal Endre főmérnök, 
Prohászka József főmérnök, Piti Já-
nos kőműves mestes. Szocialista és 
egészségügyi bizottság: dr. Bugyi 
István egyetemi magántanár, dr. Mi-
hailovits Lehel főorvos, Sárszegi Jó-
zsef vármegyei szocialista felügyelő. 

Sport bizottság: Simon Tibor gim-
náziumi tanár. Kulturális bizottság : 
Palásti Tamás tanitó, Kovács Margit 
tanítónő, Zoltay László tanár. Szö-
vetkezeti bizottság: Kovács József 
ügyvezető igazgató, dr. Varga Béla 
ügyvezető igazgató, Ibolya János igaz-
gató. Költségvetési előirányzati bizott-
ság : dr. Tóth Imre tanácsos, Virá-
gos Antal számvizsgáló, és Bucsy 
Tibor számvizsgáló. 

A bizottságok már meg is kezdték 
munkájukat, az első ülés szombaton 
délután 5 órakor volt a városháza 
tanácstermében. 

Ezen az ülésen az albizottságok 
feladataikat megkapták és annak alap-
ján a terveket legsürgősebben elké-
szítik. 

Folyó hó 8 án délután 5 órára 
vannak összehiva ugyancsak a város-
háza tanácstermébe a város terüleí'j 
lévő összes üzemek és intézmények 
yezetöi, akik saját üzemük, illetve 
intézményeik hároméves tervét fog-
ják összeállítani. 

Hirdetmény 
Az 52 300—1941. KM. s«ámu ren-

delet 2 § 2 bekezdésében foglaltak-
ra a 9466—1947 számú határozat-
tal engedélyezem Szentes ni. város 
határában történő cséplésnél a meg-
állapitott cséplési százalékhoz 0.5 
százalékot a cséplőgéptulajdonos fel-
számithat tekintettel arra, hogy a 
gazdálkodás tanyarendszerben fo-
lyik a nagyobb utazások és rossz 
útviszonyok miatt nagyobb üzem-
anyag fogyasztás áll elő. 
834 Polgármester 

A Szentesi Lap 
a Szociáldemokrata Párt harcos 
napilapja Csongrád vármegye 
minden községében és tanyavi-
lágában a legolvasottabb napilap. 

o l v a s d , t e r j e s z d 

és szerezz uj előfizetőket I 

Hirdessen lapunkban! 



Háztartási munkaadón 
figyelmébe 

A Szakmaközi Titkárság felhívja 
az összes háztartási munkaadók fi-
gyelmét arra, hogy alkalmazottaikat 
csak kizárólag a szakszervezeti mun-
kaközvetítő útján szerezhetik be. 

Az a munkaadó, aki alkalma-
zottját a Szakszervezeti munkaköz-
vetítő megkerülésével veszi fel, ki-
hágást követ el. És az 6.490/1945. 
M. E. sz. rendelet, valamint 55 000/ 
1946. I. M. E. számú rendelet alap-

ján 15 napi elzárás vagypedig 600 
forintig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntethető. 

A Szakmaközi titkárság felhívja az 
összes munkaadók figyelmét, hogy 
alkalmazottaikat legkésőbb 1947. évi 
julius hó 15-ig a Szakmaközi Tit-
kárságon jelentsék be. Akkor is, ha 
nem a Szakszervezeti Munkaközve-
títő útján közvetítették ki. 

A bejelentési elmulasztókkal szem-
ben, úgyszintén azokkal szemben is, 
akik a rendelet kijátszásával zug-
munkaközvetítéssel foglalkoznak. A 
Szakmaközi Titkárság az eljárást 
meg fogja indítani. 

EGYSZÍNŰ ÉS SZÍNES MOZAIKLAPOK, CEMENTLAPOK 

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

, 1 3 0 « U T . 
cementárugyárában. Telefon : 5 sz. 

Iparos hirek 
Az Ipartestület jegyző hivatala-

értesíti a mestervizsga tanfolyamra 
jelentkezőket, hogy a tanfolyam 
julius hó 7-én hétfőn este 6 órakor 
kezdődik az ipartestületnél. Minden 
hallgató megjelenése kötelező. 

Az ipartestület elökségr és veze-
tősége vasárnap julius hó 6-án d. 
u. 2 rakor a fábiáni iparosok részére 
közérdekű és közismereti előadáso 
kat tart a mai adózási, anyagellátási 
és irányárakra vonatkozólag. Felhív-
juk a fábiáni és környékén lakó 
iparosokat, hogy e megbeszélésre 
teljes számban megjelenni szíves-
kedjenek, a fábiáni kultúrháznál. 

Az Ipartestület hivatala értesíti a 
férfiszabó iparosokat, hogy hétfőn 
julius hó 7 én 7 órakor az ípartes 
tületnéi fontos ügyben sz-kosztályi 
Ülés lesz. 

Mész, cement, kőpor, 
és faszén kapható, 

kőszén 
előjegyezhető a 

TRAJ-fatelepen 
Telefon: 341. GörOg-udvar 

r S P O R T ~ | 
úszAs 

A mai m ű s o r : 
Délelőtt fél tíz órakor 

1. 1.500 m. gyorsúszás. 
2. Békéscsaba—Szentes bajnoki 

vízipólómérkőzés 
Délután : 

1. 50 m gyermek mellúszás. 
2. 100 m. ifj. hitúszás. 
3. 400 m. senior gyorsúszás. 
4. 200 m. höL v mellúszás. 
5. Országos 100 tn. női hát: 

Nóvák Ilonka, Tuider Judit (Bu-
dapest) 

6. 100 m. ifi gyorsúszás. 
50 m. leány gyorsútás. 

8. 100 m. férfi hátúszás. 
9. 100 m. féífi mellúszás. 

10 Országos ICO tn. férfi gyors: 
Kádas (Eger), Szathmári (Buda-
pest). 

11 200 m. ifi mellúszás 
12. 800 m. ifi gyorsúszás. 
13. 3x100 m. fiú vegyes stafita. 
14 4x200 m. senior staféta. 
15. Pólódöntők. N 

Gyönyörű tartóshullámot, haj-
festést, színezést, szőKitést Zsembá 
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

B e t e g szivét orvoshoz, beteg ha-
ját Túrihoz vigye Elektromos és ve-
gyi hullám, hajfestés Rákóczi F.-u 
1 szám. 800 

Apróhirdetések 
KÉT szoba konyhás házam elcse-

rélném pes<környéki hasonlóén, ér-
deklődni lehet Árvái Bálint-u. 38. * 

PRÍMA süllyesztős varrógép eladó, 
értekezni Jókai utca 131. 

NYIR1 utca 5 számú ház eladó, 
érdeklődni a déli órákban. 

DENATURÁLTSZESZ, káliszap-
pan, padlóolaj és rovarirtó kapható 
Izsák festéküzletben. 

ANGÓRA gyapjút és gubancot 
veszek fehér és s/ürke színben 7 én 
hé főn délelőtt, Mátyás kir. u. 11. 

FÉRFI öltönyöket és kabátokat a 
legszebb kivitelben és legolcsóbb 
áron készít Szirovicza János szabó-
mester, Huszár utca 17. 

E g y hasas tehén fejésre kiadó. 
Cim a kiadóban. 

JÓMINŐSÉGÜ rextilárók, nyári 
alsó és felső ruhaanyagok olcsó be 
szerzési forrása : GYŐRI, Bartha J -
utca 14. 

Borbé ly berendezés van eladó. 
Nagy Sándor utca 13. — 

BÚTOROZOTT szoba külö-bejá-
rattal kiadó, c im: áll. adóhivatal al-
tisztjénél. 777 

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

Dózsa György-utca 107 szám 
alatti ház e'adó. Értekezni lehet Rá-
kóczi F.-u. 9í>. a. sz. alatt. — 

Főszerkesztő • Sima László. 
Felelős s/erkesztő: Szőke Ferenc . 

Felelős kiadó: Na R y Mihály. 
Nyomta e . B a r á t s a g ' nyomda 

Felelő« nyomdavezető C * e m a s L. Imrt 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a mező-

gazdasági termJők részére megér-
keztek a szeg- és drótutalványok, 
melyeket az igénylők átvehetnek a 
városháza 45 számú helyiségében. 
Az 1 kg-os szegutalvány db-ként 32 
fillér, a fél kg os drótutalvány db-
ként ¿0 fillér, mely összeg az átvé-
tel alkalmával fizetendő. Ezen utal-
ványok f. évi julius hónapjára szó-
lanak és a lejárat után érvényüket 
vesztik. Ennélfogva szükségletét 
igyekezzen mindenki mielőbb bizto-
sítani. 
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Versenytárgyalási 
h i rdetmény 

Szentes megyei város részére szük-
séges tüzelőanyag szállítására ny I-
vános Írásbeli versenytárgyalást hir-
detek éspedig : 

1. 3000 q cserép és vaskályha, 
továbbá takaréktűzhely fűtésére al-
kalmas hazai darabos szénre. 

2. 1300 q két évnél nem fiata-
labb kitermelésű, teljesen száraz, 
hazai származású éger, bükk, cser, 
vagy tölgy hasábos tűzifára 

Felhívom mindazokat, ¿.kik a szál-
lítást elnyerni óhajtják, hogy aján-
lataikat „Ajánlat tüzelőanyag szállt' 
tásra" címzéssel ellátott zárt borí-
tékban 1947. évi julius hó 26. nap-
jának délelőtt 10 órájáig iktató hi-
vatalomba nyújtsák bc. Az ajánlatok 
nyilvános felbontása ugyanazon a 
napon délelőtt 11 árakor eszközöl-
tetik a városháza 28 sz hivatalos 
helyiségében. 

Ajánlatot csak hivatalom által ki-
bocsájtott és okmánybélyeggel el-
látott ajánlati íven tehető. Az aján-
lati ív es szcJlítási feitételek a vá-
rosháza 28. számú hivatalos helyi-
ségében díjtalanul (postai küldés 
esetén portóbélyeg ellenében) meg-
szerezhetők. 

Fenntartom magamnak a jogot 
arra, hogy az ajánlatok közül sza-
badon válasszak és hogy a szállí-
tandó mennyiséget a tényleges szük-
ségletnek megfelelően fel melhessem 
vagy les/állíthassam. 
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Hirdetmény 
52 300/1947. K. M. számú rende-

let a b érc éplési ré z\ az alantÍ3k 
szerint állapította rneg. 

A gabonaneműek (buza, rozs, két-
szeres, árpa és köles) bércséplésé-
nek elvégréréért követelhető cséplési 
rész a következő : 

I. M a g á j á r ó gépek : 
1. Az üzemanyagot (tüzelőanyag, 

vizhordás stb.) a csépeltető gazda 
adja 4 1 °/o> 

2. H* az üzemanyagról a cséplő-
géptulajdonos (bércséplő) gondosko-
dik 5 1 °,o, 

II. Nem m a g á n j á r ó húzatós 
gépek : 

I. Ha az üzemanyagról (tüzelő-
anyag. vizhordás stb.) a csepeltető 
adja és a vontatásról is gondosko-
dik 3 1 °/o. 

2 Ha az üzemanyagot a cséplő-
géptulajdonos adja, de a vontatásról 
a csépelktö gondoskodik 4 6 

3 Ha az üzemanyagot a cséplő-
gép'ulajdonos adja (bércséplö) és a 
vontatásról is gondoskodik 5 1 % . 

A fentebb feltüntetett bércséplési 
rész^legmagasabb és egyben legala-
csonyabb résznek tekintendő, ettől 
eltérő bércséplési részt követelni, 
vagy elfogadni nem szabad. 

Azon a vidékeken, ahol a gazdál-
kodás tanya rendszerben folyik, a 
cséplési részhez további 0 5 °/0 szá-
mitható. 

Olyan esetekben, amikor a csépel 
tető a cséplésre szánt gabonaneműe-
ket nem kötteti kévébe, valamint ak 
kor, ha a cséplésre szánt gabona-
nemüeket csak a cséplés alkalmával 
vontatja a cséplőgép mellé, az 1. §. 
megállapított cséplési résznél 0 5 sza-
zalék magasabb rész számitható 

A bércséplést végző gépekhez szer-
ződtetett munkások (munkáscsapat) 
részére a szabályszerűen kötött munka 
szerződés alapján járó munkabért 
(részbért) a bércséplö a jelen rende-
letben megállapító t bércséplési rész-
hez kü'ön hozzászámithatja. A csép-
lési részhez semmilyen ci nen további 
felszámításnak helye nincs. 

A cséplőgép műszaki felügyeletére 
és kiszolgálására szerződtetett gépész 
és fűtő, valamint etető fizetését a 
bércséplési részből kell kifizetni. 

A fel nem sorolt termények csép-
lését követelhető bércséplési részt 
szükség esetén a közigazgatói ható-

< ság állapítja meg. 
Ez a rendelet kihirde és napján 

lép hatályba. 
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re A í>i ó 
Budapes t 1. jul ius 6. 

7: Reggeli zene. 8 20: BBC aján-
déklemezt:k. 8.30: Gergely Ferenc 
orgonál. 9: Unitár;uiárius valiásos 
félóra. 9.30 Református vallásos 
félóra. 10: Katolikus egyházi ének 
és szentbeszéd a Szent Domokos 
templomból. 11: Könyvek, kepek 
között. Kis riportok az irodalmi mű-
vészi életből. 11.20: Kamaramuzsika. 
12.15: Anyák öt perce. 12 20: B^ch: 
Ma^nificat. A Zeneművészeti Főis-
kola Ének- és Zenekara játszik. 
13 05: Bányászfélóra. 13.30: A Pi-
nochio-jazzegyüttes. 14.10: Művész-
lemezek. 15: Nagy elbeszélők. 15 20: 
Relle Gabriella ér.eke!, zongorán 
kiséri Kerekes János. 15 45: Pálóczi 
Horvá'h György vasárnapi krónikája. 
16: Tölgyesi Júlia és Dóri József 
magyarnótákat énekel, Vere s Károly 
és cigányzenekara muzikál. 17.10: 
Magyar Parnasszus 18: Török Sán-
dor vasárnapi beszélgetése, dr. S'.aud 
Gé/ával az üres színházakról. 18 20: 
Énekes, zenés részletek Szirmai A! 
bert Mágnás Miska cimü operenjé-
ből. 19 40: A Po tavatói a Dunám. 
Pjervomajszkij verseiből 20 15 Eu 
gen List zongorázik. 21: A Ridió 
hangja. 21.10: Sporhirek. 21.15: Az 
Alexandrov kórus műsorából. 21.30: 
Vasárnapi radióankét. 22.25: Hang-
képek a vasárnap sporj^iól. 22.40: 
K-jpitár.y Anna énekel. 23: Mogyar 
muzsika. 

Hétfő jú l ius 7. 

7 30: Reggeli zene. 8: Haztartási 
tanácsadó. 8.15: Heti zenés kalen-
dárium. 9: Csányi Ernő jazz-együt-
tese. 12 15: Oláh Józsi cigányzene-
kara. 13: Béketcivek és ami mögöt-
tük von. 13.15: Ónozó János kürtöl 
Rohman Henrik hárfázik. 14.10: Bö-
lériyvadászat a régi magyaroknál. 
14.30: A Házi Együttes játszik. 16: 
Magyar gondok. 16 15: Magyarok 
külföldön. 16.40: A föld és a vi-
lágegyetem. 17.10: Párthiradó. 17 20: 
A Hadifogoly Híradó rádióközlemé-
nye. 17.25: A Vöröskereszt közle-
ményei. 17 40 Idegenek. 18: Gábory 
Magda és Garai Ernő énekel. 18 30: 
Irókiól — olvasóknak 19: Jugosz-
láv népdalok. 19 30 : Falurádió. 
19.45: Ujgazdák negyedórája. 20.20: 
Magyar muzsika. 21.20: Hangos 
híradó. 21.40: Orosz nyelvoktatás 
2 2 2 5 : Nagykovácsi Ilona énekel. 
22 55: Hadifogoly Híradó rádióköz-
leménye. 23: Mozart és Beethoven 
müveiből. 0 3 0 : Hirek eszperantó 
nyelven. 




