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Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Beszéljünk őszintén 
és nézzünk egymás szemébe becsü-

letesen. Országos viszonylatban és 

helyi viszonylatban egyaránt. Nem 

szabad köntörfalazni. Még ma tisz-

tázzunk mindent, mert holnap már 

esetleg későn lesz arról gondolkozni, 

mit keílett volna tenni ma. Mi nem 

akarunk emberekoe belekötni, nem 

akarunk mázsás szavakkal dobálózni. 

A ma rendkívüli nehézségei közutt 

a becsületes jóakaratot akarjuk látni 

a közügyek szolgálatában és semmi 

esetre sem íévedünk le a közérdek 

szolgálatában egy olyan mellékútra, 

amely zsákutcába vezet. Egyenes, 

nyílt célkitűzéseink vannak: a jog 

és igazság uralmát akarjuk, emberi 

sorsot minden dolgozónak, békét, 

amely annyi hányattatás és szenve-

<fés után a pusztulás helyén virág-

zást teremt, alkotásokat, amelyek 

mind országos, mind helyi szem-

pontból előre visznek. Ez a ma 

parancsa s hogy mindezeket azért 

akarjuk, mert van egy távolabbi cé-

lunk, a szocialista állam megvaló-

sítása, azt se tagadjuk el. Nem is 

tagadhatjuk, hiszen ezt hirdettük 

eddig, ezt hirdetjük rna és ezt fog-

juk hirdetni mindaddig, amig el nem 

értük a kitűzött célt. 

Őszintén mondjuk meg, hogy 

nemszeretem dolgokat látunk és ta-

pasztalunk Ebben a pillanatban 

egész nyíltan kivilágosodik, hogy a 

parlamenti legnagyobb párt, vagy ha 

úgy tetszik többségi párt, lesiklott 

az útról, amely a demokratikus Ma-

gyarország kiépítéséhez vezet. Tud-

jak és állítjuk, hogy ez nem azt 

Jelenti, mintha ennek a pártnak min-

den tagja hűtlen lett volna ahoz a 

megállapodáshoz, amelyet Debre-

cenben kötöttek meg, hanem azt, 

hogy ez a párt felszívta a bukott 

rezsim minden élősdijél, a reakció 

kisebb és nagyobb lovagjait, a tő-

késeket, a feudális nagyurakat — és 

ezek a „többségi elv" hangoztatá-

sával vissza akarják fordítani az idők 

kerekéi s maguknak követelik a ha-

talmat, mert meg akarják állítani azt 

a munkát, amely teljesen újjáfor-

málja ezt az országot, megnyitván a 

dolgozók milliói elölt a boldogulás 

és érvényesülés lehetőségeit. Mi bem 

érthetőbb, mint ez. Ha vissza lehet 

fordítani a mát a tegnap felé, ak-

kor holnapután mar benne vagyunk 

a kegyelmes és méltóságos urak 

világaban, a főispánok és föszolga-

bírák kisistenségének rémuralmában, 

amikor egy kakastollas kalapu csend-

őr úgy garázdálkodhat a dolgozók-

kal szemben, ahogy azt legjobbnak 

látja és hiszi, mert ordót akar ki-

érdemelni. 

Azzal az őszinteséggel mondom 

meg, amely őszinteséggel mindig 

beszéltem és meg mertem mondani 

az igazságot mindenkinek, lefelé, 

fölfelé, jobbra és balra, hatalmas-

nak és magam sorsabeli embernek, 

hogy nem értem azt, ami Szentesen 

történik, amit a szentesi Kisgazdapart 

C6inál. Nem értem városi politika 

szempontjából és nem érteni orszá-

gos politika szempontjából sem. Azt 

hiszem, a párt tagjai tisztában van-

nak azzal, hogy Szentesnek a hely-

zete nem könnyű azokkal a tr.io.k-

vésekkel szemben, amelyek ellen 

nem győzünk hadakozni. Sokkal 

értelmesebb embereknek ismerem a 

párt városi képviselő tagjait, hogy 

ne tudnák azt megérteni, mit jelent, 

ha a városhoz hatvan-hetven kilo-

méteres körzet gazdasági kisvasúí-

tal van bekapcsolva, ha Szente? an-

nak a vidéknek nemcsak természe-

tes központja, mert a geometria tör-

vényei szerint az, hanem a közle-

kedés legelőnyösebb eszköze, a 

vasút ennek a vidéknek minden ré-

szét szervesen bekapcsolja a város-

hoz, azt ellenállhatatlanul ide köti ? 

Mondják weg nyilt őszinteséggel, 
miért akarnak visszamenni heiven 
eszteneővel és miért hívják vissza 
ide annak a férfiúnak a szellemét, 
aki minden tiszteletreméltó egyéni-
sége ellenére, a megállásnak, a ma-
radi zsugoriságnak volt a hangoz-
tatója, miért akarják azt a Kristó 
Nagy Istvánt követni, akinek, mert 
ncin volt »elég pénz" nem Kellett 
kikövezett piac, utcai világítás, vasút, 
távíró, akinek álma csakugyan nem 
volt más, mint amit Aűy mond : 
„zsíros semmi." 

Mondják meg őszintén, miért han-
goztatják, hogy ez a képviselőtestü-
let nem kepviseli Szentest? Mond-
ják meg, miért különülnek el min-
den komoly és fontos kérdésben a 
munkáspártok képviselőitol ? Azt hi-

szik, hogy ezzel a közérdekei szol-
gálják, azt hiszik, ha a gyűlölet 
csóvájával lángralobbantják itt a 
közéleti harcok féktelenségét, akkor 
célt fognak érni és legázolják a ha-
ladást, legázolják a város fejleszté-
sének nagy érdekeit és országos vi-
szonylatban tisztes nevet szereznek 
Szentesnek ? Mondják meg őszintén, 
akarnak-e a mult hazugságait félre-
vetve együtt dolgozni azokkal, akik 
becsülete« közéletet, a mui ka meg-
becsülését, a békés boldogulást 
akarják bi/.tositani s nem veszik-e 
észre, hogy amit most tesznek az 
mindent szolgál csak a békét, a 
n* unkát és ennek a városnak a bol-
dogulását nem... 

Sima László 

Tovább bonyolódik 
a belpolitikai helyzet 

A Kisgazdapárt jobboldalának 
szemfényvesztő állításai a rendőrtoborzásról 

A Kis Újság és a Alagyar Nem-

zet csütörtöki számában megjelent a 

Kisgazdapárt felhivása a rendőrle-

I génység toborzásával kapcsolatban, 

i amelyben felhívja a part tagjait, 

! vagy azok hozzátartozóit, hogy akik 

mint hívatásos rendőrök elhelyez-

kedni óhajtanai-, jelentkezzenek fel-

vételre. A továbbiakban a felhívás a 

következőket mondja: jelentkezzenek 

felvételre 22—35 éves korig a po-

litikailag megbízható, nőtlen bün-

tetlen előéletű magyar állampolgá-

rok, akik a Kisgazdapart igazol-

ványával, vagy igazolásával ren-

delkeznek. 

A felhívás tehát nem hagy két-

séget maga után. A rendörlegény-

ségi toborzáson fel kell mutatni a 

kisgazdapárt tagsági könyvét. A 

Népszava írja. Furcsának találtuk 

azt, hogy a belügyminisztérium 

aszerint vegyen fel rendőröket, hogy 

tagja-e a Kisgazdapártnak, vagy 

nem. A belügyminisztérium illetékes 

szóvivője kijelentette: a kisgazda-

pártnak semilyen felhatalmazást nem 

adtunk arra, hogy ilyen felhívást a 

rendőrtoborzássai kapcsolatban ki-
! adhasson. A továbbiakban a Nép-

szava megállapítja, hogy ez a to-

borzás arra is jó, hogy elégedetlen-

séget szítson a munkáspártok ellen. 

Ezt a játékot is a Kisgazdapárt jobb-

szárnya találta ki. 

Rendkívüli minisztertanács 

A szerdai nap folyamán a kor-

mány tagjai rendkívüli miniszterta-

nácsot tartottak. A kormány tevé-

kenysége az elkövetkezendő napok-

ban meg iog sokasodni, mert a 

költségvetés előkészítése a kormányra 

sürgős és rendkívüli gondokaf ró. 

Ugyancsak szerda délutánra össze-

hívták a baloldali blokk végrehajtó 

bizottságát is, amely azért vált szük-

ségessé, mert Nagy Ferenc minisz-

terelnök tanácskozásai annyira meg-

érlelték a helyzetet, hogy a Balol-

dali Blokk vezetőinek állást kell 

foglalniok. 

A nemzetgyűlés október 22-én 

ülést tart, előzetes értesülések sze-

rint alelnökül Kélhly Anna elvtársat, 

és Nagy Imrét (Kommunista Párt) 

fogják megválasztani Esetleg szó 

van arról is, hogy egy parasztpárti 

alelnököt is választanak. 

Jugoszlávia nem írja alá 
az olasz békeszerződést 

A békekonferencia záróülésén az 

elnök felolvasta a jugoszláv küldött-

ség levelét, amely szerint Jugoszlá-

viának nem állott módjában meg-

jelennie a záróülésen, mert az érte-

kezlet néhány döntése olyan termé-

szetű volt, hogy Jugoszlávia kormá-

nya számára lehetetlenné vált az 

Olaszországgal való békeszerződés 

aláírása, ha csak meg nem másítják 

a szerződés több rendelkezéseit. 
A záróülésen mind a négy nagy-

hatalom külügyminisztere felszólalt 
és általában elégedettségüket fejez-
ték ki az eredmenyek felett. Han-
goztatták, hogy a most megszer-
kesztendő béke a népek békéje kei), 
hogy legyen. A francia miniszterel-
nök felhívta a résztvevőket, tegyenek 
rneg minden erőfeszítést, hogy el 
lehessen kerülni a világnak két cso-
portra való oszlását. Ezután az ér-
tekezletet befejezettnek nyilvánította. 

E g y f r a n c i a l a p f e l t ü n ó 

m e g á l l a p í t á s a i 

Az egyik francia félhivatalos lap 

szerdai vezércikkében csodálkozva 

és méltatlankodva állapítja meg, 

hogy a nyolcmilliós Magyarország 

annyi kárpótlást fizet, mint a 45 

milliós Itália. 

A magyar delegáció vezelőtagja, 

akit elutazás;- előtt felkeresett egy 

amerikai újságíró, így fogiaita össze 

végső benyomásait: Ez a konferen-

cia a mi részünkre nem volt kon-

ferencia, a hatalmak a saját ügyeik-

nek tornáját vívták meg. 

Néha ugyan maguk elé rendeltek 

és megszólalhattunk, anélkül, hogy 

meghallgattattunk volna, amint írás-

beli észrevételeket is beterjeszthet-

tünk, anélkül, hogy elolvasták volna 

őket. de éppen ez az előzékenység 

tetőzte be balsorsunkat, mer. ilyen-

kép helyzetünk nehezebbé vált, 

mintha Trianonhoz hasonló eljárást 

alkalmaztak volna velünk szemben. 

Megkezdték a községek 
költségvetésének 
tárgyalását 

Tegnap délben érkezett meg 

Szentesre az a bizottság, amely a 

községek költségvetését tárgyalja. 

Mint értesültünk a bizottság három 

tagból áll. Két belügyminiszteri és 

egy pénzügyminiszteri kiküldött fog-

ja dr. Kunszeri Béla alispán és 

Miklós József számvevőségi főnök-

kel egyetértésben a községek vég-

leges költségvetését elkészíteni. 
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Tökéletes igazság 
Egyik nagy hetilapban a löbbi 

közt egy karikatúra jelent meg. 
Egy kép, melyen egy anyányi nő 
átölel két gyereket és azt mondja 
nekik: Ha nem akartok barátok 
lenni, legyetek szövetségesek... Soha 
ennél a karikatúránál és ennél a 
hozzáfűzött pár sornál tökéletesebb 
igazságot le nem rajzolt és le nem 
irt senki. Lapozzuk végig a törté-
nelmet, nézzünk szét magunk kö-
zött és egyszerre látjuk, és érezzük 
a szavak súlyos és kegyetlen igaz-
ságát. Minek kell ugyan végig la-
pozni a történelem nagy könyvét? 
Csak néhány esemény! ragadjunk 
ki és egyszerre érezzük, látjuk, ami-
ket föntebb mondottunk. Annak 
idején Ferenc osztrák császár és ma-
gyar király a lányát feleségül adta 
Napoleonhoz... Halálos gyűlölet élt 
a Habsburg fejedelem szivében, 
barátja nem lett a vejének, de szö-
vetségese igen — és amikor az 
orosz háború balul ütött ki, Ferenc 
császár minden lelkiismeretfurdalás 
nélkül fordult a francia császár el-
len... Miért ne? hiszen nem barátok 
voltak, hanem csak szövetségesek 
és a kötés veszteséges lett volna, 
eb ura fakó, felrúgta és ellenség 
leli, kimondott ellenség, mert hiszen 
a szövetség alatt se volt rnás. Em-
iékezzünk az első világháború előtti 
hármas-szövetség re. Olaszországnak 
se teste, se lelke nem vette be se a 
Habsburgokat (sokszázados ellen-
ségek voltak), se a Hohenzollerrie-
ket és ennek ellenére tagja volt a 
világháborúig a szövetségnek. Miért? 
mert sok előnye volt ennek a szö-
vetségnek... Kitört a háború, most-
már a szövetségből való kiugrás 
látszott előnyösnek, mit lehet tenni, 
kiugrott a hármas-szövetségből és 
badb&száilt... a volt szövetségesek 
eilen. Aztán vehetnénk néhány pél-
dát a most lezajlott világháború-
ból is. Tán nem is kellene több 
Csehszlovákia eseténél... de ezt 
úgyis ismeri mindenki... meg aztán 
nem is azért írom ezt a kis elme-
futtatást. Most itthon maradok ma-

A kórházi dolgozók 
siralmas helyzete 

Gyenes Péter drámai beszámolója 

a kórházi bizottság ülésén 

gyar földön maradok és annál ma-
radok. Debrecenben 1944 decem-
berében a demokratikus függeten-
ségi blokk, a pártok szövetsége ala-
kított kormányt és ez a partszö-
vetség elhatározta, hogy demokrati-
kus rendet teremt az országban és 
összetöri a reakciót... Én nem es-
küszöm rá, hogy minden párt úgy 
értette a szövetséget, ahogyan azt 
érteni kellett. Mindenesetre a párt-
szövetség kormányzott — és mikor 
választás következett, akkor, mint 
az éjjeli ^menedékhelyet a hajlékta-
lanok, úgy lepték meg a kétes és 
nem kétes antidemokraták a kis-
gazdapártot — és ez a párt 57 
százalékát nyerte el a mandátumok-
nak, de — fenntartotta a szövet-
ségei... Azóta hetek és hónapok 
múltak, sőt esztendő lett A „szö-
vetség* él és virul. Sőt! Minden 
héten megerősítik nyilatkozatok, hogy 
...szóval szövetség van... Koalició, 
pártok szövetsége... De barátság ? 
— hát nem tudom, mit mondjak, 
semmi jelét nem látom a barát-
ságnak... Az ellenséges intézkedé-
seket, a gyűlölködő kifakadásokat 
ellenben hallom... „A többségi elv" 
nálunk nagyon jól ismert. Gróf 
Tiszáék által annyit hangoztatott 
elve, feszíti a szövetség laza ab-
roncsait... és Kiss Józsefhez jutok: 
„mi lesz a világból, ha a kőszén ön-
tudatra jut..", mert egy bizonyos, 
hogy minden összeomlik, ami évez-
redek bálványa volt. A szövetséges-
di hazugság*i már érződnek a té-
nyekből... 

Tegnap délelőtt ülést tartott a Tör-
vényhatósági bizottság kórházügyi 
albizottsága dr. Kunszeri Béla alispán 
elnökletével. A napirend előtt dr. 
Kunszeri alispán beszámolt azokról 
a tárgyalásokról, amelyeket a katonai 
elmebetegek kezelési díjának ügyé-
ben a honvédelmi minisztérium ki-
küldötteivel folytatott. Remény van 
arra, hogy a kezelési költségek fo-
lyósítása a közeljövőben ismét meg-
indul. 

A napirend első pontja a röntgen-
főorvosi és a laboratóriumi főorvosi 
áilása különválasztása volt. Dr. Fi-
lep Aladár igazgató rámutatott arra, 
hogy az orvosi tudomány mai fejlett-
sége mellett nincs szakember, aki 
mindkét ágban tökéletes szaktudás-
sal bírhatna. így a bizottság kimon-
dotta az uj külön röntgenfőorvosi 
állás megszervezését. 

Szerepelt még a napirenden egy 
javaslat az ápolási díjak felemelése 
tárgyában, melyet azonban a bizott-
ság egyhangúlag elutasított. 

Mozgalmasabb része volt az ülés-
nek a r.apirendet követő vita. Első-
nek Gyenes Péter elvtárs szólalt fel. 

Éjjel-nappal dolgozik 

a kórházi ápoló 

Rámutatott arra, hogv a B-lista 
végrehajtása után a kórházi személy-
zet helyzete rendkívül súlyossá vált. 
Van olyan osztály, ahol egyetlen 
osztályos-lány teljesít szolgálatot. Így 
a 12Ó méter hosszú tüdőpaviüont 
egy alkalmazott látja el. Éjjel-nappal 
szolgálatban vannak. De még meg-
betegednek sem s z a b a d , |mert 
helyettes nincs. A túlfeszített mun-
kában nem egy kórházi dolgozó 
roppant már össze. 

Mindez azonban még hagyján 
volna, ha a fizetésből meg is tud-
nának ezek az emberek élni. Erről 
szó sincs. 103 forint az átlagos havi 
fizetés. Ebből levonják a koszt, la-
kás és világítás díját, ugy-hogy nem 
kapnak heten kint többet kézhez 

2 0 — 2 5 forintna'l. 

Könnyíteni kell ezeknek az embe-
reknek a helyzetén — mondotta 
Gyenes elvtárs. Fel kell emelni a 
segédszemélyzet létszámát. 

A bizottság a javaslat nyomán el-
határozta, hogy a segédszemélyzet 

Egy közgazdasági lapban olvas-
suk, hogy a stabil pénz csak addig | 
probléma, amíg nincs. Ha már meg-
van, akkor új problémával törődhe-
tünk. Az illető lap cikkírója elsőnek 
említi a dolgozó nép életszínvonalá-
nak minél magasabb fokra való 
emelését és mi is egyetértünk ab-
ban, hogy a sikeres stabilizáció 
után ez a legfontosabb teendő. Vi-
tathatatlan, hogy a stabilizáció sike-
res volt és a forint egyike Európa 
legjobb pénznemeinek Az viszont 
már igen sajnálatos és eléggé el 
nem ítélhető, hogy az infláció kon-
junktúralovagjaival, akik szükségké-
pen a forint ellenségei is, nem szá-
moltunk le elég radikálisan S ez 
nem a mi hibánk, nein a dolgozó 
nép, a forint tulajdonképeni megte-
remtőjének hibája. 

iétszámának feleme!ese érdekében fel-
terjesztést intéz a Népjóléti Minisz-
terhez. 

Gyenes elvtárs második felszóla-

lásában az elmebetegek súlyos hely-

zetével foglalkozott. 

Rongyokban vannak 

az elmebetegek 

mondotta. Van olyan, akinek sem 
felső, sem alsó ruhája nincs. így a 
télen, számításba véve a tüzelő te-
rén fennálló állapotokat a biztos 
megfagyásnak vannak kitéve. Segí-
teni kell a társadalom és az élet e 
szerencsétlenjein. 

A bizottság az aiispán és az igaz-
gató főorvos vezetésével megtekin-
tette az idegosztályt. Minden képze-
letet felülmúló borzalmas kép tárult 
elénk. A gyenge őszi napsütésben 
dideregve összehúzódó teljesen me-
zítelen embereket láttunk. Egyiken 
nem volt egyébb. mint . egy cafa-
tokban lógó lepedő. Ágyneműjük 
nincs, fűtésre gondolni sem lehet, 
takaróról rnég álmodni is alig. 

Ez a helyzet tarthatatlan — így 
állapította meg a bizottság — ezért 
a napokban érkező UNRRA szállít-
mányokból a kórházi elmebetegek-
nek kell juttatni. 

Még sok-sok bajt tudnánk felso-
rolni, amelyek mind a háború kö-
vetkezményei. Nincs tüzelője, bur-
gonyája sem a személyzetnek, sem 
a kórháznak. A bizottság minden 
lehetőt elkövet a kórház igazgató-
sággal együtt. ¡A keretek és a lehe-
tőségek azonban izükre szabottak. 

Ahogy visszajövünk a most éledő 
gyermekkórházból, elnézzük a kórház-
épületrengetegét. parkját. Szép ez a 
kórház, talán nincs is sok ilyen az 
országban. A háború végigszántott 
itt is, de hisszük, s higyjenek ebben 
a kórházi dolgozók is, nem telik 
bele két esztendő s a kórházzal ők 
is rendbe jönnek. 

Csak még egyet! A kórházi bi-
zottság ülésén a Kisgazdapárti ta-
gok nem voltak jelen, sem most, 
sem a múltban. Őket nem érdekli 
a kórházi betegek, a kórházi dolgo-
zók sorsa. Semmi, csak egy a fon-
tos az ö szemükben: magas legyen 
a tejár, a búzaár, a baromfiár, hogy 
degesz legyen a buksza! 

Nagyon szomorú, hogy ma, a sta-
bilizáció harmadik hónapjában nem 
a dolgozók életnívójának emeléséért 
kell küzdenünk, hanem a feketézők, 
a spekulánsok ellen kell harcot hir-
detnünk, mert tény az, hogy szerte 
az országban és itt, Szentesen is el-
burjánzott a 

fekete kereskedelem 

Nézzünk csak széjjel a saját por-
tánkon, szűkebb hazánkban: Szente-
sen. Hol vagyunk a kezdeti sikerek-
től, amikor sovány fizetésünkből, 
munkabérünkből aránylag minden 
fontosabb közszükségleti cikket be 
tudtunk szerezni a piacon, az üzle-
tekben stb. 

Nincs tojás, nincs krumpli, nincs 
ruhaanyag, ha viszont valami eset-

leg van is és az ára iránt érdeklő-
dünk, rádöbbenünk arra, hogy 

eltolódtak az árak 

és, hogy pontosan fejezzük ki ma-
gunkat: felszöktek az árak. S még 
azt is hozzá kell tennünk, hogy van 
minden, ha valaki meg tudja fizetni, 
mert illegális úton minden kapható. 

Száz szónak is egy a vége: me-
gint baj van s még mindig nem ké-
ső az iugyenélőkkel, a haszonlesők-
kel való 'maradéktalan leszámolás. 
Sok van a rovásukon: nem volt elég 
nekik az. hogy az infláció alatt pél-
da nélkül álló nyomorúságot zúdí-
tottak a dolgozókra és büntetlenül 
mérhetetlen vagyonokat harácsoltak 
össze, de még most sem férnek a 
bőrükben, elragadta őket a vagyon-
szerzés láza, a tőke imádata, s nem 
átalják újabb nyomorba dönteni ezt 
a szerencsétlen országot. 

Jöjjön a megtorlás! 
Felvetődik a kérdés: Hol keressük 

ezeket a „szerencselovagokat"? — 
Itt vannak közöttünk, foglalkozásuk 
nincs, de pénzük annál inkább van 

Figyeljünk: éjtszaka búzával és 
egyén terményekkel megrakott autók 
száguldanak ismeretlen cél felé. A 
házaknál dühöng az árdrágítás, nem 
ritkaság az egyforintos tojás, esetleg 
a hivatalos árnak háromszorosáért 
eladásra kínált burgonya és <»gyéb 
élelmezési cikk. 

Itt vannak 
Naponta egy-két óra munka, eset-

leg egy-két napi „robot" után egész 
héten át tartó pihenő, persze a ma-
guk módján: éjtszakákon át mulat-
nak. duhajkodnak a kocsmákban, 
szórják a pénzt. Könnyű nekik, mert 
könnyen jutottak hozzá. S amíg az 
egyik oldalon folyik a pezsgő és azt 
sem tudják, mit csináljanak a nagy 
jólétben, hogyan élvezzék ki minél 
jobban az infláció alatt szerzett va-
gyonukat, hogyan költsék el az újabb 
spekulációs üzletek hasznát, addig 
— a dolgozó proletár elérkezett 

a tél küszöbére 
s keserves kétségbeeséssel vár a 
segítségre. Nincs tüzelő, nics zsír, 
nincs ruha és nincs cipő. 

Elég voltl Jöjjön, aminek jönnie 
kell, de akkor sem tűrjük tovább, 
ezeket, a legsötétebb fasiszta időket 
is megcsúfoló, égbekiáltó arányta-
lanságokat. A dolgozó kisember 
súlyos adókat fizet, de aki fe-
ketézik, akinek nincs a közösség 
szempontjából hasznos foglalkozása 
s emellett kilószámra van eldugott 
aranya, az tiem fizet adót, az nem 
vesz részt a közteherviselésben. Az 
nyugodtan dőzsöl, megvan neki 
mindene, mi viszont fázunk, ron-
gyosak vagyunk s nemsokára — 
ha így halad — éhezni is fogunk. 

Igen, jön a megtorlás. A dolgozó 
nép egy emberként áll ki a Szo-
ciáldemokrata Párt követelései mellé: 

Adóztassák meg az inflációs va-
gyonokat Vezessék be a progresszív 
adórendszert, tegyék adómentessé a 
létminimumot és rakják át azok 
vállaira a közteherviselést, akik az 
infláció alatt a dolgozók bőrére 
spekulálva vagyont gyűjtöttek ma-
guknak. Kíméletlenül el kell bánni 
a feketézőkkel, az ingyenélőkkel és 
mindazokkal, akik a magyar demo-
kráciát 

akár gazdasági, 

akár politikai 
síkon támadni merészelik. Ha ezeket 
a feladatokat mielőbb és gyökere-
sen megoldjuk, akkor elmondhatjuk, 
hogy a politikai és gazdasági sta-
bilizáció sike rei járt és a megtisz-
tult ország hozzáláthat a népi demo-
krácia megvalósításához és a dol-
gozók életszínvonalának emelése 
nemcsak jelszó, hanem valóság is 
lesz. 

Gazdasági vonalon is 
támad a reakció 



R z új szentesi köz í ró és pur i f i ká tor : 

Szemenye i T i v a d a r Mö október 18. Róm. kat. Lukács ev. 
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Vízállásjelentés : Tisza 17-én 247. Kurca 
178. Körös 191. 

Hömérsékiet: 6 C fok. 

Időjárásjelentés Mérsékelt északi, 
északnyugati szél. felhőátvonulások. A hő-
mérséklet alig változik. 

Ügyeletes gyógyszertárak : Október 12— 
18 ig a Petőfi-utcai Hajnal" (lile) gyógy-
szertár tart ügyeletes szolgálatot. 

New-York és London 
Ebben a pillanatban tettem le az 

iíjsagot. Ezt olvastam benne: „Az 
idegenek ugyanis ismét szívesen jön-
nek Magyarországra, ha .. . Magyar-
ország nem lesz túldrága nekik. 
Mert bizony most Magyarország 
igen drága a külföldiek számára. 
Akár az amerikai akár az angol 
árakhoz viszonyítva a budapesti 
árakat, New-Yorkban és Londonban 
minden olcsóbb." Olvastam ezeket a 
sorokat és elgondolkoztam rajtuk. 
Én nem megyek se New-Yorkba, se 
Londonba, mégcsak Budapestre se 
megyek el, hanem visszafordulok a 
múltba és megmaradok Szentesen, 
hogy megállapítsam azt, hogy drá-
gaság van . . . Ehhez nem kell se 
amerikainak, se angolnak lenni, 
csak egyszerűen benszütött szentesi-
nek, esetleg olyannak, aki még kí-
vül se volt a város határain, hogy 
megállapítsa az igazságot: őrülten 
tobzódik a drágaság... Kezdem 
azon, hogy drága a kenyér. Azért 
drága, mert a 40 forintos búzát 
hivatalosan megdrágítják az MSZK 
javára 55 forintra .. . És ha már 
ezen kezdtem, minden malicia nél-
kül megállhatok itt. Mert ez a drá-
gítás a legrosszabb. Semmi se lehet 
drága, de a kenyérnek semmi esetre 
se szabad azért drágának lenni, 
mert hivatalosan megdrágítják a 
búzát... Persze, hogy azonnal kész 
a jogcím arra, hogy a pengőben 
tizfilléres szeg egyforintos legyen, 
hogy a szappan nyolcvan fillér pen-
gőé rtékről nyoje-tiz forintra rúgtas-
son fölfelé. És így tovább... Mi 
sem természetesebb,-mint az, hogy a 
békében 50 jorintos kész férjiruha 
szövetének méteréért most 70 forintot 
kérnek és ez még olcsó, ha meg-
gondoljuk, hogy egy tojásért meg 
kell fizetni az 50 fillért is... Hogy 
Londonban és New-Yorkban nem 
igy van, az a newyorkiak és a lon-
doniak szerencséje. s mi is nagyon 
szívesen vásárolnánk olcsóbban, ha... 
Nem mondok semmit, mert nem tu-
dom. hogyan lehetne például olcsóbb 
a 11 forint 40 filléres cukor... 

(xa) 

Német tudósok további husz 
főnyi csoportja érkezett az Egyesült 
Államokba, akik az amerikai haderő-
vel való szerződés alapján titokban 
tartott helyeken fognak dolgozni. 

Megkezdődött a belgrádi katonai 
törvényszék előtt 32 háborús bűnös 
katona pöre. A vádlottak 1500 ju-
goszláv hadifoglyot küldtek halálba. 

Az amerikai magyar követség 
táviratban értesítette a magyar kor-
mányt, hogy az Ínséges országok 
megsegítésére szervezett gyűjtőakció 
100 ezer dolláros adományt küld a 
magyar gyermekeknek. 

— A mentők hívószáma 116. 

A Szentesi Újság hasábjain új 
közíró jelentkezett. Az eddigiekből 
úgy látszik, hogv igen fontos meg-
bízatást kapott laptársunknál: ő tölti 
be az erkölcsbíró, a közéleti tiszta-
ság őrének szerepét. 

Nagyon örülünk, ha a fiatal de-
mokráciában fiatal erők kapcsolód-
nak be a társadalom- és országépí-
tő munkába. Szívesen is fogadjuk 
az ifjú titánokat, különösen akkor, 
ha a szerep, amelyre vállalkoznak 
illő is hozzájuk. A baj ott van, igy 
a jelen esetben is az a bökkenő, 
hogy laptársunk választása az er-
kölcsbírói szerep betöltésénél nem 
mondható egész szerencsésnek. 

A Szentesi Újság ugyanis politi-
kai napilap és így közíróitól és pu-
rifikátoraitól azt várja el a közön-
ség, hogy meggyőződéses képviselői 
Ifgyenek az eszmének, melynek szó-
szólóiul elszegődnek. Nézzük naptá-
ri stílusban Szemenyei Tivadar kol-
légánk egyéves pályafutását: 

1945 augusztus 1. Szemenyei 
Tivadar, mint a Szociáldemokrata 
Pán tagja a Barátság-Mozi üzemve-
zetőjénél jelentkezik. Szeretné a mo-
ziszakmát elsajátítani, önkéntes gya-
kornokként működik. Nem sokkal 
később gramofonlemezeket kölcsö-
nöz, majd elad a mozinak. A leme-
zek egy részének jogos tulajdonosa 
jelentkezik és visszaköveteli azokat. 
Szemenyei elvtárs elmarad a mozi-
tól és a párttól is. 

1945 október vagy november. 
Szemenyei Tivadar Madisz-jel vény-
nyel a gomblukában jelentkezik a 
Nemzeti Bizottság titkári hivatalá-
ban. Rendőrséghez akar pályázni, 
politikai bizonyítványt kér. Szeme-

Takács Ferenc elvtárs földmíve-
lésügyi államtitkár az ország ár és 
belvízvédelmi készültségének hely-
reál litása érdekében hitelhez juttatja 
az Ármentesitő Társulatokat. E hi-
tel révén elvégezhetik a feltétlen 
szükséges csatornatisztítási és töl-
tés helyreállítási munkálatokat. A 
munkák jelenleg 5 ezer kubikosnak 
nyújtanak munkalehetőséget. 

Csongrádmegyében a következő 
munkálatokat végzik el: 

1. A Körös-Tisza-Maros Ármen-
tesítő Társulat területén Vckerdi 
Sándor igazgató főmérnök által 

nyei elvtársat a Kommunista Párt 
egyes vezetőegyéniségei támogatják. 

1946 március. Szemenyei Tiva-
darral sűrűn találkozunk az utcán. 
Még mindig a Madisz-jelvény dísze-
leg rajta. 

1946 május. Szemenyei Tivadar-
ral egy Kossuth-utcai textilüzletben 
találkozunk, élénk megbeszélésbe 
melegedve a kereskedővel. Mint ha-
tározottan emlékszünk motor-üzletről 
van szó. 

1946 október. Szemenyei Tivadar 
a kisgazdapárti Szentesi Újság ha-
sábjain cikkezik és védi a szentesi 
erkölcsöket. 

Ennyi, amit mi tudunk. Hozzá-
vehetnénk azt is, amit mások tud-
nak. Nem tesszük Nekünk nem ér-
dekes, de a szentesi közönségnek 
sem. Csak egyet teszünk a fentiek-
hez. Még ha az új közíró olyan elő-
élettel birna, amely őt az erkölcsbí-
rói szerepre predestinálná, akkor is 
vitatható az, hogy olyan dolgokról 
és olyan személyekről illő-e írni, 
akikre érvényes á régi mondás: A 
halottakról vagy jót, vagy semmit! 
Mert Kiss Gyula esetére ez a mon-
dás ráillik. 

Most még egy kérdésünk van az 
Erdőháti Nagy Jánosokhoz és Nagy 
Dánielekhez. Vájjon a Szemenyei 
Tivadarok teste»ítik-e meg az Önök 
szemében a kisgazda, a kisparaszti 
politikát ? Vájjon a sokmilliós kispa-
rasztság mit szólna, ha kiállna elébe 
új kollégánk, s kifogástalan öltözé-
kében kijelentené: Urambátyáim, én 
már valódi kisgazda vagyok, effelöl 
nincs kétség, hiszen már nem té-
vesztem össze a kistőkei tarlót a 
táncparkettel. 

megjelölt munkahelyeken ezer mun-
kás. 

2. A Szeged-vidéki Ármentesitő 
Társulat területén Paop István igaz-
gató főmérnök által megjelölt mun-
kahelyeken 400 munkás.. 

3. A Felsőtorontáli Ármentesitő 
Társulat területén Morvái Vilmos 
igazgató főmérnök által megjelölt 
munkahelyeken 100 munkás. 

Takács Ferenc elvtárs földmíve-
lésügyi államtitkár, mint országos 
árvízvédelmi kormánybiztos óriási 
erőfeszítéseket tesz, hogy a rendel-
kezésére álló korlátozott anyagi le-
hetőségekkel is leküzdje az árvíz-
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Ország - Világ 
A szegedi lakáshivatalban vizsgá-

latot tartott a népjóléti minisztérium. 

A libazsír árát 18 forintban álla-
pították meg. 

Megindult a székesfehérvári köz-
munka. 

A török kormány a Dardanellák 
kérdéséről tárgyalt az amerikai an-
golszász követtel. 

A Qroza kormány visszaadta a 
székely nép birtokába a Csíki ma-
gánjavakat, amelyeket az 1911. évi 
első földosztási törvény alapján ki-
sajátítottak az állam részére. 

Felemelték a magánbankok betéti 
kamatlábát is. 

Cukorgyár létesül Szabolcs vár-
megyében. 

Szerkesztősegi 
nyilatkozat 

A Magyar Alföld 1946 október 
1 T-i számában „Nyilttér" rovatban 
Sima Ferenc reflektál hibaigazitó 
nyilatkozatunkra. Megállapítjuk, hogy 
a nyilatkozat tartalma nem fedi a 
valóságot. Sima Ferenc a Szentesi 
Lapnak szerkesztőjéül soha kijelölve 
nem lett sem helyi pártszervezetünk, 
sem központunk részéről. 

Szentes, 1946 október 17, 
A Szentesi Lap szerkesztősége. 

36 vagon 
burgonyát kap 

a vármégye 
Dr. Kunszeri Béla alispán közölte, 

velünk, hogy most érkezett meg a 
közellátási kormánybiztosság értesí-
tése, amely szerint Csongrád vár-
megye 36 vagon burgonyát kap 
Szabolcsból. A burgonya elosztása 
az egyes községek között folyamat-
ban van. Elsősorban a közkórház 
szükségletét fogják kielégíteni. 

V á l t o z á s o k 
a z a m e r i k a i 
k o r m á n y b a n 

Az egyik svájci lap az amerikai 
kormányellentétekkel foglalkozik, a-
melyek több miniszteri tárca új be-
töltéséhez vezetnek. Egyre inkább 
azok jutnak túlsúlyba, akik a Szov-
jetunióval való megegyezést kíván-
ják. Amerika németországi politiká-
jában is változások várhatók. Nagy 
amerikai rétegek követelik Byrnes 
irányelveinek revízióját. 

veszélyt. Ez az intézkedés is azt 
bizonyítja, hogy Takács elvtárs, aki 
megyénk szülöttje és a szocialista 
mozgalom egyik legrégibb harcosa 
szivén viseli az itteni kubikosok 
nehéz helyzetét és szocialista öntu-
dattal tesz meg mindent a kubiko-
sok munkához juttatása érdekében. 

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

M a p á r t e s t 
Szombattól. Szenzációs zenés.táncos amerikai f i lm : 

Aki mer az nyer 
Előadások hétköznap fél 6. fél 8, vasárnap fél 4, fél 6. fél 8 órakor. 

Takács Ferenc elvtárs 

a kubikosokért 

O k t ó b e r i g á n pénteken n n f l p f t a Barátság moziban 
e s t e h é t 6ra8 k e z d e t t e l F U 1 1 W t l I 
Előadó: Lendvay István elvtárs. Mindenkit szereieltel várunk. 
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— Közkegye lemben részesének 
az augusztus elseje előtt megszökött 
honvédek. 

— Gö r ögo r s z á gbó l érkező jelen-

tések szerint a zavargások egyre 

nagyobb méreteket öltenek és már 

átterjedtek Dél-Theszáliára is. 

— Kedden déle lőt t megérkezett 

Szombathelyre a felszabadulás utáni 

rendszeres légijárat első gépe. 

— A bo l g á r közlekedésügyi mi-

niszter fogadta Magyarország kikül-

döttjét, akivel a két ország közötti 

távbeszélő hálózat létesítéséről tár-

gyalt. 

— Had igondozo t t ak .A „Honsz" 
Elnöksége felhívja tagjait, kiknek 
kedvezményes tűzifára van szük-
ségük, sürgősen jegyeztessék elő va-
sárnapig a Koncz trafikban. 

A textil és d iva tá ru keres-

kedők üzleti záróráját október 31-

től reggeli 8 órától 3 óráig állapí-

tották meg, a polgármester jóváha-

A m e g y e é s az a s z t a l o s 
Irattári állványra volt szüksége a 

vármegyének. Annak rendje és mód-
ja szerint megrendelték egyik köz-
tiszteletben álló szentesi asztalos-
cégtől. Az anyag háromnegyed ré-
szét a megye adta és elkövette azt 
a hibát, hogy a munkadíjat nem al-
kudta ki előre. 

Nagy nehezen el is készült az 
állvány. Egy asztalossegéd állította 
íel, három napot vett igénybe a 
munka. Most aztán megérkezett az 
asztalos számlája. 

Az iratállvány felállítása kb. 1500 
forintba kerül. (Pesten egész szo-
ba irodabútort lehet ennyiért venni 

Szerk.) Kiderül a számlából, hogy 

az asztalos 48 munkanapot számít 

fel. Felszámítja az anyagárai is úgy 

hogy 750 forintba kalkulál egy 

köbméter fát. Figyelmen kívül hagy-

ja azt, hogy az anyag jelentős ré 

szét a megye adta. S mindennek a 

tetejébe még külön 10 °/o hasznot 

is kér. 

Ugy látszik az asztalos-cég sür-

gősen pótolni kivánja, amit a hábo-

rú utan — amint jobboldali körök-

ben mondani szokás — „zavaros*' 

légkörben elveszített. A megye pe-

dig nem járna így, ha a szegény 

kisiparosokkal dolgoztatna. 

PÁRTH ÍREK 
Október 18-án pénteken 6 

órakor pártest a Barátság moziban. 

Előadó: Lendvay István. 

A Zsoldos R. T. üzemi frakciója 

október 20-án. vasárnap d. e. 11 

órai kezdettel a Pártszékházban ülést 

tart. Kérjük azokat is, akik jelenleg 

nincsenek munkában, felétlenül je-

lenjenek meg. 

Két éve gyilkolták meg 

KOLTÓI ANNÁT 
Október 16-án volt kétéves évfor-

dulója annak, hogy a nyilas pribék-

uralom tébolyultjai orvul meggyilkol-

ták Mária Terézia-téri lakása küszö-

bén Koltói Anna elvtársnőt, a szoci-

alista nőmozgalom nagy harcosát. 

K o l t ó i Anna vasmunkásnőként 

kezdte a proletariátusért áldozott éle-

tét. Tagja volt az országos nőszer-

vező bizottságnak, a fővárosi törvény-

hatóságnak és az OTI elnökségének 

is. Mindeme helyeken hősies küz-

delmet folytatott ¿szocialista nőkért, 

a szocialista eszméért. Természetes, 

hogy a szabadság gálád eltiprói az 

elsők között végeztek vele. Életét, 

pályájának tisztaságát, küzdelmeinek 

szép eszmeiségét példaként keli meg-

őriznünk és emlegetnünk. 

Nagy szociáldemokrata 
győzelem Németország 

angol övezetében 
A németországi ango! megszállási 

övezetben mo»t voltak a községi vá-

lasztások. A legtöbb szavazatot a 

Szociáldemokrata Párt jelöltjei érték 

el. Közvetlenül utánuk a Keresztény 

Demokrata Párt következik. A sza-

vazók száma meghaladta a 13 mil-

liót. A francia övezetben is befeje-

ződtek a válaszfások. A szocialisták 

itt 521.343 szavazatot kaptak. 

A magyar békedelegáció 
hazautazott Párizsból 
A magyar békedelegáció Gyön-

gyösi János külügyminiszter vezeté-

sével kedden este a menetrendszerű 

Arlberg-expresszel elutazott a francia 

fővárosból. A békeküldöttség bú-

csúztatására a Gare de Lyonon meg-

jelent Auer Pál magyar követtel az 

élén a magyar követség valamennyi 

tagja. Ott voltak a párizsi Magyar 

Függetlenségi Mo.galom vezetői és 

igen sokan a párizsi magyar koló-

nia tagjai közül. 

.Néma bál« 

Budapes t I. ok tóber 18. 

8: Háztartási alkalmazottak ne-

gyedórája. 9: Honvédzenekar játszik. 

12 10: Merényi Ágnes gordonkázik. 

13: A házmegbízott és a munkanél-

küliség. 13.15: Jazzmuzsiíca. 14.20: 

Hanglemezek. 14 30: Jobb fűtés ke-

vés tüzelővel. 14.50: Gitárkettös ját-

szik. 15.15: Rádióiskola. 16.10: A 

Magyar Nők Demokratikus Szövet-

ségének műsora. 16.25: Szalonzene-

kar játszik. 17: A Szakszervezetek 

szerepe az államosításokban 17.10: 

Szakszervezeti híradó. 17.15: Szalon-

zenekar játszik. 17 45: Sportközlemé-

nyek. 18.15: Gyermekbarátok műso-

ra. 18.30: Kamarazene. 18 45: Világ-

híradó. 19: Dalok. 19.15: Versek 

19.30: Faluhíradó. 20.20: A Rádió-

zenekar játszik. 21: Rádió a rádió-

ról. 21.05- A Rádiózenekar folytatja 

7o n2ráK 2 1 4 0 : A n £ ° ! nyelvoktatás. 
22.20: Halk melód-ák. 22 40: Az or-
vos és a halál. Mesejáték. 23.30: 

A szentesi Z'ldkcreszt gyermek-
kelengye alap javára „néma bálát" 
rendez. 

Az államkassza azonban nem bír-

ja a terheket s így az áldozatra kész 

jó társadalom álljon elő. Csakhogy 

az annyiszor és annyi oldalról igény-

be vett szegény magyar társadal-

mat, már nehéz újabb és újabb 

! adakozásra rávenni. 

I A szentesi Zöldkeresztcs Egész-

ségvédelmi Szolgálat a rászoruló 

családoknak csecsemökelengyét óhajt 

biztosítani, azért, hogy a jövőben 

ne történjen meg az, hogy a zöld-

keresztes testvér minden anyagi for-

rás híjján tehetetlenül álljon nőtársa 

ágyánál ahol a kis újszülött ron-

gyokba pólyázva hever. 

Tehát a „néma báJ„ is az ada-
kozásnak egy, az időkhöz alkalma-
zott módja. 

Mindenkinek kötelessége segíteni 

ebben a szentcélú munkában Jegy-

igényeiket bejelenthetik az iskolákban, 

városi és vármegyei tisztifőorvosi 

hivatalban és a partokban. 

Váltsák meg tehát mentől többen 

erre a „néma bálra- jegyeiket. 

Dr. Tóth Antal 
tisztiorvos. 

Téli fodrász m u n k a i d ő : Nyitva 

reggel 8 - 12-ig, délután 2— fél 6-ig 

(szombaton 8-ig). Hétfőn délután 

vál:ozatlanul zárva. 961 

Amer ika i t a l á lmány a hideg 
„dauer", készi i Gallasz Kossuth-utca 
18 s?ám. % o 

Birkózóink sikere 
Újpesten 

Vasárnap a:? Újpesten megrende-

zett országos 11. osztályú birkózó 

versenyen a Szentesi MÁV szenior 

birkózói is résztvettek. A versenyen 

több mint száz versenyző indult. 

A szentesi fiúk 2 második, 1 har-

madik és 3 negyedik helyezést ertek 

el. Névszerint, lepkesúlyban 22 in-

duló között 2-ik Zsókii . Légsúly-

ban 17 induló közül 4-ik Bélteki. 

Pehelysúlyban 22 induló között 3-ik 

Bors. Könnyűsúlyban 18 induló kö-

zött 4-ik Szalai. Váltósúlyban 14 

induló között 2-ik Virce és 4-ik 

Dömsödi. Részletes eredmények pont-

versenyben 1 —2-ik Veszprém- Vas 

6—6 pon», 3-ik Szentesi MÁV 5 

pont, 4—5—6 7—8-ik Testvériség, 

Csepel, Hódmezővásárhely, Duna-

keszi, Magyarság, Vasutas Előre 

4 - 4 pont. 9-10-11- i k Szolnok, 

Pécs, Ganz T. E. 3 - 3 pont. 12— 

13-ik Nagykőrös, Budapesti Rendőr 

E. 2—2 pont. 14-ik Törekvés 1 

pont. 15-ik Újpest 0 ponttal. 

B R A U N - E C E T 
Állandóan. 

Breun Saivator 

rum- és likőr különlegességek 

Drehcrés Kocstliu-cukorkák 
nagy \ 5lasztékban. 

Beszerr.-ihetck : 

Böszörményiné l a Felsőpárton 

Cukor-, góelőjegyvés és osztás 

S A K K 
Vasárnap délu'án a SzlM-otthon-

ban megtartott Szociáldemokrata 

Párt — SzlM barátságos sakkmér-

kőzés 4:4 arányban, eldöntetlenül 

végződött. A Szociáldemokrata Párt 

részéről Mácsai, Babovka I., Kónya 

és Köveshegyi, míg a SzlM részéről 

Miskolczi II., Nagy, Darabos és 

Miskolczi I. nyerték meg játszmái-

kat. 

F. hó 20-án, vasárnap délután 5 

órakor a Ref Körben a Sakk Kör 

és a SzlM csapatai között barátsá-

gos sakkverseny lesz rendezve. A 
SzlM mult vasárnapi csapatát 

szerepelteti a versenyen. 

MisKolczy II. nyerte az ifjúsági 
sakkbajnokságot. A második helyért 
Kovács és Darabok párosmérkőzést 
játszik. 

Elveszett Kossuth-utcán egy 

drapp hosszú fiúkabát. Megtaláló 

Vecseri-utca 28 alatt adja át. 

A s s z o n y o m ! Ne hanyagolja el ma-

gát, hozassa rendbe Túrinál a haját 

Üzlet Rákóczi F. u. 1 szám. 

S P O R T 
A vasá rnap i b a j nok i f o rdu l ó 

Tovább pereg az őszi bajnokság, 

s vasárnap mái a 7. fordulót vív-

ják 3 csapatok. Az érdeklődés a 

KTK-Cs. Barátság mérkőzéseié for-

dul, s a Cs. Barátság esetleges 

győzelme esetén nigyon nagy lé-

pést tehet a bajnokság felé, való-

színűbb azonban az. hogy az ott-

honában játszó és az utóbbi két 

hétben gyengélkedő KTK végre ki-

vágja a rezet. Itthon a MaDISz 

játszik a KMÁV-val, s biztos győ 

zelmet fog aratni. Érdekesség: Má-

csai játéka volt egyesülete ellen. A 

MÁV hullámvölgyben lévő csapata 

nehéz mérkőzés elé néz. Mindszen-

ten, különösen a KTK elleni pont-

rablás adott szárnyakat a mind-

szentieknek, s alig hisszük, hogy a 

két pontot elhozzak a vasutasok. 

A többi mérkőzésen: a KifE-Majsa 

mérkőzés riyilt, a KRVSE biztosan 

győzni fog Szabadszálláson, szint-

úgy az olyan előnyösen megismert 

Kiskunhalasi MÁV győzni fog Cson-

grádon a T isza ellen, s a János-

halma a KuTE ellen. 

A MÁV 11. KuTE ellen, a MaDISz II. 

pedig b HTVE II. ellen idegenben 

játszik II. o. bajonki mérkőzést. 

— o — 

Vas és* fémmunkasos Szakszerve-

zete futball játékosainak figyelmébe! 

A csoportok egymásközötti mérkő-

zésének oeosztasa megtörtént. Szom-

baton d. u. féi 3 órakor csoportunk 

játszik. Kérem a játékosok megje-

lenését a pályán. Megbízott 

— o — 

A középiskolai Országos és Ke-

rületi labdarugóbajnokságokat 1946-

47. iskolai évben is megrendezik. 

Első mérkőzés f. hó 18-án d. u. 

3 órakor lesz az „Erzsébet-kerti" 

sporttelepen, amikor is a hódmező-

vásárhelyi rei. g.mnázium válogatott 

labdarugócsapata méri össze erejét 

a szentesi áll. „Horváth Mihály8 

gimnázium diákjaival. 

Reméljük, hogy diákjaink tMiasan 

megállják a helyüket, amit már a 

muitban is oly sokszor bebizonyí-

tottak. Ezután kéljük a város sport-

szerető közönségéi, hogy az után-

pótlás mérkőzéseit látogatásával tá-

mogassa. 

Szentesi gimnázium 
íutballsza kosztálya. 

M E G É R K E Z E T T — a 

Szocializmus 
legújabb szama. Kapható a pártszék-
házban. a kiadohuetntban cr m újság-
árusoknál. Hármas s. ám éra 5 Forint. 

EGY db fejőstehén és egy db 6 hó-

napos süldő eiadó. Kenderfonást 

vállalok, Lázár Vilmos u. 17. r>y 

Épü le t f aanyag gerenda, deszka, 

hódfarkú laposcserép és tégla van 

eladó. Cím a kiadóban. 

ELADÓ 
aszta l , szekrény, dezsa , 

f e k e t e t é l i k a b á t , 

sodronyköté l 

KOSSUTH u. 13 a. 
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