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

A koalíciós pártok 
közös nyilatkozata 

A parlament épületében pártközi 
értekezlet volt, amely elhatározta, 
hogy az Országos Nemzeti Bizott-
ságnak bejelentik a koalóciós pártok 
választási szövetségének megalakí-
tását. 

Az értekezleten a Kisgazdapárt 
részéről Dinnyés Lajos miniszterel-
nök és Pongrác Aladár miniszterel-
nökségi államtitkár, a Szociáldemo-
krata Párt részéről Bán Antal elv-
társ, iparügyi miniszter és Mónus 
Illés elvtárs, volt nemzetgyűlési kép-
viselő, a Kommunista Párt részéről 
Gerő Ernő elvtárs, közlekedési mi-
niszter és Révai József elvtárs, fő-
szerkesztő, a Parasztpárt részéről 
Erdei Ferenc főtitkár, Farkas Ferenc, 
az OFI elnöke és Darvas József 
főszerkesztő vettek részt. 

A bejelentés, amelyet az értekez-
után átnyújtottak Rosta Lászlónak 
az Országos Nomzeti Bizottság fő-
titkárának a következőképpen szól: 

Az országgyűlési választásokról 
szóló 1947. évi 22. tc. 14. § a értel-
mében a törvényes határidőn belül 
bejelentjük, hogy „a Magyar Nem-
zeti Függetlenségi Front Pártjainak 
Választási Szövetsége" elnevezéssel 
választási szövetségre lépünk. 

A Független Kisgazdapárt. 
A Szociáldemokrata Párt. 

A Magyar Kommunista Párt 
A Nemzeti Parasztpárt. 

T M n a k az indonéz 
szabadságharcosok 

Az idonéz szabadságharcosok több 
helyen ellentámadást indítottak a 
megszálló holland csapatok ellen. 
Indonéz katonai alakulatoknak sike-
rült behatolniok Bandoeng városába, 
ahol most utcai harcok folynak. Az 
indonéz katonaság a lakossággal 
karöltve bekerítette és foglyul ejtette 
a vonalak mögé leeresztett holland 
ejtőernyősöket. A köztársasági erők 
repülőgépei kedden reggel bombáz-
ták Szemarangot. Egyébként a brit 
uralom alatt lévő Singapore kikötője 
szolgál támaszpontul a holland után-
pótlásnak. 

Pártélet 
A Szociáldemokrata Pár! augusz-

tus 3-án, vasárnap délelőtt fél 10 
órakor, a páltszékházban (Kossuth u. 
26, nagyterem) nyilvános kereskedő-
gyűlést tart. „Mit várhatnak a ke-
reskedők a választástól "-cimmel Völ-
gyi Vilmos elvtárs, pártunk központi 
kereskedő csoportjának alelnöke tart 
előadást. 

Holnap ugy Szentesen, mint az országban 
mindenütt elkezdik a hároméves 
beruházási tervet 

Felhívás az üzemi bizottságokhoz és dolgozókhoz — 
Két fontos rendelet 

A legközelebbi napon augusz-
tus 1-et irunk. Rendkívüli jelen-
tőségű dátum a magyar demo-
krácia életében. Ugyanis ezen 
a napon lép életbe a hároméves 
beruházási terv, azzal a céllal, 
hogy végleg megerősítse a de-
mokráciát és a dolgozók millióit 
egyre inkább jobb életkörül-
mények közé emelje. 

Budapesti jelentés szerint a 
Szakszervezeti Tanács az üzemi 
bizottságokhoz felhivást intézett, 
amely szól a vidéki gyáripari és 
egyéb komoly üzemek bizottsá-
gaihoz is, tehát a malmoktól 
kezdve a villanytelepig és min-
den irányú nagy és középüze-
mekhez. A Szakszervezeti Ta -
nács felhívása utal arra, hogy 
országunk döntő gazdasági és 
politikai fordulat előtt áll, 

amennyiben elérkeztünk a há-
roméves terv megvalósításának 
küszöbéhez. A hároméves terv 
megkezdésének a napja ünnepe 
az egész magyar népnek, — 
folytatja a Szakszervezeti Ta-
nács. Az üzemekben mindenfelé 
nagy lelkesedéssel készülnek a 
tervgazdálkodás megkezdésére. 
Felhívjuk tehát az iizemi bizott-
ságokat, segítsenek a dolgozók-
nak, hogy méltó keretek között 
ünnepelhessék meg ezt a napot. 
Ország zerte minden munkahe-
lyen tartsanak augusztus 2-án 
előadást s abban méltassák a 
háronjéves terv jelentőségét. 

Bizonyára a szentesi üzemek-
ben is alkalmazkodnak a Szak-
szervezeti Tanács helyén való 
felhivásához. 

Budapestről je lent ik : A Terv-

gazdálkodási Tanács a szerdai 
napon döntött az augusztusi be-
ruházásokról és letárgyalta azt 
a két rendelet tervét, amelyek 
alkalmasak a beruházás pontos 
keresztülvitelének biztosítására. 
Az egyik rendelet arról szól, 
hogy augusztus elsejétől kezdve 
beruházásokat végrehajtani ki-
zárólag csak a Tervhivatal elő-
zetes engedélye után szabad. 
Ez a rendelet arra mégis lehe-
tőséget ad, hogy a kisebb be-
ruházásokat, amelyek viszont 
fontosak az egyes üzemek éle-
tében, az ilyeneket engedély 
nélkül is eszközöljék. 

A másik rendelet kimondja, 
hogy mindazok ellen, akik a be-
ruházási tervet akadályozzák, a 
legsúlyosabb büntetések hajtha-
tók végre. 

Tizennyolc nő jelentkezett, hogy 
még egyszer lássa Angelót 

Kincsek a rendőrgyilkos búvóhelyén -— Drámai szembesítés az anyával 
és a legfőbb szeretővel 

Ismételten irtunk már a legutóbbi 
évtized legvakmerőbb pesti banditá-
járól, Sántha Dezsőről. Ez az artista-
ügyességű, többnyelven beszélő és 
világlátott fiatalember másfél esz-
tendő óta a fővárosi éjszakai élet 
legismertebb „gavallérja" volt. Neki 
lelt a babája az a vöröshaju démon, 
aki divatos lokálokban szivpezsditő 
melódiákat dalol. Igen, mert Sántha 
Dezsőnek állandóan annyi pénze 
volt, hogy vele a versenyt még a 
legnagyobb feketéző se birta. Perzsa-
bundát, párizsi divatruhát, ékszere-
ket, szőnyegeket akár minden este 
is tudott ajándékozni és élt is ezzel 
a hajlamával. Senki nem tudta, hon-
nan van állandóan neki a legtöbb 
pénze Budapesten? Most kiderült. 
Saját bevallása szerint legalább 150, 
esetleg 200 betörést követett el a 

bandája élén, másfél esztendő óla I 
A rendőrség valóban sok vakmerő 
betörés tetteseit nem tudta elfogni. 
A nyomot most is egy olyan szép 
nö adta meg, aki háttérbe szorult a 
vöröshajú Maricával szemben és 
amiatt, hogy az utóbbi kapja a per-
zsabundát, a brilliánsköveket, az ara-
nyat és egyebet, bosszút forralt. 

Amint köztudomású, Sántha De-
zső, akinek az éjszakai életben az 
Angeló nevet adták, amikor el akar-
ták fogni a nyomozótisztek, a vele 
levő Bachmann Ousztávval együtt 
revolvert rántottak és lelőtték a két 
nyomozótisztet, akik közül Kammer 
Pál főhadnagy napok múlva belehalt 
a sérülésébe, mig a másik ma is 
életveszély közt vergődik. Az elfogott 
Angeló bűntársainak névsorát nem 
volt hajlandó kiadni. 

„Célba vettem Maricát, hogy a halálba vigyem" 
Angeló két nap és két éjjel össze-

vissza beszélt, hazudott, majd ami-
kor jelezték, hogy az édesanyja akar 
vele beszélni, zokogni kezdett és 
órákon keresztül hangosan sirt. 
Nagynehezen lecsillapították, majd 
kijelentette, niostmár mindent őstin-
tén elmond; A m i kezdte, hogy M a -
ricát, a vöröshajá táncosnőt .magá-

val akarta vinni a , halálba, mert 
annyira szereti". És mert tudja, hogy 
napokon belül föltétlenül fel fogják 
akasztani. 

— Igen, — kezdte, — szökésem 
után a második napon beleültem egy 
taxiba és a Nagykörúton, majd a 
Rákóczi-áton össze-vissza vitettem 
magamat, hogy mégegyszer lássam 

Maricát. Egyszercsak észrevettem öt 
a Rákóczi-úton. Kopogtam a soffőr-
nek, hogy lassítson. Közvetlenül a 
gyalogjáró mellett haladt az autó, 
Marica mellé. Elővettem a revolvert 
és miután mesterlövő vagyok, célba-
vettem. Ahogy azonban láttam az 
arcát, hirtelen meggondoltam maga-
mat és eszembe jutott, hogy még 
annál is jobban szeretem, hogy ezt 
megtegyem. De meg attól is féltem, 
hogy a nyüzsgő tömegből egy, vagy 
több embert is eltalálok. 

3 0 0 0 forint e g y éjszaka 

Jellemző körülmény, hogy bizo-
nyos nők valósággal ostromot intéz-
tek a rendőrség ellen, hogy még 
egyszer lássák Angelót, akit az ille-
tők jólismernek, de aki ellen hajlan-
dók vallomást is tenni. Tizennyolc 
ilyen nőt emlit meg a rendőri jelen-
tés, nagyrészük artistanő, illetve 
dizőz. Egyik nö ellene vallott az éj-
szakai bonvivánnak, ellenben a má-
sik védeni próbálta. Vallomásuk ab-
ban összegezhető, hogy Angeló egy-
egy éjszaka sohase költött keveseb-
bet, mint 500 forintot, ellenben elő-
fordult, ha jó kedve volt, háromezer, 
vagy még annál is több forintot el-
vert. Etetett, itatott boldog, boldog* 
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talant. Megtörtént, hogy hajnalban 
hazavitt a lakására két-három fiatal-
embert, rámutatott 15-20 öltöny férfi-
ruhára és szinészi pózzal széttárta a 
karjait: 

— Mindenki válasszon, melyiket 
akarja! 

Az éjszakai élatra kai-
lat« a pénz 

A főkapitányság a megbilincselt 
betörökirályt egész napon át sorra 
odavitte, ahol Angeló az emlékezete 
szerint betört. Hetven ilyen lakást, 
illetve üzlethelyiséget tudott emléke-
zetből megjelölni. Ezeket a betörés-
ből származó kincseket, mint perzsa-
bundákat, gyönyörű női és férfiru-
hákat, ezüstrókákat, cipőket, éksze-
reket, értékes porcellánokat, perzsa 
és egyébb szőnyegeket, sőt húsz 
megtelt zsírosbödönt is, megtaláltak. 
Mint jellemző körülményt említjük 
meg, hogy 8 hatalmas és rendkívül 
drága világvevő rádiókészüléket is 
lefoglalt a rendőrség. 

Sajnos, többel már nem szol 
gálhatok, — mondotta akasztófahu-
morral Angeló. Részben a bandá-
nak mindig kiosztottam, ami neki 
járt, másrészt nem tagadom, más-
félév óta soha nem feküdtem le haj-
nalig, inkább nappal aludtam, viszont 
az éjszakai életre kellett a pénz. Nem 
volt olyan nap, amikor gyűrűket és 
más tárgyakat pénzzé nem tettem 
volna. Hogy kinek adtam el, részben 
nem tudom, részben nem vagyok 
hajlandó bevallani. „ 

Búcsú a bitófa árnyé-
kéban 

Sántha Dezsőhöz beengedték el-
búcsúzni Maricát, a sztárt, a legis-
mertebb dizőzök egyikét. Megemlít-
jük, hogy ennek a Maúcának volia-
képen hites férje is van, aki magán-
tisztviselő és aki furcsa módon meg-
engedte mindazt a feleségének, amit... 

Amikor Marica szembekerült ha-
lálos szerelmével pillanatokig némán 
néztek egymásra, majd a nő elsírta 
magát. Közelebb lépett hozzá Angeló 
és meghatott hangon ezt kérdezte 
tőle : 

— Mi a szándékod Marica. Tu-
dod-e, hogy egy-két napon belül 
már nem leszek az élők világában. 
Ezért búcsúzom tőled. Mondd meg, 
Marica, tudsz-e nélkülem továbbélni ? 

Miután a nő tovább sirt és vér-
pirosra festett száját rágta, Angeló 
szintén sírni kezdett. 

— Talán öngyilkos akarsz lenni? 
— Minek kellett ez nekünk, mond 

Dezső, — fakadt ki végül a nő. 
A férfi nem tudott válaszolni, 

egész közel lépett Maricához és igy 
fejezte be: 

— Csak arra kérlek, hogy minden 
év május 11 én vigyél virágot a 
siromra . . . Emlékezz meg mindig 
a születésnapomról. 

Az anya az magbocséjt 
Miután S á n t h a Dezső özvegy 

anyja, aki ma alig 50 esztendős, 
jelentkezett, hogy mégegyszer sze-
retné a fiát látni, öt is beengedték. 
Az anya amikor meglátta a sárgára 
festett hajú Angelót, még a szemeit 
is eltakarva, kiálltotta: 

— Te volnál az én rossz fiam ? I 
Hiszen az én fiam feketehajú, ábrán-
dos gyerek volt, te pedig egy szőke, 
furcsaszemü ember vagy . . . 

Angeló láthatóan mélységesen meg-
döbbent. Azt hitték, hogy összeesik 
az izgalomtól, majd amikor az anyja 
közelebb lépett hozzá, kezet csókolt 
neki ezt mondotta: 

— Neked vallom be legőszintéb-
ben anyám, hogy soha jóvá nem 
tehető bűnt követtem el Te ellened, 
mert valahányszor pénzt kértél tőlem, 

, mindig azt hazudtam, hogy nincs. 
Ugyanakkor pedig nőkkel pezsgős 

vacsorákot rendeztem, ettem, itiam, 
szórakoztam, állandóan szórtam az 
ezreseket. Bocsáss meg anyám l 

Az anyja ennyit felelt neki: 
— Én megbocsátok, hisz a fiam 

vagy. 

S t a t á r i u m ! H a l á l ! 

Sántha Dezsőről föltételezték, hogy 
a koratavasszal, a budapesti Párizsi 
Nagyszínház pincéjében ő ölt meg 
egy becsalt, 15 éves leányt. Amikor 
több újság leközölte Angeló fényké-
pét, hárman jelentkeztek is, hogy 
úgy emlékeznek Sánthát látták el-
menekülni és bérházak folyosóin, 
tetején tovább kúszni, macskaügyes-
séggel. Most, amikor a bűnügyi ira-

tokat elővették és legalább húsz 
akkori szemtanul kihallgattak, egyér-
telműen azt vallották, hogy nem 
Sántha Dezső volt a leány gyilkosa. 

Egyébként a mai napon összeült 
a statáriális bíróság, hogy meghozza 
Ítéletét S á n t f i a Dezső ügyében. 
Annyira kézenfekvő volt a kötéláltal 
való halálos Ítélet, hogy ugyanekkor 
már ácsolták is a bitófát. 

i. ? 

Melyik az a 9 párt, 
amelyik indulni fog? 

A válaszói törvény szerint a nem-
zetgyűlés feloszlatása után öt napon 
belül az Országos Nemzeti Bizott-
ságnál be kell jelenteniök a pártok-
nak, hogy részt vesznek-e a válasz-
táson. Ez az ötnapos határidő ked-
den délben járt le. 

A keddi nap folyamán a követke-
ző pártok jelentették be, hogy részt-
vesznek a válaszlásokoi • a Szociál-
demokrata Párt, a Komi .^nista Párt, 

a Független Magyar Demokratapárt, 
a Kisgazdapárt, a Nemzeti Paraszt-
párt, a Radikális Párt, a Polgári 
Demokrata Párt, a Demokrata Nép 
párt és a Magyar Függetlenségi Párt. 

Amint látjuk, kilenc párt fog in-
dulni. Kissé sok, azonban a válasz-
tók mégis könnyen eligazodnak kö-
zöttük és tudni fogják, hova adják 
a szavazatukat. 

A választók összeírása mindenütt megkezdődött 

sehol sincs rendzavarás 
A belügyminisztérium sajtóosztálya 

közli : 
Az országgyűlési képviselőválasz-

tások napja augusztus 31. 
A választási előkészületek az elő-

irt ütemben folynak. 
A szavazókörök megalakultak. Az 

összeiró bizottságok tagjai az előirt 
fogadalmat (esküt) letéve, megkezd-
ték működésüket. Az összeíráshoz 
szükséges nyomtatványokat a bel 

ügyminisztérium elkészítette és eljut-
tatta az illetékes szervekhezi Az ösz-
szeiró biztosok a nyomtatványokat 
átvették. A számlálólapok kiosztása 
a legtöbb helyen már- megtörtént, a 
választók összeirása ezzel megkez-
dődött. 

A választás előkészületei a legtel-
jesebb nyugalomban folynak. Eddig 
sehonnan sem jelentettek rendzava-
rást. 

A hároméves terv keretében uj 
szakszervezeti székházat 
építünk Szentesen 

vezeti és munkaközvetítő szerveit A Szentesi Lap töretlen hittel kí-
vánja szolgálni továbbra is a mun-
kásegységet. Ott kiván lenni min-
denütt, ahol a munkások érdekeiről 
van szó és minden lehetőt el is kö-
vet helyzetük javításáért. Ez a szem-
pont áll előttünk és most augusztus 
l ének közvetlen küszöbén, a há-
roméves tervekkel kapcsolatban Er-
dei Mihály elvtárshoz fordultunk 
felvilágosításért, mint a Földműn 
kások és Kisbirtokosok Országos 
Szövetsége országos alelnökéhez. 
Külön vesszük figyelembe a szen-
tesi szakszervezetek tennivalóit is s 
amely helyi szervezetének szintén 
Erdei elvtárs az elnöke. 

— A szakszervezet a 3-éves terv 
keretén belül egy új szakszervezeti 
székházat fog építeni, — kezdi tá-
jékoztatóját. A már szakszervezeti 
tulajdonban lévő Bocskai-utcai te-
lekről van szó. Ezen kivül, ugyanott 
felépítjük a földmunkások megyei 
székházát. Ezzel egyidősen meg-
szervezzük és kiépítjük az ősszmun-
kásság: beleértve az ipari és értel-
miségi munkásokat is — szakszer-

— Megvalósítjuk a tervgazdálko-
dáshoz szükséges munkaerőgazdál-
kodást, folytatta, mert kezdenek az 
országban olyan jelenségek mutat-
koznak, hogy amíg a Tiszántúl vár-
megyéiben 1947 tavaszán óriási 
munkanélküliség volt, addig Bara-
nyában és egyéb szőlőtermő vidéken 
csak egész csekély munkahiány mu-
tatkozott. Ez arra int bennünnket, 
hogy később, amikor az egész or-
szágban megindulnak a munkák, 
arányosan osszuk el a munkaerőt 
hogy ne történhessen meg faz, ami 
a harmincas években, hogy amíg az 
ország egyrészén a munkanélküliség 
katasztrófális arányokat öltött, ugyan-
akkor az ország más részei munka-
erőhiányban szenvedtek. Nagyon 
fontos számunkra, hogy a munka-
közvetítő irodák, mint annak vég-
rehajtó közegei, működhessenek és 
és ügyeljenek arra, hogy a munká-
sokat sehol ki ne játszhassák, — 
fejezte be nyilatkozatát Erdei Mihály 
elvtárs. 

ü 

Szöszösbükköny termelésre 
szerződés köthető 

Vetőmag FÖlÚItlüVeS l l M t e l t í 
igényelhető Apponyl tér 14 
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Közöljük a szentesi 
38 szavazókörzet 
pontos beosztását 

Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, 
hogy lapunk mától kezdve folyta-
tólagosan közli a szavazókörök be-
osztását. 

A vonatkozó rendelet értelmében 
Szentes megyei város bel- és kül-
területén 38 szavazókörzetet alakí-
tottak. 

A központi összeíró bizottság 
helyisége a városháza kistanács-
terme, 42. ajtó. Elnöke: Nemes Já-
110$, Nádasdi-u. 4. sz. Helyettes el-
nök : dr. Vermes András, Horváth 
Mihály-u. 6. Tagjai: Szőke Ferenc, 
Szakái Ignác, Végső Sándor és Mol-
nár Kálmán. 

1. szavazókör : A Kurca vona-
lán a Tóth József- utca 2/a házszám-
tól 20 házszámig bezárólag, Bartha 
János utca páratlan oldalával 1/b 
házszámtól, 9 házszámig bezárólag, 
Bocskai-utca páratlan oldalával 21 
házszámtól 143 házszámig bezáró-
lag, Kigyó-utca 1, 2, 3, 4, 5 ház-
számával, Horváth Mihály-utca pá-
ros oldala 2 házszámtól 14 házszá-
mig bezárólag, Kossuth Lajos-utca 
páros oldalával 2 házszámtól 10 
házszámig bezárólag és a Kossuth-
tér 1, 2, 3, 4, 5 házszámával bezá-
rólag ezek által határolt rész, ezen 
utcák közti többi utcák és terek, 
mégpedig : Hajdú L.-u., Kiss Bálint 
utca, Munkácsi-utca, Ady Endre-
utca 18 és 25 számával bezárólag, 
Farkas Mihály-utca, Nagy Ferenc-
utca és Könyök-utca. 

Az l-es számú szavazókör szava-
zóhelyisége a Kiss Bálint-uicai re-
formátus kör. Az összeiró bizottság 
elnöke: Fenyvesi István, Kiss Bá-
lint utca 13 sz. Helyettes elnök: 
Szigeti István Tóth József utca 54/a, 
jegyző dr. Mihóczy Rezső, tagok: 
öze Antalné, Szabó István és Gás-
pár János. 

2. szavazókör : Kossuth-utca 
páros oldalával 12 házszámtól 24 
házszámig bezárólag, Klauzál-utca 
páratlan oldalával végig, Bartha 
János-utca 11 házszámával, Bocs-
kai-utca páros oldalával 28 házszá-
mától végig, Kigyó-utca 6 házszám-
mal és a Horváth Mihály-utca pá-
ratlan oldalával 1 házszámtól 19 
házszámával határolt rész és ezen 
utcák kőzött lévő többi utcák, még-
pedig: Jövendő-utca, Bocskai-utca, 
Törs Kálmán-utca és Mecs Balogh-
utca 7 és 4 házszámával bezárólag. 

A 2. szavazókör szavazóhelyisége 
Kossuth-utca 18. Az összeiró bizott-
ság elnöke Török László, Kossutíi-
utca 11, helyettes elnöke Nagy La-
jos Jenő, Bocskai-n. 3, jegyző Dudás 
István, tagok: Bessenyei Mátyás, 
Sebők János és Kiss K Antal. • 

3. szavazókör: Kossuth-utca pá-
ratlan oldala 1 házszámtól 13/a 
házszámával bezárólag. Kossuth tér 
6 házszámával, Szent Imre-utca pá-
ratlan oldalán 1 házszámtól végig, 
Horváth Gyula-utca páratlan oldalá-
val végig, Teleki Pál-utca páratlan 
oldala 1 házszámtól 25 házszámával 
bezárólag, Simonyi Ernő-utca 19 
házszámtól végig a páratlan olda-
lon, Bacsó Béla-utca páratlan oldala 
végig, ezek által határolt terület, 
valamint a közöttük lévő utcák és 
terek, mégpedig: Iskola-utca, Petőfi-
utca, Fogoly-utca, Tyukpiac-tér, 
Páva-utca, Varró-utca, Uj-utca, 
József Attila utca és Szilfa-utca l/a, 
1, 3, 5, 7, 9, 11 hazszámával a pá-
ratlan oldalon és 2/a, 2 házszámá-
val a páros oldalon. 

(Folytatjuk) 

- Elvtárs, a számlálólapot föl-
tétlen kltöksed, ez polgári köteles-
séged gyakorlásához szükséges 



m nem kapott szjmuióiapot. azonnal Járjon utána ! 
H I R fcG K 

— N a p t á r : Julius 31 csütörtök. 
Róm. kat. Loyalai Ignác. Protestáns: 
Oszkár. A nap kel 4 óra 19 perckor, 
lenyugszik 19.22 perckor. Hold kelte 
j9 órakor, hold nyugta 2 óra 8 
perckor. 

— Idöjárásjelentés : Megélén-
kül nyugati, északnyugati szél, vál-
lozé felhőzet. Egy-két helyen zápor-
cső-zivatar. A hőmérséklet egy-két 
fokfcai süllyed. 

F e l h í v á s ! 
Tudomásomra jutott, hogy isme-

retlen egyének az országgyűlési 
képviselő választásokkal kapcsolatban 
közzétett választási hirdetményemet 
megrongálták. 

Ennélfogva felhívom a város la-
kosságának figyelmet, hogy az ilyen 
cselekmények elkövetésétől szigorúan 
tartózkodjék, mert a közzétett válasz-
tási hirdetmények bármilyen rongá-
lása az 1945. VIII. t. c. 73. §-a 2. 
bekezdése értelmében vétségnek mi-
nőst és 6 hónapig terjedhető fog-
házzal büntetendő. 

Dr. Solti László 
h. polgármester. 

—o — 
— Búcsú Felsőpárton. A kapu-

cinus atyák templomában pénteken 
déli 12 órától szombat estig lehet 
elnyerni a porcinkuJai teljes bucsut. 
Pénteken és ¿zombaton reggel 7 és 
8 órakor szentmise, pénleken este 7 
órakcr szentbeszéd cs litánia lesz. 

— A Közellátási Hivatal közli, 
hogy a zsiradék jegy 9 es számú 
szelvényére személyenként 10 deka 
szalonna kapható a Barát és Kaisler 
hentesüzletében Tyukpiac-tér 13.70 
forintos kilónkénti árban. 

— Változatlanul súlyos... Kö-
zöltük már, hogy hétfőn hajnalban 
a ciesházi motorvonat Kántonna-
lomnál elgázolt egy kétlovas kocsit. 
A kocsival Kürii Szabó Sándor és 
Janó Imre szentesi kisgazdák men-
tek szántani. Janó Imre a szeren-
csétlenség alkalmával csak könnyebb 
sérüléseket szenvedett s a lakásán 
ápolják, nvg Kürti Szabót súlyos 
sérülésekkel a kórházba szállították. 
Állapota változatlanul súlyos, belső 
vérzésé van, de ha nem áll be kom-
plikáció, ugy remélhetőleg sikerül 
megmenteni az életnek. 

— Ribillió a piacon. Dömötör 
Gizella volt csongrádi, jelenleg szeg-
vári cigányleány a csongrádi heti-
piacon ötven forintot lopott ki Nagy-
jános Mihályné zsebéből. Az asz-
szony a lopást észrevette és elkapta 
a leány kezét. Dömötör Oizi azon-
ban kiszabadította magát és futás-
nak eredt, de egy asztalos elfogta, 
Dömötör Gizella szembeszállt az 
asztalcssal, megharapta a kezét és 
így sikerült újból elmenekülnie. 
Mindez nagy zaj és izgalom mellett 
történt. Az üldözésére indult rendőr-
járőr Kónyaszék mellett fogta el. 
Mint visszaesőt, átadják a szegedi 
ügyészségnek. 

— Ügyeletes gyógyszertárak: 
Ma az lile, valamint a Szentessy 
gyógyszertárak tartanak ügyeletes 
szolgálatot. 

Napokon belől megkapják a szentest főldfiő*)«tottak 

a t e l e k k ö n y v i v é g z é s t 
Dr. Mifó lános elvtárs nyilatko-

zott a megyei Földhivatal munkájá 
ról. E mondotta, hogy a • lervbevett 
munkálatokat rohammunkaszerűen 
végzik el, s a kitűzött dátámnál egy 
hónappal előbb lesznek készen a 
műszaki előkészitő munkával Az 
utasítás ugyanis az volt, hogy okt. 
l-re kell készen lenni a munkálatok-
nak, ezzel szemben a megyei Föld-
hivatal már szeptember l-re elvégzi 
a műszaki előkészitő munkát s okt. 
l-re már a telekkönyvi végzés lesz 
az ujgazdák kezében. 

Derekegyháza, Fábiánsebestyén és 
Mindszent ujbirtokosni már e hónap-
ban. megkaptak a telekkönyvi vég-
zést. 8189 hold földről van szó. 

Ez a nagy terület bizonyitja a Föld-
hivatal gyors és pontos munkáját. 

A rövidesen várható eredményekre 
nézve a következőket "mondotta 
Mijó elvtárs. 

— E hónapban elküldtük a telek-
könyvi hatóságokhoz a csongrádi 
földhözjutottak birtokiveinek máso-
dik részét, 723 hold földről. Ezen-
kívül már a telekkönyvi hatóságnál 
vannak Pusztaszer, Magyartés, Kis-
telek, Pusztamérges és Sövényháza— 
Baks ujbirtokosainak ivei is, 18,496 
hold földről. Pár nap múlva minden 
szentesi földhözjuttatott meg fogja 
kapni a végzést, mely véglégesen , 
a kapott föld tulajdonosaivá teszi j 
őker. 

3 

Halló I Figyelem 
ÉrlesHem a n. é. közönséget, hogy a Barátság mozi 

melletti vendéglőt átvettem 

A B a r á t s á g vendéglőben 
augusztus 2-án szombaton este 

cflsznúíoros megnyitó vacsorával, 
jégbehütött italokkal vária az igen tisztelt vendégeit 

Kovács Ede 
Állandóan {rissen csa-
polt Dreher sörök 

vendéglősmester 
József Attila u. 18. 

Zenét GAUDI TACSI JÁNOS cigányzenekara 
szolgáltatja 

I a 

! 

BARATSAG-M QZGóJl 
Julius 31-töl aug. l-ig 

Gyanakvó szerelem 
Nem mindennapi film, többet ad, ínint az eddigiek. Főszereplők: 
Cary Orant és Joan Fontaine. Figyelem, jön a Leány álmok c. 
fiim meiy keretén belül fellép a világhírű Borra zsebtolvaj művész. 

Előadások kezdete hétköznap: V* 7, l/i 9. vasárnap V« 5. V* 7. V* 9-

Hirdetmény. 
Közhíré teszem, hogy a Népjóléti 

Miniszter Ur a mezőgazdasági mun-
kakörökben dolgozók és kubikusok 
részére UNRRA adományt képező 
lábbeliket utalt ki. A bakancsok 
kedvezményes áron, 15, 20, 30 és 
35 forintos árban kerülnek szét-
osztásra. 

Felhívom mindazokat, akik a fenti 
kedvezményes árú bakancsokból igé-
nyelni óhajtanak, igénylésük felvétele 
végett ,f. évi augusztus hó 7-én déli 
12 óráig feltétlenül jelentkezzenek a 
mezőgazdasági munkások szakszer-
vezeténél (Szakszervezeti Székház). 
Ugyanitt igényelhetik a kubikusok 
¡8> __ Nyomatékosan figyelmeztetem 
az érdekeiteket, a határidő pontos 
betartására, mert a határidőn túli 
igénylés nem vehető figyelembe. A 
kiutalásra érkezett bakancsok száma 
600 pár. 916 Polgármester 

Hirdetmény 
Közhíré teszem, hogy a 101.800- ; 

1947. K. M. sz. rendelet 5. és 6. i 
§-i alapján kiadott önellátói „vá- j 
sárlási engedély gazdálkodók ré- } 
szére" cimü vásárlási engedélyekről i 
egybeállított kimutatást a városi köz- j 
ellátási hivatalban f. évi augusztus 
hó 1—5 napja között közszemlére 
ki van téve és ott bárki felszólalhat 
vagy észrevételeket tehet, aki kellően 
igazolni tudja, hogy a vásárlási en-
gedély kiadásának a fenti §-okban 
meghatározott előfeltételei nem állnak 
fenn. 
898. Polgármester. 

— Konyhakertészek figyelmé-
be. Azokat, kik a Földműves Szö-
vetkezet utján kölcsönt élveztek fi-
gyelmeztetjük, hogy váltótartozásuk 
folyó hó július 31-ével lejár s az 
meg nem hosszabbítható. 9 !7 

Iparos hirek 
Az Iparos Dalárda elnöksége fel-

hivjá a dalárda tagjaii, hogy folyó 
év augusztus hó 1-töl, péntektől 
kezdve hetenként kétszer tart dalórát, 
miért is kérjük a tagokat, hogy min-
den kedden és pénteken este 8—10 
az ipartestületnél kivétel nélkül meg-
jelenni szíveskedjenek. Akik most 
óhajtanak a dalárdába belépni, a 
fenti időpontban jelentkezenek Tóth 
Gusztáv karnagynál. 

Az ipartestület elnöksége augusz-
tus hó 20-án este 8 órai kezdettel 
rendezi az ipartestületnél, ujjonan 
átfestett székházának .Nagyterem 
avató ünnepségét. * Kérjük a szak-
osztályok elnökeit, hogy 3 tagú ren-
dező tagját hétfőn augusztus hó 
4-én délután 5 órára az ipartestület-
hez beküldeni szíveskedjék. 

Az ipartestület elnöksége felkéri 
azon iparosokat, akik a nagy terem-
festési alapra hozzájárulásukat még 
nem adták be, továbbá azon keres-
kedő és egyéb jótékony adakozókat, 
akik a fenti alapra hozzájárulásukat, 
még nem küldték el, szíveskedjenek 
az ipartestület pénztárába adományu-
kat eljutattni. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a 102.000/ 

1947. K. M. sz. rendelet értelmében 
a kenyérfejadagok megváltoztak, az 
alanti részletezés szerint: 

Alapfejadag augusztus hó 1-töl 
napi 25 dkg. kenyér,, a testi, nehéz-
testi munkás és szoptatós és terhes 
anyák pótfejadagja változatlan. A 
lisztben kiszolgáltatott havi fejadag 
a következő: alapfejadag 5 kg, testi-
munkás 2 kg, a nehéztesti munkás, 
valamint a szoptatós és terhes anya 
pótfejadagja havi 4 kg kenyérliszt. 
A 0-ás liszt fejadag változatlan. 
922 Polgármester 

Hirdetmény 
Felhívom a város lakosságának 

és az összeíró biztosnak a figyelmét 
arra, hogy az országgyűlési képvi-
selő választásokkal kapcsolatban ki-
adott számoló lapok a törvényes 
rendelkezések értelmében tintával, 
vagy tintaceruzával töltendők ki. 

Dr. Solti László h. polgármester. 
923 

Vasárnap, f. hó 3-án kirándulás 
lesz a Tiszára. Oyülekezés reggel 7 
órakor a Szim helyiségben. Prog-
ram a következő: 1. Reggel 7-kor 
indulás. 2. Megérkezés ntán táboro-
zás. 3. Úszóverseny. 4. Vadevezés. 
5. Sulydobás. 6. Ebéd. Délután. 7. 
Napozás. 8. Szépségverseny. 9. Úszás. 
10. Futballmérközés. Este: Tábor-
tűz, nóta, tánc. Mindenkit szívesen 
látunk. Vezetőség. 

Hirdessen lapunkban! 

Aug, i-én, pénteken 
•ste fél 8 órai k e z d e t t e l pártest a pártszékházban 

(Kossuth-u. 26.) 
i c s i o u r a i a — * 

Pintér G y ő z ő az időszerű kérdésekről 



— Meghívó. Szentes Megyei Vá-
ros Hegyközsége !. évi augusztus 
3-án délelőtt 10 órai kezdettel, ha-
tározatképtelenség esetén 11 órakor 
az ipartestület székházában tartja évi 
rendes közgyűlését, melyre tagjain-
kat tisztelettel meghívjuk. Elnökség. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 
2. 1946. évi zárszámadás megállapí-
tása. 3. A tisztikar megválasztása. 4. 
Indítványok. A 63.000/1947. F. M. 
sz. rendelet értelmében minden 200 
négyszögölet meghaladó tagnak 1 
szavazati joga van. 918 

Mozik műso ra i Barátság 
Mozgóban augusztus l-ig Gyanakvó 
szerelem. Legújabb Mopex film. 
Szabadság Mozgóban: így történt. 
Angol—amerikai film. 

— Felhívás. Felhívom a z j g e n -
tisztelt I. kerületben lakó háztulaj 
donosok figyelmét, hogy Somogyi 
Béla-utca 14 szám alól Horváth 
Mihály-utca 15 szám alá költöztem. 
Tisztelettel: Dudás István kémény-
seprő mester. # 

— Számláló lapod kitöltéséhez 
tintát, vagy tinta oernzát használj. 

Szivünk mélységes fájdalmával tudatjuk, hpgy forrón sze-
retett, családjáért élő édesanyánk, felejthetetlen Jó nagymamánk, 
drága jó dédnagymama, kedves sógornő, nagynéni és szere-
tett jó rokon 

özv. Gránicz Jánosné 
szili* Gyenes Mária 

áldásos élete 79-ik, özvegysége 36-ik évében, hosszas beteges-
kedés és egy heti súlyos szenvedés után, f. hó 30-án elfáradt 
teste megpihent, jóságos lelke Istenéhez égbe szállt. 

Áldott emlékű szeretett halottunkat ff. hó 31-én csütörtök 
délután 5 órakor a róm. kat. Kálvária temető kápolnából, az ot-
tani temetőben helyezzük őrök nyugalomra a róm. kat. egyház 
szertartása után. 

Drága emléked őrzi örökké tartó hálónk és sze-
retetünk. 

Szentes, 1947 julius 31 
Lakás: Széchenyi ut 12 szám. A g a z o l ó család. 

— Ha véletlenül az összelróbiz-
tostól nem kaptál „Számláló" lapot, 
körzeti összeíró Irodát keresd fel 
és kérjél ott számláló lapot és 
töltsd kl. 

IPAROS NŐEGYLET 
kerti 
ünnepélye 

aug 20-án a ligetben 

— Elvtárs / így is segít-

hetsz a választási munkában: 

vásárolj szociáldemokrata vá' 

lasztási bélyeget! 

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Divat , rövidáru 
és piperecikkek 

Lőwynél 
Kossuth u. 18 

Vasáruk, 
tűzhelyek; 

zománc-
edények 

szeg, dn% rdfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

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

R Á D I Ó 
Budapest I. julius 31. 

7.30: A szabadegyházak vallásos 
félórája. 8.00: A mecsek. 8.15: Szó-
rakoztató zene. Közben naptár. 9.00: 
A Budapesti Hangversenyszalonze-
nekar. 11.00: Liszt: Requiem. A ze-
neköltő halálának évfordulóján. 12.15: 
Hortí Hilda énekel, zongorán kiséri 
Arató Pál. 12.45: Nevető yenkik. 
13.00: Látogatás a pécsi városházán. 
13.30: Takács Jenő zongorázik, Sirio 
Piovesan hegedül. 14.10: Nyelvro-
konaink a Szovjetuáióban. 14.30: 
Hanglemezek. 14.45: Szines heszá 
moló a pécsi hatodik hadosztály 
életéről. 15.00: Hanglemezek. 16.00: 
Tárnák mélyén. Látogatás a pécsi 
bányászoknál. 16 30: A Rádió Gyer-
mekújság 17.10: Párthiradó. 17.20. 
A Hadifogoly Hiradó rádióközle-
ménye. 17.25: Pécsi panoráma. 17.45: 
A Vöröskereszt közleményei. 18 00: 
Vidám percek, 18 30: Takarékbetétek 
a Szovjetunióban. 19.00f Ünnepi est 
közvetítése a Pécsi Nemzeti Szín-
házból. 20.00: Falurádió Az újgaz-
dák műsora. 20.40: Táncok nagy-
zenekara. 21.00: Hangos hiradó. 
21.30: Magyari Imre cigányzenekara 
22.25: Párizsi hiradó. 23.00: Kevés 
szó — sok lemez. 

Elvtársak I A Szociáldemo-
krata Párt plakátjait helyezzétek 

el ablakaltokban, kirakataltokban. 
Ott senki sem tudja letépni. 

— Elvtársi Ne feledd,hogy min-
den szociáldemokratának önmaga, 
pártja és nemzete Iránti köteles-
sége, hogy leszavazzon az angnsc-
tns 31 választásokon. 

—Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Főszerkesztő . Sima LAsrió. 
Foldó« »zerkev.iő: Szalay János 

felelő« kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a .Barátság' nyomda 

FeMO* avoradaveretff Csar—M L, Itrne 

' " 

Kötött éa szabad . 
gabonát, olajosmagvakat, 
hüvelyeset, szöszösbükkönyt 

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

Szentes Városi Földműves Szövetkezet 

Iroda Apponyl tér 14. — Átvétel Va jda magtá r Ba r tha d. 28 
j u B u i m n j V r i r - n r r r r * 1 

MOBILIA Gőzmalom 
őrlését kedden f. hó 2 2 én megkezdte.' 

Őrlésre gabonát mindennap átvesz 
G y o r s , p o n t o s és az i smert m i n ő s é g i 

kiszolgálást nyújt ja . 

t e l e f o n : 7 1 . Mobilia Gőzmalom 

Termelési szerződés k Ö l C S Ö n vetőmaggal 

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

Mindenféle gabonát, olajos és gazdasági magva-
kat állandóan vásárolunk. 

Lewsxalmat is vo izünk. Kölcsönzsákok kaphatók. 

Szántó Andor és Váradi László 
gabona-, termény- és magkereskedö 

Gabona, olajosmagvak, s z ö s z ö s b ü k k ö n y | 

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

Átvétele: az EPERJESI olvasókörben 

A Z S O L D O S R.-T. 
gabonaosztálya, mint k i j e l ö l t 

gyüjtőkereskedő 

mindenfajta gabonát 
átvesz.. = Telefon 5 

Apróhirdetések 
JÓMINÖSÉGÜ textiláruk, nyári 

alsó és felső ruhaanyagok olcsó be-
szerzési forrása : GYŐRI, Barlha J -
utca 14. 

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

Gyönyörű tartóshullámot, haj-
festést, színezést, szőkítést Zsembá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

B e t e g szivét orvoshoz, beteg ha-
ját Túrihoz vigye. Elektromos és ve-
gyi hullám, hajfestés Rákóczi F.-u. 
1 szám. gőg 

ELADÓ KNÉZIC Károly u. 3 
«zámu ház, értekezni lehet Huszár 
utca 28. Azonnal elfoglalható. 914 

SZENTLÁSZLÓN 2 háziföld fe-
lesmunkálatra kiadó. Értekezni lehet 
Vörösmarii 22. 

EGY Homokord táskagramafon 
lemezekkei egyült eladó Dózsa Qy. 
u. 97 szám. 

P R Í M A férfi bakancs terményért 
eladó Honvéd u. 47. 

GILA LÁSZLÓ Szegvár Zsiger-
háti tanyája lebontásra eladó, érte-
kezni Berek 9/a szám, 

28 kat hold FÖLD TANYÁVAL 
vekerzugban feléből vagy árendába 
kiadó, értekezni Rákóczi-u. 108. sz. 

TRÁGYÁT veszek Bende Horváth 
Gyula u. 4. 894 

EGY bélelt ajtó tokkal és egy 
dupla ajtó jó állapotban eladó Far-
kas Antal utpa 43. . W 

Klauzál-ut 44 számú ház eladér 
értekezni ugyanott. 




