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Megkezdődött a fokozott 
hadifogolyszállitás 

A szentesi Hadifogoly Fogadó 
Bizottságtól nyert értesülés alap-
ján örömmel közöjök, hogy fiaink 
hazaszállítása fokozott ütemben 
megindult. Egyik 1 5 0 0 - 2000 res 
szerelvény a másikat éri. 

Hazatérő fiaink elbeszélése 
szerint egész Oroszországban, 
amerre csak vonattal elhaladtak 
mindenütt készülődnek hadi-
foglyaink a hazatérésre. 

Az egyik hadifogolycsoport 
elbeszélése szerint alighogy meg-

érkeztek Debrecenbe, már irá-
nyították is őket családjaikhoz, 
mert a kővetkező szerelvény 
már ott volt. Annál is inkább 
örvendetes ez, mivel gvorsvonaíi 
sebességgel közeleg a szavazós 
napja, amikor is feltétlen szük-
séges, hogy minél nagyobb szám-
ban nyilvánuljon meg hazatért 
fiaink véleménye is a jövő Ma-
gyarország kormányzását elle-
tően. Tehát mi szentesiek is vár-
hatjuk, hogy az eddiginél na-

gyobb számban érkeznek fiaink 
Ezért felkér5 a Hadifogoly Fo-
gadó Bizottság Szentes város 
nemeslelkü adakozóit, hogy haza-
térő fiaink megvendégelésére. 
mint a múltban is tette, ismét 
vigyem tejet, pálinká* és ciga-
rettát. Lehetőleg a kora reggeli 
órákban vigyék ki a te jet , mert 
a legtöbb hadifogoly a 7 órai 
vonattal érkezik. Minden beér-
kező adományt hirlapilag nyug-
tázunk. 

l/agyondézsma-rendelet 
A hivatalos lap közli az egyszeri 

vagyondézsmáról és az egyszeri va-
gyonszaporulati dézsmáról szóló 
kormányrendeletet. 

Vagyonadó fizetésre kötelezettek 
azok a személyek és vállalatok, akik-
nek vagyonértéke 1947 január 1-én 
meghaladta a 75 ezer forintot. Ha 
a dézsma alapja nem haladja meg 
a 85 ezer forintot, hat százalékos a 
dézsma, ha pedig eléri az 1 millió 
forintot akkor 25 százalék. 

Vagyonszaporulati dézsmát azok-
nak kell fizetni, akiknél 1939 de-
cember 31 és 1947 január 1 közötti 
időben 50 ezer forintot meghaladó 
vagyonszaporulat mutatkozott. 

Ezerfőnyi karhatalom éjjel-nappal üldözi 
a visszaszivárgott SS banditákat 

A főváros budai o?dalan, amint 
ez köztudomásu, kisebb-nagyobb 
dombok és hegyek sorakoznak. Eze 
ken a vidékeken erdőségek is kö-
vetik egymáí.t. De az is köztudo 
másu, hogy a budai oldalon a fal-
vak tele voltak svábokkal. Főleg 
ezeknek a falvaknak a Lvab lakosai 
szédültek meg és lettek hivei a hit 
lerizmusnak. Ezeknek egy része 
mint SS legény szökött ki Német-
országba, ahonnan, mint az esemé-
nyek mutatják, ezren és ezren visz 
szaszivárogtak. Vannak köztük régi 
gyilkosok, akik nem mernek a saját 
falujukba bemenni, hanem az erdő-
ségedben bujkálnak, elhagyott iiá 
zakban ütnek tanyát és éjszakánként 
jarnak be a rokonaikhoz, a falvak 
ba. Ennek a nelyzetnek az ismere-
tében válik nyilvánvalóvá, hogy 
mennyire veszeiyesek lettek ezett az 
SS banditák, akik, amint ezt meg 
irtuk, legyilkoltak a mult heten öt 
kiskorú gyermeKet és megöltek több 
kiránduló felnőttet is. 

Szépasszony a háttérben ? 
Szentendre környékén, a pilisi 

hegyekben fölfedezett rémdráma óta 
mostmár öt nap telt el. Több, mint 
ezer főnyi karhatalom vette üldözőbe 
a bujkáló banditákat. Nyomról-nyom-
ra, barlangról-barlangra, szakadat-
lanul folyik a hajsza a szentendrei 
gyilkos után. Sok uj nyomot talál-
ak, gyanús embereket állítottak elő, 
anukat hallgattak ki. De még min-

dig nem bizonyos, hogy a többszáz 
gyanúsított közölt ott van-e az a 
magas szőke 24 éves formájú fiatal-
ember, akit a kirándulók esetleg 
fölismernek. Egyébként olyan beje-
lentés érkezett, hogy ez a fiatalem-
ber halálosan szerelmes volt abba 
a szépasszonyba, akinek a két kis-
korú fiát a gyilkos esetleg azért 
teritette le, mert a fiuk elmondot-
ták apjuknak, ha a legény belopó-
zott az anyjukhoz. Itt megjegyezzük, 
hogy száz holdas földbirtokosról 
•an szó és a házaspár két tanyával 

rendelkezik. A férj hol az egyik, 
hol a másik tanyán van. Most az a 
feltevés, hogyha valóban a szerel-
mes fiatalember volt a gyilkos, ak-
kor bosszubol teritette le a két fiút, 
ugyanakkor pedig a kirándulókat és 
a fiuk kiskorú fársait a?ért ölte 
meg, nehogy elárulják, hogy ő volt 
a tettes. 

Hónapok óta 
garázdálkodtak 

Ott, ahol a tömeggyilkosság tör-
tént, fél kilómé'erre van a Dreher 
kastély, annak a közelében pedig egy 
barlang. A nyomozók ebben a bar-
langban öt ki!ó sulyu géppisztoly-
töitényhalmot találtak. Attól* néhány 
lépésnyire tűzhely nyomai mutatták, 
hogy esetleg fél nappal előbb a 
barlangban még emberek tanyáztak. 
Ugy hivjak ezt a . barlangot, hogy 
„Macskalvuk". Oda is bementek és 
látták, hogy szénából ágyazott fek-
vőhelyek vannak. Ettől a barlangtól 
800 méternyire húzódik az országút. 
Jelentkezett két fuvaros, akik elmon-
dották, hogy három csavargó az 
esti szürkületben géppisztolyokkal 
megállította őket s elszedte tőlük 
az ennivalót és elrabolta a pénzüket. 

Több falu és több tanya lakója 
azt is bejelentette, hogy három fia-
talember esténként bekopogtatott az 
egyes házakba és ennivalót követelt. 
Olyan félelmetesen léptek föl, hogy 
nem merték őket visszautasitani, se 
följelenteni. Csak most, amikor 
látták, hogy rendőrségi emberek 
százai járják a határt és föltétlenül 
felszámolják a bandita-frontot, — 
merik kinyitni a lakosok a szájukat. 
Előadásukból kiderül, hogy hónapok 
óta garázdálkodtak az ismeretlen 
emberek. 

A legújabb jelentés szerint az 
éjszaka elfogtak három gyanúsított 
embert és nem lehetetlen, hogy ők 
voltak a gyilkosok. Köztük van 
egy magas, erőteljes, 25 évesnek 
látszó férfi is, akinek a személyle-
irása megdöbbentően egyezik a tö-
meggyilkoséval. 

Vérbosszú 
a nyilas őrnagyért 

Borzalmas hármas gyilkosság tör-
tént augusztus 18-án éjjel Mádon, a 
Szettel Tamás dűlőben. Hét hét kés-
szurással megölték Borcsik János 
gazdálkodót és feleségét, ugyanek-

kor, ugyanott Vándor Ilonát, 10 
éves Tibor fiukat pedig puskalövé-
sekkel gyilkolták meg. 

A rendőri nyomozás eddigi meg-
állapítása szerint a gyilkosság indi-
tóoka bosszú: Borcsik ugyanis né-
hány nap múlva terhelő koronatanú 
lett volna egy nyilas őrnagy tárgya-
lásán. 

A leperélyesebb nyomozás indult 
a gyilkosság ügyében. Az őrnagyot 
letartóztatták, de mindent tagadott. 

Magyarországot nem vették 
fel az Egyesült Nemzetek 
Szövetségébe 

A Biztonsági Tanács csütörtökön 
tárgyalta Magyarország felvételét az 
UNO-ba. A felvétel mellett egy kül-
dött szavazott, egy utasította el és 
kilencen nem vettek részt a szava-
zásban. Minthogy a felvételhez két-
harmados többség szükséges, ez 
esetben tehát hét szavazatnak kellett 
volna támogatnia Magyarország ké-

relmét. 
Ugyancsak csütörtökön döntött a 

Biztonsági Tanács a többi csatlós 
állam felvételi kérelméről is. Romá-
nia és Bulgária kérelmét visszauta-
sította, míg az olasz és osztrák fel-
vételi kérelmet elfogadta. E két 
utóbbi felvételét azonban a Szovjet-
unió megvétózta. 

A n g o l f ő p a p 
c s o n g r á d m e g y e i l á t o g a t á s a 

Néhány nap óta Magyarországon 
tartózkodik az angol Hewlett John-
son Canterbury érseki helytartója. 
Sajtónyilatkozatában megállapította, 
hogy amit itt látott, az fényes cá-
folata annak, amit a délkeleti de-
mokráciák ellen tüzet fújó sajtó ál-
lit. A magyarok gazdasági vonat-
kozásban már eddig is olyan ered-
ményeket produkáltak, amelyeket az 
angolok is példaként állithatnak ma-

guk elé. 
Közölte, hogy el fogja mondani a 

világnak: a Duna-Tisza táján dol-
gozó fiatal magyar demokrácia van, 
amely a példás rend, a vagyon- és 
jogbiztonság, valamint az egyéni 
szabadság országa. 

Itt emiitjük meg, hogy szombaton 
az érseki helynök Hcdmezővásár-
helyre látogat s lehetséges, hogy 
Szentesen is átutazik. 

A közmunkák fokozása 
A Tervtanács az újjáépítési mi-

nisztériummal karöltve kidolgozta a 
munkanélküliség enyhítésére szolgáló 
közmunkák tervét. A munkák céljára 
hárommillió forintot szavazott meg 

a Oazdasági Főtanács. Ez az összeg 
majdnem egészében a munkabérek 
kifizetésére fordítható, mert a köz-
munkák keretében utakat, csatorná 
építenek, ahol az anyagköltség cse 

t 
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kély. 
A közmunkákhoz szükséges pénzt 

a vármegyék még augusztus folya-

mán megkapják, így a legközelebbi 
jövőben Pest megye 240.000, Békés 
214.000, Csanád 137.000, ílajou 
144.000, Szat már-Bereg 132.000, Szol-
nok megye 364 000 foriniot kap. 

halálbüntetés Csongrádmegye a napokbtn soroh- | A 
kivül kapott ilyen célra pénzt. Ujabb j 
kiutalásra sor kerül. I e l t O r l é S 6 

Ezekkel a munkákkal augusztus 
ban 9013 munkás jut munkához 

Marosán György elvtárs : 

A Viharsarok a múltban is 
teljesítette történelmi feladatát 

Marosán György a Szociáldemo-
krata Párt főtitkárhelyettese rádió 
előadás keretében ismertette a szo-
cialista mozgalom harcait a magyar 
vidéken. A szocialista mozgalom a 
múlt század utolsó évtizedében ju-
tott el komoly formában a vidékre 
s erejét a viharsarok immár törté-
nelmi jelentőségű arató-sztrájkja jelzi. 
A feudális magyarország csendőr-
szuronnyal őrködött ezután a felett 
hogy a szocialista gondolat ne fér-
közhessék a zsellér-házakba. A két 
világháború közötti ellenforradalom 

terrorral és brutalitással nehezítette 
meg a szjcialista eszme terjesztését 
de a Viharsarok és több vidéki vá-
ros az ellenforradalom nyílt szava-
zásos rendszere idején is szocialista 
képviselőket küldött a parlamentbe. 

A vöröskalapácsos ember a falvak 
népe előtt ma már ugyanúgy a sza-
badság eszméinek jelvénye, mint a 
szervezett városi munkások előtt. A 
Szociáldemokrata Párt felé fordítja 
a bizalmat eszméinek igazsága, po-
litikájának becsületessége és az el-
múlt harmadfél év hatalmas építő 

munkája. A vidék láthatja, hogy a 
Szociáldemokrata Párt által hirdetett | 
eszmék és a cselekedetek között 
nincsen ellentét. Az ország vissz- . 
hangzik a szocializmus eszméitől | 
s míg 1945 ben a Szociáldemokrata í 
Párt ezer Pártszervezettel és 350.000 \ 
párttaggal rendelkezett és 820.000 
szavazatot kapotl addig most három-
ezer pártszervezettel és egymillió 
főnyi párttaggal indul a választási 
küzdelembe. 

A béke méreteínéi ís gazdagabb vásár nyílik 
szeptember 5-én t Budapesten 

Két hét múlva javában nyitva áll 
már Budapesten az öszi Vásár, 
amely az egész magyar ipar és vele 
párhuzamban a mezőgazdaság majd 
minden ágazatának első hatalmas 
bemutatása évek óta. 

A vásáron közel ezer kiállító vesz 
részt. Szerepelni fog egyes külön 
akciókkal Jugoszlávia, Ausztria és 

Norvégia is. 
A vidék közönsége a vásári iga-

zolvány alapján 50° o-os utazasi 
kedvezményben tészesül. A vásár-
igazolványhoz csaiolt szállásrendelő 
lap alapján e hó végéig mindenki 
előre gondosk< dhatik a Budapesti 
Idegenforg .Imi Hivatal útján meg-
felelő elszállásolásról. 

1260 pár lábbeliért 
lehet jelentkezni 

Az Anyag és Árhivatal teljesen új 
1260 pár bakancsot bocsátott a 
szentesi munkások rendelkezésére, 
30°Val olcsóbb áron, mint a ke 
reskedői ár. A Fékosztói nyert ér-
tesülésünk szerint a tegnapi nap -n 
400 pár lábbeli már meg U érke-
zett, a hátralévő 860 pár pedig a 
mai nap folyamán fog megérkezni. 

Utalványokért jelentkezni az új 
földhözjuttatoltak részére az Ufosznál 
egyéb munkások részére a Fékosz-

nál hétfőn reggel 8 órától kezdve 
lehet. Az Ufosztól, illetve Fékosztói 
kapott utalvánnyal azután a FOK 
helyi fiókjánái kell jelentkezni az 
igényelt hbbeli átvételére 

A lábbeliek ára a következőkép 
alakult: Bekanyelvű bányászbakancs 
77 forint. Munkásbakancs 74 forint. 
Sárga durábel bőr bakancs 77 fo-
rint. Női cipők 68—74 forintig és 
gyermekcipők 35- forinttól 72 fo-
rintig. 

Nincs nagyobb jégkár 
a szentesi határban 

Csütörtökön a szegedi pénzügy 
igazgatóság kiküldöttje vezetésével 
bizottság vizsgálta felül Királyságon 
és Nagykirályságon a jégkár bejelen-
téseket Megállapította a bizottság, 
bogy tengeri termésben mintegy 5 
•/• a kár, tehát adótörlésre nem 
nyújt jogalapot. Ricinusban 25 %, 

kerti veteményben és szőlőben 75 
°/o-ban érte jégkár, ezek után a tör-
lést a bejegyzések alapján a pénz-
igazgatóság eszközli. Minden esetre 
örvendetes az a tény, hogy a ten-
geri termés ezen a területen az idő-
járás javulása következtében jobb 
lesz, mint várható volt. 

Mit m o n d a h á r o m m a k ó i , 
ak i m e g ü t ö t t e a f ő n y e r e m é n y t 

Makó városa eddig csak a hagy-
májárói volt híres, rnost azonban ar-
ról is, hogy itt lakik a legszerencsé 
sebb ember. A 200 ezer forintos fő-
nyereményt ugyanis Beck Béla kis-
tisztviselő, Lélek István cukrász, va-
lamint RHCZ István földműves nyerte 
meg A hir természeteden pillanatok 
alatt elterjedt és a makóiak ugy te-
kintenek a három szerencsés ember-
re, mintha mind külföldi híresség 
volna. 

Szemfüles újságíró fölkereste a 3 
embert. Megkérdezte őket, hogy ér-
zik magukat a sok pénzzel ? 

— Jó állapot ez, — modták ne-
vetve. 

— Én ugyan igyekszem a pénzen 
túladni, — jegyezte meg Rácz. — 
Alig várom, hogy földet vegyek rajta, 
tanyával. És jószágot is. 

— Az a gyanúm, én is földet vá-
sárolok és fö'hagyok a cukrász mes-
terséggel, — tette hozzá Lélek. 

— Én meg házat veszek a város-
ban, szép családi házat, — mond-
ta Beck, a kistisztviselő. — És meg-
házasodom. Asszonyt viszek a kis 
házba . . 

Ugy látszik, érdemes a főnyere-
ményt megütni Igaz, hogy sorsjegy 
nélkül soha, sorsjeggyel csak ritkán 
lehet. És bizony a legtöbb ember-
nek sorsjegyre nem jut pénze. 

Hadifoglyok 
földigénye 

A demokrácia első vívmányának, 
a földreformnak végrehajtása során 
figyelemmel voltak a még távollévő 
hadifoglyokra és részükre is tartat-
lak fönn földet. 
. A polgármestei most felhívja azo-
kat a hadigondozottadat, topábbá a 
magyar demokratikus hads regben 
szolgálatot teljesítőket, valamint a 
hadifog'yok hozzátartozóit, akik a 
földosztás során nem kaptak főidet, 
de igényesüket még 1946 jaruár 
elseje előtt bejelentették, hogy 
saját érdekükben jelentkezzenek a 
Városháza 22 es szamu hivatali he-
lyiségében hétfőn délelőtt 8—12 
óra között. 

A Kommunista Párt 
f í l m s z i n h á z a i a 

M A F I R T 
m o z i k a 

3 éves teru 
jegyében o l c s ó b b á 
te.>zÍK a szórakozást, a 

S Z A B A D S Á G MOZGÓ 
uj o l c s ó helyírai 
50 fill.-tfil 3 Ft-ig 
Több olcsó helyár 

Több olcsó film 
Tobb szórakozás 

Minden héten öröm a Ké-
pes Kurír. írásban, képekben és 
rajzokban számol be a világ legér-
dekesebb eseményeiről. Regény ro-
vella, rejtvény, sakk, csillagjóslás, 
lelkitanácsadás és számon más ér-
dekesség szórakoztatja a lap olvasóit 

Mátészalkán dr. Ries István mon-
dott választói beszédet. Hangsúlyozta 
hallgatói előtt, hogy a Szociálde-
mokrata Párt nem adja fel önálló-
ságát, a pártnak megvan a maga 
programja, amelyet egyedül van hi-
vatva megvalósitani. Kijelentette, 
hogy a Szociáldemokrata Párt n*»m 
mond le az igazságügyi tárcáról 
Szólott a halálbüntetés eltörléséről 
hangsúlyozva, hogy egyetlen szocia-
lista sem lehet hive a halálbünte-
tésnek, amelyet a Szovjetunió is 
eltörölt, mivel a büntetésnek nem a 
bosszú, hanem a megelőzés eszkö-
zének kell lennie 

A Csil lagtúra 
tanulsága 

Szent István napjának délutánján 
versenymotorok zúgása és dübörgése 
tette hangossá a várost. Amint meg-
írtuk, ekkor futották le a nagy ér-
deklődéssel várt Csillagtúra-motor-
ver&enyt, melyben kiváló budapesti 
és szegedi versenyzők is résztveitek 
A délelőtti gyűléseket végighallgató 
tömeg nagy része haza se ment 
ebédelni, hanem türelmetlenül várta 
a két órát, mikor Kunszeri Béla al-
ispán megnyitotta a versenyt és el-
indultak az első versenyzők. A ver-
senyszámok kategóriák szerint vol-
tak csoportosítva, tehát egyenlő nagy 
ságu motorokon vették fel egymás-
sal a versenyt Már a legkisebb, a 
125 köbcentis motorok versenyében 
rutinos versenyzőkkel találkoztunk a 
szegedi FoJor és Ferenczi személyé-
ben, a nap hőse azonban két buda-
pesti versenyző volt. Az egyik Csá-
nyi Sándor, az FTC versenyzője, ki 
bukás és motorhiba után sem adta 
fel a küzdelmet, hanem az igazi 
sportember s?ivével és lelkesedésé-
vel kísérelte meg a lehetetlent. A 
másik hős dr Demjén Miklós volt, 
ki r^mek gépjén ugy az ötszázas, 
mint A Szentes varos 1947 evi baj-
nokságát megnyerte. Demjénnek a 
job lába műláb, de ideg/ete és lelkes 
ludása sok éptestü sportembert mesz-
s;e maga mögött hagy. Oly fölényes 
biztonsággal vette a veszélyes ka-
nyarokat, hogy nagyon sokszor lel-
kes tapsra ragadta a nézőket, 

j Mintegy háromezer leheteti az ér-
; deklődők száma, kiK ezt a gyönyörű, 
j izgalmas sporteseményt végUizgul-

ták Különösen a fiatalság, fiúk és 
lányok vonultak ki nagy számmal s 

I hat-hét éves gyermekek tárgyalták 
meglepő hozzáértéssel, hogy N S U 
motor, vagy „ V i k t ó t i a " fog e célba-
érkezni. A technika szeretete egyre 
mélyebb gyökeret ver a lelkekben 
Egy egy ilyen verseny élő példája 
annak, hogy nem akarunk vissza-
esni, hanem haladni akarunk a bé-
kés technika fejlődésével. A pusz-
tító, öldöklő technikai vívmányok 
elől elzárkóznak a tömegek, de a 
fejlődés szolgálatáoa állított mecha-
nika a legszélesebb néprétegek előtt 
meleg érdeklődésnek örvend. 

A Csillag úra sikere bizonyítja, 
hogy Szentes sportszerető közönsége 
Örülne, ha gyakrabban lehetne része 
ilyen izgalmas és egész embert ki-
vánó sporteseményben. 

S Z O qfgstést 
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cimfestést, mázolást 
Irxolcsrtbb árban készít 

Pusztul József 
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L a k á s 
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M I K E K 
Ma este táncbemutató 

lesz a színházban 

Mi este fél 9 órai kezdettel, a 
színháztermében színpompás tánc-
bemutatót rendez a fiatalság. Pecrár-
S2kv Katalin táncintézete, mint a 

"próbákon is láttuk, ki akar Jenni 
nia^ért Gyönyörű díszletek, ruh^k 
s a szereplők egész serege fog fel-
vonulni az estén, hogy hónapok 
fáradságos munkájával elsajátított 
tár.CíJdományát bemutassa a közön-
ségnek. Ez a táncbemutató valóban 
2 ftataiság előadása lesz, hiszen 4—5 
éves csöppségek is „fellépnek" s 
ne:r. túlozunk, mikor azí mondjuk, 
hogy ügyesek, akár 18—20 éves 
kolleganőik és kollegáik. 

Hangsúlyozzuk, hogy a bemutató 
nemcsak látványosságra és nagy-
vonalúságra törekszik, hanem ezen 
túlmenően a magyar néptáncok és I 
klasszikus balettszámok bernutatásá- • 
va magának a táncnak lényegét ; 
akar-a a közönség elé vinni. A tánc-
nay a mozgásmüvészetének lénye- : 

gé:. nely abban a mélyebb léleksik- ! 
bar. gvökerezik, ahonnan az ösztön 
fakad Azok az ösztönök, melyek 1 

már a primitív népeket is arra kész-
tették. hogy örömüke», győzelmeiket , 
s szomorúságukat táncban fejezzék ki. ' 

A tánc a későbbi időkben is a ' 
kultúra s a müveluég egyik zászló j 
vtvöje lett a zene mellett, s ezeknek ; 
2 |P3gyományoknak jegyében, ?zeket 
sze r előtt tartva, akarja a Peczárszky ! 
TáíiCintézet megrendezni ezt a be-
muiatót, s ezzel akarja magát meg- ! 
különböztetni a sláger- revüktől, 
melyek csak „látványosságot", nem 
pedjc művészetet mutatnak be 

Naptár Augusztus 23 szombat- ; 
.Rórr.ri; katolikus Benici Fülöp, pro- j 
te^táns Farkas. A nap kel 4.49 óra- : 
kor 1 'nyugszik 18.44 órakor. A hold ; 

73.04 órakor, lenyugszik 22 04 j 
órskcr. 

-- Mozik műsora. B a r á t s á g 
M o z g ó : Villamosszék felé. Szabad t 
3ág M o z g ó : Dél muzsikája (ame- ; 
nka .enés film.) 

— Ügyeletes gyógyszertárak : 
Augusztus 23—29 ig Illet, valamint j 
Szcntessy tartanak ügyeletes szolgá ' 
ián:. j 

—Idöjárásjelentés :Haz*nkban is ; 
bevonultak a hűvösebb szárazföldi | 
iégvDmegek. A hőmérséklet sehol se ! 
éric eí a 28 fokot, sőt Sopronban , 
és Miskolcon csak 23 fokot mértek, j 
Éjjé' a hőmérséklet egyes helyeken j 

Jókig süllyedt. A déli megyekben i 
pá- milliméteres csapadék hullott. 
Vártató idő: Mérsékelt, később erős 
északi északnyugati szél. Változó 
ielhőze?, helyenként eső. A hőmér-
sMe* alig változik. 

— Ingyenelőadás lesz. A Szo-
^áldemoKrata Párt rendezésében va-
sárnap délelőtt 11 órakor ingyenes 
filmelőadás lesz a Barátság Moziban. 
Ennek során le fogják vetíteni Sza-
*asiH, Marosán és Bán elvtársak 
íifmrevett beszédeit is. 

Emlékeztető. Ma este 8 óra-
kor a szokásos népdalóra már a 
gimnázium rajztermében lesz meg-
tartva. 

Szabadművelődési felügyelő. 

Aránytalanul kevés hallgatót 
vesznek föl az egyetemekre 

Az egyetemeken kevés a munka-
helyek száma és hiányos a labora-
tóriumi berendezés. Emiatt az arra 
illetékesek úgy döntöttek, hogy eb-
ben az évben csökkentik a hallgatók 
számát. 

Budapesten az orvosi karra 160, 
vidéken pedig 80-80 hallgató ve-
hető fel. 

A Műegyetem általános mérnöki 

karára 80, gépészmérnöki karára 300, 
a vegvészmérnöki karra 40, erdő-
mérnöknek 60, bánya és kohómér-
nöknek 54 hallgatót vesznek fel. 
Hasonló a helyzet a többi fakultá-
sokon is. 

Abban bíznak, hogy a hároméves 
terv végén enyhíteni lehet majd a 
mostani szigorú korlátozást. 

Szentesi és csongrádmegyei 
HONSz tagok nagygyűlése 

A HONSz elnöksége értesiti tag-
jait, hogy 24 én, vasárnap délelőtt 
11 órakor a Tóth József színházte-
remben megyei nagygyűlést tart, 
amelyre kéri a hadirokkantak és ha-
digondozottak megjelenését A gyű-
lés előadója Koós Zoltán, a HONSz 
alelnöke lesz. 

Az első és a második világhá-
ború megrokkantjai, a hadiözvegyek 
és hadiáivák mind a mai napig nem 
részesülnek olyan megsegítő arány-
ban, mint ahogy joggal és ember-
séggel elvárhatnánk. Ne felejtsük el, 
hogy a szerencsétlenül jártak mit se 
tehettek, hogy kapitalista és más 

érdekekből, — de a dolgozó és bé-
kés tömegek meggyőződése ellen, — 
mérhetetlen kínszenvedésekbe jutot-
tak. Amint Takács Ferenc evtárs ál-
lamtitkár, mint a HONSz országos 
elnöke a kormányhoz beadott em-
lékiratban kifejtette, — jóakarattal 
igenis sok mindent megtehetünk a 
hadirokkantakért, az özvegyekért, ár-
vákért. 

Reméljük, hogy a szentesi, illetve 
csongrádmegyei nagygyűlés inpo-
záns lesz és nyugodt légkörben, ha-
tározott tárgyalási formában sorra 
vesznek minden fontos kérdést. 

így nyaralnak Szentesen 
napi 12 forintért a pestiek 

érintkezésbe léptünk Végső Sándor-
ral, a szentesi szakszervezet titkár-
jával, aki a következőket mondotta: 

Kecsegtető röpcédulákkal és szí-
nes prospektusokkai csábítják a bu-
dapesti nyaralókat Szentesre. Napi 
12 forintos ellátásról beszélnek, 
amelyben benne van a lakás, és a 
strandfürdő ingyenes használata is. 
A pénzt a pestiektől már előre föl-
szedték, csak amikor lejöttek Szen-
tesre s néhány napig itt tartózkod-
tak, akkor jöttek rá a turpisságra, 
hogy tulajdonképpen becsapták őket. 
Nyaralás helyett szalmazsákon al-
szanak, maguknak kellett hozni 
ágym-müt, ingyenfürdőről szó sincs 
és a beígért ízletes koszt is a me 
sék világába tartuzik. 

Több pesti nyaraló kereste fel 
szerkesztőségünket és szovátették 
ezeket a leheletlen állapotokat. A 
koszt az állag alatt van, úgyhogy 
valósággal éheznek s ezért 12 ke-
mény, forintot szutkolnak le, napon-
ta. Ök ugy tudják, hogy a szak-
szervezet kezdeményezte ezt a nya-
raltatási akciót 

Az üggyel kapcsolatban telefonon 

— Nekem is tudomásomra jutott 
a dolog s minden bizonnyal valami 
szélhámosság húzódik meg mögötte, 
amelyet a szakszervezetekkel akarnak 
leplezni Megáll jpitom, hogy a szen-
tesi szakszervezet ilyen akciót nem 
kezdeményezett, de tudomásom sze-
rint egyetlenegy szakszervezet sem 
csinált ilyen nyaralási akciót Szen-
tesre. Mindenesetre az ügyet ki 
fogjuk vizsgálni, s amennyiben va-
lami szélhámosságot tapasztalunk, 
ugy a lépéseket megtesszük. 

Közöltük a tényeket, mostmár va-
lóban az illetékesekre tartozik, hogy 
az ügyet kivizsgálják. Az minden-
esetre tűrhetetlen és Szentes idegen-
forgalmát is rontja, hogy a nyara-
lókat egyes feielőtlen társaságok le-
csábitják és kárt meg bosszúságot 
okoznak nekik. 

Öreg ember 
nem vén ember 

Amikor a hírt elvastuk, a clmbcn 
idézett közmondás jut eszünkbe Azt 
o l V d S l u k ugyanis hogy a Sant Gal-
lenben megjelenő lapban apróhirde-
tést tett közzé egy 91 éves gazdái 
kodó. Feleséget keresett. Bár az 
életkorát is közölte, mégis 236 leve-
let kapott. Hosszas válogatás után 
megtalálta szive választottját, egy 64 
éves özvegy személyében Az eskü-
vőre messzi vidékekről összesereg-
lettek a kiváncnak. 

Hát valóban igaz lenne, hogy a 
férfinek, a teremtés koronájának, 
nem számit a kora ? Vagy ez is a 
háború következménye és a többség-
ben élő nőknek nem nagyon nyílik 
lehetőségük a válogatásra ? Ez utóbbi 
valószínűbbnek látszik. Ámbár, az 
adott esetben, a friss menyecske is 
sak azért olyan fiatal, mert most 
kötik be ősz fejét. 

— Szülői értekezlet. Az elemi 
iskolás fiu gyerekek szülei részére 
az I. számú általános fiúiskola szü-
lői értekezletet tart augusztus 24 én 
vasárnap délután 3 órakor a Polgári 
Leányiskola épületében. Az értekez-
letre az érdekelt szülőket tisztelettel 
meghívja az igazgatóság. 

— Terménykereskedői kijelö-
lés. A szentesi polgármester közli, 
hogy a Közellátási Felügyelőség 
értesítése szerint Lovász Ferenc ter-
ménykereskedő pótlólag termény-
kereskedői kijelölést kapott. 

— Ma este halvacsora az Ökrös 
sörözőben, Széchenyi liget. Szives 
pártfogást kér a vendéglős. 

— Ez se rossz. Az egyik falu 
temetőőrének meghalt az édesapja. 
Az őr két napi szabadságot kapott, 
hogy a szomszédos községbe teme-
tésre elmehessen. Erre az időre 
bezárta a temető kapuját és a 
következő szövegű táblát akasztotta 
ki: .A temető haláleset miatt zárva." 
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Magyar ember rendezte 
a „Villamosszék felé" — c. 
izgalmas amerikai filmet 
Napok óta figyeljük a Barátság 

Mozi előadásait és a nézőközönséget, 
örvendve vesszük észre azt, hogy 
ujabb és ujabb elemek kapcsolód-
nak be és látogatják ezt a minden 
vonatkozásban barátságos és kelle-
mes mozgószinházat. így például a 
legutóbb bemutatott műsort ismétel-
ten zsúfolt ház nézte végig. Bizo-
nyosra vesszük, hogy az augusztus 
23-án, azaz a mai napon bemutatott 
„Villamosszék felé- hallatlanul érde-
kes és izgalmas amerikai filmet 
annyian fogják megnézni, amennyien 
csak beférnek. Ennek meg is lesz 
az oka. Előrebocsátjuk, hogy ezt a 
sok millió dollárral filmre vitt törté-
netet a magyar származású Kertész 
Mihály rendezte és életének a leg-
nagyobb produkciója. 

Kertész még az első háború előtt 
Szegeden volt népszerű és vezető 
színész. Ugy érezte, hogy ö Ameri-
kában is megállja a sarat. Fiatalon 
áthajózott az Újvilágba. Alig 10 év 
alatt Hollywoodban, a világ híres 
filmvárosában jó nevet vívott ki. A 
„Villamosszék felé" cimü nagy film 
lüktető és igaz amerikai életet mu-
tat be, a rendkivüliségben. Kis gyer-
mekek elvadult életével kezdődik, 
akik közül többben elzüllenek, mert 
a szülők nem törődnek velük. Egyik-
ből híres genszter lesz. Ugyanekkor 
azonban az amerikai városi életet 
is magunk előtt látjuk, mert a geng-
szterrel titokban és dollár alapon 
szövetkeznek városi vezető urak és 
oda törekszenek, hogy saját panama-
üzleteiket is lebonyolítsák, ha más-
képpen nem megy, gengszterek erő-
szakos segítségével. Így kerül gyil-
kosságba a főszereplő, aki mint 
említettük, félelmetes gengszter és 
az amerikai gyerekeknek az ide-
álja. Sok kis fiu olvassa, falja, hogy 
mit csinál az illető és hőst látnak 
benne. 

És itt mutatkozik meg Kertész 
Mihály zsenialitása és a társadalom 
iránt való kötelességérzete. A film 
meséjével elérni igyekszik, hogy a 
villamosszékbe ülő hires gengszter 
ne maradhasson tovább az amerikai 
fiuk ideálja! Ez olyan meglepő for-
dulattal sikerül, amelynek a részle-
tezését azért mellőzük, mert a szó 
annak kifejezésére kevés, azt látni 
kell. Egyébként a „Villamosszék 
felé" cimü hires amerikai nagy film 
Budapest ítélete szerint a legizgal-
masabb volt, amit évek óta játszot-
tak és a mozik egymás után fölváltva, 
Pesten, és pestkörnyéki városokban 
hónapokon át játszották. 

Szentesen a Barátság Mozi mától 
kezdve 26-áig, azaz kedd estig be-
zárólag fogja előadni olcsó helvá-
rak mellett. 

— Elismerő sorok Szolnoki 
apátplébánosnak. A csongrádiak 
megelégedett örömmel beszélnek 
arról, hogy az a sok vendég, akik 
napokon át városunkban időztek, el-
ismeréssel adóznak azért a megren-
dezésért és vendégszeretetért, amely-
ben részesültek. Ha figyelembe vesz-
szük, hogy egy kisvárosban nem 
könnyű feladat három napos ünnep-
séget menetrendszerűen lebonyolítani, 
főleg akkor, amidőn több, mint 75 
ezer ember fordult meg a városban, 
— akkor, a rendezés sikerét valóban 
el kell ismerni. Ez az országos jel-
leggü megszervezés legfőképen Szol-
noki János csongrádi apátplébános 
fáradhatatlan ügybuzgóságának kö-
szönhető. Természetesen Szolnoki 
mellett a munkatársai is mindent 
elkövettek, hogy a háromnapos ün-
nepség siker üljön 



Vigyázzunk a lugkőcsalókra 
A lugkő, amelyre minden gondos 

háziasszony háztartásában szükség 
van, valósággal eltűnt. Talán ez volt 
az oka annak, hogy szerte a megyé 
ben egy társaság hamis lugkövel 
csalásokat követett el. Asszonyok jár-
ják a házakat, akik lugkövet kínál-
nak eladásra, de helyette kvarckövet 
adnak el, kilónként 25 forintért, vagy 

egy kiló szalonnáért. 
A rendőrségi nyomozás egyes vá-

rosokban már megindult, de addig 
is fölhívjuk a szentesi, csongrádi, 
mindszenti, szegvári háziasszonyok 
figyelmét, vigyázzanak, nehogy őket 
is btcsapják. Ha valahol jelentkezne 
csaló, adják át a rendőrségnek. 

Mesterképző tanfolyam 
hadirokkantak részére 

A népjóléti minisztérium a 40 év-
nél fiatalabb hadirokkantak és hadi-
özvegyek részére az ősz folyamán 
fonó és szövőipari, illetve takács-
ipari mesterképzőtanfolyamot rendez. 
Akik a tanfolyamon részt akarnak 
venni, kérvényüket augusztus 31-ig, 
a népjóléti miniszterhez címezve 
nyújtsák be a városháza 46-os szo 
bájába. A kérvényhez csatolni kell: 

1. a hadigondozási igazolványt, 2. 
iskolai bizonyítványt (legalább hat 
elemi szükséges), 3. rövid életrajzot, 
amelynek ki kell terjedni arra, hogy 
a kérelmező ért-e valamit a fonás-
hoz, illetve szövéshez. 

Vidéki jelentkezők díjtalan elhelye-
zéséről és élelmezéséről a miniszté-
rium gondoskodik. 

Szocialista művészek átütő sikere a színházban 
— A színjátszás születésétől fogva 

a szocializmus szolgálatában alít, 
— mondotta dr. Boros Kálmán fő-
jegyző a csütörtöki műsoros est 
megnyitó beszédeben. Üdvözölte a 
szinház termét zsúfoiásig megtöltő 
vendégeket, majd üdvözölte a Buda-
pestről érkezett hat, kitűnő színmű-
vész szocialista elvtársat. Külön 
megbecsülés illeti őket, azért, mert 
nyári szabadságukat a szocializmus 
eszméért feláldozva, városról vá-
rosra járva, szocialista hittel igye-
keznek szórakoztatni az elvtársakat 
és a szocializmus iránt érdeklődőket. 
Külön dicséret illeti Ács Rózsi ne-
ves művésznő eltársunkat, akinek 
épp aznap volt a születés napja, dc 
ezt az ünnepnapját is feláldozta a 
közönség szórdkuztatására. 

A müvészest konferánsza Gál 
László, a Vígszínház jeles tagja volt 
akiben a közönség páratlan tehet-
ségű, művészt ismert meg. Különö-
sen nagy sikert aratott hangutánzá-
sával, mellyel közismert színésze-
inket tökéletesen utánozta, úgy, hogy 
mindenki tudta kiről van szó, anél-
kül, hogy a nevét megmondta volna. 

Ács Rózsi, a vígszínház művésze 
nemes előadókészségével a hallga-
tóságot magával ragadta. Az előle-
gezetwnegbecsü^ 

valóban rászolgált, melyet külsőleg 
is kifejezett a részéie átnyújtott 
születésnapi csokor. 

Surányi Ibolya mutatta be a sza-
valás és az előadás igazi művésze-
tét. Különösen nagy sikert aratott 
Karinthy Frigyes „Értjük egymást" 
és prózai m'.Wek előadásával, valamint 
a „Sötétben" cimü verssel. 

Kósa Klári a Rádió énekesnője, 
a Vígopera tagja, a Partizáninduló és 
a Kis dobos cimü francia sanzon 
elénekiesével aratóit sikert. 

A gitárjáték művészetét Kovács 
Barna mutatta be. Gitárjával lelké-
ben egybeolvadva adta elő Bich 
Praeludiumát és Juliánt Etűdjét. 

Külön ki kell emelnünk Ács Rózsi 
és Szűcs István művészi előadásá-
ban elhangzott „Itt valahol, ott va-
lahol« cimü versjáték előadását. Ez 
volt a vers-játék műfajának szen-
tesi bemutalása. 

Mindent egybevetve, elmondhatjuk 
ilyen jól Szentesen még nem szóra-
koztunk. Az előadás nevelő hatását 
érezve kérjük Pártunk Központi 
Kulturosztályát, biztosítsa részünkre 
ezt a lehetőséget minél gyakrabban 
a jövőben is. Meg vagyunk róla 
győződve, hogy a közönség köré-
ben elért szociális nevelősiker ha-
talmas lesz. 

— Szegediek hangversenye. A 
világhírnévnek örvendő szegedi egye-
temi zenetársaság külföldi és vidéki 
turnéja során Szentesre is ellátoga-
tott s a Tóth József színházteremben 
nagysikerű hangversenyt rendezett. 
Az ingyenes hangversenyre szép 
számmal összegyűlt városunk zene 
kedvetŐ közönsége, akik lelkes taps-
sal jutalmazták a Bach, Handel, Mo-
zart, Haydn halhatatlan klasszikus 
alkotásainak a fiatal művészek által 

történt tolmácsolását. A valóban 
felejthetetlen sikerű hangversennyel 
helyszűke miatt nem tudunk érdeme 
szerint foglalkozni, de ki kell emel-
nünk Wambach Ferenc csellószóló-
ját, amely kétségtelenül a legnagyobb 
sikert aratta és meg kell emlékez-
nünk Hannauer Aranka zongora, 
Perti Gábor és ifj. Péter Pál hegedű-
számairól, amelyek nagy felkészült-
ségről és határozott művészi érzék-
ről tettek bizonyságot. 

B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
Augusztus 23. 24. 25. 26. 

Villamosszék felé 
Gyilkosság, szerelem a halál árnyékában. — Izgalom, titok és 

megtérés. — Legújabb híradó. 
Figyelem! Olcsó leszállított helyárakkal. 50 fillértől 3 forintig. 

Előadások kezdete hétköznap: l/t 7, V* 9, vasárnap V* 5. »/« 7. V« 9. 

r SPORT H l 
Vasárnap, aug. hó 23-án ^ 

Masyor RenKfőruálosaíotl 
Szentesi MTE 

között labdarugómérkőzés lesz. 

„Csúszós öregurak 
módjára" 

Szerdán délután került sor a Bal-
kán kupa keretében a Magyar Albán 
válogatott labdarugó mérkőzésre. A 
mérkőzés gyenge kis játékot hozott. 
A magyar csapat simán és erőlkö-
dés nélkül nyert, 3 0 arányban. Az 
egyik lap sportrovatában megjegyzi: 
A magyar játékosok csúszós öreg 
urak módjára szaladgáltak a pályán 
és csendes jóindulattal nézték az al-
bánok igyekvését. 

8 A K R 

Országos vidéki 
sakkbajnokság 

1. Szeged 
2. Debrecen 
3. Szentes 

Budapesten befejeződött az orszá-
gos sakkbajnokság, mely Szentes 
fiainak nagyszerű teljesítményét di-
cséri. A csapat tagjai: dr. Piti, Kó-
ró^yi, Galias, Fekete, Szántay, Locs-
kai, Buĵ yi, Szegedi, Vecseri, Klein, 
Ugrai, Gallasz II., Német. 

— Őrség a szentesi laktanyá-
ban. A polgármester közhírré teszi, 
hogy a Szentes város területén lévő 
huszár aktanya őrzésere a honvédelmi 
miniszter örséget rendelt ki. Polgári 
egyéneknek a laktanyába belépni 
kizárólag az őrsparancsnok engedé-
lyévé lehet. Aki engedély nélkül 
tartózkodik a laktanya területén, 15 
napi elzárással büntetendő cselek-
ményt követ el. 

— A Bazilika kupolájának új-
jáépítése. A Gazdasági Főtanács 
egymillió forintot szavazott meg né 
hany hettel ezelőtt erre a célra. A 
költségvetés szerint az újjáépítéshez 
három és fél millió forint szükséges. 
Ebből a székesfőváros csak 250 ezer 
forintot tud biztosítani, a többit pe-
dig társadalmi úton fogják össze-
gyűjteni. A munkálatokat elkezdték. 

Pártélet 
Választási gyűlések 

A Szociáldemokrata Párl augtia* 
tus 23-án szombaton este 7 5rat 
kezdettel választási gyűléseket tan 
a következő helyeken: 

5. körzet Rákóczi-u. 37, Pmter 
Győző. 

8. körzet, Barlha János-utcs \é 
Erdei Pál. 

10. körzet, Rákóczi-u. 105. Palást 
Tamás. 

11. körzet, Deák Ferenc utca §9 
dr Rablóczki Árpád. 

13. Korsós-sor 13, Solymosi Fe-
renc és Juhász Jánosné. 

14. körzet, Munkás-u. 39. Farnus* 
Imre. 

15. körzet Wesselényi-u. 35, Tél i 
Lajos.' 

16. körzet, Damjanich-utca 5 
Pilcz László, Selmeczi István. 

18. körzet, Aulich-u. 26. Gyóri 
Andor. 

19. Mátéffy-u. 12, Asztalos 
és Miskolczi Imre. 

21. körzet, Szondi-u. 7, Nervettf 
Károly. 

25. körzet, Pipacs-u. 15. Nagy 
Mihály és Mosonyi László. 

26. körzet, Schweidel-u. 8, Bíró 
Dezső, Lénárt István. 

26. körzet, Kéreg-u. 4, Hajüu 
József és Váradi Antal. 

28. körzet, Somogyi Béla u 4b 
Tomka István és insperger Mihályne 

29. körzel, Vecseri-u. 32, dr. Mró 
János. 

— Jaj l Az a s z e r e l e m . . . Ha-
talmas érdeklődés mellett folyt >e 
Svédországban a világ egyik legér-
dekesebb pere. A vádlott egy fiata 
lány volt, aki kitartóan udvarolt egy 
fiatalembernek. Állandóan imádottja 
lakása körül ólálkodott, ablakába 
köveket dobált, az utcán követte és 
megszólította, sőt egyszer álkulccsa 
lakásán is fölkereste. A fiatalembe-
csak úgy talált kiutat a menekülésre 
hogy följelentette rnakccs udvarió-
nőjét A Díróság a türelmetlen sze-
relmest „idegen ember nyugalmánaK 
megzavarása" cimén húsz napi 
zárásra ítélte. 

Vasutasok! 

G y ű l é s t 
tartunk augusztus 23-án, szom-

baton délután 5 órakor a 

színházteremben 
a vasutas dolgozók legégetőbb 

problémáiról. 
Előadó: Karczag Imre min, oszt. 
főnök. Tényleges és nyugdijas 
vasutasok, rólatok és családotok-

ról lesz szó. 
Legyetek ott mindnyájan ! 

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Divat , rövidáru 
és piperecikkek 

L ő w y n é l 
Kossuth u. 18 

Választási naptár 
Augusztus 23, szombat. A válasz-

tási hirdetmény közzétételének napja. 
Augusztus 25, hétfő. A szesztila-

lomra vonatkozó hirdetmény köz-
zététele. A pártokat figyelmeztetni 
kell, hogy a szavazóhelyiségekbe 
bizalmit küldhetnek. 

Augusztus 26, kedd. A felszólam-
lások elbírálásának utolsó napja. 

Vasáruk; 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, rdfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

Szentes, Bartha János u. 12. 
Telefonszám : 13. 

Főszerkesztő. Sima László. 
Felelős szerkesztő : Szatay János 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a . B a r á t s á g " nyomda 

Felelő« nyomdavezető: Csarnas L l ® r * 




