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hirdetések ársza 
bás szerint :-: 
TELErONi 301 sz. 

Megjelenik héttő kivételévé;' 
»Inden nap a reggel! órákban. 

Kiket 
dicsőítsünk I 

Tisztázni keli végre a kérdést, ki 
hozza haza a hadifoglyokat, ki épiti 
fel* a hidakat, stb. Örülünk, hogy az 
egyik helyi lap érinti ezt a problémát, 
mert álláspontunk leszögezése, sok 
félreértés eloszlatására alkalmas, amit 
egyesek a választási küzdelem során 
igyekeznek a hiszékeny emberekben 
elhinteni. 

Ne csinálj magadnak faragott ké-
pet I Ezt tanítja a biblia s mi akik 
valóban demokráciát akarunk, amint 
ez pártunk nevéből is félreérthetet-
lenül kitűnik, ehhez tartjuk magun-
kat. Két okból. A faragott kép, a 
pártvezérek s pártfunkcionáriusok 
istenitése, a tömegek fölé való eme-
lése, emlékeztet a fasiszta diktatú-
rákra s mi nem kérünk semmilyen 
diktatúrából. A másik ok pedig az, 
hogy mi nem vizet prédikálunk és 
bort iszunk s nemcsak szavakban 
küzdünk a dolgozó nép felemelésé-
ért, öntudatának erősítéséért, hanem 
tetteinket, sőt választási propagan-
dánkat is ehhez alkalmazzuk. 

Nem voltunk hajlandók az ellen-
forradalom ideje alatt sem kölcsön-
venni a reakció semmi választási 
fogását s nem türjük, hogy azt ma 
a változott formák között akármelyik 
párt alkalmazza, különösen velünk 
szemben. De nem türjük különösen 
azt, hogy a magyar munkásosztály, 
az egész magyar dolgozó társadalom 
öntudatát és önbizalmát csökkentsék 
egyesek. 

Igy bizonyos undorral utasítjuk el 
magunktól azt a módszert, amely 
mindazt, amit ma újjáépítésnek lehet 
nevezni hazánkban s aminek csodá-
jára jár az egész világ, egy-két em-
ber érdemének tünteti fel. Végre egy-
szer állapítsuk meg, hogy a hadi-
foglyokat a nagyhatalmak nagylelkű-
sége engedi hazatérni a békeszerző-
dés ratifikálása előtt. A hidakat nem 
állami főtisztviselők, hanem magyar 
munkások épitették fel, áldozatos 
munkával, kis fizetéssel és rongyos 
ruhákban. 

Verítékező parasztok és látás-
tól vakulásig dolgozó mezőgazda-
sági munkások. Ók épitik ezt az 
országot és*nem egyes emberek. Ez 
a szociáldemokrata álláspont. 

Mi nem dicsőítünk senkit és sem-
mit, de nem is gyalázkodunk. Óva-
kodunk attól a módszertől, amit 
egyesek különösen az utóbbi napok-
ban nagy előszeretettel vesznek át a 
"nultból, hogy a szociáldemokrata 
gazságügyminisztert ócsárolják a fe-

ketézők és a háborús bűnösök kevés 
büntetéséért. Nálunk ugyanis tudják, 
bogy ahogyan miniszterek hidakat 
nem építenek, ugyanugy nem is Ítél-
keznek bűnösök felett. Ez a feladat 
megmaradt a független magyar bíró-
i g számára, amely szerencsére a 
jogszabályok és nem a pártszabályok 
«érint ítélkezik. 

Ugyanígy nem tesszük felelőssé a 
kommunista népjólóti minisztert az 

' Lázasan készülődnek a pártok 
a választásra 

A választás tisztaságát 
a Szociáldemokrata Párt indulása biztosítja 

A választási küzdelmet közvetle-
nül megelőző hétvége inkább a po-
litikusok egymásközti megbe^élése, 
mint nyilvános szereplése jegyében 
folyt le. A koalíciós pártok vasár-
nap megkezdték a gyűléseket, élen 
köztük a Szociáldemokrata Párt, 
amely kétszáz falugyűléssel indult 

, neki a küzdelemnek. A nagy pártok 
j vezetői a szombat déli lapok ha-
; sábjain több nyila>kozalban szegez-
| ték le, hogy a választások tiszták 
I lesznek. > 

Ennek legfőbb biztositéka, 
hogy a Szociáldemokrata 
Párt tel jes apparátussal 

vesz részt benne. 
mégpedig — mint Marosán György 

1 elvtárs kijelentette : , A Szociálde-
mokrata Párt nem vett volna rés?t 
a választáson, ha érezte, vagy látta 
volna, hogy nincsenek meg a de 
mokratikus előfeltételek". 

Az ellenzék ez alatt az idő alatt 
ugyancsak igyekszik szervezkedni, 
ami nem könnyű dolog, mert ehhez 
bizonyos megegyezési készség kel-

! lene és az — a jelek szerint — még 
1 mindig hiányzik számos ellenzéki 

politikusból. Most már biztos, hogy 
Barankovich István és pártja, a 
Demokratikus Néppárt indul és a 
jelentősebb személyek közül Eck-
hardt Sándoron, valamint Bálint 

• Sándoron kivül Moór Gyula is en-

nek a pártnak a listáján fog indulni. 
Kodály Zoltánról ugy hirlik, hogy 
a Kisgazdapárt országos listáján 
indul. Balogh István pártja is szer-
vezkedik és lehet, hogy Dálnoki 
Miklós Béla és Hegymegi Kiss Pál 
is indul ennek a pártnak a listá-
ján. Pfeiffer Zoltán végre elhatá-
rozta magá«, hogy miután most 
már semmi reménye sincs a válasz-
tások elhalasztására, bejelenti pártja 
megalakulását. Ez a bejelentés szom-
baton meg is történt és az uj párt 
neve Magyar Függetlenségi Párt 
lesz. 

A Polgári Demokra a Párt iránt 
nagy az érdeklődés egyes kisgazda 
alkotmányvédök körében, a tárgya-
lások szombaton egész nap tartot-
tak, viszont kétséges, hogy a PDP 
országos intézőbizottságának hatá-
rozata és a „Világ* szombati ve-
zércikke után ezek a tárgyalások 
eredményesek lesznek-e vagy sem. 

A Kisgazdapárt politikai bizott-
sága — mint értesültünk róla — 
visszaatasitotta az ellenzékről visz-
szakéredzktdőket, valószínűleg ezért 
indul meg ez a nagy pártalapitási 
láz. No meg azért is, mert például 
B. Szabó Istvánt nem akarja a párt 
jelölni, ami az alkotmányvédök egy 
részét más pártok felé viló kacsin-
gatásra ösztönzi. 

— o — 

A SZENTESI LAP 

választási hírei 
Figyelem! A Szociáldemokrata Párt 

valamennyi városi és községi szerve-
zete a párthelyiségekben állandó 
inspekciót tart. Bármilyen választási 
ügyben forduljanak az érdekeltek a 
Szociáldemokrata Párt helyi szerve-
zetéhez (Kossuth-utca 26 sz.) 

A belügyminiszter rendeletet adott 
ki a rendőrség magatartásáról a vá-
lasztások idején. E szerint a rendőr-

| ség tényleges szolgálatot teljesítő 
! tagjainak tilos hivatalos működésük 
| területén választási pártgyülés, vagy 
? pártünnepély levezetesében részt-

venni. Tilos az ilyen gyűlésen, vagy 
ünnepélyen elnöki, vagy jegyzői 
tisztet eílátniok, tilos a pártgyülésen, 
vagy ünnepélyen a választóknak 
összegyűjtésében, vagy a választásra 
való vezetésben közreműködni. A 
rendőrhatóságok az összeíró bizott-
ságok megkereséseit 48 órán belül 
minden körülmények köiött intézzék 
el. A választás tisztaságának bizto-
sítása céljából ózokat a képviselő-
jelölteket, akiknek neve a választási 
hirdetményben szerepel, a választás 
befejeztéig rendőrhatósági eljárás alá 
vonni nem szabad. A választási 

' országban duló nyomorúságért, bár 
ez is alkalmas párhuzam lenne vá-
lasztási célokra. 

Nem dicsőitünk és nem piszkoló-
dunk I Ezt várjuk el a többi pártok-
tól is, különösen azoktól, amelyek-
kel választási szövetségben vagyunk. 
Ha azonban a keztyüt asztalunkra 

dobják, felvesszük. Nem nekünk lesz 
kárunk belőle.' Csak arra vigyázza-
nak egyesek, hogy a magyar népnek 
ne legyen kárára, mert ebbe azután 
nem vagyunk hajlandók belemenni. 
A népből vagyunk és a népért va-
gyunk s nem az u. n. pártvezérekért) 

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

gyűléseket legalább 24 órával a 
gyűlés megkezdése előtt be kell je-
lenteni a rendőrkapitányságnál, illetve 
községekben az illetékes rendőrőrs-
nél. A választás napján szesztilalom 
van. A rendőrhatóságoknak gondos-
kodniok kell miHden erőszakoskodás 
megakadályozásáról. A szavazatszedő 
bizottság elnökének a rend fenntar-
tása érdekében kiadott felhívásait a 
rendőrség közegei teljesíteni tartoz-
nak. A szavazóhelyiségekben és attól 
ötven méteres körzetbe;! nem szabad 
választási agi ációt kifejteni. 

A választásokkal kapcsolatban a 
belügyminisztériumtól ujabb rendel-
kezés érkezett, amely szerint az 
előbbi tiltó rendelkezés ellenére is 
működhetnek az összeíró bizottság-
ban postások és vasutasok. 

Hazudik a reakció 
Miködésbe lépett a reakció, hogy 

a demokrácia legerősebb bástyáját, 
a Szociáldemokrata Pártot megin-
gassa. Azt hazudják, hogy a Szociál-
demokrata Párt tízmilliót kapott az 
amerika Jointól. Persze ezek a sötét 
alakok azt is fülbesugják, hogy a 
pénzt politikai ellenszolgáltatasert 
adták a pártnak. 

Minden becsületes ember tudja, 
hogy a Szociáldemokrata Párt esz-
méit soha nem vitte és nem is fogja 
semmi kincsért perzsavásárra vinni. 
Vágják tehát az elvtársaink bátran a 
suttogók arcába : bitangok vagytok, 
pártunk kasszájában, csak a dolgo-
zók becsületes fillérei találhatók. Mi 
csak dolgozó és kizsákmányoló osz-
tályokat ismerünk, részünkre teljesen 
idegen minden más faji, vagy vallási< 
vagy bármilyen mesterséges meg-
különböztetés. A zsidó nagytőkével 
éppúgy szemben állunk, mint a ke-
reszténnyel (a tökének nincs vallása) 
és együtt akarunk és fogunk is vele 
leszámolni. 

A SZENTESI LAP 
hadífogolyszolgálata 

A vasárnapi napon a következő 
hadifoglyok érkeztek Szentesre : Kiss 
István Tóth József-utca 15 sz., Pászti 
Mihály Kéreg-u. 29 sz., Józsa István 
Kistőke 309, Márté Mihály Széc-
henyi u. 66, és Simon János Kéreg 
utca 11 szám. 

A hazaérkezettek hirt hoztak a 
következőkről: Szabó János Cicatri-
cis-u. 13 sz., Sebők János Sopron-u. 
32, Varjas István Széchenyi- u. 34/a 
sz., Vida Szűcs János Árpád-u. 16, 
Macsai Gyula Sáfrán Mihály-u 55 a 
sz., Bozó Péter Szegvár Kórógysor 
és Kádár István nagytökei hadifog-
lyokról. 

Felkérjük Simon János vasárnap 
hazatért hadifoglyot, hogy pontot 
lakcímét közölje a Hadifogoly Fo-
gadó Bizottsággal az állomáson, 
vagy a Gazdasági Iskolában, mert 
sok hadifogoiy hozzátartozója sze-
retne nála érdeklődni. 



Elvtárs ! 
Forraszd a szót a rágalmazók torkárai 
Krónikás jegyzetek1 flz építőipari munkások központi 

vezetőségének beadványa 
a Közellátási Miniszterhez 

Mikor két évvel ezelőtt megvá 
lasztották a harmadik magyar köz-
társaság első parlamentjét, a man-
dátumok boidog tulajdonosai deho 
gyis hitték, hogy a négy esztendőre 
tervezett működés nem éri meg a 
kétszer tizenkét hónapot. De, ezt 
valljuk be minden szégyenkezés nél-
kül, senki sem gondolt arraj hogy 
ez az „országépitésre" hivatott nem-
zetgyűlés annyi „országrontó" tagot 
számláljon s hogy még a demokrata 
köztársaság első miniszterelnöke is 
a reakció bérencei sorából kerüljön 
ki, azt még a legképtelenebb álmá-
ban is tagadta volna mindenki. Még 
az is, aki a reakcióra . esküdött. A 
magyar történelem sok olyat produ-
kált, amit más történelmek nem pro-
dukáltak. A magyar történelem pro-
dukálta ezt a miniszterelnököt i s . . . 
Viszont a magyar élet épenugy elvi-
selte ezt a csapást is, ahogy a ta-
tárdulást, a törökuralmat, a Habs-
burgokat, Horthyt és Szálásit. Mi, i 
magyarok, több mint ezer éve járjuk 
az életiskolát, sajnos, nagyon sok 
vizsgán megbuktunk. De bizonyára 
ez volt az utolsó szekunda, amit 
kaptunk. 

A szentesi ember azt szokta mon-
dani, amikor olyan helvre megy, ahol 
sokan vannak : „hallgatózni megyek". 
Megjegyzem» nagyon bölcs mondás 
ez, mert aki sok ember közé kerül, 
az sok mindent hall s akár akar, 
akár nem akar, bizony hallgatózik. 
Az a közel félszáz esztendő, amióta 
az emberek közt forgok, engem is 
megtanitott arra, hogy a közvéle-
ményt nem az újságok tudósításai, de 
még csak nem is a mindennap beszélő 
és „nangadó" közéleti „egyének" 
szavai juttatják kifejezésre, hanem 
azok a „névtelen emberek", akik a 
piacsarkon beszélgetnek s akik köp-
nek egyet, amikor rémhírekkel ijesz-
tik őket, vagy hangzatos frázisokat 
duruzsolnak a fülükbe, esetleg fan-
tasztikus dicséreteket ömlesztenek a 
ma parányi „nagyemberei"-ről . . . 
Véletlen tanuja voltam egy vitatko-
zásnak, amely a közeinapokban folyt 
le egy csoport ilyen névtelen között, 
akik közé befurakodott egy „lélek-
kufár". Rövidesen odébb kellett áll-
nia, mert azt mondták neki: itt hi-
ába ágálsz, mert a mi szemünk lát 
és a kalapácsos ember megmondja, 
mit érdemeltek. 

A második párizsi értekezlet óta 
sok kilométer hosszura nyúlt azok-
nak a hirlapi cikkeknek betűje, ame-
lyek nyomtatásban tanakodnak a 
világpolitika e nagyfontosságú ese-
ménye körül. Egy kétségtelen dolog, 
hogy a Marshall-terv egészen más 
szinben mutatkozik ma, mint ami-
lyennek eredetileg látszott, mert való-
ban ugy van, hogy csak meg kellett 
rúgni a kerítést, már is megszólalt 
a kutya, amint ezt a magyar köz-
mondás állítja. A tárgyalások során 
egyszercsak előbujt Németország, 
helyesebben a német nehézipar 
üzembeheiyezése — és idegessé let-
tek az érdekeltek. Elsősorban An-
glia és Franciaország. A figyelőre 
most lesz igazán érdekes a dolog, 
mert a „nyitány" egészen más volt. 
mint az a zene, amit most hallga 
tunk. 

Itthon elkészült a szentesi három 
éves terv. Érdekes és érdemes mun-

A Magyar Épitőipari Munkások 
Országos Szövetsége az alábbi be-
advánnyal fordult a közellátási mi-
niszterhez : 

Miniszter UrJ Fenti Szövetség 
központi elnöksége nevében arra kér-
jük a Miniszter urat, hogy a vidé-
ken lakó építőmunkások részére a 
FUTURA nál, vagy a felvásárló ke 
reskedőnél a jegyre járó gabonavá-
sárlási megengedni szíveskedjék. 

A vidéken lakó építőmunkások ál-
talában véve nyáron szokták megvá-
sárolni téli gabona, kenyér-szükség-
letüket meri hiszen télen az építő-
ipar idényjellege miatt keresethez 
nem jutnak, — de indokolja kérel-
müket az is, hogy a Jugoszláv Mun-
kaügyi Minisztériummal történt meg-
állapodásunk értelmében főként vi-
dékről 4.000 épitőmunkás ment ki 
Jugoszláviába, akiknek ilyen irányú 
kérelmét a kérvényhez mellékeljük. 

Az infláció alatt lehetetlen volt a 
magyar épitőmunkásoknak télire elő-
készülni, — kenyeret, tözrevalót vá-
sárolni. Az infláció után pedig mun-
kanélküliség szakadt az épitőmunká-
sokra, amit követett egy minden 
képzeletet felülmúló, szenvedésekkel 
teli tél, — és most érthető, hogy az 
építőmunkások önmagukat és csa-
ládjukat ettől meg akarják kímélni s 
legalább a kenyerüket szeretnék biz-
tosítani. 

Kívánatos tehát, hogy ezt a ké-
relmüket minden körülmények kö-
zött ugy kell lehetővé tenni, hogy 
ne legyenek kiszolgáltatva sem a 
kapzsi nagygazdáknak, sem az egyéb 
feketézőknek. 

Kérésünk jóindulatu elintézését 
előre is köszönve, tisztelettel Somo-
gyi Miklós sk. elnök és Török János 
sk. főtitkár. 

BARATSAG-MOZG u 
Julius 29-én 

Torpedó támadás 
Monumentális spines filmalkotás. Ebben a hatalmas színes film-
remekben több izgalmas bravúr tükrözik elénk, amelyből nem 
hiányzik a szereleni himnusza sem. Legújabb híradó 
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Súlyos szerencsétlenség: 

Az orosházi motoros 
elgázolt egy kocsit 

Könnyen súlyossá válható vasúti 
gázolás történt tegnap hajnalban'. A 
Szentesről 5 óra 15 perckor menet-
rendszerint kiinduló orosházi motor-
vonat Kántorhalomnál elgázolt egy 
kétlovas kocsit. A gázolás a kántor-
halmi megállótól 250 m-re történt a 
sorompónélküli útátjárónál. A vasúti 
pályatest tudvalevőleg ezen a helyen 
nagy félkőrzetben halad. A motor a 
megállóhelyről kiindulva kb. 25—30 
km. sebességgel haladhatott mielőtt 
a szerencsétlenség bekövetkezett. A 
motorkocsi a két lovat kapta el .és 
mintegy 30 méteren magával von-
szolta. A kéí ló természetesen azon-
nal kimúlt. A paraszt kocsi, melytn 

Kürti Szabó Sándor és Janó Imre a 
kocsira feltett ekével szántani igye-
keztek, az áijáró töltéséről a lovak 
elgázolása következtében lefordult a 
nyári útra, maga alá' temetve két 
utasát. Az egyik súlyos sérüléseket 
szenvedett, míg a másik csupán 
horzsolásokat. A szerencsétlenség 
még igy is szerencsés kimenetelűnek 
mondható, tekintve, hogy emberélet-
ben nem esett kár. 

A vizsgálat megindult annak meg-
állapítására, hogy kit terhei a fele-
lősség: Szántó Sándor motorveze-
tőt-e, vagy Kürti Szabóékat. Az 
anyagi kár 6.000 frt. 

Elvtárs SZENTESI LIIP-ol ! 
olvasd, - terjeszd a u B 

ka, amelyről bizonyára sok szó fog 
esni — és amely igyekszik a reali-
tások terén mozogni . . . A króni-
kásnak egyelőre nem lehet több sza-

va a dologhoz. Talán annyit mégis 
megjegyezhetünk itt is, hogy a terv 
gazdasági vonatkozásban nem* ad 
programot. Barázda. 

A szakállas rém 
dolgában is lássunk végre tisztán, 
s koholt vádak helyett mondjuk 
me? nyíltan, mi fáj a Magyar 
Alföldnek Derekegy házán. Ha va-
lóban ugy lenne, ahogy laptársunk 
irja, hogy az ott lakó földmunká-
sok és kisbirtokosok utálnák és 
gyűlölnék, már rég nem lenne j 
a községben Ezzel szemben az 
igazság az, hogy az egész falu 
szereti és tiszteli, mert becsületes, 
igazságos ember. Ne köntörfalaz-
zunk, nem ez u baj, hanem az, 
hogy Tóth Pál többszöri kacér hi-
vogatás dacára sem volt hajlandó 
az egyik párt belépési nyilatkoza-
tát aláírni. Ha ezt megtette volna, 
nem lenne népellenes és uribetyár 
még a Magyar Alföldnek sem. De 
még ez is kisebb baj lenne, van 
más is. A falu lakosságának 90 
százaléka a Szociáldemokrata Párt 
tagja. Ez azután már olyan baj, 
amit a Magyar Alföldék elviselni 
nem tudnak. Ezért e nagy zaj f 
Hát csak zajogjanak, nem ijedünk 
meg, s nem fogjuk rábeszélni 
becsületesen dolgozó derekegy házia-
kat, hogy lelkiismeretükkel és meg-
győződésükkel ellentétben arra " í 
néhány derekegyházira hallgassa-
nak, akinek • keze a munka végét 
sohasem szerette megfogni, de akik 
ma annál hangosabban verik a do-
bot a faluban. Tóth Pál becsülete 
sen dolgozik, s fog dolgozni to-
vább is, mert mögötte áll a falu 
dolgozó népey. s mögötte áll a 
Szociáldemokrata Párt. Ebből nerr. 
engedünk senkinek a kedvéért. 

R Memzeti Bizottság 
ülése 

Tegnap délelőtt 9 órakor ismét 
összeült a Nemzeii Bizottság, hogy 
letárgyalja a szombatról elmarad: 
napirendi pontot. A napirendi por.t 
a Nemzeti Bizottság munkája a vá-
lasztásokkal kapcsolatban és az 
összeiró biztosok névsorának be-
terjesztése volt. 

A Szociáldemokrata Párt százöt 
tagból álló névsort nyújtott be, a 
szakszervezet 82 összeíró biztosi 
terjesztett be, mig a Kommunista 
Párt névsorán 219 személy szerepei. 
A Kisgazdapárt 79 összeiró biztos 
nevét terjesztette be, de ezek közül 
kettő ellen több kifogás hangzott 
el. Ezeknek az ügyét i Nemzet: 
Bizottság még kivizsgálja és meg 
állapítja, hogy politikai szempontból 
alkalmasak-e a tisztségre. 

Vasáruk, 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, rdfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

Szentes, Bartha János u. 12. 
Telefonszám : 13 

Borbély berendelés 
van eladó Nagy Sándor-t>sjn !3 



H 1 K H2 K 
M • j ú l i u s 29. Rem kai. Mária. 

.r*i«Mán6 Mária 
Vi^rtésiclenté*: Tis /af .15« , Kurca 250 
Hé»ér»éklet. + 16 fok. 
kMttrft-t.ialentés : Mérsékelt északi, észak 

keleti »/él. felhflálvonulás. egyes helyen 
?áperesö zivatar. A hőmérséklet csökken. 

Ügyeletes gyógyszertárak» július 26— 
31-* Szentessy 

Bfttólság Mozgó: Torpedó táma-
dd (Tyrone Pover) 

Szabadság Mozgó: Centercsatár 
(keíter egy jeggyel). 

>4 kétfejii borjú 
A tmerek bői Ösmerjilk a kétfejii 

sasi a kétfarku oroszlánt, a. mito-
lógia meri a kétarcú Janus istent, 
iuáun összenőtt ember ikrekről is, 
a gazdaasszony nem ritkán találko-
zik két szikii tojással, szóval azt aka-
rom mondani, hogy egyáltalán nem 
csodálkozom rajta, amikor az egyik 
újságban azt a hirt olvastam, hogy 
na .aUiármegyei konya községben 
özvegy Huszti Jánosné tehene két-
fejt t>07jut ellettVégeredményben 
ü kétfejű borjú se nagyobb lehetet-
lenség mint a kétfejii sas. Csak 
aze' akadtam fenn és az késztetett 
gondo. .ozásra, hogy a Husztiné 
asszonyom kétfejii borjúja mindösz-
szesen másfél napig élt s akkor át-
kelt c: ott a szarvasmarhák Őrök le-
gelőjen, Miért csak másfél napig ? 
— tűnődtem magamban, mikor a 
Habsburgok kétfejű sasa százado-
kon < t resztül élt. rabolt, vérengzett, 
ölf. gyilkolt s bár o fészkét szétdúlta 
a vihar s más tájakra röppent, de 
még rictt is megpróbálja lebegtetni 
a szárnyát. Ebből a kétfejű borjú-
ból lehetett volna világhíres csuda, 
de cgyszersmint hasznos házi állat. 
A kéltejti sasnak még festett képe 
is a. borzalmas emlékek fölidézője. 

(xa) 
—o— 

I lv larsak! A Szociáldemo-
krata Párt plakátjait helyezzétek 
ef ablakaitokban, kirakataltokban. 
0tt_s6Dki sem tndja letépni. 

A Nemzeti Bizottság legnapi 
üléfér a Szociáldemokrata Párt, a 
Kommunista Párt, a Kisgazdapárt 
és » szakszervezet benyújtotta az 
össicíic biztosok névsorát. Á Nem-
zeti Parasztpárt a biztosok névsorát 
a szakszervezethez nyújtotta be az-
zal a -megokolással, hogy a szak-
szervezetnél nagyon sok parasztpárti 
var s miga a párt nem tud ele-
genck embert összeszedni. 

— Elvtárs! így is segit-

hét** a választási munkában : 

vásárolj szociáldemokrata vá-

latnát i bélyeget! 

— Minden szociáldemokratának 
köl jessége ügyelni arra. hogy ne 
maradjon kl a választél névjegy-
lékből. 

Orvosok szakszervezete ma 
dé!iila-> 6 órakor az O T I főorvosi 
l)ival£?ában összejövetelt tart. Az 
orvosok részére szappan kiutalás 
érkezett. Aki a kiutalt szappanra 
igény* :art, annak árát a hét végéig 
fizesse be az O T I hivatalába. 

— Elvtárs 1 Ne feledd, hogy min 
tiet szociáldemokratának önmaga, 
pártja és nemzete iránti köteles-
sége, bogy lesBavaoaofi 2LB augusz-
tus Ji választásokon 

A szentesi cserkészek 
tábori élete 

Hossza készülődés után végre 
az egyik reggel elindult a tábor 
egy MAVAUT tehergépkocsin Párád 
felé. A festői tájak közt futó szer-
pentin uton a gépkocsivezető szé-
dült iramban vezetett. Az autó úgy 
ugrált egyik oldalról a másikra, mint 
halászbarka a viharos tengeren és a 
cserkészek úgy düllöngéltek benne, 
mint a részegek. Hirtelen dühön-
geni kezdett a tengeri betegség. 
Egyre többen járultak a kocsi szé-
léhez, hogy a „kilátásban gyönyör-
ködjenek" azonban ennek a „gyö-
nyörködésnek" nem lett komolyabb 
következménye és minden baj nél-
kül megérkeztünk Üveghutára. Az 
üveggyárban hagyományos szeren-
csénkhez híven éppen nem volt 
munka, mert az összes munkások 
szabadságon voltak. Mindazonáltal 
bejártuk a gyártelepet, megnéztük a 
kihűlt kemencéket és* az elárvult 
gépeket. A vezetőnk elmeséite, az 
üvegfúvás történetét is, aztán a csi-
szoló és a karácsony fadísztermet 
mutatta meg. Megtudtuk, hogy a 
dísztárgyak készítése a háború kö-
vetkeztében aláhanyatlott. Csupán 
egy munkás foglalkozik a dísztár-
gyak túvásával és ennek a kevés 
tárgynak is méregdrága ára van. 
Például egy ötforintos nagyságú 
hamutarió 26 forintba kerül. Aján-
dékot a romlott gazdasági viszo-
nyainkra való tekintettel senkinek 
sem adtak, viszont mi szintén rom-
lott gazdasági viszonyainkra való 
tekintettel nem igen vettünk, úgy, 
hogy főként szép emlékekkel a lel-
künkben eltelve léptünk ki a gyár-
ból. A környéken még felkerestük a 
hires Csevice forrást, ahol ittunk a 
kénhidrogénes parádi gyógyvízből. 
A víz Wlatát sokáig emlegették a 
tábDrban 

Csevice után Recskre mentünk az 
állami ércbányába. Itt elsősorban 
megtanultuk, h o g y Recsken az 
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„azonnal" szó egy-két Óta várako-
zást jelent csupán, mert az azonnalra 
ígért vezetőnk akkor került elő, ami-
kor a várakozás következtében az 
egész tábor mar az árokban a trak-
torok és csillék árnyékában aludt 
A várakozás ennek ' ellenére kifize-
tődött. A kicsinyeknek ugyan Jenő 
bá' által Bánya Rém volt beígérve, 
a nagyobbak pedig arany ércet sze-
rettek volna látni és ebből nem lett 
semmi, mert vezetőnk szerint az 
egymás alatt kb. 100 méterre lévő 
nagy tárnában főkénr vasat, rezet 
ként, nagyon kevés ezüstöt, még 
kevesebb aranyat, Bánya Rémet 
pedig egyáltalán nem bányásznak. 
Azonban nagyon élményszerű volt 
a dögletes kénbüzzel telt kanyargós 
vizes, vaksötét «folyosókban a sinek 
és gödrök közötti bukdácsolás. A 
karbit lámpák kísérteties fénye csak i 
növelte a lelkesedést. Nagy élmény- I 
volt még az érchúzógépkolosszusok j 
megtekintése. Sokan tátott szájjal ; 
csodálták ezt a fenséges látványt. 

Kirándulásunk harmadik állomása 
Parádfürdő lett. Magányt kedvelőknek 
ajánlatos üdülőhely. Mi néhány gyü-
mölcsárús ember és strandos kisasz-
szony kivételével nem igen láttunk 
mást errefelé, pedig ugyancsak szét-
néztünk. A pompás szállók elhagya-
tottak, a romantikus sétányok kihal-
tak. Nem is maradtunk itt sokáig 
hanem csak megfürödíönk a timsós 
gyógyvízben és haza autóztunk. 

Itthon gyors mosakodás, .fésülkö-
dés, borotválkozás és a nagyobb 
fiúk lóhalálában rohantak a közelben 
táborozó leánycserkészek műsoros 
estjére. Itt a legnagyobb sikert a 
szőke és barna cserkészek körében 
Lea testvér érte el. Volt is sóhajto-
zás egész éjszaka a tiszti sátorban, 
de nem a kirándulás fáradalmai 
miatt. 

Baranyai István. 

J u l i u s 3 0 - á n 
szerdán este 9 órakor a Tóth József színházteremben 

a Magyar Állami Operaház 
művészegyüttese vendégszerepel. 

Nepszerü hangverseny, „Mindenből mindenkinek". Fellépnek: 01-
gyai Olga szoprán, Hollai Béla ter4or, Csőr József bariton, Maroth 
Miklós basszus, Pozsonyi Ferenc karnagy és Györe István humo-
ros konferánsz. Műsoron népszerű operettek és opera részletek. 

Magyar és orosz dalok, kuplék stb. 

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Divat, rövidáru 
és pipere cikkek 

Lőwynél 
Kossuth u. 18 

ELADÓ KNÉZIC Károly u. 3 
számú ház, értekezni lehet Huszár 
utca 28. Azonna l e l foglalható. 914 

Felhívás 
A háztartási Alkalmazottak Szak-

szervezete a Szakmaközi Titkársággal 
egyetértésben felhívja az összes ház-
tartási alkalmazottak figyelmét, hogy 
1947. év julius hó 31-én a jövő-
hét csütörtökön délután 5 órakor 
Szakszervezeti Székház nagytermé-
ben gyűlést tart, amelyen budapesti 
kiküldött fog beszámolót tartani 
mindanyiónkat egyformán érdeklő 
kérdésekről. 

A Vezetőség kéri a háztartási al-
kalmazottakat, hogy tekintet, nélkül 
arra, hogy tagja-e a Szervezetnek, 
vagy sem, mennél nagyobb számban 
jelenjenek meg. 

Vezetőség. 

a Szociáldemokrata Párt harcos 
napilapja. Csongrád vármegye 
minden községében és tanyavi-
lágában a legolvasottabb napilap. 

o h i a ^ d ^ e r ^ f i s z i l 

és szerezz u j előfizetőket 

Ország - Világ 
Meghalt Truman elnök anyja. 

Szeptemberben megnyitják az új 
szolnoki vasúti hidat. 

Augusztus 10-én dönt az UNÓ 
Magyarország felvétéle ügyében: 

Elfogtak egy 
irógéptolvajt 

Julius 25-é.i Kiss Ottó tánctanár 
feljelentést tett akkor még ismeretlen 
tettes ellen, egy tulajdonát képező 
Mercedes irógép ellopása miatt. A 
rendőrség széleskörben megindította 
a nyomozást így sikerűit is már 
26-án tehát, a feljelentés vétele után 
24 órával elfogni a tettest Hírmann 
László személyében. A nyomozás 
során a gyanúsított tagadott, 
azonban az idöközben lakásán elő-
került tárgyi bizonyíték hatására be-
ismerte, hogy ő lopta el besurraná-
sos tolvajlással. Mivel az irógép 
megkerült így Kiss tánctanár kára 
megtérült. Az eljárás megindult Hir-
mann László ellen. 

Fedeztetési jegyek 
és ürlaptömbök 

elkészítése 
Csongrádvármegye th. állattenyész-

tési alapja a 150000/1941. F. M. 
sz. rendeletben előirt 600 drt. 7. sz. 
minta 9. §-a szerinti fedeztetési 
jegyürlaptömb (150 lapból álló 50 
oldalas rózsaszín perforált) — a 9. 
§. szerinti 1. sz. mintából szintén 
60Q drb. fedeztetési jegyürlaptömb 
(szintén 150 lapból álló 50 oldalas 
kék jegyürlaptömb, perforált) a 10. 
§. 16. sz. minta szerint 300 drb. 
fedeztetési napló (kék) és a 10. §. 
18 minta szerint 300 drb. (rózsaszín) 
fedeztetési napló (két utóbbi naplók 
4, illetve 5 lapból állók) elkészíté-
sére ajánlatokat kér. 

Az árajánlatokat Csongrádvár-
megye th. Állattenyésztési alapja 
címre az alispáni hivatalbi kérem. 

Árajánlatokat 1947. évi augusztus 
hó 2-án déli 12 óráig kérem beadni. 

Minta az alispáni hivatalban meg-
tekinthető. 

Dr. Soós s. k. alispán h. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy az ár- és 

anyaghivatal a julius hó 31-i lejá-
ratú talputalványok beváltási határ-
idejét augusztus hó 31-ig, az augusz-
tus hó 31-i lejáratú talputalványok 
beváltási határidejét pedig szeptem-
ber hó 30-ig meghosszabitotta. 
913 Polgármester 

Érdeked, hogy a Szociáldemokrata Párt 
e r ő s legyen 

Vásárolj 
választási 

bélyeget I 
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L 2 
Bors István 

A Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaság műkedvelő gárdája már 
sok kellemes estben részesítette a 
szentesi közönséget. Hogy közönsé-
günkben mennyire él ezeknek a 
szép nívós müsoios estéknek az 
emlékezete, arról tanúskodik, hogy 
vasárnap este zsúfolásig megtöt 
tölték a Tóth József színháztermet, 
kogy meghallgassák a Bors István 
cimfi ötfelvonásos vígjátékot. 

Az előadás osztatlan sikert aratott 
s a siker főrészese kétségtelenül Nagy 
István, az egyik legkiválóbb magyar 
színész, akinek alakítása felejthetet-
len élmény marad számunkra. A mű-
kedvelő gárda tagjai is tudásuk 
legjavát adták s köztük nem egy 
megállná a helyét bármelyik vidéki 
város színpadán. A gőgös, leszegé-
nyedett földesúri házaspárt kiválóan* 
alakította Bodon Mária és Regőczi 
Jenő. Három lányuk közül Sarkadi 
Márta mély átérzéssel játszott, míg 
Házy Erzsébet természetességével és 
üde bájával ért el sikert. Széchenyi 
Mici komoly tehetség számba megy, 
sajnos a hangja — enyhén szólva 
is — erősen fátyolozott. A kisebb 
szerepek közül Vass Imre élethű 
alakítása emelkedik ki, aki valóság-
gal színpadra termett. Jók vohak a 
többi mellékszereplők is : Török 
Antal, Debreceni J., Reményi Mi-
hály, Horváth Lajos, Rácz Katalin, 
Szálkái József, H. Szabó Erzsi, 
Kovács Anna, Négyesi István, Gajda 
László és Regőczi Ottó. 

Még egy elismerés a fáradhatatlan, 
agilis rendezőnek Négyesi Mátyás-
nak, akinek már eddig is sok mű-
vészi és szórakoztató estet köszön-
hetünk s most is a legteljesebb 
dicséret hangján szólhatunk róia. 

IPAROS NŐEGYLET 

kerti 
ünnepélye 
aug. 20-án a ligetben 

Minden közmunkáról, 
versenyt Argy aláíró I, 
r e n d e l e t r ő l tájikoztat'a a 

KISIPAROS 
Iparosoknak vállalatoknak fontos I 
Megjelenik minden pénteken 

Az alábbi megrendelést levelezőlapra 
felragasztva küldje be. itt levágandó I 

T. m i m kiiéékitatili Buáaput. VII. lolinj-ituU 
Megrendelem s Kisiparost l/« évre 10 Ft 
Niv: V. . 18 . 
Foglalk.: * • 34 • * (A aea kivárt 
Pontos cim: rHe tOrteeM) 

Tsalaffinta mese a bolháról 
meg az elefántról 

Nagyon régen történt meg ez a 
kis történet Indiában a fakirok, 
csepűrágó bűvészek és csodák or-
szágában. 

Ali a szamárhajcsár egész napi 
fáradságos robotja után hazament és 
lefeküdt rongyaira aludni. Alig aludt 
el azonban, mikor érezte, hogy va-
lami megcsípte. Odanyúlt, hát uram 
fia: egy bolha akadt a kezébe. De 
nem egyszerű, közönséges bolh3, 
hanem egy egészen óriási példány. 
Olyan könyörögve nézett Alira, hogy 
nem volt szive megölni, hanem 
cérnaszálat kötött a lábára és elen-
gedte. A bolha nem igyekezett elme-
nekülni, h?.nem csodalatos táncokat, 
szaltókat s mindenféle ügyességet 
mutatott be. 

— Budha ugy segéljen: — ki-
áltott fel Ali — még sok pénzt fo-
gok ezzel keresni. 

Faluról-falura, városról városra 
járt bolhájával s mindennap meg-
telt a turbanja rézpénzzel. Történt 
egyszer, hogy a Maharadzsa is tu-
domást szerzett az ö csodálatos ál-
latjáról és udvarába hivatta. Fuvola-
ki séret mellett a bolha csodálatos-
nál-csodálatosabb táncszámokat mu-
tatott be. A Maharadzsa tapsolt 
örömében. 

— Megveszem a bolhádat — kiál-
totta, mert ezután minden nap 
gyönyörködni akarok a művészeté-
ben. 

— Mindenható Maharadzsa — 
berult le Ali — Te olyan gazdag 
vagy, hogy Krőzus sem volt nálad 
gazdagabb, ne vedd el hát kenyér-
keresetemet és gyönyörűségemet. 

A Maharadzsa azonban hajlnha-
tatlan maradt, végül hosszas alku-
dozások «tán megegyeztek egy zsák 
aranyban, meg egy hatalmas ele-
fántban. Ali boldogan lovagolt ha-
zafelé az elefánton; annyira örült 
szerencséjének, hogy táncolni kez-
dett az elefánt hátán addig, míg 
egyszer csak leesett a földre. 

Hirtelen a szobájában találta ma-
gát, s álmosan dörzsölte a szemét. 
Nem tudta hirtelen, hogy hol van 
s mi történt vele. Kinyitotta kezét, 
melyből hirtelen egy bolha ugrott 
ki és eltűnt. Ebben a pillanatban 
minden eszébe jutott. Éktelen ha-
ragra gerjedi s elroham a bíróhoz, 
ahol beperelte a Maharadzsát, aki 
becsapta őt. A Maharadzsa mikor 
értesült a dologról, maga elé hi-
vatta Alit és a következőket mon-
dotta neki: 

Hogy ilyesmiket álmodsz, azért 
nem büntetnélek meg, de megbün 
tetlek azért, mert hülyének gondolsz. 
Nekem annyi bolhám van, hogy 
neked is adhatnék belőle, hogyan 
képzeled hát a?t, hogy Te egyetlen 
bolhádért elefántot kapsz tőlem 
cserébe. Mindenkinek megvan a 
maga „bolhája" s a bolhából ne 
igyekezzen senki elefántot csinálni. 

És keményen megbüntette Alit. 
Ebből a meséből csak azt a ta-

nulságot lehet levonni, hogy lám 
még a Maharadzsa sem adott a 
bolháért elefántot, miért akarja hát 
egyik lap a másik lapnak a „bol-
háját" elefántra becserélni Hiszen 
ez badarság ! 

r SPORT J 

okt. 1461 kiadnám 
ve$ ftszö borjúmat máj. l-ig. 

índor Lázár Vilmos u. 17. szám 

KÉZILABDA 
Martfűi Cikta—SzMÁV 

5:5 (4:3) 
Vezette Torday Budapest. 

Erős iramú mérkőzést vívott a két 
jóképességű csapat s kis szerencsé-
vel a MÁV két hároin gólos kü-
lönbséggel győzhetett volna. Gólok: 
Deli (4), Debreczeni II., illetve: 
Eke (4), Debreczeni J. 

A két csapat; C i k t a : Szlankó, 
Szikszai, Tóth, Jobbágy, Debreczeni 
I., Kovács. Trencsén, Szőke, Deli, 
K. Nagy, Debreczeni II. 

Sz. MÁV: Beniczky, Hetényi, 
Miskolci, Fazekas, Molnár, Juhász, 
Eke, Debreczeni, Mészáros, Kádár 
összeállításban játszott. 

Jók: Beniczky, Molnár, Eke. il-
letve: Tóth, Deli, Debreczeni II. 

Visszavágó Martfűn (augusztus 
3-án lesz. ! LABDARÚGÁS 
! SZMAÜ-SZMTC MM 

UAOSz 4:1 
Góllövő Fazekas 3, Pólya, illetve: 

Szabó. 

| SzMTE II.—Nagy-

mágocs 2:2 

GóllövŐ Gujdár és Mikecz. 
— Vecseri — 

- M e n t ő a u t ó telefonhivó s í é -
in« 23. 

R Á D I Ó 
Budapest I. julius 29. 

7.25: Reggeli zene. Hanglemezek. 
8: Utazás a Szovjetunióban. 8 15: 
Szórakoztató zene. 9: A Rendőrze-
nekar játszik. 12.15: Somló Sándor 
Meiódia-együttese. 13: Élő nyelv, 
holt nyelv, mű nyelv. 13 20: Beet-
hoven : Hatodik szimfónia. 14.10: 
Föidművesszővetkezetekkel a virágzó 
mezőgazdaságért. 14 30: Hangszer-
szólók. 15: Szövetkezeti negyedóra. 
16: Fajok és fajtakörök az állatvi-
lágban. 16 20: A Zenepedagógusok 
Szakszervezetének műsora. 17.10: 
Párthiradó. 17.30: A Hadifogoly 
Hiradó rádióközleményei. 17 35: A 
Vöröskereszt közleményei. 18: Da-
lolgassunk. 18,20: BBC ajándékle-
mezek. 18 45: Világhiradó. 19: A 
falu Rádiószinháza. „Búzakalász." 
Közben: Hirek. Sporthírek. 21: 
Mozart klarinét hármas. 21.30: Árak 
bérek és a hároméves terv.. 22.25: 
Gödöllői Vidák Sándor cigányzene-
kara muzsikál. 23: Francia muzsika 
és balettrészletek. Hanglemezek. 

Ingatlanforgalom 
Hj. Horváth Lajos megvette Annus > 

Sándor Alsórét 3 hold 697 Q-öI 
földjét 19.500 forintért. 

Borbás István megvette Szigeti 
Imréné Vecseri u. 9 számú házának 
4/16 od részét 2.800 forintért. 

Bakos Istvánné megvette Borbás 
István Vass-u. 8. számú házát 16 
ezer forintért. -

Farkas Sándor megvette Fazekas 
István Deák Ferenc-u. 84 számú 
házának 1/2-ed részét 4 200 forint-
ért. 

Rideg Sándor megvette Nagy Pál 
János Bercsényi-u. 4(5 számú házát 
4 000 forintért. 

5 hold 
A N Y I L A S B A N 

Ir ta : S ima László 

15. XI 

— Csak már iu! volnánk a ku-
koricatörésen, de a jövő egész heten 
ott keli pusmognunk... Pedig de 
jobb szeretném a fákat szedni. 

XII. 

Szent Mihály hete esőzést hozott 
és megállított minden munkát, pe-
dig szépen haladtak volna. Hat 
napra megáll minden. Égető ¡»zívta 
a fogát cikk cakkos jókivánatokat 
fejezett ki az időjárás intezösége 
iránt. Persze az nem haszeái«:, ."la-
nem az, amikor a délnyugati :zé\ 
északkeletire fordult és szétverte a 
felhőket, amelyek úgy úsztak meg-
állás nélkül az égen, mintha va-
fami óriási szövőszék ontaná ír.ágá-
ból a szürke-fekete szövetet A se-
gítő munkások is topogtak türelmet-
lenkedtek. Trungel bognár is kint-
jár t háromszor... Megjelent Bohár 
István pintér is. Az a tölgyfákra és 
eperfákra tartott igényt. Mikor végre 
kiderült az ég és nagy erővel mun-
kába álltak, akkor' meg városi fogat 
állt meg a föld sarkán. A polgár-
mester, a gazdasági tanácsnok, meg 
a mérnök jöttek ki. 

— Kijelöljük, — mondta a ta-
nácsnok, — melyik fákat kell a i üt 
mellett meg hagyni és szétnézünk, 
milyen fák akadnak egyébként is. 
Azt hiszem ebbe a részbe esik egy 
óriási rezgónyárfa, meg egy szá-
zados tölgyfa. Azokat nem szabad 
kiírtán'... 

— A nyárfa itt van a lankáson, 
még parancsszója se vernem ki, 
mert annak az enyhébe akarjuk a 
tanyánkat tenni. A r.agy tölgyfa meg 
ott van a túlsó sarkon. Én se aka-
rom bántani, mert sok fa van ugyan 
benne, de bűn volna kiirtani. Marad 
itt meg egy pár fa... 

— Maga építkezni akar? — kér-
dezte a mérnök. 

— Igen tekintetes úr. Ezen a lan-
káson ahol a nyárfa van. Olyan 
120—140 négyszögöl lehet ez 3 
lankás. Az lesz a tanyaudvar. Meg-
vettem a Müller szabó lebontott al-
sóházának az anyagát... 

— Szóval be akar itt rendezkedni? 
— Ugy gondolom, hogy a szer-

ződés engedi. Szólőt, gyümölcsöst, 
veteményest, dinnyoföldet akarok 
csinálni... Szeretnék benne megöre-
gedni, aztán a fiamra maradna... Ak: 
itt megveti a lábát, sokat doigoz:k 
érte, megérdemli, hogy ne hábor-
gassa a város. 

— Nem is akarjuk háborgatni 
akik itt komoly munkát végeznek 
— vette át a szót a polgármester 
mert csakugyan nagy és jómunká! 
végeznek. Mit gondol mikorra te*:-

; nek készen az irtással? 
— Tavaszra befejezzük... Sietitek 

mert ebből akarunk élni. Azért lür-
gős az építkezés is. Azt hiszem 

; megengedi a város... 
\ — Megengedjük, hogyne enged-
[ nők. Majd jöjjön be a mérnök érton 

de azt a két fát ki ne vegye. 
— Nem veszem ki... 
Az urak elköszöntek, Égető m 

bizakodó újabb reménységgel f 
tatla a munkát. 

(Folytatjuk) 
Ffexerkeaztő. Sima László. 

FM69 saarkeastfi: S iMe FlfttC. 
MrifcUiado: N a o Mihály. 
Nroaria a .Barttoá«* w§omám 

Palai* r y i s i i m i l C m L. 




