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Merénylet a mmikfisosztnly ellen 
A Kommunista Párt szentesi szervézete megszegte a választási szövetséget 

és fölbontotta a munkásegységet 
A Szociáldemokrata Párt deklarációja 

Tegnap délelőtt 12 óráig kelleti a 
Független-égi Frontba tömörölt pár-
toknak és a szakszervezeteknek be-
jelenteni azokat az összeiré biztoso-
kat, akik a Nemzeti Bizottság meg 
bizá>ából a választási összeírásokat 
fogják végezni. A Szakszervezetek 
részéről delegált összeíró bizottsági ta-

gok személyére nézve a két munkás-
pár! közötti megállapodás lett voina az 
irá vadó. A Szociáldemokrata Párt 
szentesi vezetői tárgyalásokat foly-
tattak a Kommunista Párt szentesi 
szervezetének vezetőivel. A szociál-
demokrata álláspont híven a válasz-
tási szövetséghez és a dolgozó osz-

MIT AKARUNK? 
öt hét választ csak el attól a 

naptól, amikor négy millió magyar 
él majd a demokrácia adta jogával 
és a szavazólap kockájába irt ke-
reszttel két feltett kérdésre ad vá-
laszt. 

Az első kérdés: 
melyik párt váltotta be Ígé-

reteit. 
A másik kérdés, amelyre a sza-

vaző válaszol: 
melyik párt céljait itéli he-
lyesnek, milyen legyen az 

uj Magyarország. 
A Szociáldemokrata Párt nyugod-

tan várja az ország népének fele-
letét. 1945 őszén és azóía eltelt idő 
alatt sem Ígértünk egyebet, csak 
ezt: dolgozni fogunk a magyar 
dolgozókért Ezt az ígéretet bevál-
tottuk. Dolgoztunk erőnkön felül, 
tiszta célért, tiszta eszközökkel és 
munkánk eredményeiről nem mi, 
hanem az eredmények beszélnek. 

Célunkról sem kell sokat beszél-
nünk, hiszen hetvenöt éve hirdetjük 
nyíltan és álcázatlanul: a szocializ-
mus megvalósulásáért küzdünk és 
dolgozunk. 

Egyet kell csak még elmonda-
nunk és ez az: hogyan, milyen 
uton, módon akarjuk elérni végső 
célunkat. 

Az utat, a módot, a közvetlen 
célokat adjuk most hírül, hogy en-
nek ismeretében válaszoljon a ma-
gyar nép a szavazólapról felé su-
gárzó kérdésre. 

Béke 1 A huszadik század eddig 
eltnlt évei alatt íz emberiség éle-
tének minden percét pokoli szava-
lókorusként festette alá az ágyuk 
döreje. Két hatalmas világégésben 
ez az ország a kárvallottak leg-
kárvallottabja volt. Nincs ma család, 

a Duna és Tisza tájain, amelynek 
asztalai körül ne maradt volna Üre 
sen szék; nincs magyar nő, aki ne 
gyászolná szivében a háború örjön-
gésének áídozatául esett szeretteinek 
emlékét. 

Békét akarunk! Jól tudjuk, 
ho^y ez a kis ország c?ak statisz-
tája lehet a világszinpadon játszódó 
nagy dámának és a magyar szó 
elvész az üvöltő hangok káoszában. 
Mindezt tudjuk és mégis kiáltjuk: 
békét akarunk t Hirdetjük: a béke 
színes szálaival kell magunkhoz 
fűznünk a határaink körül lakó né-
peket és hs minden nép megcse-
lekszi ezt a maga határai körül, 
az egész világra ráterül a béke 
csodás szőttese. 

Békét akarunk, ezért ápoljuk és 
erősítjük a baráti kapcsolatokat 
nagy szomszédunk, a munkások és 
parasztok világbirodalma, a Szov-
jetunió felé. Békét akarunk terem-
teni a Dunavölgye minden népével 
és hisszük, ha van még vita és el-
lentét közöttünk, azokat békés esz-
közökkel kell és lehet csak megol-
dani. Fenn akarjuk tartani baráti 
kapcsolatainkat minden világrész 
dolgozó népével, hogy a béke ál-
dott tüze világítson szerte a világba 
e kis szerencsétlen országból. 

Amint bekét akarunk határaink 
mentén, éppúgy 

békét akarunk határainkon 
belQl is. 

Le akarjuk bontani a válaszfalakat 
város és falu, kétkezi dolgozó és a 
szellem munkása között. 

Békét akarunk a dolgozók 
társadalmában, 

hogy végre egymás megbscsdlésé-
ben élhessen a teremtő munkát 
végző dolgozó osztály minden ré-
tege. És mert békét akarunk, karcot 

tály érdekében követendő munkás-
egységi politikához az volt, hogy a 
szakszervezeti delegáltak 50-50 szá-
zalék arányban kerüljenek ki a két 
munkáspárthoz tartozó szakszervezeti 
tagokból. 

Ezzel szemben a Kommunista 
Párt azzal a követeléssel ál-
lott elő, hogy tekintettel a 
Kommunista Párt majoritására 
a földmunkás szakszervezet-
ben az a kívánsága, hogy a 
Szakszervezetek által delegált 
összeíró bizottsági tagok 75 
%-a kommunista pártállásu 
legyen. Ez a követelés a leg-
élesebb elientétben áll nem-
csak a munkásegységgel, de 
azzal a választási szövetség 
gel ls, amelyet a Függetlenségi 
Front pártjai kötöttek egy-

mással. 
Természetesen a Szociáldemokrata 

Párt, amelv a szakszervezetek terén 
legalább olyan erős mint a másik 
munkáspárt, a szervezett munkásság 
jogainak védelmében ehhez a köve-
teléshez nem járulhatott hozzá, mert 
ez merényletet jelent a munkásosz-
tály rgyetemes érdekei ellen. 

A tárgyalások, bár a Szociáldemok-
rata Pírt a megegye?ést több izben 
megkísérelte létrehozni, szombat dél-
után 2 óráig eredményteleneknek bi-
zonyultak. Pártunk szentesi szerve-
zete nyomban érintkezésbe lépett a 
központi titkársággal, ahol a követ-
kező nyilatkozat közzétételére jogo-
sították fel a szentesi szervezetet: 

A Szociáldemokrata Párt a 
szervezett munkásság érdeké-
ben a választási szövetség és 
a munkásegység követelménye-
inek figyelembetartásával, jo-
gainak a Kommunista Párt ál-
tal megkísérelt elütését nem 
tűrheti. Követeljük a teljes pa 
rltást az összeíró bizottságok-
ban a szakszervezet által de-
legált tagoknál Amennyiben a 
Kommunista Párt jogos köve-
telésünket nem teljesíti, Illetve 
a szakszervezetek Ilyen Irá 
nyu törekvéseit meghiusítja, a 
Szociáldemokrata Párt az or-
szággyűlési választások során 
a csongrádmegyei kerületben 
tartózkodik a választásokon 

való részvételtől. 

A központi titkárság egyúttal kö-
zölte a szentesi szervezettel, hogy a 
tárgyalásokat a központi összekötő 
bizottságban a másik munkáspárttal 
felvették. 

A Kommunista Párt szentesi szer-
vezetének ez az eljárása nemcsak a 
munkásegység elleni tánrdás, hanem 
a központi titkárság véleménye sze-
rint a fasiszta idők terrorjára emlé-
keztető cselekedet. 

Felhívjuk a Szociáldemokrata 
Párthoz tartozó szervezett dol-
gozókat, Jogaik védelmében áll-
janak mellénk, s ne hagyják, 
hogy pártunkat, amely ma az 
ország legerősebb oártja helyi 
kiskirályok elüssék attól & Jo-

gától, amely őt megilleti. 

hirdetünk azok ellen, akik ellenségei 
a békének, akik a felfordulást, rom-
bolást akarják. 

Békét alkotó munkát akarunk 
a parlamentben. Ne legyen az a 
személyi törtetések és támadások, 
összeesküvések és cselszövések 
színhelye, hanem a dolgozó nép 
boldogulásáért dolgozók munkate-
rülete. 

Békét akarunk a kormányzás-
ban. A koalíciós kormányzás jel-
lemzője ne a válság, ne az egymást 
keresztező intézkedés és széthúzás 
legyen, hanem minden épitö erő 
egyesítése a boldogabb magyar jövő 
érdekében. 

Békét akarunk, amelyet oly ré-
gen sóvárogva vár a sokat szenve-
dett és tiport magyar nép. 

Jólét I Nagy tanítómesterünk, 
Marx megcáfolhatatlan érvekkel és 
a történelem ezen példáját bizonyí-
totta, hogy nincs, mert nem is le-
het sem társadalmi, sem egyéni 
fej'ődés éhség és nyomor közepette. 

Mi, magyar szociáldemokraták a 
magyar dolgozók fejlődéséért és bol-
dogulásáért küzdünk. Ez egyúttal 
az ország felemelkedésének is útja, 
mert 

csak jólétben élő dolgozó 
tömegek tehetik gazdaggá 

az országot is 
és csak a gazdag ország biztosít-
hatja lakóinak a szociális jólétet. 
' Akarjak a hároméves terv 

(Folytatása a 2. oldaton) 
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maradéktalan megvalósí tását , 
hogy jólétet teremthessünk a dol-
gozóknak. mr 

J ó l é t e t akarunk I Jó szerszámot, 
mezőgazdasági gépeket, igás állato-
kat a parasztnak, hogy többet te-
remjen a földje. Jobb bért, jobb fi-
zetést a munkásnak és a tisztvi-
selőnek, hogy vásárolhasson. Árut a 
boltokba és anyagot a műhelyekbe 1 

B i z t o n s á g ! Bizonytalanság volt 
mindannyiónk élete és ha voít, ki 
nem vette észre a titkos diplomáciai 
és fegyverraktárak felöl áradó fe-
nyegetést, annak is életére árnyékot 
vetelt az éhségtől, a gazdasági vál-
ságtól való félelem. 

Biztonságot a k a r u n k ! Ne fe-
nyegesse többé leselkedő veszély a 
tisztességes dolgozó életét és sza-
badságát, Biztonságban élhessünk 
és nyugodt szívvel nevelhessük 
gyermekeinket. 

Ne kelljen félni az alkalmazot-
taknak a gazdasági válságtól, amely 
munkanélkülivé teszi őket. Bizton-
ságot, hogy baleset, betegség ne 
döntse nyomorba családunkat. Az 
arasson, aki veteti és ne rabolhas-
sák el egy élet becsületes munká-
jának szerény gyümölcsét a hatal-
masak. 

Boldoguljon a tisztességes és 
a szorgalmas, élhessen szabadon és 
boldogan és vegye el kemény bün-
tetését, aki bűnös, bárki legyen az. 

Biztonságot a k a r u n k ! Ne za-
varhassák békés munkánkat a tár-
sadalom ellenségei, a zsarátnok-do-
bók, a közpénzekkei hfitienül sá-
fárkodók, rablók és összeesküvők I 

Biztonságot akarunk, hogy 
magunknak építhessük az 
országot . Védelmet a ki-
zsákmányolástól , a harácso-

lóktól. 

B é k e , jólét , biztonság minden 
dolgozónak ! Ezt akar juk , ennek 
megvalósí tásáért dolgozunk. Sok 
és nehéz munka vár a szociálde-
mokratára, mig e célok beteljesed-
nek. A tiszta multu és tiszta szán-
dékú magyar dolgozókhoz, a föld, a 
gyár és a szellem munkásaihoz for-
dulunk most hívó szóval: 

J ö f j e t e k velünk, segítsetek 
nekíink munkánkban, amely-
lyel békét, jólétet , biztonsá-
got akarunk teremteni min-
den dolgozónak ! A l j a t o k 

mellénk ! 

A SZENTESI LAP 
hadifog oly szolgálata 

A tegnapi napon az alábbi hadi-
foglyok jöttek haza : . Hervai Antal 
Honvéd-u. 17 és Szabó József And-
rási- ut 11 sz. 

Üzenetek és hiiek: Székely Imre 
Lakos-utca Mariopolban van (Láger-
szám 280/19 sz.) Hírt hozoltt róla 
Molnár József Hódmezővásárhely Qor-
za tanya 89 sz. Mencser Ferencről 
(Lágerszám 280/19) Magyartés és 
Molnár Imre mozigépészröl Klauzál-
utca 27 szám .értesítést hozott Szabó 
József Andrássi-u. 11 sz. — Varga 
cigány Dombiéban van. — Molnár 
Andrással (L4gerszám 7526 Veker-
hát) Nikolejivb3n találkozott Kovács 
József Kistőke. 

A szociáldemokraták igazolták, hogy ők 
az éltető erők kovácsa a demokráciában 

Szabadságrenddel tüntettek ki több szociáldemokratát 
ünnepélyes esemény színhelye volt 

pénteken délelőtt a Szociáldemo-
krata Párt budapesti székházának 
tanácsterme. A köztársasági elnök 
képviseletében Dinnyés Lajos ini-

: niszle.'elnök személyesen adta át a 
; szociáldemokrata kitüntetteknek a 
j köztársasági és szabadságérdemren-
' deket, amelyeket a mulíban a demo-
! krácia érdekében kifejtett tevékeny-

ségükért kaplak. — A miniszter-

elnök Kélhly Anna kíséretében je-
lent meg a kitüntetettek között. A 
kormány képviseltében Rónai Sán-
dor elvtárs volt jelen. Kéthly Anna 
a Szociáldemokrata Párt nevében 
üdvözölte a miniszterelnököt és me-
leg szavakkal tolmácsolta a jutal-
mazoitak üdvözletét is. 

Ezután Dinnyés Lajos emelkedett 
szólásra és kijelentette, hogy a ki-
tüntetett szociáldemokraták a demo-

H Nemzeti Bizottság ülése 
A Nemzeti Bizottság tegnapi ülé-

sén felolvasták a Kisgazdapárt leve-
lét. amelyben közlik, hügy ismét 
résztvesznek a Nemzeti Bizottság 
ülésein és oda Aradi Pált, valamint. 
Pardi Ferencet delegálják. Erdei Mi-
hály felszólalásában rámutatott arra, 

l hogy Aradi ellen vádak merüllek fel 
a csépléssel kapcsolatban s ezért ja-
vasolta, hogy helyette mást küldje-
nek ki. A vita után szavazásra ke-
rült sor, melynek eredményeképen 
Aradi, elhagyta az üléstermet. 

Ezután Pintér Oyőző elvtárs szó-
lalt fel : Tekintve azt, — mondotta 
— hogy a Kommunista Párt meg-
szegte a választási szövetséget ak-
kor, amikor 75 % - o s többséget ki 
vánt magának a szakszervezeti ösz-
szeiróbizottságnál, a Szociáldemok-
rata Párt központi javaslata az, hogy 
ha nem változtatják meg álláspont-
jukat, akkor a Szociáldemokrata Párt 
Csongrád megyében nem vesz részt 

: a választásokon. Pártom álláspontja 

az, hogy a két párt szakszervezeti 
delegáltjai 50-50 százalékos arány- : 
ban oszoljanak meg. 

Erdei Mihály válaszában kifejtette 
hogy ez a két párt központi bizott- ! 
sága elé tartozik és a Kommunista 
Párt a két Párt határozatának aláveti 
magát. Ezután ismertette a rendelet, 
mely szerint a Nemzeti Bizottságnak 
összeíró biztosokat kell kijelölni s 
12 összeíró biztosnak kell lennie 
minden körzetben. Tekintve, hogy 
Szentesen 38 szavazókörzet van, 38 
szor 12 emberről van szó. Az ösz-
szeiró biztosok számát hat párt kö-
zött egyenlően kell elosztani. 

A Polgári Demokrata Párt lemon-
dott a többi pártok javára, tehát 
mostmár csak 5 pártról van szó. 

Mivel a Kisgazda Párt és a Pa-
rasztpárt nem tudta tnég a választó-
biztosok névsorát összeállítani, a na-
pirend tárgyalását hétfőn 9 órára 
halasztották el. 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Julius 27—29-ig 

Torpedó támadás 
Monumentális szines filmalkotás. Ebb"n a hatalmas színes film-
remekben több izgalmas bravúr tükiözik elénk, amelyből nem 
hiányzik a szerelem himnusza sem. Legújabb hiradó 

Előadások kezdete hétköznap: V« 7, V< 9. vasárnap V« 5. V« 7. V« 9. 
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választási hírei 
Tegnap délután háromnegyed 3 

órakor a szentesi és körzeti össze-
iró bizottságok tagj-J letették az 
esküt, illetve a fogadalmat a pol-
gármester kezébe A rendeletnek 
megfelelően a bizottságokban a ko-
alíciós pártok egy-egy tagja, vala-
mint a szakszervezet egy delegáltja 
foglal helyet. 

A belügyminiszter rendeletileg ér-
; tesiteite az illetékes közigazgatási 

szerveket, hogy nem tartja kívána-
tosnak, hogy a választási bizottsá-
gokban bármilyen tisztségekre svá-

' boka! jelöljenek ki, vagy a. bizott 
ságok mellé svábokat regédszemé 
lyekül alkalmazzanak. Ez az intéz-
kedés csak a kitelepítési listán sze-
replőkre vonatkozik. 

krácia érdekében évtizedeken át foly-
tatott munkáért kapták az érdem-
rend.ket. A régi elnyomó rendszer-
ben a szabadságért folytatott küz-
delmek főrészese volt a Szociálde-
mokrata Párt, amely nemcsak ma-
gának nevelt harcosokat, h3nem a 
többi szabadságharcos párt is be-
lőle táplálkozott. A szociáldemo-
kraták küzdelme adott erőt a felsza-
badulást követő újjáépítéshez is. A 
A szociáldemokraták igazolták, hogy 
ők az éltető erők kovácsa a demo-
kráciában, vállalták a börtönt, üldöz-
tetést, az elnyomást évtizedeken át 
és elsősorban ez járult hozzá a ma-
gyar demokrácia megteremtéséhez. 

A miniszterelnök beszéde után 
személyesen szólította a jelenlevő 
kitüntetetteket és adta át nekik az 
érdemrendeket. A magyar szabad-
ságrendet a következők kapták: 
Buchinger Manó, Csacsovszky József, 
Csicsics Sándor, Dávid János, Egger 
Lajos, Erdőháti János, Faragó Józset 
Hegyi Imre, Herr József, Hónig Fe-
renc, Jusztus Pál, Keller Antal, Ke-
mény Pál, Kertész Miklós, Kisházi 
Ödön, dr. Mandl Oszkárné, Maro-
sán György. Mérő Ignác, Miliők 
Sándor, Molnár Imre, Papdy György 
Pécs József, Reisinger Ferenc, özv. 
Sarlós Istvánné, Schiffer Rezső, 
Száva Istvánné, Szerdahelyi Sándor, 
Szélig Imre, Tolnai József, Várnai 
Dániel, Török Júlia, dr. Balía-Ig-
nác, Barei Gyula, Dittman István, 
Dündech Ferenc, Érdi Simon, Érdi 
Sándor, Fehér András, Fischer Bé-
lánk, Hajman János, Herbert Antal, 
Imrd Béla, Józsa Sándor, Juhász 
Sándor, özv. Leskó Józsefné, Miszti 
Károly, Meyer Bila, Moldvai Sándor, 
Német Ágoston, Oláh Albert, Pav-
lovszky Ferenc, Rotschild Géza, 
Sárkány Zoitán, Scbiermann Rózsi 
dr. Sculler Zoitán, Szabó József, 
Szakasits Antal, S arnai Lajos, Tár-
nok Imre, Weisz Lászíóné, Ádám 
László, Cékli János, Dindorfer Jó-
zsef Faust Péter, Fáspárovics Ferenc, 
Geller Kornélné, M a k ó Tamás, 
M*ngdi Józsefné, Molnár Károly, 
Nagypál Jenő, Bánhegyi Pál, Bán 
halmi Mik'ós, Bordás Mihály, Budai 
József, Csaplár Péter, Czövék Jenő, 
ETkes Gyula, Fóbert Gvörgy, Füredi 
Antal, Gáti György, Gdáli Márk, 
Halmos József. Hámori Lajo?, Havas 
Gábor, Iván József, Karádi Karoly, 
Kersai Lajos, Kelemen István, Ki-
máíi József, Kovács Péter, Márkus 
Rudolf, Nukula István, Papp Gvula, 
Pápai András, Prókop István, Sajtós 
János, Szarvas János, Szili István. 
Szlávek Károly, Timár László és 
Tóth János. 

IPAROS NŐEGYLET 
kerti 

• ünnepélye 
aug 20-án a ligetben 

Csak a fasisztáknak • ^ | A * m Nézz utánna, hogy ki ne 

és a reakciósoknak nincs vaiasz oiona 
a választási 

J « ¡ P névjegyzékből. 



Választójogod fegyver a reakció elleni K ő r U — 

H I K E K 
V4« j ú l i u s 27. Rom. kat. Pantaleo 

9,«taa*"S Olga 
VmiAÁsielentés: Tisza 0.160, Kurca 260 
Hév^rsékleli + 20 lok 
IdÖlárásjalentés: Mérsékelt szél. de-

rüli idő. A meleg tovább tart 
Ogyeletes gyógyszertárak • július 26— 

31-ig Illa—Szentessy 
Barátság Mozgó: Torpedó táma-

dás. (Tyrone Pover) 
Szabadság Mozgó: Centercsatár 

(ketten egy jeggyel vas. kivételével). 

— Elvtárs! így is segít-

hetsz a választási munkában : 

vásárolj szociáldemokrata vá-

lasztási bélyeget! 

— 28 án, déli 12 órakor a 
színházteremben az összeíró 
biztosok részére oktatás lesz. 
Minden összeíró megjelenése 
kötelező. 

— Meghivó. Szentes megyei vá-
ros Nemzeti Bizottsága f. ho 26-án 
szombaton du. 3 órakor ülést tart a 
városháza 18 számú helyiségében. 
Tekintettel a tárgy fontosságára az 
összes tagok pontos megjelenését 

b kérem, h. Elnök. 
— Minden szociáldemokratának 

kötelessége ügyelni arra, hogy ne 
maradjon kl a választói névjegy-
zékből. 

— Rövid egy iskolai év alatt 
perfekt államvizsgás irodai gépírókat 
és gyorsírókat képez ki a szentesi 
gyorsíróiskola. Kossuth-tér 5. Beira-
tások a szept. 10 én kezdődő tan-
évre délelőttönként. 

— Izr. istentiszteleiek. Tiso 
bsavi istentisztelet vasárnap reggel 
7 órakor a nagytemplomban. 

— Matskássy Pál és Füssy 
Margit fővárosi festőművészek kép-
kiállítása ma délelőtt fél 12 órakor 
nyílik meg a vármegyeházán ünne-
pélyes kesetek között. A kiállítás 
27-étől 31-ig lesz nvitva, ugvmint 
délelőtt 10—l-ig és délután 4—7 ig. 

— A Fuvarosok Szakszervezete 
felhívja az Összes fuvarosok figyel-
mét aira, hogy folyó hó 27-én va-
sárnap délelőtt 10 órakor a volt 
48 as k*r helyiségében fontos ügy-
ben értekezletet tart. Ezúton felhív-
juk az összes fuvarosok figyelmét, 
hogy saját érdekükben mennél na-
gyobb számban jelenjenek meg. 

— Elvtársi Ne feledd,hogy min 
den szociáldemokratának önmaga, 
pártja és nemzete Iránti köteles-
sége, bogy lesoavaaaon aZ augusz-
tus 31 választásokon. 

— Mentőautó telefonhivó szá 
ma 23. 

Újra 
szociáldemokrata 

polgármestere lett 
Vásárhelynek 

Pénteken délután rendkívüli köz-
gyűlést tartott Vásárhely képviselő-
testülete, amelyntk egyetlen tárgya 
a polgármesterváiasztás volt. A köz-
gyűlésen a Kisgazdapárt és a Nem 
zeti Parasztpárt nem vett részt, a 
Kommnnistapárt és a szakszervezet 
pedig nem szavazott. A közgyűlés 
igy 18 szavazattal nulla ellenében 
Tamás Béla ceglédi főjegyző elvtár-
sunkat választotta meg Hódmező-
vásárhely polgármesterévé. 

Borbély berendezés 
van eladó Nagy Sándor utca 13. 

Cséplési visszaélés 
A gazdasági rendőrség nyomozó 

osztálya tegnap a következő részle-
teket közölte az ismeretes királysági 
cséplési visszalésre vonatkozóan. 
Szabó József géptulajdonos és Szé-
náczki János társtulajdonos, vala-
mint Banka János bandagazda szö-
vetkeztek arra, — legtöbb esetben 
gazdálkodók tudomásával — hogy 
a közellátástól nagyobb mennyiségű 
gabonaneműt vonjanak el. A nyo-
mozás eddigi eredményei szerint 
211 q búzát és 11.17 q árpát von-
tak igy ki a bejelentés alól, minden 
valószínűség szerint feketézés cél-
jaira. A nagyobb mennyiségekkkel 

érintett gazdálüodók a következők 
voltak: Dömsödi István 21.76 q, 
Sólyom Júlia 118 kg., Aradi K. 3.7 
q, Aradi J. 12.37 q, Szénáczky 
Mihály 569 kg, Kovács L. 425 kg, 
Dömsödi Kálmánné 315 kg. és 
Varga István 164 kg. 

A gép a gyanúsítottak leváltása 
után újból megkezdte m u n k á j á t . 
A géptulajdonos a gazdák és a 
bandagazda ellen megindult az el-
járás. Ügyükben az uzsorabiróság 
fog dönteni. A lefoglalt gabonát be-
szállították a MSzK kiskirálysági 
magtárába bűnjelként. 

Gabona, . . : olajosmagvak, s z ö s z ö s b ü k k ö n y f 

hüvelyesek, k ö t ö t t é s s z a b a d á r u k 

Átvétele: az EPERJESI olvasókörben 

Szentesen ís megkezdődött 
a vasút háromeves tervének rajtja 

Derék vasutasaink ismét példát 
mutattak valamennyi munkásnak: a 
hároméves terv előfutáraként, minden 
egyéb terv végrehajtásának megkez-
dését messze megelőzve 

megkezdték az uj raktárépü-
let felépítését. 

Az elavult és kicsiny fából készült 
raktárépületet lebontották, hogy he-
lyébe egy uj korszerű tűzbiztos rak-
tárépületei építsenek. Ezzel minden 
szónál és frázisnál fényesebben be-
bizonyították, hogy nemcsak beszél-
nek, tanácskoznak, hanem mint a 
tettek emberei, az elvakultak minden 
fondorlatos -zabetázsai ellenére is 
cselekednek I 

Az „önmérséklet- hátárának át-
lépése nélkííl örömmel állapithatjuk 
meg, hogy mi, szociáldemokraták 
vagyunk az elsők, akik a tettekről 
beszámolhatunk. Az építkezés meg-
kezdését és a további munkálatokat 
illetően felkerestük 

Kadocsa Lajos osztálymér-
nököt, 

aki kérdésünkre a következőket mon-
dotta : 

— Már julius első hetében 10 
máv határozóit időre szerződtetett 
munkással és öt építőiparossal a 
régi raktárépületet lebontattuk és 

a 3 éves tervben tervbevett 
új, korszerű leadási raktár-
épületet f e l é p í t é s é t meg-

kezdtük. 
A költségek fedezésére 60.000 forin-
tot kaptunk. A leadási raktár 20 m. 
hosszú és 8 m. széles lesz 5 vasaj-
tóval. Falai iökéletesen szigetelve, 
téglából, mig a faszerkezet 

vasbetonból 
készül. így teljesen tfizbiztos. Egye-
lőre csak 12 000 kg. betonvasat 

kaptunk, mely csupán fele a szük-
séges betonmennyiségnek, azonban 
az igénylési beadtuk a hiányzó 
mennyiségre és egy-két napon belül 
meg is érkezik. 

— Mennyire haladtak már 
eddig és mikor lesz átadva 

rendeltetésének ? 
— kérdeztük a továbbiakban. 

— A faiak már fel vannak húzva, 
sőt a mai nap folyamán már a vas-
beton felszerkezet építéséhez is hoz-
zákezdünk. Az ácsmunkákat a Tisza-
híd építésénél kitűnően bevált ácsok-
kal végeztetjük. A munkások akkord-
ban, illetőleg a MÉMOSz által élő-
irt norma alapján dolgoznak és 
fizetjük Őket. így számításaink szerint 
lényegében már két héten belül el-
készül, azonban a vasbeton hosszú 
időt igénybevevő kötése miatt csak 

augusztus 30-án lesz átadva 
rendeltetésének. 

Megköszönjük a szíves felvilágo-
sítást és megkérdezzük, melyek 

a közeljövőben 
megvalasitandó tervek 

A leadási raktárépület felépíté-
sét követi egy ugyanilyen méretű 

feladási raktárépület, áru-
raktár és nyilt rakodó 

építése, mely mind a teherforgalom 
zavartalan menetét és nagyobb for-
galmát szolgálja. Ezenfelül uj pálya-
mesteri raktárépületet épitünk. A 
motorszint két állással kibővítjük 
260000 frt. költséggel. Modern vasu-
tas gőz és kádfürdőt építünk az 
állomás közvetlen közelében 100.000 
frt. költséggel. Ezekkel az alkalma-
zották szociális körülményeit igyek-
szünk javítani. 

Ezek a munkálatok 

Kötött és szabad ^ 
gabonát, olajosmagvakat, 
hüvelyeset, szöszösbükkönyt 

mindenféle terményt, gazdasági magvakat vásárolunk, eladunk. 
Zsákokat kölcsönzünk, gyapjút vásárolunk. 

Szentes Városi Földműves Szövetkezet 

Iroda Apponyl tér 14. — Átvétel V a j d a magtár Bar tha J . 28 

a város 3 éves t e r v é t ő l 
függetlenül 

lettek beállítva, külön a vasút három-
éves tervén szerepelnek. A MÁV 
minden erejével és anyagi tehetsé-
gével azon lesz, hogy 

már az első gazdasági év-
ben az ország egész terüle-
tén befejezzék a hároméves 

terv végrehajtását 
— fejezte be nyilatkozatát informá-
torunk. 

Mi a magunk részéről megjegyez-
zük, hogy igen nagy szükség lett 
volna a vasutasok részére természet-
beni lakások építése is. Megértjük, 
hogy nem lehet mindent egyszerre, 
azonban a vasutasok megérdemel-
nék, hogy szociális alapszükségletük 
kielégítést nyert volna, ha építenének 
részükre lakásokat, ahol a hosszú, 
nehéz és felelősségteljes szolgálat 
után, boldog családi körben hajt-
hatnák fejüket pihenésre. 

— mati — 

Ország - Világ 
Három kereskedelemi megálla-

podást kötött Rónai elvtárs Moszk-
vában és Helsinkiben. 

Bán Antal elvtárs aláirta az öt-
éves magyar-jugoszláv kereskedelmi 
egyezményt. 

Az USA engedékeny lett a német 
ipar kérdésében. 

Folyik az összeesküvők ujabb 
bünperének tárgyalása. 

Szlovákiában felszabadítják a le-
foglalt magyar javakat 

hadigondozottak 
' figyelmébe 

A közellátási miniszter rendeletileg 
biztosította a nehéz helyzetben lévő 
hadigondozottak kenyérellátását a 
mult évhez hasonlóan 

A rendelet azon rétegen kiván 
segíteni, akik a legnehezebb helyzet-
ben vannak, úgyszólván fillérekből 
tengetik életüket. 

Nyilatkozat 
A Szentesi Lap julius 26-i szá-

mában egy cikk jelent meg, mely 
szerint Szőke Ferenc közbenjárására 
biztosítják a jugoszláviában dolgozó 
24 építőipari munkás évi fejadagját. 

Félreértések elkerülése végett ki 
kell jelentenem, hogy a kenyér fej-
adag biztosítása úgy a kormánynak, 
mint a helyi hatóságoknak egyfor-
mán szándéka. Meg kell azonban 
mondani, hogy a központi készletből 
a fennálló rendelkezések szerint vá-
sárlási engedélyre senkinek sém tu-
dunk adni mindaddig, amíg nagyobb 
készletek nem állanak rendelkezésre 
hibának tartom tehát, hogy közellá-
tási kérdésekből pártpolitikai propa-
gandát csinálnak. 

Karácsonyi főispán. 

Párthirek 
A Rendező Gárda tagjai vasárnap 

reggel fél 9 órára fontos ügyben 
jelenjenek meg a pártszékházban. 
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Iparos hirek 
Ipt. jegyzői hivatal értesiti ács 

asztalos, lakatos, bádogos, kovács, 
bognár, kocsigyártó és az érdekeit 
szakmákat, hogy részükre: a julius 
havi szeg, drót és vaslemez-jegyek 
megérkeztek. A jegyek átvehetők 
hétfőtől kezdve augusztus 2-ig ~ 
jegyzői hivatalban. 

Az Ipt. elnöksége értesíti az érde-
kelteket, hogy hétfőn julius 28-án 
d. e fél kilenc órakor az ipartestü-
letnél mestervizsga lesz. A Szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamara részéről 
dr Lehel Pál kamarai titkár vesz 
részt. 

Az Ipt. elnöksége felhívja azon 
szobafestőmestereket és segédeket, 
akik a szobafestő és mázoló tanfo-
lyamra jelentkeztek, hogy a tanfo-
lyam elméleti oktatás szerdán, julius 
hó 30 án d. u. 6 órakor kezdődik 
az ipartestületnél. Ké'jük a résztve 
vők pontos megjelenését. 

Az Ipt. elnöksége felhivja az építő-
ipari szakmák képviselőit, hogy pe-
dig: asztalos, kocsigyártó, kovács, 
lakatos, bádogos, üveges, mázoló, 
kőmives, ács stb., hogy hétfőn juli-
us hó 28 án d. u. 7 órakor az ipar-
testüIeJnél fontos megbeszélésre fel-
tétlen megjelenni szíveskedjenek. 

Nyolchónapos 
tazoltótanffolyam 

Budapesten 
Belügyminiszter rendelete négyévi 

szünet után a tűzoltóság tisztikará-
nak szakszerű és demokratikus ki-
képzését biztosítani kívánja. E cél-
ból nyolchónapos tanfolyamot rendez 
Budapesten. 

r SPORT ~I 
KÉZILABDA 
Ma délelőtt 11 órakor 
Martfűi CIKIű-Sz. Híd 

Az országos vidéki kézilabda-
bajnokság döntőjét városszene nagy 
érdeklődés kiséri s hisszük, hogy 
nagyszámú érdeklődő izgulja végig 
az erős irammal Ígérkező mérkőzést. 

LABDARÚGÁS 
Délután 6 órakor a VAOSz— 
SzMTE—Sz. MÁV vegyes. 

Csalódva vettük a MÁV vezetősé-
gétől a hírt, hogy a várt „igazi" 
osztrák vasutas válogatott nem jön 
A két sportegyesület edzőmérkőzést 
tart 6 órai kezdettel, hogy a közelgő 
bajnoki szezonban jobb erőnléttel 
indíthassa játékosait. Felhívjuk az 
összes szabad idővel rendelkező já-
tékosokat, hogy fél 6 órára jelen-
jenek meg. — Vecseri. — 

Szakszervezeti dolgozóknak-

olcsú cipő akció 
férfi, női és gyermek fatalp, vá-
szon és bőrfej 
1 4 . 9 6 - 0 1 1 7 . 0 5 « l g p á r j a , 
mig a készlet tart. 

Földműves Szövetkezet 
Apponyi tér 5. 

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

nyiség után 

2 5 1 niillíj liszten 55 % Kenyér lisztet, 
ZO % korpát. 

Elsőrendű minőség. Pontos kiszolgálás 

Termelési szerződés kölcsön vetőmaggal 

m á r k ö t h e t ő 
szöszös bükkönyre, 
biborherére, repcére 

Mindenféle gabonat, olajos és gazdaság? magva-
kat állandóan vásárolunk. 

LenszaSmát is w s z ü n k - KftSoőniaákok Kaphatók. 

Szántó Andor és Váradi László 
gabona-, termény és magkeresk-dő 

MOBILIA Gőzmalom 
őrlését kedden f. hó 22-én megkezdte. 

Őrlésre gabonát mindennap átvesz 
Gyors, pontos és az ismert minőségi 

kiszolgálást nyújtja« 

Mobílía Gőzmalom 

Értesítés 
Értesiten az érdekelteket, hogy a 

Csongrád vármegye alispánja állal 
érvényesített 1947. évi tenyésziódíj 
illetve lótenyésztési hozzájárulási díj 
kivetési lajstromok a városi adóhi-
hivatálnál közszemlére vannak ki-
téve és azokat az érdekellek f. évi 
julius hó 8. napjáig terjedő idő 
alalt megtekinthetik, mely idő alatt 
téves, vagy többszörös kirovás cí-
mén fellebbezéssel élhetnek a vár-
megyei közig, bizottsághoz. A fel-
lebbezésnek halasztó hatálya nincs. 
903. Polgármester. 

Apróhirdetések 
SZENTLÁSZLOO 2 háziföld fe-

lesmunkálatra kiadó. Értekezni lehet 
j Vörösmarii 22. 

EGY homokord táskagramafon 
lemezekkei együtt eladó Dózsa Gy. 

j u. 97 szám. 
• PRÍMA férfi bakancs terményért 

eladó Honvéd u. 47. 
GILA LÁSZLÓ Szegvár Zsiger-

; háti tanyája lebontásra eladó, érte-
' kezni Berek 9/a szám, 
i 28 kat hold FÖLD TANYÁVAL 

vekerzugban feléből vagy árendába 
kiadó, éílekezni Rákóczi-u. 108. sz. 

i TRÁGYÁT veszek Bende Horváth 
'Gyula u. 4 . 894 

EGY bélelt ajtó tokkal és egy 
dupla ajtó jó állapotban elad6 Far-
kas Antal utca 43. 895 

* Gyönyörű tavtóshuliámof, !jaj-
festést, színezést, szőkítést Zsernbá-
nál csináltasson. Teleki Pál u. 25. 

Beteg szivét orvoshoz, beteg ha-
ját Túrihoz vigye. Elektromos és ve-

5 gyi hullám, hajfestés Rákóczi F.-u. 
1 szám. 800 

JÓMINŐSÉGÜ textiláruk, nyári 
alsó <>s fe!ső ruhaanyagok olcsó bs 
szerzési forrása : GYŐRI, Bartha J.-
utca 14. 

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

[ ni. •••• 

I > I 

Felhívás 
A 101.570/1947. K. M. számú 

rendelete értelmében felhívom i 
cséplőgéptulajdonosokat, hogy gép-
keresetükből a jogosan visszahagy-
ható, mennyiségen felüli gabonát 
azonnal szállítsák be, gabona ke-
reskedőhöz az erről szóló vétel je-
gyet. a csépiési eredménylapot és a 
gépkereset elszámolást f. hó 28 ig 
a városháza 13. szobájában mutas-
sák be. 

Azon cséplőgéptulajdonosok akik 
a gabonacséplést befejezték csépiési 
keresetükkel 3 napon belül írásban 
tartoznak elszámolni. Ugyancsak a 
munkásbizalmiak kötelesek a gépnél 
dolgozó munkásokról kimutatást ké-
szíteni, név lakcím és az általuk 
megkeresett gabonamennyiség feltün-
tetésével. Ezen kimutatást a városháza 
13. szobájában a cséplés befejezése 
után azonnal bemutatni kötetes. 

Azon személyek akik a fenti fel-
hívásban foglaltaknak eleget nem 
tessnek kihágást követnek el s el-
lenük az eljárás fofysmatba teszem. 
906. Polgármester 

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

D i vat, rövidáru 
és pipere cikkek 

Lőwynél 
Kossuth u. IB 

Meghívó 
Az OT1 szentesi kerületi pénztára 

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

Vasáruk, 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, rdfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

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

^ FOskerkeaztfi • Sima László. 
Felelő« acerkeoztő: Sióké Ferenc. 

Felelő, kiadó: Nagy Mihály. 
ftyoMto * »Barátság* ayomda 
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Budapest l. julius 27—28. 

7.00: Reggeli zene. 8 00: Hirek, 
műsorismertetés. 8.20: O gonahang-
verseny. 9.00: Római katolikus vallá-
sos felóra 9.30: Görögkeleti isten-
tisztelet 10 00: Evangélikus igehir-
detés. 11.00: K*pek, könyvek, kis 
riporlok az irodalmi és "művészeti 
éleiből. 11.20: Hegedű- és zongora-
hangverseny. 12.15: Anyák 5 perce. 
12 20: Toldi szerelme. Szavalatok, 
eiőadás. 12 50: A Hungária művész-
együttes hangversenye. Délután 1.45: 
Indul a hároméves terv. Előadás. 
2.10: Ünnepi hanglemezek. 3.00: 
Zola Emil francia iró elbeszélései. 
3.15: Zongorahangverseny. 3.45: Va-
sárnapi krónika. 4.00: Utry Anna és 
Lontay R.iiner László magyar nótá-

; kat énekel, Farkar> Jenő cigányzene-
: kara muzsikál. 5.10: Irodalmi elő-

adások. 6 00: Vasárnapi beszélgetés 
kriiikáról és poliiikáról. 6 25: Falu-
rádió. 7.00: Részletek Otfenbach: 
Hoffnnnn meséi cimü operából. 9 00: 
A rádió hangja. 9.10: Sporthírek. 
9.15: Rösler Endre énekel. 1025: 
Lóversenyeredmények. 10.30: Sport-
h a n g k é p e k . 10.45: Hanglemezek. 
11.00: Tánczene. 

Hétfő, julius 28. 

7.30; Reggeli torna, közben nap-
tár. 8 00: Háztartási tanácsadó. 8.15: 
Heti zenés kalendárium. 9 0 0 : Csö-
mör Hoci Ferenc cigányzenekara 
muzsikál. 12.15: Csillogó dallamok. 
12 45: Zenés hirek. 13 00: A Tátray 
vonósnégyes. 14.10. A nyár örömei 
14.30: A házi-együttes játszik. 16 00: 
Lakáskultúra. 16.10: Váry-Weixelgart-
ner Egon zongorázik. 16.40: Petőfi 
világa. 17.10: Páithiradó. 17.20: A 
Hadifogoly Hiradó rádióközl. 17.25: 
A Vöröskereszt közleményei. 18.00: 
Déltől Északig. 18.15: Szines zon-
gora-muzsika. 18.45: Előadás a Stú-
dióban. 19.30: Falurádió. 19.45: Az 
újgazdák negyedórája. 20.20: »Ma-
gyar muzsika*. 21.20: Hangos hiradó. 
22 25: Nagykovácsi Ilona énekel. 
22.55: A,Hadifogoly Hiradó rádió-
közleményéi. 23.00: Népszerű mffl-
vész lemezek. 0.30: Hirek ezperantó 
nyelven. 




