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Megjelenik hétfő kivételével 
«Inder, nap a reggeli órákban. 

Hetvenöt éve 
harcol a munkásság érdekeiért a 
Szociáldemokrata Párt. Egy ember-
öltő alatt testült egybe a dolgozók-
kal s a nevét ugy beleégette a köz-
tudatba, hogy szinte magát a mun-
kásságot jelenti. Hetvenöt év ala t, 
még a legdurvább, legkíméletlenebb 
üldöztetés idején is, mint a dolgo-
zók harcos, bátor szócsöve állt ki 
azok mellett a követelések és elvek 
mellett, amelyek ma is hitvallásai 
a proletáriátusnak. Küzdelmének út-
ját a mártírok szazai mérföldkövezik, 
mégsem tántorodott el soha egy 
pillanatra sem attól az irányvonaltól, 
melyet a marxi forradalmihág kije-
lölt számára. 

Ez a hetvenötéves mult szúrt 
szemet egyeseknek mondván, hogy 
ugy látszik a Szociáldemokrata 
Part nem a munkájával, hanem 
hetvenötéves múltjának tekintélyével 
akar hatni, mivel túlsókat hangoz-
tatja ezt a multat. 

Igen ! Mi szociáldemokraták büsz-
kék vagyunk erre a múltra, mely 
nem demagógiával és reklám-han-
dabandázássa! telt el, hanem szívós, 
kemény munkával, hiszen a legcse-
kélyebb felemelkedést és jogot úgy-
szólván erőszakkal kellett kicsavar-
nunk a fedualiztnus kezéből Joggal 
lehetünk büszkék munkás multunkra, 
de ugyanakkor jogg:.l tekinthetjük a 
legfelháboritóbb arcátlanságnak azt 
a beállítást, hogy mi a pufogt;tás 
cé'jár i használjuk fel multunkat, s 
maszlagként lebegtetjük a dolgozók 
előtt. Nekünk nincs szükségünk 
pufogUtásra és reklámra, a mi mun-
kánk és tevékenységünk nyitott 
könyvként áll az öntudatos töme-
geink előtt. S még egyet. Mi a 
múltba nézve a jövőt látjuk s az 
utat, tneiyen haladnunk kell, mert 
egy emberöltő tapasztalatait és ta-
nulságait leszűrve építhetjük a szo-
cialista jövendőt. 

Túl vágyunk már azon, hogy 
nap, mint nap ismételten felsorol-
juk, mit végeztünk. Mi tudjuk azt, 
hogy mit végeztünk, milyen eredmé-
nyeket értünk el s ezekkel az ered-
ményekkel bármikor ki merünk állni 
a nép ítélőszéke, a dolgozók fóruma 
elé. Nem vindikálunk magunknak 
olyan eredményeket, melyek máso-
kat illetnek, s készséggel megemel-
jük kalapunkat, minden olyan ered-
mény előtt, ami a dolgozók felemel-
kedését szolgálja, de megvédjük 
mindenkivel szemben azt a multat, 
mely jövőnknek legbiztosabb ígérete. 

Mi a világos beszédet szeretjük. 
S ezért kimondjuk kereken és nyíl-
tan, amit akarunk. Nem szolgálhatja 
a munkásság közös ügyét sem a 
nyílt, de még kevésbbé a suttogó 
konkolyhintés, mely csak a reakció 
malmára hajtja a vizet. Tiszta vá-
lasztásokat akarunk s nincs szándé-
kunkban senkinek a vitorlájából ki-
fogni a szelet, legkevésbé testvér-
pártunk a Magyar Kommunista 
Párt vitorlájából. Ha érdekeink 
apró-cseprő súrlódásokban ütköznek 
ia néha, a két párt testvériesen 

Világpolitikai események 
Amerika elfogadta a szovjet javaslatot az atom kér- 1 

désben — zavaros a helyzet Görögországban — A j 
németországi övezetközi tanács ülése — Egyiptom j 

miniszterelnöke New-Yorkba érkezett 

Amerika kijelentette, hogy hozzá-
járul ahhoz, hogy nemzetközi rend-
szert létesítsenek az atomerő kontin-
gentálása céljából. Az atomerö bi-
zottság ellenőrző albizottságának ame-
rikai tagja bejelentette, kész az el-
lentétek csökkenése céljából elfogad-
ni egy nemzetközi szerződést, amely 
határozott ellenőrzési rendszert léte-
sít és amely meghatározott kulcs 
szerint osztja szét az egyes országok 
között az atomi nyersanyagok bányá-
szásának jogát, a nyetsanyagok gyári 
előállítását és az atomerő fejleszté-
séhez szükséges anyagokat. Ezt a 
szétosztási rendszert eredetileg a 
Szovjetunió javasolta. 

A görögországi fejle-
mények 

Az üldözések tovább tananak Gö-
rögországban. Száműzik mindazokat, 
akik nem hajlandók belépni a kor-
mány hadseregébe. A letartóztatások-
kal és üldözésekkel kapcsolatban a 
szocialista párt főbizottsága közle-
ményt adott ki, amelyben tiltakozik 
aL ellen, hogy letartóztathat minden-
ki!, aki a kormánv szemében gya-
nús. 

Kréta szigetének legnagyobb rádió-
állomását tegnapelőtt husz görög 
szabadságharcos megtámadta. 

Németország 
A németországi övezetközi tanács-

ülése határozatban üdvözölte a Mar-
shall-féle tervet és késznek mutat-
kozott arra, hogy a javaslat Német-

országi vonatkozásainak kidolgozá-
sára a brit és amerikai zóna szak-
értőket küldjön ki. Ezt a határozatot 
a tanács s né?y tagja ellenezte és 
nyilatkozatot adott ki, amelyben köz-
lik. hogy a Mctrchall-féle terv Német-
ország politikai és gazdasági feldara-
bolását jelenti. Németország demok-
ratikus újjáéledéséhez pedig egysé-
ges központi kormányzat szükséges. 

Egyiptom miniszter-
elnöke 

New-Yorkba érkezett, hogy az Egye-
sült Nemzetek elé terjessze Anglia 
elleni panaszát. A miniszterelnök a 
sajtónak adott nyilatkozatában han-
gozta ta, hogy Egyiptom le akarja 
dönteni a fejlődése elé tornyosuló 
akadályokat, teljes függetlenséget akar 
és reméli, hogy ebben a törekvésé-
ben támogatni fogja Amerika. A mi-
niszterelnök bizalmat fejezte ki az 
Egyesült Nemzetek iránt. 

Indonézia 
Holland csapatok uj tbb három he-

lyen szálltak partra Indonéziában. A 
holland kormány jegyzéket julfatott 
el a Biztonsági Tanicshoz, amelyben 
megokolja, az Indonézia elleni fellé-
pését. Ugyancsak jegyzéket nyujiott 
át a Biztonsági Tanácsnak az indo-
néz kormány is. Itt emiitjük meg, 
hogy a holland rakodómunkások 
szakszervezete megtagadja minden 
olyan hajó berakodását, amely az 
indonéz szabadságharcosok elleni tá-
madásba indul. 

Mikor késett le 
a kilenc szentesi épitőmunkás 

Tény, hogy kilenc szentesi építő-
munkás nem tudott elmenni Jugo-
szláviába. Lekéstek a vonatról — 
saját hibájukon kivül — de ez nem 
sokat változtatott azon, hogy tulaj-
donképpen már sokkal hamarabb 
lekéstek magáról a jugoszláviai út-
ról. Mindenesetre, amint az már szo-
kásos, a Magyar Alföld ezt is föl-

használja ellenünk s ezért kénytele-
nek vagyunk a való helyzetet az 
alábbiakban ismertetni a szentesi 
épitőmunkás szakcsoport vezetősé-
gének tájékoztatója alapián. 

Ismeretes, hogy a MEMOSz ápri-
lisban elindított egy akciót azzal a 
céllal, hogy a munkanélkül lévő ma-
gyar építőmunkások egyrészét Jugo-

egybefonódott kezét ez nem sza-
kithatja széjjel. A mi utaink pár-
huzamosan egymás mellett futnak, 
s a munka szent hitvallása szoro-
san összefűzi e két uton maairozó 
dolgozókat. 

A Szociáldemokraták háromnegyed 
évszázad óta a munkásság ügyének 
élharcosai. A párt múltja nem szo-

rul védelemre, hiszen csak a bűn 
keres magának mentségeket s aki 
ebben a múltban hibát akar keres-
ni. annak kénytelenek vagyunk ide-
idézni Ciceró hires szállóigéjét : 
„Testis temporum, magistra vitae!" 
(Az idők tanuja, az élet tanítója) 

S í irovicza J á n o s 

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

szláviában juttassa munkaalkalomhoz. 
A vállalkozás sikerrel járt és amint 
arról annak idején beszámoltunk, 
Szentesről is elment 22 épitőmunkás 
Jugoszláviába. Ugyancsak elutazott 
julius 7-én egy három tagu kisebb 
csoport is. 

Később a MÉMOSz központja 
ujabb körlevelet intézett a szentesi 
szakcsoporthoz, hogy ujabb munká-
sok kiutazása vált lehetővé s az erre 
vonatkozó választ julius 12-én délig 
kellett táviratilag a központhoz el-
juttatni. Eddig az időpontig azonban 
Szentesen egyetlen ujabb épitőmun-
kás sem jelentkezett. 16-án azonban 
jelentkezett kilenc szaktárs és a he-
lyi csoport nyomban érintkezésbe 
lépett telefon utján a MÉMOSz-szal. 
Ott azt a választ kapta, hogy mivel 
12-én délig nem érkezett a központ-
hoz távirati értesités, igy a kilenc 
munkás kiutazása tárgytalanná vált. 

A szentesi építőmunkások vezető-
sége ugy határozott: megkísérli a 
kilenc szaktársat a Vásárhelyen ke-
resztül utazókhoz csatlakoztatni, de 
minden felelősség nélkül. Itt történt 
meg azután az a sajnálatos eset, 
nogy Gyenes Péter, akinél a munká-
sok iratai voltak, elkésve érkezett ki 
a vasúthoz és igy a munkasok nem 
tudtak elutazni. Ez azonban már 
csak eső utáni köpönyegnek tekint-
hető. Minden esetre Gyenes Péter 
elvtárs még a vasútnál fölhívta tele-
fonon Karácsonyi Sándort (MKP) a 
szakcsoport kerületi titkárát és tőle 
érdeklődte meg, hogyan válna lehet-
ségessé az, hogy a munkások mégis 
kijussanak Jugoszláviára. Karácsonyi 
közölte, hogy ha a félkettes vonattal 
elindulnak, akkor még tudnak csat-
lakozni a csoporthoz. Ez a közlés 
szintén téves volt, mert a kiutazó 
csoport még fél 12-kor vonatra 
szállt. 

Igy állnak a való tények és sze-
rintünk nem hibáztatható senki sem. 
Ha a munkások ki akartak utazni, 
akkor jelentkezniök kellett volna még 
idejében. Végezetül pedig megemlít-
jük, azt már teljesen fölöslegesnek 
tartjuk, hogy a Magyar Alfölddel és 
kapcsolt részeivel vitaba szálljunk. 

Ismét működésben a szatír 
Szentes közismert munkakerülő 

szatirja, Gál János, az utóbbi na-
pokban ismét „működésbe" lépett. 
Kedden a késő délutáni órákban ér-
kezett az első feljelentés a rendőr-
ségre, mely szerint két fiatal leány-
zót üldöz érzelmeivel, a Szeder te-
mető környékén. A nyomozó külö-
nítmény azonnal kiszállt a helyszínre 
és két és fél órai keresés után az 
esti órákban el is fogták a szatirt. 
Nyomban bekísérték a rendőrkapi-
tányságra, ahol megkezdték kihall-

A tegnapi napon ujabb hat felje-
lentés érkezett ellene, melyek szerint 
bűnös üzelmei liliomtiprássá fajultak. 
De egyéb szempontból is megindít-
ják ellene a nyomozást, mert tudva-
levő, hogy semminemű elfoglaltsága 
nem volt. A mai napon átszállítják 
Szegedre, ahol internálják. 
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Aszálysujtott 
gazdák figyelmébe 

^Mint köztudomású a közellátási 
minisztérium korábban r e n d e l e t e t 
adott ki, hogy a vámőrlési engedély 
a vámórlésre jogosultak részére csak 
a földadó kiegyenlítésének arányá-
ban állítható ki. Amennyiben a föld-
adó fizetésre kötelezett a kivetés 50 
százalékát nem teljesítette, úgy csak 
20 kg. búzára, vagy rozsra kaphatott 
eddig őrlési engedélyt. 

Tekintettel arra, hogy a rendel-
kezés különösen aszálysujtott gaz-
dákra nézve külön nehézséget jelen-
tett, közellátási felügyelőség a ren-
delek következtében adódott bajokat 
jelentette a Közellátásügyi Miniszté-
riumnak. 

Mai napon rendelet érkezett a 
Közellátásügyi Minisztériumtól, amely 
a kérdést a következőkben szabá-
lyozta : 

A földadó mérséklés megtörténtéig 
is a községi elöljáróságnak niódja 
van az aszálykárral érzékenyen suly-
tott gazdálkodók részére személyen-
ként 20 kg. gabonán felül, szemé-
lyenként további annyiszor 20 kg. 
gabona őrlését engedélyezni, ahány 
szor az őrlési engedélyt igénylő 
gazda az eredetileg kivetett földadó-
jának 1/12 részét előzetesen kiegyen-
lítette. 

Ez a kedvezmény azon területeken 
lakó aszálykár- sulytott termelöknek 
is megadható, akiknél a pénzügy-
minisztériumi rendelet értelmében 
földadómérséklésre nem kerül sor. 

írifti (ŰZ 
a csepeli papírgyárban 

Kedden este hatalmas tűzvész 
pusztítóit a csepeli Nemenyi papír-
gyárban. Elpusztult 50 vagon cellu-
íóze. Négy embert őrizetbe vettek. A 
nyomozás tovább folyik. 

Kedvezményes 
szérum 

a gazdáknak 
A hivatalos rendelkezés értelmé-

ben szeptember 30 ig az újbirtoko-
sok, földmunkások és azok, akiknek 
5 holdnál kevesebb földjük va. fél-
árú sertéspestis elleni szérumot vá-
sárolhatnak. 

Ilyen félárú szérumot azokban a 
községekben és városokban lehet 
igényelni, ahol a járási állatorvosok 
megállapítása szerint a sertéspestis 
terjedésével lehet számolni. Az a 
gazda, aki a szérumot sertésének 
beoltása céljából igénybe kívánja 
venni, jelentse ezt az állatorvosnak, 
aki a szükséges mennyiségű széru-
mot beszerzi. 

Vasáruk, 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, rdfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

Szentes, Bartha János u. 12. 
Telefonsám : 13 

Belpolitikai helyzetkép 
A nemzetgyűlés megkezdte a választójogi tör-

vényjavaslat vitáját — Pfeiffer Zoltán az ellenzék 

látható vezére — Az egyházak állásfoglalása 

Feloszlott a Sulyok-párt 

Megfelelő helyre t e J f J A r A 
okt. 1-töI kiadnám l t g B t g | o r e 

másfel éves ü*ző borjúmat máj 1 ig 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 

A nemzetgyűlés megkezdte a 
választójogi törvényjavaslat vitáját. 
Napirend előtt Nagy Vince a Sza-
badságpárt nevében deklarációt ol-
vasott fel, amelyben bejelentette a 
párt működésének megszűnését. 
Közölte, hogy a Sulyok-párt a kor-
mánnyal szemben passzivitásba vo-
nul, nem vesz részt a választójogi 
törvényjavaslat vitájában és nem 
indul a választásokon sem. Indoko-
lásul azt adta elő, hogy a koalíciós 
pártok elutasították azokat a módo-
sításokat, amelyeket az ellenzék 
javasolt. 

A hírek szerint a Szabadságpárt 
vezetősége ugy határozott, hogy 
ugy képviselőinek, mint tagjainak 
megengedi más pártokba való át-
lépését. A választójogi vita során a 

Szociáldemokrata Párt nevében a 
nemzetgyűlésben Faragó László elv-
társ szólalt fel. 

Pfeiffer Zoltán, aki jelenleg az 
ellenzék látható vezére, tárgyalásokat 
folytat pártonkívüli és ellenzéki képvi-
selőkkel, hogy az ő pártjának zászlaja 
alatt induljanak a választási küzde-
lemben. Az uj pár» megalakulását 
rövidesen bejelenti hivatalosan is. 
A pártban vezető szerepe lesz Zse-
dényi Bélának is. Az egyháznak a 
választásokkal szemben tanúsítandó 
magatartásáról hivatalos nyilatkozat 
még nem látott napvilágot. Való-
színű, hogy az egyház semmilyen 
irányban sem kiván befolyást gya-
korolni a választókra. Ez nemcsak 
a katolikus, hanem a protestáns 
egyházakra is vonatkozik. 
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TIGRIS KARMOK 
Bravúr, muzsika, szerelem, izgalom Nő a tigrisek között. Szen-

zációs mutatványok. Verekedés, lövöldözés a cirkuszban. 
Ezt mindenkinek meg kell nézni 

Előadások kezdete hÉtkö/nop: l / i 7. 9. vasárnap V« 5. l / i 7. V* 9. 

Jegyzet 
az „ U T Ó H A N G O K " - h o z 

A Magyar Alföld tegnapi számá-
ban „Utóhangok" cimen rosszindu-
latúlag bírálta a központi kiküldettek 
szerintük a nagygyűlésen elhangzott 
kijelentéseit. Vegyük c*ak ezeket 
sorjában. Többek között így ír a 
„megfigyelő": 

„A központi kiküldöltek váltig azt 
bizonyítják, hogy a nagytőke — 
nagykereskedelem és kisipar — kis-
kereskedelem közOtt semmi ellentét 
nincs." — UgyiátS7ik a „megfigyelő" 
vagy ábrándozott az egész gyűlésen, 
vagy pedig még akkor is ezen cik-
kének megírásán gondolkozott, mert 
ez a kitétel így nem felel meg a va 
lóságnak. A KOKSz kiküldötte volt az 

egyedüli 
aki a nagykereskedelem és a gyárak 
fontosságát hangoztatta. Ugyanez a 
kiküldött volt az, aki „azt javasolta 
az adókiutalással bajlódó kisembe-
reknek, hogy állítsanak be e mun-
kára fizetett munkaerőt." Sőt, hogy 
mostmár mi is „felvilágítsuk" az ol-
vasókat, hogy az 

Összefüggést 
megtalálják és tisztán lássák: ugyan-
csak ez a kiküldött tömjénezte „kü-
lönös dicsérettel" a Magyar Alföld 
más tollából megjelent vezércikkét. 
De könnyű is volt neki, észrevenni 
ezt az „igen figyelemreméltó vezér-
cikkel", amikor arra tudatosan fel-
hívták a figyelmet. Nagyon jól tudja 
azt a cikkíró, hogy ugyanazon napon 
mi is a legelső helyen foglalkoztunk 

a kisiparosok helyzetevei. Nekünk 
azonban van annyi 

önmérsékletünk 
hogy mi nem hivtuk fel erre külön 
a kiküldöttek figyelmét. 

Ami pedig az Arfelügyelet kérdéses 
cikkét illeti, biztosak vagyunk benne 
hogy ha az még idejében a kezükbe 
került volna, ők is ugyanezt cse-
lekedték volna, mint mi, de ők ta-
lán még „megjegyzést" is fűztek 
volna hozzá. 

Az á'alánosítás hibájába pedig 
most a Magyar Alföld is belesett,' 
mikor azt irta, hogy „a jelenlevők 
azzal ?em voltak megelégedve, aho-
gyan az IPOK és a KÓKSz a kis-
emberek érdekeit megvédte". — 
Emlékezzen csak egy kicsit is visz-
sza a cikkíró, hogy milyen viharos 
lelkesedéssel fogadta az iparosság 
dr. Mészáros IPOK főtitkár bejelen-
tését, amikor az IPOK a kisemberek 
érdekében kifejtett erőfeszítéseit és 
erdményeit fejtegette. Emléke/.zen 
csak vissza azokra a kijelentésekre 
hogy az eredménytelenséget „a po-
litika" okozta legtöbbször! 

Hogy éppen az az előadó, aki a 
Magyar Altöld vezércikkét „különös 
dicsérettel" illette, mind erről nem 
emlékezett meg, arról mi nem tehe-
tünk. 

Ebből csak az .a tanulság, hogy 
legközelebb ne ilyen átlátszó, egv-
oidalu és általánosító célzatú cikkel 
próbáljanak öndicséretet kiharcolni. 

Három 
M O Z A I K 

Belpolitika 
A belpollitikai élet ellenzéki front-

ján napról-napra változik és egyre 
zavarosabbá válik a helyzet. Maga 
az újságíró, aki pedig naponként a 
fővárosi lapok tömegeit tanulmá-
nyozza, képtelen átfogó képet nyer-
ni az ellenzéki csoportosulásokról. 
Azt mindenesetre örömteli ténykéni 
kell megállapítanunk, hogy a Sulyok-
párt „harakirit" követett el s fel-
oszlatta önmagát. Ezzel a cseleke-
detével önmaga mendotta ki az 
ítéletet életképtelensége fölött. A 
többi nem is olyan érdekes, hiszen 
lehet, hogy Pfeiffer is pártott alakit, 
Balog Istvánnak is megvan már a 
kis pártocskája, amelynek talán kép-
viselője lesz, de hogy egyik párt 
sem lesz hosszú életű, az nem vitás. 
Nem is lehetnek hosszú életűek és 
maradandóak az olyan pártok, ame-
lyek egy ernber tekintélyére épülnek, 
amelyeket egyes emberek azért ala-
kítanak meg, hogy azon keresztül 
feltornázhassák magukat a nemzet-
gyűlésbe. 

Külpolitika 
A külpolitikai élet kétségtelenül 

legérdekesebb fejleménye a most 
készülő görög-török egyezmény. A 
hírekből egyelőre nem sok derül ki, 
annyi bizonyos, hogy a katonai 
egyezmény amerikai kezdeménye-
zésre készül. A terv az, hogy török 
csapa'okat engednek be Görögor-
szágba, illetve annak mohamedán 
vidékeire, hogy ezzel tehermente-
sítsék a görög monarchista kormány-
hadsereget, amely azután teljes ere-
jével a görög szabadságharcosok 
ellen fordulhat. A lóláb kilátszik, 
az amerikai nagytőke ujabb rend-
bontásáról és zavarkeltéséről van 
s?ó, aminek sajnos komoly külpo-
litikai következményeivel is szá-
molni lehet. 

Gazdasági élet 
Amig bel- és külpolitikai fronton 

az események váltogatják egymást, 
és zajlik az éiel, addig bent az 
országban kÖ7eledünk egy jelentős 
dátum, augusztus elseje felé, amikor 
megindítjuk a hároméves tervet, 
amely záloga és biztositéka a ma-
gyar dolgozó nép fölemelkedésének. 
A stabilizáció megteremtése óla ez 
az első fontos ha'árkő, amely gaz-
dasági vonatkozásban van* hivatva 
fölemelni a magyar életet eddig 
még soha nem látott magaslatokra. 
A ?erv végrehajtásának szükségessé-
gében minden dolgozó kisember 
egyseges. Mindannyian meg fogjuk 
feszíteni minden erőnkel, hogy biz-
tosítani tudjuk gazdasági életünk 
fejlődését és normalizálódását, hogy 
a sokat szenvedett magyar nép 
végre eljuthasson oda, ahova év-
századok óta vágyódik: a boldo-
gabb biztonságosabb és emberibb 
élet magaslataira. 

(Gy. A.) 

Szakszervezeti dolgozóknak 

olcsó cipű akció 
férfi, női és gyermek fatalp, vá-
szon és bőrfej 

14.96-tól 17.05-ig párja, 
mig a készlet tart. 

Földműves Szövetkezet 
Apponyi tér 5. 

B o r b é l y b e r e n d e l é s 
van eladó Nagy Sándor-utca 13. 



A szentesi cserkészek 
tábori élete 

Jólsikerült tábortűz Mátrafüreden 

B I R E K 
ja * ) É1 i m • 24. R*m. kat B- Kinga 

Krisztina 
tés: Tisxa 0.160. Kurca 280 

•Mrséklet. -f 11 fok. 
UlürÉiialenté»; Mértékelt srél. de-* 

rült idő. A hőmérséklet nem változik. 
gfyaUte« gyógyszertárak, július 19— 

25-ig Hbász—Oláh. 
Bwétság Mozgó: Tigris karmok. 
Saebadság Mozgó: Zene varázsa. 

— Elvtárs! Igy is segít-
hetsz a választási munkában: 
vásárolj szociáldemokrata vá-
lasztási bélyeget! 

— Meghívó. Szentes megyei vá-
ros Nemzeti Bizottsága f. hC 26-án 
szombaton du. 3 órakor ülést tart a 
városháza 18 számú helyiségében. 
Tekintettel a tárgy fontosságára az 
összes tagok pontos megjelenését 
kérem, h. Elnök. 

— Értesítjük a közönséget, 
hogy az algyői közös vasúti közúti 
hid mt-dernyilás végleges helyreál-
lítása véget f. év julius hó 28, 30, 
augüsztus hó 1, 4, 6, 11, 13, 16, 
18. 21, 23, 25, 27, 29, szeptember 
hó 15, 17, 19, 22-én 9 órától 15 
óra 30 percig a Közúti közlekedés 
a hidon keresztül nem lehetséges. 
Legközelebbi átkelő helyek S2áraz 
időben az algyői és tápéi kompon 
esős időben pedig Makón át. 

Müsziki tanácsos. 
— Augusztus hó 5-én Szeged 

alsóvárosi buc»u napján menetrend 
szerint külön hajó-járat lesz. Cson-
grádról S/eg dre és vissza. Szentes-
ről indul 3 óra 30 perckor. 

— Hétfőn ?z angol haditenge-
részet egy nagyobb egysége érke-
zett az istanbuli kikő őbe. 

— A francia szakszervezeti ta-
nács elhatározta, hogy közbelép a 
görög szabadságharcosok érdekében 
és áilásfoglal isaról közleményt bo-
csájtott ki. 

— Vasárnap megkezdődött a 
prágai ifjúsági világtalálkozó, ame-
lyen Magyarország is részt vesz. 

Maniu Gyulát, a romániai nem-
zeti parasztpárt vezetőjét letartóz-
tatták. 

Jóvátételi- l ó v á s á r l ás. A 
LÉSZ vásárló bizottsága folyó hó 
29 én kedd *n reggel 8 órakor a 
szemesi mázsaháznál lóvásárlást tart. 
Elővezeth^tők hidegvérű lovak nemre 
va*ó tekintet nélkül, továbbá meleg 
vérű heréltek és olyan kancák, mé-
nek, melynek kívíieléiiez a lótenyész-
tési felügyelőség hozzájárul. Árak 
minőség szerint 3 000—4 800 forin-
tig, azonnal fi/etve. A megvásárolt 
lovakat aznap átveszik darabonként 
10 kg. alomszalmával és 20 kg. 
szénával Lótenyésztési Felügyelőség 
Vármegyeháza. 

— Felhívom a földtulajdonosok 
és gazdálkodók figyelmét, hogy vo-
natkozó rendelet érelmében gabo-
nával fizetendő földadófizetési, va-
lamint beszolgáltatási kötelezettsé-
güknek cséplés után azonnal tegye-
nek eleget. 

Adógabonát „A" vételi jegy, a 
beszolgáltatásra beszállított gabonát 
„B" vételi jegy ellenében ad ;ík el a 
gyüjiőkereskedőknek. Polgármester 

—Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Várakozáson felül jól sikerült a 
szentesi cserkészek mátrafüredi nyil-
vános tábortüze. Előadás után a 
nyaralók és a falusiak egyöntetűen 
követelték a mindennapi nyilvános 
tábortüzet, amelyre a csapat egyön-
tetűen " az óraketyegést utánozta, 
amely nálunk a szilárd és megin-
gathatatlan tagadást jelenti, mondván 
hogy nem szerepelni jöttünk ide, 
hanem nyaralni és ezzel az ügy el-
intéződött. 

A siker kivívásában nagy érdeme 
volt a parancsnok ur botjának és 
Maácz Laci dudájának, mert ezek 
hajtották a cserkészeket próbára. A 
műsort Maácz Laci rendezte és ál-
lította össze. Dósa Laci jól szavalt 
és eredeti gesztusait még sokáig 
emlegették a faluban. A szentesi 
dalok és táncok igazi szentesi, ma-
gyar paraszti levegőt varázsoltak az 
erdei tábortűz köré. Ügyes táncos 
volt Maácz Laci, Bárkányi Sanyi, 
Fűzi Origó, Kocsis D^nci, Szabó 
Ottó, Csáki Feri, Somodi Pista és 
Székács Jancsi. A füredi lányoknak 
legjobban tetszett Bárkányi Sanyi, 
míg a leánycserkész vendégeknek 
Csányi Feri. 

A Maácz, Fűzi, Kocsis féle báb-
színház társulat a csapat szeme-
fénye színién kitett magáért. A gye-

Mezó'SDZdoság 
A burgonyapusztitó 

kolorádóbogár 
Magyarországon 

Szombat délben a győrmegyei 
növényérlékesitési szolgálat vezetője 
megjelent a földművelésügyi minisz-
tériumban és élénk piros szinű bo-
gáriarvákat hozott magával egy zárt 
üvegedényben. Az. illetékes ügyosz-
tály azonnal hekéretíe Dr Kadocsa 
profeszort, a világhírű enlomológust, 
aki megállapította, hogy ezúttal va-
lóban a burgonyatermesztés legve-
szedelmesebb ellenségéről, a kolo-
rádóbogárról van szó. A lárvákat 
Hédervár község határában találták 
a burgonyaiMtetvényeken. A földmű 
velésügyi minisztérium egészségügyi 
szolgálatának szakemberei négy te-
herautóval, megfelelő számú porozó 
géppel és 15 q Gesarol nevű irtó-
szerrel azonnal a helvszinre siettek 
és még szombaton délután megindí-
tották a munkát a fertőzött területe-
teken. Néhány óra múlva mar meg-
állapítható volt, hogy mind a lárvák, 
mind pedig a bogarak elpusztullak. 

A kolorádóbogár a burgonyater-
mesztésnek legnagyobb veszedelme, 
és ezért elterjedését a legnagyobb 
áldozatok árán is meg kell akadá-
lyozni. A földművelésügyi miniszter 
a legnyomatékosabban felhív minden 
burgonyatermcsztő gazdát, hogy bur-
gonyatábláit állandóan és gondosan 
vizsgálja át. Ha a leveleken rágó, 
hátán tíz fekete csíkkal tarkázott 

rekek alig akarták őket elengedni. 
A legnagobb sikert Majom Maki 
(Kocsis Dénes) aratta. 

Főként népmüzészeti kincsekből 
álló műsort bőséges cserkészhumor 
fűszerezte Pálffy Gyurka, Őze Imi 
Inzám Lajos és Balogh Imre közre-
működésével. 

Az utolsó számot a tábor műked-
velő színész társulata mutatta be. 
Előadásra került az Othelló című 
nagyopera paródiája 13 felvonásban 
Az Othelló (Maácz Laci) Valóban 
szívbemarkoló volt, Jágó (Vekerdy 
Feri) a legnagyobb könnyedséggel 
élte át szerepét, Cassio (Őze Imre) 
mély érzéssel énekelt, csak az volt 
a baj, hopy sokat nézett egy helyre 
a pálmát Desdemóna (Eperjesi Lali) 
vitte el, aki mint nőutánzó, azt hi-
szem példátlan a magyar szinészet 
történetében. 

A tábortűzzel sikerült két órára 
baráti szeretetben egyesíteni Mátra 
és az Alföld magyarjait és sikerült 
velük megismertetni és megszeret-
tetni a két táj népi kulturáját és 
mindamellett a tábortűz szórakoztató 
sőt kacagtató is volt, ezért hangzott 
így a falusiak kritikája: 

„Ilyen jó tábortüzet még az idén 
nem láttunk Mátrafüreden I" 

Baranyai István. 

agyagsárga, a katicabogárnál sokkal 
nagyobb fényes bogarat, vagy körte 
alakú, vérpiros esetleg narancssárga 
színű lávákat talál, a fertőzött helyet 
karóval, vagy másmódon jelölje meg 
és kártévőből néhány darabot do-
bozba vagy zárt üvegbe gyűjtve 
azonnal adja át a községi elöljáró-
ságnak, városokban a polgármesteri 
hivatalnak. Ugyan igy kell eljárni, 
ha a burgonyrJevél fonákáján sárga 
petecsomókat találnak. 

A hatóságok azonnal értesitik a 
növényegészségüsyi szolgálatot (Föld-
mivelésügyi Minisztérium) és az ille-
tékes egészségügyi körzetet. A nö-
vényegészségügyi szolgálat a véde-
kezést haladéktalanul megindítja. Az 
irtáshoz szükséges szereket, gépeket 
és irányító szakszemélyzetet díjtala-
nul bocsájlja a földművelésügyi mi-
nisztérium a gazdák rendelkezésére. 

A helyzet nagyon komoly és min-
den burgonyatermelő gazda köteles-
sége a saját, mind pedig az ország 
érdekében, hogy a földmüvelésügyi 
miniszter fenti felhívásának lelkiisme-
retesen és gondosan eleget tegyen. 
Minden mulasztás és hanyagság a 
burgonyatermesztésünket a végvesze 
delemmel fenyegeti. 

Párthirek 
Folyó hó 25-én pénteken este a 

Pártszervezet helyiségében páríest. 
Az aktuális politikai helyzet és a 
választásokról. Tagsági könyvét min-
denki hozza magával. 

A Rendező Gárda tagjai vasárnap 
reggel fél 9 órára fontos ügyben 
jelenjenek meg a pártszékházban. 

SZENTESI LAP 1947. jál. 24. » 

Felhívjuk szervezetünk állásnélküli 
tagjait, hogy julius 25-én pénteken 
este fél 8 órakor jelenjenek meg a 
pártszékházban. 

r SPORT ~| 
KÉZILABDA 

Vasárnap döntő fontosságú mér-
kőzést játszik a Szentesi MÁV kézi-
labda csapata a C i k t a kézilabda 
csapatával: e mérkőzés győztese be-
kerül az NBI-be. 

Kézilabdázóink csendben és sze-
rényen, de eredményesen dolgoztak. 
Alig néhány éve működnek és ime 
most vasárnap már az NBI-be jutá-
sért játszanak. A város sportközönsé-
gének nagyrésze eddig alig vett tu-
domást az ő szereplésükről. Remél-
jük azonban, hogy az eddig elért 
eredmények méltatásaképpen ezen-
túl kegyeibe fogadja őket, hogy a 
jövőben is minél nagyobb sikerrel 
játszhassanak Szentes város színei-
ben, hogy ők ís öregbítsék a város 
sporthirnevét. 

LABDARÚGÁS 
4 : 4 a villám igazolás aránya 

Megtörtént a várva-várt döntés a 
villámigazolás kérdésében. Eszerint 
egy egyesület 4 játékost igazolhat le 
más egyesületből és 4 játékost ad-
hat ki más egyesület részére, azon-
ban ebből kettőt lefelé. Vagyis mond-
juk az SzMTE két játékost adhat ki 
a Cs. Barátság részére és még ket-
tőt a KVMSE II. részére. 

Ezek ismeretében a tárgyilagosság 
kedvéért megállapíthatjuk, hogy nem 
felel meg a valóságnak az az elter-
jedt hir, mely szerint Demeter Lajost 
az Sz. MÁV leigazolja. 

—mati— 

Köszönetnyi lvání tás 
Köszönetet mondok mind-

azon kedves rokonoknak, 
barátoknak és megtisztelők-
nek, akik az én felejthetet-
len jó feleségem 

Uigh Istuánné 
sz. Molnár Etel 

f. hó 21-i temetésen meg-
jelentek, koporsójára virágot 
és koszorút hoztak és mér-
hetetlen fájdalmamban vi-
gasztaltak. 

Uigh István 

Meghívó 
Az OTI szentesi kerületi pénztára 

f. hó 27 én d e. 10 órai kezdettel, 
székhazában a munkavállalók részé-
re időszerű kérdések megbeszélése 
végett értekezletet és egyúttal tájé-
koztató előadást tart, melyre az ér-
dekelteket ezúton is meghívja. 
900 OTI kerületi pénztár 

luiius 25 én, pénteken 1) N f f 0 f t a pártszékházban 
este fél 8 órai k e z d e t t e l r W l Í v ü l <Ko«u«h.u.a«.) 
Az aktuális politikai helyzet és a választásokról 



S Z E N T E S I LAP 1S47. já l . 2 4 

B u d a p e s t I. j u l i u s 24 . 
730: Római katoliku« vallásos 

félóra. 8: Szórakoztató muzsika. 9: 

A házi-együttes hangversenye. 1215: 
Hangszerszóló. 1245: Az akarat 

csodái. Előadás. Délután 1: Jazz-

hangverseny. 140: Elveszett köz-

mondások az 1500-as évekből. 7:10: 

1848 népi hagyományai. 2 20: Bedő 

Mária hegedül, Szeszler Tibor oboá-

zik. 3: Látogatás egy szerkesztőség-

ben. 4: Szamosi Ferenc jazz-dalo-

kat zongorázik. 4 30: Rádió gyer-

mekújság. 6: Az áldozat. Novella 

hanglemezekkel. 6 20: Magyar nóták. 

6 45: Hogyan készült a tervgazdál-

kodás a Szovjetunióban? 7: Masse-

net: Weither cirnü operája hangle-

mezről. 7.45: Hirek, sporthírek. 

8 35: Falurádió. 10 25: Fényes Kató 

énekel zenekari kísérettel. 11: Ke-

vés szó, sok lemez. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a mező-

gazdasági termelők részére ismétel-

ten szeg és drót utalványok érkeztek, 

amelynek kiosztása a városhaza 45. 

számú szobájában történik. Az egy 

kg-os szegutalvány ára 32 fillér, a 

drótutalvány ára pedig 20 fillér da-

rabonként, mely ösrzeg az átvétel 

alkalmával fizetendő. 

Felhívom mindazokat, a k i knek 

drótra, vagy szegre van szükségük, 

hogy az utalványokért a fentjelzett 

szobában a városházán jelenjenek 

meg. 

898 Polgármester 

Felhívás! 
A Szervezett Munkások Bőripari 

Termelő és Ér téke lő Szövetkezeté-

nek igazgatósága felhívja a Szövet-

kezet tagjainak figyelmét, hogy folyó 

hó 26-án délután 4 órakor taggyű-

lést hiv össze. 

Tárgy: A Szövetkezet Igazgató-

sága és Felügyelőbizottságának ki-

egészítése. 

Egyben felhívja a tagok figyelmét 

arra, hogy a taggyűlést tekintet nél-

kül a megjelent tagok létszámára 6 

órakor meg fogja tartani és az ott 

hozott határozatok a Szövetke 'et alap-

szabálya szerint is jogerőssé válnak. 

Tekintettel az ügy fontosságára 

kérjük a tagokat, hogy mennél na-

gyobb számmal jelenjenek meg. 

Igazgatóság. 

Felhívás 
Felhívom a gazdálkodókat ismé-

telten hogy a cséplőmunkásoknak 

kiadott keresményükről elismervényt 

állítsanak ki, azt a munkással alá 

kell iratni és fel kell tüntetni pon-

tos lakcímét. Ha gazda a cséplőmun-

kások munkabérét egy tételben a 

bandagazdának adja ki, a banda-

gazda, illetve az az egyén, aki a 

munkások között az esküt letette, 

köteles kimutatást készíteni, hogy a 

cséplési idény alatt melyik munkás 

mennyit keresett. A kimutatásban 

pontosan fel kell tüntetni a munkás 

nevét, lakását, ellátatlan családtagjai 

számát és a keresett gabonát gabona-

nemenként részletezve. 

Ezeket az elismervényeket a gaz-

dálkodó az elszámoltatása alkalmá-

val a terménybeszolgáltatási hivatal-

ban (Városházán,) a bandagazda 

pedig a cséplési munkálatok befejez-

tével a közellátási hivatalban (Város-

háza 13) szolgáltassa be. 

885 Polgármester 
KITŰNŐ állapotban lévő félbőr-

kötéses nagy Kelemen magyar—né-
met és német-magyar szótár eladó, 
érdeklődni a kiadóban. 

Az uj piaci árak 
Élelmiszer 

reegnevézéae: 

Fejeskáposita 
K e l k á p o s z t a 
Karfiol 
Uborka 
Burgonya 
Zöldbab 
Tők 
Paradicsom 
Karalábé 
Sárgarépa 

Csirke 
Tyúk 
Pulyka 
Kacsa sovány 

Termelő a Keresk. a 

fogy-.nakjj fogy.-nak 

Forint 
0.70-84 kg 

72-84 .. 
96-120* 
72 84 „ 

100150. 
120-170, 

24-36 „ 
360-480 „ 

30-50 
20-30 „ 

Forint 
0.60-70 kg 

60-70 . 
80 100 . 
60-70 . 

100-150 „ 
lOO 140 „ 

20-30 
300 400. 

24 40 csőm 
16-26 „ 

G y ö k é r 
S ó s k a 
Zöldhagyma 
Foghagywa 
Retek 
Hegyesepaprika 

25-30 . 
100-180 
20-30 csom 
40-70 „ 
25 30 . 
6-16 db 

Tölteni való paprika 16-25. 
Alma 
Körte 
Barack 
Meggy 
Püszke 
Málna 
Morzsolt tengeri 

80-150 kg 
140-180 
120-200 
100-180 
140 170 
360-360 

160 

Baromfi irányárak 
Forint 

6 - kg 
5 - kg 
4 - kg 
3 - kg 

Kacsa hizott 
Liba sovány 
Liba hizott 
Csirke napos 
Tojás 

3Ö36 . 
190-210. 

24-26 
50 84 „ 
30-36 . 

8-18db 
20-30 . 

100-180 
170 200 
140-240 
120220 
170-200 
360-400 

160 

6 - kg 
"4— kg 

7 - kg 
1 - db 
40 db 

A szentesi Általános Fogyasztási Beszerző, 
Termelő és Értékesítő Szövetkezet ím i Apponyi tér 11 számú magtárában ( S z e g i ház udvarában) 

a d ó , b e s z o l g á l t a t á s i 
és s z a b a d g a b o n a 
len, napraforgó, tengeri 

vásárlásál megkezdte. — Zsákkölcsönzés. — Azonnali fizetés 

MOBILIA Gőzmalom 
— — — — — — i — ——»• 1 — • • — — — — • • — — — 

őrlését kedden f. hó 22-én megkezdte. 
Őrlésre gabonát mindennap átvesz 

Gyors, pontos és a t ismert minőségi 
kiszolgálást nyújtja. 

Mobííía Gőzmalom 

Értesítjük t Üzletfeleinket, hogy 

Apponyi-tér 31 sz. magtárunkban 
^mmmmmmmmmmmmmmm^ammmmmammmata^mmmHmm**mmtrnm*mmmtmm a» -jtswcítv wm rm 

mindenféle gabonát, oialoi- és mezőgaz-
dasági magvakat vásáro!unk 
Mindenkori legkedvezőbb feltételek I 

Lenszalmát is v e s z ü n k . Kölcsöft isáHok K a p h a t ó k . 

Szántó Andor é* Váradi László 
gabona-, termény- és magKeresu^dö 

A Z S O L D O S MALOM 
mindennap őröl és kiszolgál a vámmal, rosta-
hiánnyal és porlással csökkentett buzameny-

nyiség után 

25 % nullás lisztet, 55 °|o Kenyér lisztet, 
ZO % korpát. 

Elsőrendű minőség. Pontos kiszoigáiás 

Hirdetmény. 
A szentesi rendőrkapitányság fel-

hívja mindazokat, akik a Belügy-

miniszter Úrtól az új három részes 

fehér magyar-orosz nyelven kiállított 

sörétes vadászfegyver tartási enge-

géllyel rendelkeznek, hogy a rendőr-

kapitányság 7. számú szobájában 

3 napon belül a hivatalos időben 

jelentkezzenek, a lőszervásárlási en-

gedélyek átvétele végett.j 

Csnpüitékjeleniés 
Szentes 3 5, Papgát 8*5, Jaksoi 18, 

Tüzköves 2 1, Kucori 3, Kurcatorok 

12, Elege 4, Fertő 9 6, Pankota 12, 

Felsőveker 9 8, Tőke 5 4. 

Höszerkes/iő • Mm a László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a .Barátság' nyomda 

Felelős ioniidavaxető: Csernns L. Imre 

5 hold 
A NYILASBAN 

I r t a : S i m a L á s z l ó 
12. X. 

Égetőné nagyon meg volt elégedve 

a szilvaszüret eredményével, de an-

nak is örült, hogy a doktorék hat 

garaboly szedret gyűjtöttek össze. 

Hat fuvart jelentett az. Minden fuva-

ron megtakarítottak legalább egy fo-

rint 20 krajcárt. Az pedig pénz volt, 

mert ennyit fizettek kukoricatőréien 

napszámot. Fuvarra pedig hamarosan 

szükség les/, mert ezután a gyom-

irtást csak a segítség végzi, hozzá-

kezdenek a bokrok és surják irtá-

sához. Mert úgy állapodtak meg, 

hogy saláía és Őszihagymát is ül-

teinek, a hoz pedig el kell kéazítcni 

a földet. Égetőné igazán nagy kedv-

vel akart kertészkedni. Az apja 

dinnyeföldes ember volt és emléke-

zett rá, hogy jól megfizetett ez a 

mesterség. 

Valóban másnap úgy osztották be 

a munkát, hogy a gyomirtás! csak 

a három segítség folytatta. Égető 

meg két fiával hozzálátott a bokrok 

és surják kiszedésihez. Mielőtt azon-

ban munkába álltak volna, oda for-

dult segítőihez és azt mondta nekik: 

— Hát én meggondoltam a dol-

got, nem adom felebői ezt a gyom-

irtást . . . 

— Talán te is harmadából akarod, 

mint Dinnyés Péter? — kérdezte 

méltatlankodva az öreg Bafócs. Nem 

gondolnám, hogy te is olyan szőrös 

szívű lennel. Te nem jussoltál há-

rom háziföldet, mint az. 

Én, bizonyisten, még koni-

szabb ember vagyok, — tréfált ne-

vetve Égető, — meri én mától kezdve 

mindiböl ado; í a p á ré t . . . Meggon-

doltam dolgot. Haszon van abból 

hogy segítenek, megérdemlik, kend-

tek, mindet . . . 

— Ko.nolyan beszélsz ? tette a 

kérdést Batócs. 

(Folytatjuk) 

Apróhirdetések 
Bál int-utca (volr Kisgörgös) 25 

sz. ház felerésze E L A D U, azonnal 

el is foglalható. 

HÖLGYEK, szép" hajfonatot, vá-

gott kifésült hajból csak Palásti fod-

rász készit. Egész fekete hajat ma-

gas áron veszek. Vizsgázott hölgy-

fodrászt kerekek társnak. 890 

TRÁGYÁT veszek Bende Horváth 

Gyula u. 4. 894 

EGY bélelt ajtó tokkal és egy 

dupla ajtó jó állapotban eladó Far-

kas Antal utca 43. 895 

ZONGORA bérbe kiadó Bacsó 

Béla u. 13. 

Gyönyö r ű tartóshullámot, haj-

festést, színezést, szőkítést Zsembá-

nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

Beteg szivét orvoshoz, beteg ha-

ját Turitioz vigye. Elektromos és ve-

gyi hullám, hajfestés Rákóczi F.-u. 

1 szám. 800 

ELADÓ Báthori u. 6 számú ház. 

Értekezni Deák F. u. 55. 896 

JÓM INÖSÉGÜ textiláruk, nyári 

alsó és felső ruhaanyagok olcsó be-

szerzési forrása : GYŐRI , Barthi J -

utca 14. 

FÉRFI öltönyöket és kabátokat a 

legszebb kivitelben és legolcsóbb 
áron készit Szirovicza János szabó-
mester, Huszár utca 17. 

EGY jóállapoiban lévő íróasztal 

eladó, cím a kiadóban. 

EGY jó állapotban lévő hegedő 

tokkal együtt eladó, «im a kiadóhi-

vatalban. 




