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a magyar földön. A meghalni nem 
akaró mult csatázik a jövendővel. 
Ez mindig így volt, mióta az ember 
élete történelemmé alakult, mióta 
erők ütköztek egymással, s uralkodó 
osztály védte — ha bukottan is — 
a maga múltban megszerzett hatal-
mát. Az osztályok harca nem marxi 
találmány, ahogyan azok szeretik 
mondani, akik a maguk osztályhely-
zetét a világ legtermészetesebb dol-
gának tekintették és tekintik, de a 
könnyek, a verejtékek, a vér és vas. 
a gyilok és börtön története tesz 
róla tanúbizonyságot, hogy már a 

^őkor>zak embereinek sorsába bele-
szólt egy hatalmas izom, amely ke-
ményebb ökölbe tudta szorítani a 
tenyeret, vagy nagyobb dorongot 
tudott felemelni, hogy lesújtson vele. 
A történelmet csak olvasni kell tudni 
és a rabszolgákat nemcsak az egyip-
tomi piramisok építésénél találjuk 
meg, de ott vannak még manap is 
mindenféle munkahelyen, esetleg ke-
gyelmes uraknak tisztelik, másutt 
meg te-nek szólítják... 

Az a nagy átalakulás, amely mi-
nálunk elkövetkezett, nem lehet más-
milyen, mint a többi nagy átalaku-
lás a történelem során. Hogy a ma-
gyar történelmet csináló osztály ösz-
szeomlott anélkül, hogy összeomlása 
ilyen tragikusan ne következzék be, 
annak ö maga az oka. Az idő ha-
lad, s a gyümölcs megérik. Ezt 
éreznie, tudnia kellett a magyar 
uralkodó osztálynak is, hogy „fogy-
tán a napja" és tudnia kellett azt is, 
amit a történelem tanít, hogy a ki-
fejlődést megakadályozni nem lehet, 
hogy kísérletezni lehet, de ez a kí-
sérlet csak kudarcha fullad, s hogy 
nagyon könnyen jöhet olyan forra-
dalmi átalakulás, amely még a 
puszta életnek sem kegyelmez, mely 
a megszűnni nem akaró multat be-
lefullasztja saját vérébe... 

Magyarországon nincsen egyetlen 
ember, aki veres hekatombákon ke-
resztül akarná megvalósítani a ma-
gyar demokráciát, aki ne keresné a 
békés Kifejlődést, mert a magyar 
élet és a magyar erő, amely újjá 
tudja alakítani ezt a mi életünket és 
a népek közösségében tiszteletre-
méltó helyet tud biztosítani a ma-, 
gyarságnak, megkívánja a békés át-
alakulast. Ha mi itt forradalmi álla-
potba kerülünk, megakad a terme-
lés, megakad az újjáépítés, nem tu-
dunk eleget tenni kötelezeitségeink-
nek — és ez a nemzet halálát je-
lenti. Aki ma Magyarországon a 
reakcióval kacérkodik, aki a tett és a 
szó munkájával azon dolgozik, hogy 
megakadályozza a békés előrehala-
dást, aki vissza akarja állítani a 
nagybirtok és nagytőke Magyaror-
szágát, aki azt hiszi, hogy mégegy-
szer vissza lehet hozni a kevesek 
aranyvilágát erre a földre, s aki ezen 
dolg »zik, rettentő keserűséggel ta-
pasztalja, hogy ugyanazt a munkát 
végezte, amit osztályelödei Mátyás 
halála után két nemzedék alatt. Az 

országot tönkretették és előkészítet-

Kemény harc folyik 
ték Mohácsot mindennel, s azt, ami 
Mohács után elkövetkezett. Botor 
emberek mindig voltak és ne feled-
jük, kogy ezek a botor emberek 
voltak önkéntelen és vérzőén szen-
vedő részesei minden országvesztés-
nek. 

Sajnálattal kell látnunk, hogy a 
botor emberek most is felsorakoznak 
a „régi jóvilág" csábos jelszavát 
suttogók mellett. Akik nem tudják 

és nem akarják megérteni, hogy az 
a jóvilág nem volt az ő jóviláguk s 
a most folytatott aknamunka sem 
azoknak nem hoz semmi jót, akik 
hátúitól irányítják ezt a küzdelmet, 
sem a félrevezetett tömegeknek, de 
egy eredménye lehet ennek a törek-
vésnek: az ország teljes pusztulása! 
A küzdelem nagyon kemény, mert 
mi, akik megvívtuk az első csatá-
kat a nagy átalakulásért, utolsó le-

heletig állunk a kivívott eredmények 
védelmében és teljes megvalósításá-
ért a népállamnak, r, a reakció lo-
vagjai megdöbbenve fogják tapasz-
talni, hogy a hazug szavak és rá-
galmak áradata nem fog ellenforra-
dalmat teremteni, de őket söpri el 
teljesen és tökéletesen: saját hazug-
ságukba fulladnak bele, az semmi-
siti meg őket mindörökre. 

— m — z -

Csak e héten döntenek 
a pozsonyi hídfő ügyében 

Először kérdeztek, előszőr felel-
tünk. És negyedórán keresztül folyt 
udvarias hangon a részletekben mé 
nő párbeszéd az ausztráliai, újzé-
landi, kanadai és csehszlovák dele-
gátusok és magyar részről Kertész 
István és Sebestyén Pál között, a 
csehszlovák—magyar albizottságban. 
Nem keltett jó benyomást, hogy a 
bevett szokástól eltérően az érdekelt 
fél — jelen esetben Csehszlovákia — 
tevékenyen résztvett a vitában, aho-
gyan nem kerülte el a jelen lévők 
figyelmét az 'sem, hogy a két angol 
dominium, Ausztrália és Újzéland 
merőben különböző irányba hajlik. 
Újzéland képviselője a szlovákul 
tökéletesen beszélő Costelo kérdései-
vel valóságosan előkészítette a talajt 
az utána szólásra jelenkező Hajdú 
számára. 

Az öt községről kedden, vagy 

csütörtökön határoznak, igy lehetsé-
ges, hogy közben újra sor kerül a 
magyar delegáció meghallgatására. 
Addigra pedig, általános benyomás 
szerint már az albizottsághoz utalja 
a területi és politikai főbizottság a 
lakosság kitelepítés csehszlovák ja-
vaslatát is. 

A Wallace-affér miatt 

egyébként átmenetileg szünetelt Pá-
rizsban a nagypolitikai tevékenység. 
Hogy Bevin megint Párizsba repült 
és közel másfél órán keresztül tár-
gyalt Bvrnessel, ismét felmerült a 
négy külügyminiszter konferenciájá-
nak esedékessége is. A legközelebbi 
napokban a négy nagyhatalom kü-
lügyminiszterei valószínűleg fsmét 
összeülnek, hogy megtárgyalják a 
trieszti problémát. Ezen múlik a 
békekonferencia sikere. Noha sok 

optimizmusra nincsen ok, Párizs 
diplomáciai körei mégsem tartanak 
katasztrófától. 

Meghallgatták a magyar 
kiküldöttet 

A londoni rádió jelentése szerint 
Párizsban a magyar politikai és te-
rületi bizottság albizottsága enge-
délyt adott Magyarországnak, hogy 
válaszoljon a pozsonyi hídfő kiszé-
lesítésére irányuló cseh követelésre. 
A magyar szónok kijelentette, hogy 
ez a terület túl messze van Pozsony-
tól ahhoz, hogy a város számára 
fontos legyen. Szerinte a cseh kö-
vetelésnek egy nyilvánosságra nem 
hozott oka van. Kérte, hogy a ka-
tonai bizottságot keressék meg az 
ügy stratégiai vonatkozásában. A 
bizottság ezután döntés nélkül el-
napolta az ülést. 

Szeder elvtárs jubileuma 
A Szociáldemokrata Párt központ-

jában meleg ünneplésben részesí-
tették Szeder Ferenc elvtársat, főtit-
kár helyettest, abból az alkalomból, 
hogy ötven évvel ezelőtt lépett be a 
Szociáldemokrata Pártba. 

Szakasits Árpád elvtárs miniszter-
elnök helyettes köszöntötte az ün-
nepeltet és méltatta tevékenységét. 
Kiemelte, hogy Szeder Ferenc min-
dég elől járt a dolgozó parasztság 
felemeléséért vívott harcban. A me-
leg ünneplésért Szeder Ferenc elv-
társ köszönetet mondva hangoztatta, 
hogy őt is, mint a szociáldemok-

rata mozgalom többi úttörőit, fana-
tikus hit vezette ki a béres sorból, 
hogy a szocialista harcosok küzdel-
mekkel teli életét élje a munkás 
osztály jobb jövőjéért való harcban. 

Szeder Ferenc elvtársat mozgalmi 
működésének 50. éves jubileuma 
alkalmával igaz szeretettel és barát-
sággal köszöntjük. Kívánjuk, hogy 
még sok számos évig éljen erőben 
és egészségben, hogy az eddig ta-
núsított buzgalommal és hozzáér-
téssel szolgálja ezután is azt az 
ügyet, amelynek 50 évvel ezelőtt 
harcosául szegődött. 

Nem szabad a jelenlegi választási 
törvény alapján választani 

Bán Antal elvtárs, iparügyi mi- jobbra. Ez a kijegecesedés hozta 
niszter nagyjelentőségű előadást tar- létre a Kisgazda Pártnál azt az er-
tott. Kifejtette a Szociáldemokrata jedést, amely miatt a paraszt veze-
Párt politikai irányvonalát. !és lassan átcsúszott polgári veze-

A reakció a tavalyi választásokon tésbe. Láthatjuk mi lelt a tiszta vá-
feltett kérdésre azt a választ adta, lasztásokból? Az lett belőle, hogy 
hogy ne balra tartsunk, hanem még egyszer nem lehet a jelenlegi 

választási törvény alapján választani. 
Erősíteni kell az osztályharcot, 

mert a Kisgazda Párt nem tud el-
bánni a reakciós elemekkel. Mi az 
irányvonalat egyre inkább balra haj-
lítjuk, mert a szocializmust akarjuk 
elemi. Szó sem lehet arról, hogy a 
párt a kormányból kimenjen, oda 
dobja a gyeplőt, bár a reakció na-
gyon szeretné ezt látni. A mi har-
cunkon dől el a szocializmus sorsa. 

Brit csapatmozdulatok 
Trieszt körül 

A budapesti rádió legújabb jelen-
tése szerint Trieszt környékén angol 
csapatmozdulatok észlelhetők. A 
csapatmozdulatok okairól nincsenek 
jelentések. 

Rövidesen elkészül 
a munkajogi kódex 

A szociáldemokrata értelmiség gyű-
lésén Ries István elvtárs bejelentetté, 
hogy az új munkaügyi jogszabályo-
kat összefoglaló és egységesítő kó-
dex munkálatai már folynak az ipar-
ügyi és az igazságügyi minisztéri-
umban és a tervezet rövidesen nyil-
vánosságra kerül. 
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Aljas munka 
Mindennapi dolog, hogy nemtet-

sző események történnek. A sajtó 
legtöbbször napirendre tér fölöttük, 
mert finnyáskodik, s nem akar róla 
szólani. Ízléstelenségnek tartja, hogy 
olyan dolgokról beszéljen, ami csak 
ugyan a világ legaljasabb cselekmé-
nyei közé sorozhato. Ez az álláspont 
mindenesetre helytáll akkor, amidőn 
legfeljebb felháborító „kinövéséről 
var; szó, de semmiesetre sem akkor, 
amidőn lépten-nyomom jönnek a 
nemszeretem esetek. Megírtuk már, 
hogy a kisebb-nagyobb bűnözés 
száma hihctetien mértékben felsza-
porodott, hogy soha annyi erkölcs-
telen nő nem járt Szentese!', mint 
most, s hogy ezek a maguk sze-
mérmetlen tolakodásukkal szinte le-
hetetlenné teszik az utcán való já-
rás-kelést. Lépten-nyomon egy-egy 
kelevény fakad fel és az ember mél-
tatlankodva hördül fel: visszaállt 
volna a kétszázad előtti Szentes, 
amikor züilöttebb es romlottabb híre 
egyetlen községnek sem volt az 
egész környéken, mint Szentesnek. 
Ezzel bizony kevés dicsekednivalónk 
van, de mégis ki kell takarnunk ezt 
a fájó sebet, meri a nyers őszinte- ' 
ségnek keli megindítani a tisztulás 
és a javulás útján a mai Szentest, j 
Mi tisztában vagyunk azzal, mostani | 
napjainkat nem írhatjuk a normális j 
idők sorába, hogy a háborús viazo- , 
nyok és mindaz, ami azzal velejár j 
nem kedvez az rkölcsöknek, s hogy ; 
a züllés útján, ami lefelé visz, min-
dig sokkal gyorsabb a haladás és a 
megá.lás nagyon nehéz . . . Azonban 
még ezen a lejtőn való lefelé roha 
násnái is kelt valami féknek lenni, 
ami előkészíti a megállást... A hét-
fői piacon olyan dermesztően alj.is 
munka cöbbenteue meg a piaci 
árusokat, a piacfelügyelőt s minden-
kit, aki ott volt, amire még nem 
voli példa: a tej és teitermékek 
árusítására szolgáló asztalokat em-
beri fikáliával kente be valami 
„emberi szörny". A látvány, amilyen 
förtelmesen undorító volt, amilyen 
mértékben kihívta a felháborodást, 
éppenolyan mértekben kell, hogy 
szorgalmazza a védekezést. Hatósá-
got keresünk, amely garanciát nyújt 
arra, hogy ilyen esemény nem is-
métlődhetik meg Szenteden. Talán 
arra hivatkozható valaki, hogy ez a 
förtelmes cselekedet egy részeg al-
jassága volt s az illető ián nem is 
volt beszámítiiató állapotban, mikor 
lettét elkövette. Ezt nem latolgatjuk 
s nem keressük, hogy miképp tör-
tént, de azt tudjuk, hogy megtör-
tént s ha nyomban a legeréiyesebb 
módon hozzá nem látunk az elhárí-
táshoz, holnap is megismétlődik és 
rendszeressé ;vá!ik ez az aljas mun-
ka... Ki meri garantálni azt, hogy 
nem akad egy hitvány társaság, 
amelyik a feijebbmult evek kilincs-
tördelői és csengő rombolóihoz ha-
sonlóan abban !eli a maga pervez 
éldelgését, hogy fekáliával rondít be 
mindent.. Amikor az emberi lealja-
jasodás bukfencezve zuhan lefelé, 
akkor a legnagyobb szigor és a leg-
nagyobb e.ély szükséges arra, hogy 
az aljasságokat megállítsák és a 
tetteseket kézrekeritsék. A hétfői 
disznóságnak nem szabad mégegy-
szer megismétlődni, mert ugyan 
furcsa hire futott a szentesi piac 
tisztaságának — és a s/entesi köz-
fállapotoknak... Meg engedjük, hogy 
inyás embereknek nem tetszik en-
nek a dolognak kiteregetése és tár-
gyalása, de azt hisszük, mégis a 
sajtó kötelességét teljesítjük, ha a 
nagy nyilvánosság elé hozzuk ezt a 
dolgot, mert könnyen meglehet, 
hogy a közönség lesz a felderítője 
a tettesnek. 

A Szovjet-Magyar Művelődési 

Társaság jubileumi ünnepségei 

Egy éves fennállásának jöbileumát 
ünnepelte a Szovjet-Magya. Műve-
lődési Társaság, szentesi csopo !ja. 
Szombat este hangverseny volt a 
Színházteremben, amelyen Zilahy 
Lajos a társaság elnöke tartói, elő-
adást. 

Nem lesz háború — mondotta 
Zilahy L\ios. Az embereket v I imi 
csudálatos elmebaj szállotta mu>" a 
inulíban. Azt hitték, ho?y 80 millió 
német le tudja győzni az egész 
világot. A technika fejlődése szabja 
meg az emberiség jövő életét. Hi-
szem, ho«y nem a ar az emberiséi? 
öngyilkos ienni. Az ú] háború ugyanis 
ezt jelentené. 

A magas színvonalú előadá; után 
Keleti Lil* világhírű zo gora mű-
vésznő. Kolos Hinna opera énekes-
nő és Kerényi György operaénekes 
számai következtek, amelye* a kö-
zönség nagy tetszéssel fogadott. 

Vasárnap délelőtt a megyeháza 
közgyűlési termében tartotta a Tár-
saság díszgyülését. A Szövet éges 

Ellenőrső Bizottság képviseletében 
Panov ezredes jelent meg, ott volt 
a városparancsnok is. 

Z'l hy Lajos elnöki megnyitód 
után Karácsonyi Ferenc főispán kö-
szöntötte a díszközfcvülcst, majd a 
vármegye közönségének üdvözletét 
dr. Boros Kálmái főjegyző tolmá-
csolta. Szentes varosának nevében 
dr. Sol'i László helyettes polgár-
mester szólat fel. A' pártok kikül- | 
dö'teinek beszéde után Panov ez:e- | 
des szólalt fel. Megelégedéssel ál- | 
lapította meg, hogy a szentesi cso-
port kiváló munkai véglett és kérte 
a ve etőséget, hogy a föladatok 
megoldásában teljes szívvel és lé-
lekkel vegyenek részt. 

Ezek után dr. Székely Alfréd ügy-
ve ető elnöki beszámolójára került 
sor Míjd Dániel György főszer-
kesztő tartott igep nívós eiő. dást a 
pinszláv veszély kérdésről. A disz-
kö/gyűiís után a társaság székhá-
záb3n képki-j! ítást ekintett meg a 
közgyűlés közönsége. 

B M K H K K ^ » » H H B n 

Tengeri, termények, o l a j -
magvak, bükköny átvétel 

és Ü 1 0 I 
g- apjú átvéted minden m e n n y i s é g be n 
íi l e g m a g a s a b b n^pi árak melie t. 

Szövetjuttatás íeherséges. 
SZENTESI ÁLTALÁNOS FOGYASZTÁSI, 

BESZERZŐ, TERMELŐ és ÉRTÉKESÍTŐ 

SZÖVETKEZET 

Bariba János ucca 5 szám. 

Hyyikát a kubikosoknak! 
Kétszáz kubikos az süspánná i 

i Tegnap dílelölt Erdei Mihály kép-
j viselő vezetésével kétszáz kubikos 
j jelent meg dr. Kunszeri Béla a!is-
j pánnál. F'Al'ár.ák a széniemi kubi-
| Kosmunkásság katasztrófa!is heíyze-
j tát és kéríik, a közmunkák az nnali 
i megindítását. Dr Kunszeri BAla a 

( küldöttség kerésére elhatározta, hogy 
\ a magyar kormányhoz és a két mi-
i niszterelnökhelv tteshez az alábbi 
] taviralot intézi: 

J A Magyar Köztársaság minisz-
, terel nőkének, Budapest! 

Csongrád megyében a krbik<is-
munkásság helyze e kaíaszirófalissá 
vált. A munkanélküliség követv zté-
ben a nyomor óriási. Kérjük a Ma-
gyar Kormány legsürgősebb intéz-
kedését, hogv ezt a ka'asztrófá'is 
munkanélküliséget beszün essük. Az 

Ármentesítő Társulat részére szük-
^éí̂ es hitel kiaaiását eszközölni szi-
vt-skedĵ k, hogy csatomalísztitási 
munkát elvég.zítei sük idejében, ez-
által a jövő evi mezőgazdasági ter-
mést biztosítani udjnk Hatszaznegy- I 
ven zer katasztrális hold föld crfé;.. I 
termé.'éi veszélyezteti az, hogy a j 
csatornahálózata k teljesen tönkre-
ment. Alispán. 

Ma az alispánnal együtt küldött-
ség megy a Kormányhoz. Az egész 
vármegyeben megmozdult a munka-
nélkol f:>ldi.iunká8ság. A Szociál-
demokrata Párt tette meg helyi vi-
szonylatban az első kezdemén v ező 
I pét ebben az íl^ybea. Reni'ljük, 
hogy akciónk ezt a problémát meg-
oldásra fogja juttatni. 

R e n d e l e t a k ö z a l k a l m a z o t t a k 
i l l e t m é n y e i n e k f o l y ó s í t á s á r ó l 

A közszolgái, ti alka mazottak il-
letményeinek és a nyugellátáso nak 
folyósításáról a pénzügyminiszter ren-
d letet bocsátott ki. A rendelet sze-
rint 1946 november 1-től kezdve a 
központi illetményhivatal folyósítja, 
az üzemi alkalmazót'ak kivételével, 
az állami alkalmazásban álló összes 
közszolgálati alkalmazottak (ideértve 
a rendőrséget és a honvédséget is) 
mindennemű illetményét. Akik a köz 
ponti illetmény hivatal nyilvántartá-
sába felvéve még nincsenek, azokat 
át kell adni a központi hivatalnak. 
A rendelet további része a végre-

hajtásra vona-kozó utasításokat tar-
talmaz a hatós gok számára. (A ren-
deet a hivatalos l. p szeptember 21 i 
számában jelent meg.) 

Barátság mozi me l l e t t 

Ó-kadart igyon 

Wszléitf! 3 6 0 -ért 

Az igazi arc 
A Kisgazdapárt szentesi nőgyű-

tésén a babérkoszorús szenoknő is-
merős, régi hangokat hallatott. Jól 
ismerjük ezeket a kitételeket, még 
1943-ból és 44-ből, a Horthy re-
akció és a Szálasi uralom idejéből. 
„Nincs szükségünk a zsidókra, de 
szükségünk van a csendörségre*, 
ügy látszik, hogy a felirat válto-
zott csupán, esetleg a pártjelvény 
is, de nem a gondolkodásmód. Ne-
hezen tuaunk beledieszkedni abba 
a problémakörbe, hogy hogyan 
egyeztethető össze a kisgazdapárti 
nőgyülésen elhangzott kijelentés Til-
dy Zoltán és Nagy Ferenc Kis-
gazdapártjának programja val. Szen -
tesen nem ez az eiső megnyilatko-
zás, mely azt tanúsítja, hogy tu-
lajdonképpen az ellenforradalmár 
és reakciós lábor az, amely ma-
gáról nem szégyenli azt állítani 
helyi viszonylatban, hogy a becsü-
letes és dolgos szentesi parasztság-
nak a képviselője. Voltak és van-
nak megnyilatkozások nop, mint 
nap se regestől, amelyek aggódva 
adnak hangot a szentesi igazi kis-
gazdatársadalompanaszainak. Ha\a 
szentesi kisgazdapárt helyei ad 
ilyen megnyilatkozásoknak, akkor 
nem állíthat/a magóról azt, hogy a 
becsületes magyar föld népének ér-& 
dekeiért küzd. Hisszük, hogy a 
Kisgazdapárt demokratikusan gon-
dolkodó tömegei nem azonosítják 
magukat az ilyen kijelentésekkel 
tőt azokat megvetéssel utasítják 
vissza. 

Elvették 
az üzlethelyiséget Babovka József 
elvtárstól, a Szociáldemokrata Párt 
legrégibb, sokat szenvedeti tagjától. 
Évtizedek teltek el, és a magyar 
összeomlás! i,'c kellett bekövetkeznie 
ahhoz, hogy egy szegénysorsu ipa-
ros, mert szociáldemo!:ratánnk merte 
magát vallani, üzlethelyis;ghez é 
ezzel megélhetéshez jusson. Az üz-
lethelyiségbe most a kezünkben 
levő végzés szerint olyan személy 
kerülne be, aki Szentes teghirhed-
tebb és leggonoszabb fasisztájának, 
a Turul fővezér dr. Hatasz Szabó 
Lászlónak a pánfogolija volt. El-
menekült Szentesről, állítólag nyilas 
pártszolgál tos is volt, de most jv 
úrra, hogy kitúrja a szociáldemo-
krata munkáskisiparost, a nagy -
családu szegény embert abból a 
helyiségből, amely a mindennapi, 
kicsi kenyeret jelenti számára. Hát 
nem! Ha 1944-ben Kanász Nagy 
Imrének ki lehetet túrni egy zsidót 
az üzlethelyiségből dr. Halasz SZOÍK 
Lászlóval karöltve, nagyon téved 
akkor, ha azt hiszi, hogy 1946-ban 
ebből az* üzlethelyiségből egy olyan 
szociáldemokratát lehessen kitúrni, 
aki 25 év alatt a Halász Szabó 
Lászlók üldöztek és bebörtönöztek. 

Az $szi vásár 
számokban 

A városi járlatkezelő hivatal szep-
tember 16-ától 20-áig háromszázki-
lencvennégy darab új iái latot adott 
ki, amelyek mind az őszi vásárra 
felhajtott jószágokra szóltak. A jár-
latok után befolyt 7309 forint. A 
vásárban elkelt 42 darab tehén, 62 
darab sertés, 8 darab juh és 15 
darab bárány. Összesen 127 darab 
jószág. A vásár el ö napján hely-
pénzből befolyt 3900 forint, máso-
d'k napján 1138 forint, összesen 
5038 forint. Az .Allat*ásár kezelési 
költségei 560 forintba kerültek. A 
vásár üyen formán mintegy 12 ezer 
forint tiszta jövedelmet jelentett a 
házipénztárnak. 
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Mária, protestáns, Gellétt. 

Vízállásjelentés: Tis/a 22-én 260 Kurca 
220. Körős 30. 

Hőmérséklet: 11 C fok. 

Időjárás jelentés.- Délnyugati, nyugati szél. 
Kisebb felhőétvonulások eso nélkül. Erős 
ejtszakai lehűlés. A nappali hőmérséklet 
tovább emelkedik. 

Ügyeletes gyógyszertár: Szept. 21 —27 ig 
a Rákóci utcai „Angyal" (Szente^sy) éstt 
Nagyörvény utcai „Szent Anna" (Kerekes) 
•gyógyszertár. 

Vojnits elvtárs 
az OTI munkájáról 

Ósz vari 
Hivatalosan is megérkezett tegnap 

az Ősz... Szeptember 23-ika az őszi 
napéjegyenlőség ideje s azt tartja 
róla a néphit, hogy „bolond széllel 
köszönt az ernbérekre.44 A bolond szél, 
ami valóságos szélvész volt, nem 
maradt el az idén sem, de még 
szoi'»baton kidiihöngte magát, hogy 
aztán hűvös, sőt hideg jöjjön utána... 
Mert vasárnap is, hétfőn is hideg 
volt. Még a déli napsütés sem tudta 
fölmelegíteni a levegőt s mikor reg-
gel dideregtünk a kiskabátban es a 
vékony ruhuban, azt néztük, nem 
fo^ott-e verebet vaiamelyönk orra... 
Volt, aki szentül allitolta: dér csil-
la? a icvélen... Nem. Ennyire go-
romba nem volt az érkező ősz... de-
ret nem hozott, de . Mar csak meg-
mondom, ha nem újhold felé halad-
nánk, fanem holdtölte következnék, 
egészen bizonyosan fagyot hoznának 
ezek az őszkezdeti napok... Így te-
metjük, hogy a vénasszonyok nyarai 
az idén nem vezeti be egy fagyos 
éjszaka cs nem tarolja le a papri-
kát, paradicsomot. ami dinnye még 
van és azt a kevés zöldbabot, ami 
akua... ősz kezdet, bizony fohászko-
dunk. \ te utad ki van mérve, nem 
tehetsz róla, hogy megjöttél, de legy 
becsületes. Október legyen jó ember 
és karácsonyest meghozhatja ugyan 
az első havat, télkezdete még 
-íiskabulos meleget adjon nekünk... 

(xa) 

— A pénzűgyiga/.gato Szen-
tesen. Dr. Hamar . amu pénzügy-
ig z,.:aió tegnap Szentesre érkezett 
é. az állami adóhivatalnál, valamint 
a városi adóhivatalnál tartott meg-
beszélést. Itt tartózkodása alkalma-
val tisztelgett az alispánnál cs láto-
gatást tett néhány városi főt^ztvi-
selőtól. 

— Forint jár a gazdáknak a 
júiiu ban at':dott gabonájukért A 
gazJák panaszolják, hogy a július-
ban átad )tt terményeiké t adópengő-
ér lékben ..kar az aivevő kereskedő 
fizetni. Ezzel kapcsolatban a közel-
látási miniszter felhívja a gazdák fi-
gyelmét, hogy augusztus elseje előtt 
beszolgáltatott és augusztus elseje 
előtt még ki nem fizetett termények 
ellenértékét attól a gyüjtőkereskedő-
től, akinek a g'bonát átadtak, fo-
rintbaw követelhetik. 

— Az ásványolaké zitmények 
árát huszonöt százalékkal le lehetne 
szálitani-irja a Népszava. 

Uj bűnhullám Budapesten: 
kevéA a rendőr, nincs kocs<, de a 
renuőrségen rozsdásodnak a lefog-
lalt autók. 

— Anglia erus gazdasági kap-
csolatot akar Magyarországgal — 
mondta John Haire, a 'Budapesten tar-
tózkodó angol munkáspárii képviselő. 

— Nagy Imre postaaltiszt arra 
kéri azt, aki Lapistó 41 s>ámú ta-
nyáról zubbonyával együtt összes 
iratait elvitte, hogy a ránézve nél-
külözhele'.len és he nem szerezhető 
iratOKat, amire másnak semmi szük-
sége nincs, ju tassa vissza. Kéri, 
dobja be azokat bármilyen p -stalá-
dába, mert ezzel is nagv sz< Igálatot 
tesz. 

Az OTI kerületi székházában va-
gyunk. Amint betépünk az ajión 
már messziről tábla Ötlik a sze-
münkbe: Az OTI a munkásoké. Az 
egye. osztályokon iázas, lüktő mun-
ka és magában az egész épületben 
ragyo o tisztásig fogad bennünket, 
úgyhogy szinte óvakodva lépdelünk 
a folyósón, amint az ügyvezető szo-
bája felé haladunk. 

Vojnits Géza elvtárs, a kerületi 
pénztár ügyvezetője örömmel fugád 
bennünket és készséggel áll rendel-
kezésünkre, mikor az OTí működése 
felől érdeklődünk. 

M u n k á s k é z b e n . . . 

A munkásság — mondja Vojnits 
elvtári — számottevő erőt vetett be 
s;'oc áipoliiikai intézményeinek, köz-
tük a legfontosabbnak, a Társada-
lombiztosító Intéz tnek a megerősí-
tésére érdekében. Az OTI hosszú 
évtizedek után végre munkáskezek-
be került. A munkásság szerencsét-
lensége, hogy mindig lerombolt álla-
p tban veszi t azo ;at az intézmé-
nyeket, amelyek az ő áídozatkész-
ségéoől ¿s keserves fillére-bői épül-
i k fel. így maga az OTI is kifoszt-
va és lerombolva került a kezébe, 
de a munkásság, az ország újjáépí-
tésével párhuzamosan, fokozott ener-
giával vette ki részét az OTI újjá-
épít -isébul is. 

Az infláció 

Hosszú munkával sikerült az in-
tézményt kiemelni a romokból s 

; ezen a téren az OTI tisztviselő kara 
: i• emberfeletti teljesítményt nyújtott 
t és számos önkéntes túlórával járult 
; hozza az épí'éshez. A megpróbál-

tatások korszaka azonban ezzel még 
nem záródott le, mert jött az inflá-
ció, amely lehetetlenné tette a száz-
százaléka sz^ciálpoüiika folytatását. 

Az infiáció elmúlt s a forint be-
vezetésével itt is j. ulás állott be. 
Tekintettel az nban arra, hogy a 
muitban biztosított mintegy másfél-
millió személlyel szemben most csak 
400 ezer biztosított van és figye-
lembe véve a járuléKoknak tizer két 
százalékra történt leszállítását, meg 
kel! állapítanunk, hogy az intézmény 
most is nagy 

nehézségekkel küzd* 

Az ügyviteli apparátus kétizben 
történt leépítése anyagikban köny-
rtyebséget jelent az intézménynek és 
természetesen mindazt a pluszt, ami 
így előállott, a szolgáltatások javí-
tására fordítjuk 

Sajnos — folytatja Vojnits elvtárs 
— a munkaadók nagy része nem 
tesz eleget kötelezettségeinek, az alkal-
mazottakat és azok fizetésé! nem 
jelenti be pontosan és a járulékokat 
nem fizeti időre. Ezek mind megne-
hezítik az intézmény működését. 

A szentesi kerületi pénztár 

az elmúlt év alatt határozottan fej-
lődött. Az orvosi szakrendelések 
számát fejlesztettük és a kerületi 
pénztár illetékességi területén min-
denütt megfelelő orvos áll az építő-
munkában megbetegedett, dolgozók 
egészségének helyreállítására. A jövő-
re nézve n*gy terveink vannak kü-
lönösen a mezőgazdasági munkások 
biztosításával kapcsolatban. Tudjuk, 
hogy a mezőgazdaságban dolgozók ? 
milyen hihetetlen nyomorban éltek j 
ez előző rendszer idején, éppen 
ezért egyik legfőbb feladatunknak I 
tartjuk, hogy a föld dolgozóit hozzá- j 
juttassuk az orvoshoz. 

Megkérdezzük még V jr.its elvtár-
sat a társadalombiztosítás jövő kilá-
t sairól és Ő kijelenti, hogy a jövő 
feladatait az öss?es biztosítási intéz-
mények egybeo vas/tásában és a 
biztosit'snak minden társadalmi ré-
tegre történő kiterjesztésében látja, 
merf Ö az egységes és általános 
népbiztosítás ilíve. 

Vojnits elvtárs, aki közel két és 
fél évtizede szocialista muiíra te-
kinthet vissza, jól látjí mind a jelen, 
mindoedig a jövő fei datait. Bucsu-
zóul még a következőket mondja: 

Felhivom a munkásság figyelmét: 
az üzemi bizottságokon keresztül 

j gyakoroljanak nyomást a munkaa-
dókra, hogy a jelentéseket pontosan 
eszközöljék, a iáru'ékokat pontosan 
fizessék, rrert ez a munkásság ér-
deke. Egyébkent pedig ford iljanak 
bizalommal minden bajukkal az OTI 
kerületi pénztarának vezetőségéhez, 
mert azok szintén munkások és ér-
dekeik teljesen azonos; k a dolgozók 
érdekeivel. 

Tel.: 149 B A R Á T S A G M O Z G Ó Tel.: 149 

II legszebb Orosz filmolkotís! Szentesen először! 

iiereiem ördöge 
Bűbájos csodaszép mesef ilm és hozzá pompás kiegészítő műsor. 

E l ő a d á s o k 6 és 8, vasárnap 1, 6 és 8 é r a k o r . 
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Ország - Világ 
Görögország egész területére ki-

terjesztették a statáriumot. 

Hódmezővásárhely tiltakozik a 
napközi otthonok bezárása elien. 

Az orosházi h. polgármester az 
az uzsorabiróság elé kerül. 

Debrecenben tojáskeltető állomást 
létesítenek. 

40 magyar hajót és kétszáz teher-
szállító bárkát az amerikaiak a ba-
joroknak adtak át. 

Trieszt ügyében minden pótindít-
ványt elvetettek. 

Feloszlatják a fehérvári internáló-
tábort. 

Szeptember 28-ára általános sztráj-
kot hirdettek ki Szicília egész terü-
letére. 

Orosz intézet nyílik a budapesti 
Tudományegyetemen. 

Felit ivás 

előfizetőinkhez s olvasóinkhoz 

Szeptember hónapban összes szer-

veink bevonásával eiőfizető-gyüjtő ver-

senyt rendezünk. Aki legalább tiz ú j 

előfizetőt szerez, minden tíz megszer-

zett előfizető után egy-egy hónapig 

tiKzteletpéldanyként kapja a Szentesi 

Lapot Azok az ú j előfizetők, akik most 

ket hónapra, októberre-novemberre elő-

fizetnek, október l-ig díjtalanul kap-

ják lapunkat. Mindéit hű olvasónkat 

és előfizetőnket arra kérjük, hogy 

legalább családjuk, rokonaik ós isme-

rőseik körében vegyenek részt nemes 

versenyünkben. De legalább még egy 

előfizetőt aliitsanak maguk mellé, s 

ahol csak megfordulnak, lerryenek az 

ügynek szószólói. Legyen a jelszó: 

Szentesi Lapot minden hátba, Szenteli 

Lapot minden kézbe. Kiadóhivatal. 

A kivándorlások 
igen korlátozott 

lehetőséget 
nyújtanak 

Az amerikai megszálló hatóságom 
parancsnoka felhívást intézett az 
amerikai övezetben tarlótkodó me-
nekültekhez és a nem zsidó elliur-
coltakhoz, akiknek száma .reghalad 
ja a 400 ezret. Arra kérte őket, 
igyekezzenek visszajutni hazájukba 
és tegyenek le arról a lehelőségről, 
hogy oly n országokba költözköd-
jenek, ahol kedvezőbb megélhetési 
viszonyok közé jutnának, mert a 
kivándorlások igen korlátozott lehe-
tőséget nyújtanak. 

Maniu pártja 
felbomlik 

Mint a román rádió jelenti, Maniu 
par-.sztplrtjiból tömegesen lépnek ki 
a párttagok. Az elmúlt napokban a 
párt hivatalos lapjának több szer-
kesztője vait ki a pártból. Szomba-
ton ujabb, jelentősebb számú cso-
port jelentette be kilépését. 

— Saw, volt burmai miniszter-
elnök ellen Ran^unbdii merényletet 
követtek el. A lövés nem talált, cu-
pán üvegszilánkok sértettek meg 
a voh miniszterelnököt. 

A kultuszminisztérium 

háromhónapos szabad 

iskolát tervez 
A kultuszminisztérium még ebben 

az évben háromhónapos szabadis-
kolát tervez azoknak a dolgozóknak, 
akik műveltségüket és ismereteiket 
bővíteni akarjak. A szabadiskolák 
keretében szakmai tanfolyamokat is 
rendeznek. Az elhelyezés lehetőleg 
az erre a célra külön szervezett 
kollégiumokban történik. 

Két hete égnek 
a bugaci nádasok 

Az idei aszály olyan példátlanul 
nagyarányú volt, hogy a híres bu-
gaci nádasok alól kiszáradt teljesen 
a víz és egy mozdonyról lepjttanó 
szikrától a nádas tüzet fogott. Mint-
egv két hete égnek a bu^acknrnyéki 
rádasok, melyeknek eloltása teljesen 
reménytelen. A tűz hataimas káro-
kat okoz, mert ez az elsőrendű te-
tőfedőanyag teljesen elpusztul. 

V I s z o n t e l a d ó k l 
Iakolafü:et«k, amierfűzetek, iskolasze-
rek, szönyegpapir, mindenfajta papír-
áruk, legolcsóbban a feldolgozónál : 

„ C Í M K E " B u d a p e s t VI. 
Kezár-u. 4. Tel . : 427S61. 

Hirdessen lapunkban! 
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— Hatalmas vihar dühöngött 
Anglia feleit. Három hajó elsüllyedt, 
több zátonyra futott. Az embervesz-
teségek még ismeretlenek. 

— Szicília és Olaszország között 
megszakadt a távbeszélőösszekötte-
tés. Ez valószínűleg akkor történt, 
amikor a palermói rádió ellen le-
zajlott a második éjszakai tánadás. 
A támadásokat nyílván Giuliáne 
rablóbandájának tagjai követték el. 

— Harriman lett Wallace utódja. 
A budapesti rádió jelenti, hogy Har-
riman kinevezését osztatlan lelkese-
déssel fogadta az Egyesült Államok 
népe. 

— Pénteken délntán megszökött 
Gömbös Gyula fia a szegedi Csil-
lagbörtönből. 

— Bükköny vetőmag akció szer-
ződéssel Földműves Szövetkezetnél, 
Apponyi tér 14. 

— Féláru utazási kedvezmény 
Budapestre a kertgazdasági vásár 
alkalmából. Jegyek válthatók a MÁV. 
Hiv. Menetjegyirodában, a Nemzeti 
Hitelintézetnél. 

— A pécsi Nemzeti Bizottság 
feliratban kéri a közalkalmazotti fi-
zetések kirívó különbözeteinek ren-
dezését. 

— Hat hónapon belül felülvizs-
gálják a Szövetkezeteket. 

— Pálinkafőzetók figyelmébe. 
A pénzügyminisztérium a gyümölcs-
termelőknek kedvezmények pálinka-
főzést engedélyezett. Felhívjuk az 
érdekelteket, h gy igényüket jelent-
sék a szeszfőzdében. Jelentkezési ha-
táridő: 1946 szeptember 30. Igazga-
tóság. 

— A bankjegyforgalom az utol-
só héten 460.149.770 forintra emel-
kedett 

— Bőhm Vilmos stocholmi ma-
gyar követ vasárnap délután Buda-
pestre érkezett. 

— A vendéglátó iparban októ-
ber hó l-ig szabad a tej, vaj és a 
húskészítmények kiszolgálása. 

— A háztartási alkalmazottak 
bére. Házvezető szakácsnő öt éves 
gyakorlaton alól 60 ft., öt éven felül 
70 ft., szobalány 50—60 ft, főző 
mindenes 40—50 forint. 

— Megnyit Hollandiával a tá-
víró forgalom. A pósta vezérigaz-
gatóság közli, hogy Németalfölddel 
megnyílik a távíró forgalom. 

— A közellátási miniszter ren-
delete értelmében a 40 kilogrammon 
aluli élősertés továbbtartás céljából 
kötendő adás-vételi korlátozás alá 
nem esik. 

Felhívás 
A Szociáldemokrata Kisiparosok 

Országos Bizottsága a Kisiparosok 
Országos Szabadszervezetének ösz-
szes szerveiből a szociáldemokrata 
funkcionáriusait és tagjait visszahívta. 
Elvtársainkat arra kérjük, hogy ha-
tározatunkat fegyelmezetten hajtsák 
végre és így mentesülve személyi 
és anyagi megterheléstől erőteljesen 
vegyék ki részüket pártunk mozgal-
mából. 

Barátsággal 
a Szociáldemokrata Kisiparosok 

Országos Bizottsága. 

Mész-darabos, 
kőpor, buda i-fö ld és 

faszén minden mennyi-

ségben kapható 

T R A J - n á l GBríg-uövor. 

PARTHÍREK 
A Szociáldemokrata Párl szentesi 

szervezete október 1-ével kéthetes 
pártiskolát tart. Az elvtársnők és az 
elvtársak jelentkezzenek a pártisko-
lára való részvételre a Titkárságon 
Petőfi-u. 14. sz. 

A vöröskeresztes levelezőlapok 
megérkeztek és díjtalanul átvehetők 
a pártszékházban Petőfi-u. 14 szám. 

24-én kedden a rendőrségi frak-
ció részére este fél 8 órakor a 
partszékházban előadás lesz. Előadó 
Béres Endre. 

24-én kedden este 7 órakor a 
női szervezet részére előadás lesz a 
pártszékházban. Előadó Lendvai Ist-
ván. 

A Kunfi Gárda részére szeminá-
rium szerdán 25-én este 7 órakor 
Előadó dr. Jeney János. 

26-án csütörtökön a Tiszahídépí-
tésnél fél 6 órakor dr. Solti László 
és Keresztes Péter tartanak előadást. 

26-án csütörtökön este fél 8 óra-, 
kor a kórház üzemi pártszervezet 
tagjainak Juhász Jánosné tart előadást 

27-én pénteken este 7 órakor 
pártest a Barátság moziban. Elő-
adó: Hankóczy Béla. 

SzIM hlr 
Szerdán 25-én este fél 8 órakor 

dr. Mijó János tart előadást a SzIM 
részére. 

Nyilatkozat 

VIII. osztály vasárnap közzétett 
nyilatkozatára kijelentem, hogy a 
szülői értekezlet határozatáról nem 
volt tudomásom, lányomat iskolába 
nem vittem, a kérdéses időpontban 
nem is tartózkodtam a városban. 

Horváth szülők. 

Egy apának három fia... 
Egy öreg ember háiom sötét te-

kintetű suhanc fiával ült a törvény-
szék Szalai tanácsa előtt: id. Sándor 
András hódmezővásárhelyi alkalmi 
munkás és három fia, a 21 éves 
András, a 20 éves József és egy 
fiatalkorú. A három fiú a vád sze-
rint apjuk felbujtására esténkint a 
hódmezővásárhelyi tanyákat foszto-
gatták és néhány hónapon belül hi-
hetetlen mennyiségű élelmiszert ru-
haneműt, jószágot, szerszámot stb. 
zsákmányoltak. 

Az ügyészség Andrást és Józsefet 
tizenöt rendbeli, a fiatalkorút tizen-
egy rendbeli betöréses lopással vá-
dolta A tárgyaláson kihallgatták va-
lamennyi károsultat, akik közül egyik 
nek sem térült meg a kára, mert a 
tolvajok mindenen túladtak. Nem 
igazolta azonban a tanúkihallgatás 
azt, hogy az öreg Sándor lettvolna 
a felbujtó, azért a törvényszék az 
apát felmentette, ellenben Sándor 
Andrást háromévi, Sándor Józsefet 
két és félévi, a fiatalkorút pedig 
kétévi fegyházra itélte. 

R Á D I Ó 
Budapest I. szeptember 24. 

6.30: Falurádió. 7.20: A magyar 
zsidók országov társadalmi szövet-
ségének ájtatos felórája. 8: Anyák-
nak — gyermekekről. 9: A Buda-
pesti Hangversenyzenekar játszik. 
10.10: Olasz dalok. 10 30: Kísérleti 
adás. 12.15: Hanglemezek. 12.45: 
Előadás. 13: Tánczene. 13.45: Szö-
vetkezeti negyedóra. 14.20: Hangle-
mezek. 14.30: Előadás. 14 45: Ma-
daras Gizella füttyszámai. 15.15: Rá-
dióiskoia. 16.10: Saüay Iván hege-
dül. 17: Pár'híradó. 17.20: Hangle-
mezek. 17 40: Szavak és rímek. 
18.15: Hanglemez 18.45: Világhír-
adó. 19: Weisz Margit zongorázik. 
19.30: Falurádió. 20 20: Népi demo-
krácia. 20.35: A rádiőzenekar játszik. 
21.25: Magyar középosztály. 22.20: 
Tino Rossi énekel. 22.45: Magyar 
művészek muzsikálnak. 23 35: Sze-
renádok. 

S P O R T 
Szentesi MÁV—KRVSE 1:1 (0:0> 

Vezette: dr. Kovács. 

Hallatlan balszerencsés mérkőzést 
vívott a végig többet támadó, de 
pupa csatársorú szentesi csapat, a 
jóképességű KRVSE ellen. Váradi 
súlyos fejsérülése, Szalay lesántulása 
után most Kun Gyurka sérült le 
mindjárt az első percekben és sta-
tisztálta végig a mérkőzést. Ettő! 
függetlenül annyi gólhelyzet maradt 
kihasználatlanul a félegyházi kapu 
elótt, hogy valóban egy bajnokságot 
lehetne vele nyerni. Még mindig 
kondicionális bajok vannak a csa-
patban. Szabó Dénest még nagyon 
sok MÁV hívő akarja látni, mert 
nagy intelligenciájával kezébe venné 
a csapat szellemi irányítását. 

Zsoldos a gólban erősen ludas 
Orgovány sziklaszilárd, a mezőny 
legjobbja. Koós egészen rossz. A 
haífsorban a sorrend Busái, Magyar, 
Faragó. A góliszonyban szenvedő 
csatársorból legfeljebb Hankiss di-
csérhető nagy góljáért, Juhász igye-
kezetéért. A többiek nagyon gyen-
gék. Szalay nagyon hiányzik. 

— o — 

Szentesi Madisz—KiTE 5:2 (2:2) 

Vezette: Liliom II. 

A Madisz szériában levő csapata 
az elmúlt heti összeállításával — 
csupán Kálmán helyett játszott Ko-
vács — imponálóan győzte le az 
eddig veretlen és otthonában igen 
veszélyes KiTE csapatat. A mérkő-
zés kemény, izgalmas küzdelmet ho-
zott és 2:2-re állott egészen a II. 
félidő utolsó tízpercéig. Ekkor a 
durván játszó Bitót a bíró kiállította 
és a Madisz ekkor három góllal ter-
helte meg a kisteleki hálót. A gólok 
közül 3-at Szabó, 1 —1-et Princz és 
Mikecz lőtt. Mészáros a mezőny leg-
jobbja, Kovács II., Szabó és Princz 
igenjói játszottak. 

Szerdai számunkban közöljük a 
bajnokság többi eredményét és a 
bajnoki táblázatot. 

Országos vásárok 

október 1-től 15-ig 

Október 2. szerda Jászberény, 
(Szolnok) Tökö. (Pest) 4. péntek 
Mezőbereny (Békés) 6. vasárnap 
Tiszaföldvár (Szolnok) 

Meghívó 

Szentes megyei város Nemzeti 
Bizottsága f. évi szeptember hó 24. 
napján d. e. 9 órakor a városháza 
18 sz. helyiségében ülést tart, melyre 
a tagokat tisztele tel meghivom. 

Erdei Mihály s. k. 
elnök. 

Elrontott haját ujjá varázsolja 
ZSEMBA. Tartós hullám, hajfestés 
garancia mellett Teleki P. u. 25. 721 

Kerékpárt, varrógépet, írógépet, 
tűzhelyet harmóniumot, vasárukat 
vásárol Bori vaskereskedő. 

Icseresznyefa 
hálószobabutor 

használt férfiöltöny 

E L A D Ó 
I Kossuth-utca 13 a-

Főszerkesztő s Sima László. 

Felelős szerkesztő: Szóké Ferenc. 

S/erkeszlő bizottság : 

Dr. Solti László, Lendvay István, 

Vojnits Géza, Pintér Győző. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 

Nyomta a .Barátság ' nyomda kft. 

Felelős nyomdavezető: Csernus L. Imre 

A Szociáldemokrata Párt 
gyűlésnaptára 

1946. szeptember 29-án. 

Hely Időpont Előadó 

Kiskirálysági 

ONCsA-telep 
d. e. 10 óra Kiss Gyula, Papp Lajos, Hajdú József 

Fábiánsebestyén d. u. 3 óra Kiss Gyula, Papp Lajos, Hajdú József 

Szegvár d. e. fél 11 óra Juhász Jánosné és dr. Vári György 

Ma.^yartés d. u. fél 4 óra Szőke Ferenc, Pintér Győző 

és Farmasi Imre 

Zalotai népház d. u. 3 óra 
Szőke Ferenc, Pintér Győző 

és Farmasi Imre 

Alsórét-újtelepi 

iskola 
d. u. fél 4 óra Ambruzs Albert, Miskolczi Imre, 

Lendvay István 

Berekháti iskola d. u. fél 4 óra Dr. Solti László és Bors Imre 

Ipartestület d. u. 6 óra Keresztes Péter és Vojnits Géza 

Rákóczi F. utcai 

. iskola 
d. u. fél 4 óra Dr. Jeney János és Lénárt István 

Vecseri-utcai 

Szabó-korcsma 
d. u. fél 4 óra Béres Endre és dr. Mijó János 

Munkás-utcai 

Sárga-Iskola 
d. u. 3 óra Keresztes Péter és dr. Boros Kálmán 




