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Szentesen és Csongrád megyében 
bizonyára feltűnést keltett az a hír, 
hogy az államrendőrség gazdasági 
nyomozó tisztjei őrizetbe vették Aradi 
Pál szentesi gazdát. Aradi a Bér-
cséplők és Geptulajdonosok Orszá-
gos Szövetségének helybeli elnöke 
és ebben a mivoltában arra utasí-
totta a cséplőgéptulajdonosokat, hogy 
addig ne kezdjék el a cséplést, 
amíg bizonyos követeléseket a kor-
mány nem teljesít. Röviden: egyéni 
akciót követett el. 

Szentesen divat az egyéni akció. 
Ugyanúgy a Viharsarok más részein 
is. Az országnak ez a része nem-
csak a múltban volt Viharsarok, ha 
nem az maradt most is: megfordí-
tott célokkal és fölcserélt emberek-
kel Beszéljünk magyarul, — Cson-
grád, Békés és Csanád vármegyék 
egyes városaiban, nagy és kis köz-
ségeiben nyomorogtak a legszegé-
nyebb földmunkások és bár az ak-
kori kormányok jól tudták a való 
helyzetet, (hiszen azért emlegették 
ezt az országrészt Viharsaroknak) 
évszázadokon át mit sem tettek. A 
dolgozó magyar nép fölemelése, 
földhözjuttatása megtörtént, a demo-
krácia köztársasága a romok elta-
karítása után épp a mai napon kezdi 
meg a 3 éves beruházási nagy terv 
végrehajtását. És az előjelekből 
máris kitűnik, hogy éppen a Vihar-
sarokban, hetek óta, hol itt, hol ott, 
hol így, hol másképp nyilvánul 
gyanús jelenség azok részéről, akik-
nek sehogyse tetszik a magyar de-
mokratikus köztársaság évszázadra 
és örökre szóló mostani erőfeszítése. 
Aradi Pál is elgondoita: keveselik a 
cséplőgépesek a hasznot, hát majd 
teszek róla, amit mint helyi elnök 
tett is. Mindenki úgy kavar, amilyen 
az üstje és a fözökanala. 

Hogyan nevezzük ezt és a ha-
sonló száz-meg-száz akciócskát? 

Az Aradi-esetnek azonban van 
még sokkal fontosabb tanulsága is. 
Az, hogy a Kisgazdapárt szentesi 
szervezete éppen Aradi Pált dele-
gálta újból a Nemzeti Bizottságba 
mint akiben megbízik — azután 
mikor Szentesen már mindenki tudta, 
hogy mint egyéni akciós mester-
kedik. 

Senki ne várja tőlem, hogy na én 
is azzal kezdjem a Viharsarok szék-
helyén működésemet, hogy Aradin 
keresztül támadni akarom a Kis-
gazdapártot. Ellenkezőleg: védeni 
igyekszem. Igen, mert azért jöttem 
ide (ejtőernyő nélkül), hogy betölt-
sem az egyetlen helyes és pillanatra 
sem vitatható fő célt, — a válasz-
tási augusztus hónapban gyűlölet-
mentessé gyúrjuk át a koalíció em-

Kelet- Európa 
nem lesz ui háború tűzfészke 

Moszkvából jelentik : A Columbia 
amerikai rádiótársaság nemrég köz-
vetítette Schoenfeld Arthur volt bu-
dapesti amerikai követ beszédét. 

— Ez az amerikai diplomata — 
mondja a moszkvai rádió hírmagya-
rázója — igyekezett tőle telhetőleg 

elferdíteni az események menetét 
Magyarországon. Schoenfeld rádió-
beszédében felszólította az amerikai 
népet, hogy éber figyelemmel ki-
sérje a magyarországi eseményeket 
és ne felejtse el, hogy Kelet Európa 
már kétszer volt a háború tűzfészke. 

— Megnyugtathatjuk, Európa nem 
lesz uj világháború tűzfészke és az 
európai népek, köztük a magyar 
nép is, minden gátlástól mentesen 
folytathatják békés munkájukat. 

A közellátás javítása vele jár 
a 3 éves ésszerű beruházással 

Hankóczy Béla elvtárs, a közellá-
tási felügyelőség vezetője, nyilatko-
zott a náromévcs beruházási íerv 
megindulásával kapcsolatban: 

— A közellátási felügyelőségnek 
— mondotta — a dolgok természe-
ténél fogva külön lehetősége nincs 
a hároméves tervbe történő bekap-
csolódásra. De tekintetbe véve azt, 

hogy a mezőgazdasági többtermelés 
az egyik kitűzött cél, ez feltétlenül 
kihat a közéi látásra. A rendeletek 
értelmes végrehajtásával támogatói 
leszünk a mezőgazdasági termelésnek. 

— Az ellátást illetően a három-
éves terv legnagyobb eredménye 
minden bizonnyal az lesz, hogy el-
jön az az idő, amikor mindent jegy 

és kötöttség nélkül lehet vásárolni. 

Addig is a forint és a stabilizá-
ció éber őreiként vigyázunk, hogy 
a kormányzatunk tervét gazdasági 
oldalról ne érhesse támadás, — 
tette hozzá befejezésül Hankóczy 
Béla. 

—o— 

300 holdas mintagyümölcsöst telepit 
Ármentesitö Társulat 
volna szükség. Ebben a tervben 
nemcsak a korszerű árvízvédelemről 
történt volna gondoskodás, hanem 
vízellátásról, öntözőművek megépíté-
séről is. A Társulatot azonban ké-
sőbb utasították hároméves terv el-
készítésére, amelyben az előirányzott 
beruházások lényegesen összezsugo-
rodtak s ehhez annyi pénzbeli fede-
zetet kapnak, ami már eleve kétsé-
gessé teszi a jól átgondolt és nagy-
szerűen kidolgozott ötéves terv vég-
rehajtását. 

— Mindenesetre a szarvasi érte-
kezleten születtek komoly határoza-
tok, amelyek lényegesen csökkentik 
a társulati adózók terheit s emellett 

a Társulatnak is biztosítanak némi 
anyagi fedezetet a szükségesebb be-
ruházások elvégzésére. 

— így beállítanak egy hatholdas 
facsemete-kertet, úgyszintén 300 hol-
das gyümölcsöst telepítenek minta-
szerűen. Azonkívül a Társulat a jö-
vőben nem adja ki a kubikgödröket, 
hanem gátőrök bekapcsolásával faj-
birka tenyészetet állit be. Ez mint-
egy 200-250 birkával indul és a 
számitások szerint 5 év múlva már 
jelentős tenyésztő telep áll rendelke-
zésre, 5—6000 fajbirkával. A gyü-
mölcsös és a tenyésztelep hozama 
meglehetős anyagi segítséget fog je-
lenteni a Társulatnak. 

az 
Vajda Imre elvtárs, Szentes város 

polgármestere, résztvett az Ármente-
sitö Társulat véleményező bizottsá-
gának szarvasi ülésén. Erről az aláb-
biakban tájékoztatta lapunk munka-
társát : 

— Elsősorban tárgyaltuk a társu-
lat adóbevételeit. Igen siralmas: az 
elmúlt évben 46, az idén pedig ed-
dig összesen 17 százaléka folyt be 
a társulali adóknak. Így természetes, 
hogy a Társulat csak a legszüksége-
sebb munkákat tudja elvégeztetni. 

— Az Ármentesitö Társulat ötéves 
terve igen komoly és fontos munká-
latok elvégzését irányozta elő, ennek 
véghezviteléhez 83 millió forintra lett 

bereit, hogy a békés együttműködés 
alapjait együtt építsük. Hátsó gon-
dolat nélkül, jól jegyezzük meg 
újra, hiszen nem késő: ez az egyet-
len követhető útunk. Itt nincs vita, 
hogy „kik kezdték", hogy tyúk volt-e 
előbb vagy pedig a tojás, — itt nem 
lesz tovább helyi szemétdombi ka-
kasviadal, — itt méltónak muszáj 
lennünk úgy a Szociáldemokrata 
Párt, mint a Független Kisgazdapárt 
és a Magyar Kommunista Párt s a 
Nemzeti Parasztpárt központi és or-
szágos vezetőinek akaratához és pa-
rancsaihoz, igen bizony, annál in-
kább, mert az említett pártok leg-

kiválóbbjaiból tevődik össze a kor-
mány, az állami apparátus, és mert 
például Szentes és a Viharsarok se 
önállósíthatja magát, nem lehet kü-
lön Monaco—műrostos állam az 
Államban. Szóval se nékem, se né-
ked és egyikünknek se lehetnek — 
egyéni akciói. 

Ugyebár, mindez sokkal világo-
sabb, mint a vakablak. Ugyebár 
nemcsak nekünk, hanem a Kisgaz-
dapárt mai vezetőinek is akként kell 
dolgoznunk, hogy érvényesüljön ott 
is a koalíció tiszta szelleme és bé-
kében munkálkodó akarata. Kisgaz-
dáink tömegei, férfiak és nők szinte 

valamennyien a béke az együttmű-
ködés megszállottjai, — azért dol-
goznak emberfeletti erővel. Mi, akik 
bizonyos poszton, éppen a dolgozó 
népért vagyunk, mink ne követ-
hetnénk népünk akaratát?! És ki 
az a tenyérjós, aki bizonyosan tudja 
ma, hogy augusztus 31. után nem 
kell méginkább koalícióba erösiteni 
az említett pártokat? Hát valóban 
nem tudjuk, vagy nem akarjuk le-
vonni a tanúiságot?! 

Szentesen vagyunk, a Viharsarok 
székvárosában. Jól vigyázzunk mind-
annyian. És felelősséggel. 
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Rónai Sándor miniszternek 

sasági elnök a szerződés részletei 
iránt is érdeklődést mutatott. A je-
lentés meghallgatása után megálla-
pította, hogy a szerződés minden 
szempontból előnyös a magyar gaz-
dasági élet számára és az. eredmé-
nyes munkáért Rónai miniszternek 
a legteljesebb elismerését fejezte ki. 

A város 
hároméves 

terve 
Szentes város hároméves terve fő-

összegben 52,463.700 forint felhasz 
náiását tervezi, amelyből 35,854.590 
forintot az állam, 7,168.780 forintot 
a város, 6,046 000 forintot a várme-
gye, 2,300.000 forintot a Szovjetunió, 
2,094.330 forintot a szövetkezetek, 
1,000.000 forintot pedig magánosok 
fedeznének. 

Az előirányzott összegek felhasz-
nálása a terv szerint a következő: 

Közlekedésre fordítanának: légi-
közlekedésre 2,300.000 Ft, útépítésre 
4,650.000 Ft, kisvasutépitésre 6 mill. 
900 000 Ft, összesen: 13,850.000Ft. 

Villamosításra 2,805.000 Ft. 
Építkezésekre és pedig lakásépít-

kezésre 7,720 000 Ft, középitkezésre 
3,030.000 FI, összesen: 10,75 ¡000 
forint. 

Városfejlesztésre és pedig: vízmü-
vekre, csatornázásra 1,130.000 Ft, 
vágóhídépitésre 3,000.000 Ft, köz-
dülőutakra 1,000.000 Ft, utcák és 
terek rendezésére 6,167.600 Ft, ösz-
szesen : 11,297.000 Ft. 

Közegészségügyi és szociális al-
kotásokra és pedig: egészségügyi-
ekre 7,380.000 Ft, szociális ügyekre 
825.000 Ft, összesen: 8,205.000 Ft. 

Kulturális dolgokra összesen : 1 
mill. 745.000 Ft. 

Szövetkezeti ügyekre összesen : 
3,811.100 Ft. 

Amint ebből az összeállításból ki-
tetszik a terv legnagyobb összeget a 
közlekedési ügyek fejlesztésére szánja 
s azután következnek sorban: város-
fejlesztés, építkezés, közegészségügy 
és szociális tárgyak, szövetkezeti 
ügyek, villamosítás, kulturális ügyek. 

A fedezeti részben a megosztás a 
következő : 

Közlekedési ügyeknél az államra 
esik 8,054.500 Ft, a városra 1 mill. 
719,500 Ft, a vármegyére 6,530 000 
Ft, a Szovjetunióra 2,300 000 Ft, (a 
légi közlekedésre fordítandó egész 
összeg). 

A villamosítási költségekből: ál-
lamra 1,563.500 Ft, városra 930 500 
Ft, a vármegyére 260.000 Ft. 

Az építkezések költségeiből: az 
államra 7,959.000 Ft, városra 891.000 
Ft szövetkezetekre 900.000 Ft, ma-
gánosokra 1,000.000 Ft. 

A városfejlesztés költségeiből: ál-
lamra 8,208 320 Ft, városra 3,208 928 
forint. 

A közegészségügyi és szociális ki-
adásokból : az államra 5,743.500 Ft, 
a városra 985.500 Ft, a vármegyére 
1,476.000 Ft. 

Kulturális kiadásokból: az állam-
ra 1,221.500 Ft, a városra 483.500 
Ft, a vármegyére 40.000 Ft. 

A szövetkezeti dolgoknál: az ál-
lamra 2,667.770 Ft, szövetkezetekre 
1,143.330 Ft. 

A fentiekben adtuk a városi há-
roméves terv általános vázlatát a fel-
használni szándékozott összegekben 
s kimutattuk, milyen módon kívánja 
a terv a megvalósításhoz szükséges 
fedezetet biztosítani. Legközelebb a 
terv részletes ösmertetése kapcsán a 
magunk megjegyzéseit is megtesz-
szük. 

Nincs pénz 
Kevesebb katona 

Montgomery, a brit vezérkar fő-
nöke lemondott japáni útjáról és Uj-
zélandból hazarepül Angliába. Lon-
donban a vezérkari főnök hazauta-
zását azzal hozzák összefüggésbe, 
hogy Nagybritannia, a gazdasági vál-
ság miatt, kénytelen lesz haderejét 
lényegesen csökkenteni. 

Rónai Sándor T<ereskedelem- és 
szövetkezetügyi miniszter Balaton-
lellén fölkereste Tildy Zoltán köz-
társasági elnököt, hogy a szovjet-
magyar kereskedelmi szerződésről 
tájékoztassa. 

A miniszter részletesen ismertette 
a kereskedelmi szerződést, a köztár-

Moszkva elfogadta a londoni 

külügyminiszteri értekezletre 
szólő meghívást 

Párisból jelentik : Igen jelen-
tős a legújabb hir, amelyet tud-
t*il adnak, hogy a Szovjetunió 
kormánya elfogadta a külügy-
miniszterhelyettesek meghívását 

a nagyhatalmak együttes tár-
gyalására. Ezt az értekezletet 
egyébként Londonban fogják 
megtartani, október első felében. 

A 3 l m terv megünneplése a Színházteremben 
A Szakmaközi Titkárság felhívja 

a Szentes város területén működő 
üzemi bizottságokat, hogy a Szak 
szervezeti Tanács utasítása alapján 
az ország egész területén, így Szen-
tesen is augusztus 2 án, szombton, 
a hároméves terv megkezdésének 
megünneplésére nagygyűlést tartunk. 

A gyűlésen a két munkáspárt kikül-
döttei fogják méltatni a hároméves 
gazdasági terv jelentőségét. A gyűlés 
után a Munkás Kulturszövetség ének 
és rövid műsorral fog fellépni. A 
naggyülés délután 5 órakor kezdő-
dik a Színházteremben. 

Szociáldemokrata Ifiak 
országos gyűlése Makón 

Két napon át tartotta a „Vihar-
sarok" szociáldemokrata ifjúsága 
Makón a második országos kon-
gresszusát. Az első napon Vajda 
Imre, Gál Jenő, fDobó József és 
Lukács Pál elvtársak intéztek a szo-
ciáldemokrata ifjúsághoz lelkesítő 
beszédeket. A kora reggeli órákban 
egymás után futottak be a hatalmas 
vörös kalapácsos emberekkel és 
Szakasits Árpád képével díszített 
teherautók Makóra, melyek Csanád 
megye községeiből, Budapestről, 
Hódmezővásárhelyről és Szegedről 
szállították az ifjakat a nagy ünnep 
ségre. Hangos énekszóval futottak 
be a kocsik a makói pártház elé, 
ahol már a felvonuláshoz sorakozott 
az előzőnap összegyűlt ifjúság, több-
ezer főnyi tömege. 

A gyűlést Hencz Ferenc várme-
gyei titkár nyitotta meg, majd Bölcs-
földi Andor ismertette a SzIM szer-

vezetek eddigi hatalmas munkáját 
és rámutatott a választási előkészü-
letek fontosságára. 

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után Gál Jenő országos szervezési 
titkár mondott beszédet. Döntő je-
lentőségű harc előtt állunk, — mon-
dotta — választások előtt és ezen a 
választáson eldől az ország sorsa. 
Ha a nép a Szociáldemokrata Párt 
mellé áll, akkor gazdasági és szel-
lemi téren is föllendülés következik 
és együtt haladhatunk a nagy de-
mokratikus államokkal a világbéke 
megvalósítása felé. 

Makó városában áitalános és kel-
lemes feltűnést keltett a sok, értel-
mes, fegyelmezett ifjú s igen nagy 
rokonszenvvej vették tudomásul, 
hogy a szociáldemokrata ifjak is 
Makó városát választották országos 
kongresszusok színhelyéül. 

Szentesen is megalakul 
a szociáldemokrata kereskedők csoportja 
Az ország minden részében a ke-

reskedők felismerték, hogy a helyük 
a dolgozók pártjában, a Szociálde-
mokrata Pártban van. Ez idézte elő 
azt, hogy tízezer számra lépnek be 
pártunkba a kereskedők. A kereske-
dők felismerték azt is, hogy nem 
elégséges az, hogy pártunk tagjai, 
hanem megalakították minden na-
gyobb városban a pártunk kebelén 
belül a kereskedő csoportot. Váro-
sunkban is olyan számos kereskedő 
tagunk van, hogy itt is szükséges a 
kereskedő csoportunk megalakítása. 
Ezen célra rövidesen itt, Szente-
sen is kereskedő csooort alakuló 
gyűlést tartunk, amelynek előadója 
Völgyi Vilmos kereskedő elvtárs, 
a szociáldemokrata kereskedők or-
szágos mozgalmának alelnöke lesz. 

A Szociáldemokrata Párt keres-
kedő csoportján rendkívül nagy 

feladatok hárulnak, mert ezen az 
uton kell elérni azt, hogy a politikai 
életben a pártunkon keresztül a 
kereskedők hangjukat hallassák. A 
mult hetekben Budapesten tartott 
országos I. Szociáldemokrata Keres-
kedő Kongresszus által a kereskedő 
csoport épp olyan faktorrá vált pár-
tunkban, mint a dolgozók bármelyik 
ága. A kereskedő csoportunk fel-
adata közé tartozik az érdekképvi-
seleteket politikai vonalon támogatni, 
a vidéki kereskedelemre olyan hát-
rányos áruelosztási problémát meg-
oldani és harcosan kiállni az igaz-
ságos adóztatás érdekében, hogy 
megszűnjön az a lehetetlen helvzet, 
hogy a kisemberek aránylagósan 
több adót fizetnek, mint a tehető-
sebbek. A szociáldemokrata keres-
kedők csoportja szószólója lesz 
minden jogos kereskedő érdeknek 

és oda fog hatni, hogy a kereske-
dők érdekei a többi dolgozók ér-
dekeivel összhangban legyenek Szem-
be fog szállni minden a kereskedel-
met érő általános támadásokkal, 
viszont gondoskodni fog arról, hogy 
az álkereskedők és hasonlók mű-
ködése megszűnjön. 

Az alakuló gyűlés meg fogja vá-
lasztani a csoport vezetőségét, akik 
a további szervezési munkákat fog-
ják elvégezni. 

Hir a fiainkról 
Olvasóink tudják, hogy a Szentesi 

Lap volt az első, amely rendszeres 
hadifogoly rovatot indított. Azóta is 
naponként közöljük a hazaérkezett 
fiaink nevét és azokat a híreket, 
amelyeket ők hoznak a még távol 
levő foglyainkról. 

Tegnap nem érkezett szentesi szár-
mazású hadifogoly a vasútállomásra, 
de ez csak átmeneti jellegű, mert a 
fővárosi lapok közlése szerint ismét 
két hadifogolyszerelvény futott be 
Debrecenbe és holnap új különvonat 
várható. 

Itt említjük meg, hogy Magasházt 
Dezső, aki nemrég tért haza, felvi-
lágosítással tud szolgálni Győri nevü 
szentesi ácsról. Kérjük Győri hozzá-
tartozóit, hogy keressék fel Magas-
házi Dezsőt a kenyérgyárban. 

Ulabb jég 
a vásárhelyi határban 

E héten ismét és ezúttal har-
madszor zudult a súlyos elemi csa-
pás Vásárhely északi határára. A 
jég és a szélvihar főleg a kapásnö-
vényekben okozott károkat, mivel 
a cséplés munkálatai már a vége 
felé közelednek. Az adóhivatal meg-
bízottai megkezdték a kárbecslést. 

Az Ármentesitő Társulattól nyert 
értesülésünk szertnt Szentesre és 
környékére nem terjedt át a jégvihar 
s itt csupán kisebb futóesők voltak. 
Eddig a következő helyekről érke-
zett csapadékjelentés: Oslora 4.5, 
Kurca- torok 5.5, Elege 5.8 és Felső 
Veker 3.6 mm. 

Csongrád megyei 
kőművesek dicsérete 

Az egyik újvidéki magyar lap 
reúnkatárta beszélgetett Hőlb József 
elvtárssal, a Jugoszláviában dolgozó 
magyar építőmunkások ügyvezető-
titkárával. Höíb elmondta, hogy a 
Szarajevóban és Mosztárban dolgozó 
munkások olvasó- és sportköröket 
létesítettek. Szabadidejük nagv részét 
a környék házainak felépítésére for-
dítjuk. A jugoszláv hatóságok és a 
szakszervezetek részéről mindenütt 
előzékenységet íapasztalnak. 

A magyar munkások többsége 
50 - 6 0 százalékkal múlja felül az 
átlagos munkateljesítményt. A legki-
válóbb teljesítményt eddig a Zse-
lcznyiki szerszámgyár építésében 
résztvevő 84 magyar kőműves nyúj-
totta, akik közt csongrád megyei 
a legtöbb. A közeli napokban küldik 
haza az első fizetésük ötven száza-
lékát. 

IPAROS NŐEGYLET 
kerti 
ünnepélye 

aug. 20-án a ligetben 

Hirdessen lapunkban! 



m nem kapott számiáióiapot; azonnal járjon utána! 

BÍR EK 
Néptáncok 

Hétfőn délután elkedvetlenített egy 
csalódásom. A szeptember végén 
rendezendő kiállításunk programjába 
be akarjuk illeszteni a régi magyar 
néptáncok bemutatását is. A cél 
megvalósítása érdekében magamhoz 
kérettem a közelmúlt egyik legked-
veltebb „vőfély*-ét, aki egy-egy 
esztendőben husz-haminc lakodal-
mat is kiszolgált s aki, gondolatom 
szerint, jól ismeri azokat a nőket 
és férfiakat, akik még tudják a régi 
magycr néptáncokat. Az én embe-
rem végig hallgatott s azután a kö-
vetkező, nagyon is kategórikus ki-
jelentést tette: „Gyerekkot ómban 
'még láttam, hogy az idősebbek tán-
colták a régi táncokat, de már az 
én kor osztály ombeliek közül senki 
se tanulta meg azokat, még a ne-
vüket se tudja senki. A mostani lá-
nyok legtöbbje megharagszik, ha 
csárdásról beszél valaki, divatos 
tánc járta itt, uram, már huszonöt 
évvel ezelőtt is. A régi táncok, uram, 
elmultak itt a tekerővel, dudával, 
tamburával együtt. A moziból látják 
az uj táncokat hallják azt a nye-
kergős, visitós muzsikát, az kell a 
mai népnek.* Megvallom, borzasztó 
módon meglepett ez a dolog, még 
most is ugy vagyok, el se hiszem, 
de itt van mellettem egy huszadik 
esztendős legény és kijelenti: nem 
tud csárdást táncolni, de hiszen nem 
is tánc az, hanem bolondos ugrálás. 
Sóhajtok egyet. Hogy is mondja Ady: 
„meghal minden, elmúlik mindenil s 
aztán fölsír bennem némán. elbo-
rongva a szomorúság. (S ó) 

— Naptár. Augusztus 1 Péntek. 
Róm. ka?. Vasas Sz. Péter. Prot. V. 
Péter. A nap ké! 4.20 perckor, le-
nyugszik 19.20 perckor. Hold kelte 
19.36 perckor, hold nyugta 3.07 
perckar. 

— Várható időjárás: Gyenge 
széi, helyenkánt felhőátvonulások, 
csapadékkal. A hőmérséklet alig vál-
tozik. 

— •Egyelőre nem töltik be a 
csongrádi polgármesteri állást. 
Karácsonyi főispán telefonon utasí-
totta a csongrádi helyettes polgár-
mestert, hogy a belügyminiszter szó-
beli utasítása értelmében rendkívüli 
közgyűlést hivjon össze. Erre azért 
van szükség, hogy Csongrád város 
képviselőtestülete foglaljon állást a 
polgárm?sleri állás betöltése ügyé-
ben. A közgyűlésen a képviselőtes-
tület ugy döntött, hogy a polgár-
mesteri állást csak a képviselővé 
lasztások után töltik be. 

— Mesterképző tanfolyam ha-
dirokkantaknak. A népjóléti mi-
nisztérium a 40 évnél fiatalabb ha-
dirokkantak és hadiözvegyek részére 
kellő számú jelentkezés esetén ez 
év% őszén fonó- szövőipari, illetve 
taíácsipari (sík és körkötőgépek ke-
zelése) mesterkép7Ő tanfolyamot ren-
dez A jelentkezőknek hadigondo-
zási igazolványukkal, iskolai bizo-
nyítványukkal és rövid életrajzukkal 
felszerelt kérvényüket legkésőbb aug. 
31-ig kell benyújtani az alispáni 
hivatalba. 

— Szaharai hőség Párisban. 
A párisi rádió jelentése szerint Fran-
ciaországban a napokban melegebb 
volt az idő, mint a Szaharában. A 
hőmérséklet meghaladta a 40 C 
fokot. 

— Minden szociáldemokratának 
kötelessége figyelni arra. hogy ne 
maradjon kJ a válásitól névjegy-
Kékbtl. 

Ma délelőtt 11 órakor falusi kislakásépitő képkiállítás nyilik meg 

a vármegyeháza közgyűlési termében. — Belépődíj nincs. 

Ti] 
szabálytalanul csépeltek 

Az illetékes hatóságok ezidén kü-
lönös súlyt helyeztek a cséplési 
ellenőrzésre és ezek során a csép-
lési visszaélések felderítésére. 

A közellátási felügyelőségtől nyert 
felvilágosítás szerint ezideig 9 cséplő-
gép visszaélését leplezték le. A gé-
pek tulajdonosai összejátszva gaz-
dákkal gépenként is nagymennyiségű 
gabonát titkoltak el a hatóságok elől. 

A leleplezett gépek által feketén 
csépelt gabonamennyiségeket ható-
sági áron raktárokba szállították be, 
hogy ezekkel ellátatlanok elől eltit-
kolt mennyiséggel is a közellátás 
terheit enyhitsé!:. 

A közellátási bűncselekményt el-
követő cséplőgéptulajdonosok és fe-
lelős vezetőkkel szemben az eljárás 
megindult, ennek során a kiskirály-

sági és a fábiánsebesiyéni visszaélés 
elkövetőit már le is tartóztatták és a 
nyomozás befejeztéig is intézkedtek « 
az internálásról. 

Miután az ellenőrzés kezdeti ered-
mények miatt is most még nagyobb 
erővel folytatódik célszerű, ha ható-
sági intézkedés megkezdése előtt 
szabálytalanságok elkövetői önként 
jelentkeznek, mert a felügyelőség 
még módot nyújt az esetleg hibás 
számadások kijavítására. 

Mint értesültünk, napokon belül 
megkezdődik a cséplőgépesek végső 
elszámoltatása is. Addig is minden 
cséplőgéptulajdonos kötelessége a 
beszolgáltatásra előirt gépkeresetét 
kijelölt kereskedőkhöz vételjegy elle-
nében leadni. 

Kedélyes sikkasztok 
a Csillagon kivül és belül 

Michalek Károly, a szegedi Hús és 
Zsiradékhivatal vezetője, sikkasztás-
sal vádolva áilt a bíróság előtt. A 
vizsgálat szerint 21.643 forintot sik-
kasztott. Vallomásából kiderült, hogy 
rendszeresen és feltűnően költekezett 
a hivatal pénzéből. Bútorokat vásá-
rolt, kölcsönöket folyósított fünek-
fanak, hatalmas szálló és auiószám-
lákat fizetett. Budapesti mulatozásai-
nak rendszerint többszázforintos sik-
kasztás lett a vége. Bevallotta Micha-
lek azt is, hogy havi jövedelme meg-
haladta a 2.500 forintot, ennek da-
cára mégis mindig más pénzéhez 
nyúlt. 

Nagy derültséget keltett Micha-
lekné kijelentése, midőn azt akarta 
bizonyítani, hogy azt hitte, férjének 
vagyonából telik a költekezésre s 

nem tudta, hogy férjének nincs és 
nem is volt vagyona. 

A délutáni órákban kezdődött Ko-
vács Antalnak, a hivatal helyettes 
vezetőjének kihallgatása, aki egymaga 
99 és fél ezer forintot sikkasztott. A 
vádlott eleinte tagadott s csak fillér-
ről fillérre volt hajlandó beismerni a 
vádat Rendkívül ellenszenvesen vi-
selkedett és olykor kedélyes viccel 
igyekezett kibújni a kérdések alól. 
Végül a hallgatóság általános meg-
rökönyödésére kijelentette, hogy 
„megbízható tisztviselőnek" ismeri 
magát, amit az is bizonyít, hogy 
most vizsgálati fogsága alatt ő ke-
zeli a Csillagbörtön pénztárát. 

Valóban igy igaz, bármilyen fur-
csán hangzik. ítélethozatalra napok 
múlva kerül a sor. 

— Rakéta a győri textilgyár 
szenében. A győri textilgyár ka-
zánházában dolgozó egyik munkás 
észrevette, hogy a szénben lövedék 
van elrejtve. A gyár főgépésze meg-
állapította, hogy belövőrakétát csem-
pésztek a tüzelőanyagba. A robbanó-
rakéta elhelyezése föltétlenül bűnös 
kezek munkája. 

— Megszűnt a kolorádóbogár 
veszély. Hetekig tartó küzdelem 
után a győrmegyei Hédervár köz-
ség határában sikerült kiirtani a ko-
lorádó bogarat s ezzel elejét vették 
az országos veszélynek. Most elő 
vigyázatosságból szénkéneggel fer-
tőtlenítik a talajt, hogy az esetleg 
még életbenmaradt bábokat és ál-
cákat elpusztítsák. 

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

— Elvesztette a ruháját — 
felakasztotta magát. Elek János 
16 éves nagykállói gyermek a nagy 
melegben fürödni ment. Közben az 
őrizetlenül hagyott ruháit valaki el-
lopta. A gyerek nem mert haza-
menni, meit félt, hogy szülei meg-
verik. Felakasztotta magát és mire 
rátaláltak, már meghalt. 

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

— Elvtárs, a számlálólapot föl 
tétlen kltölised, ez polgári köteles-
séged gyakorlásához szükséges. 

— Művészestet rendeztek a szen-
tesi Színházteremben, a budapesti 
Operaház több tagjának föllépésével. 
A nézőtér zsúfolásig megtelt. Külö-
nösen nagy sikert aratott Maróth 
Miklós. Élőadási modora sima, in-
telligens, mély hangja kifejező, tiszta. 
Hollai Béla, Csőr József, továbbá 
Olgyai Olga valamennyien tehetsége-
sek. Hollai két klasszikus áriája kü-
lön dicséretet érdemel. A siker körül 
Györe István konferánszának és Po-
zsonyi Ferenc zongoraművésznek kü-
lönös érdemei voltak. A hálás kö-
zönség kellemes est emlékével távo-
zott. 

— 54 kiló liszt Kispál Illés szeg-
vári lakos Szentesről 54 kg. lisztet 
szándékozott engedély nélkül Szeg-
várra szállítani. Az állomáson szol-
gálatot teljesítő rendőr bevitte a ka-
pitányságra, ahol az 54 kg. lisztet 
elkobozták. Ügyében az uzsorablró-
ság fog dönteni. 

— Srámláló lapod kitöltéséhez 
tintát, vagy Unta oernzát használj. 

Ország - Világ 
Az amerikai hadügyminiszter Né-

metországba utazott. 

A közlekedésügyi minisztérium 10 
ezer munkanélkülit foglalkoztat au-
gusztusban. 

Lengyel István miskolci gyári 
munkást ismeretlen tettes egy vas-
aiddal agyonverte. 

A bajai törvényszék rögtönitélő 
tanácsa tegyverrejtegetésért 11 évi 
fegyházra ítélte Némedi László volt 
csendőrőrmestert. 

Viharos felháborodás uralkodik 
Görögországban a tömegvérengzés 
miatt. 

Böhm Vilmos elvtárs, Magyaror-
szág stockholmi követe csütörtökön 
délután Budapestre érkezett. 

Sikeres turnéja után hazaérkezett 
a szegedi egyetemi énekkar. 

Zalaigrics községben néhány or-
gonabokor újra virágba borult. 

Gyöngyös határában öt hold te-
rületen leégett az erdő. A tüzet a 
kirándulók segítségével a tűzoltók 
fékezték meg. 

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

Partéiét 
A Szociáldemokrata Párt 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. 

— Tilos a kuty£Hnak., . 
látszik, hogy Amerika után Anglia 
is a korlát!™ lehetőségek hazájává 
válik. Londonból ugyanis azt jelen-
tik, hogy a cheshami községtanács 
panasza alapján Buckingham gróf-
ság tanácsa határozatot hozott, amely 
a lakosság álmának háborítatlan* 
sága érdekében megtiltja a grófság 
kutyáinak az éjszakai ugatást. Több 
kérdés maradt nyitva. Például: Ho-
gyan vélekednek minderről a kutyák 
és hogyan hozzák ezt a határozatot 
a tudomásukra ? 

— Leleplezték a kétarcú Nie-
möllert. A németországi Fasizmus 
Áldozatainak Egyesülete alapos vizs-
gálat után most kizárta tagjai sorá-
ból Niemöller lelkészt. Ezzel véget-
ért ennek a kétszínű embernek a 
szerepe, aki mindezideig az üldö-
zött dicsfényével vette körül magát. 
Bebizonyult hogy Niemöller mind-
addig támogatta a nácikat, amig 
teológiai kérdések és személyes el-
lentétek miatt össze nem veszett 
velük. 



A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 
Választási Szövetségének nyilatkozata 

A S z o c i á l d e m o k r a t a Párt, a 
Kommunista Párt; a Kisgazdapárt és 
a Nemzeti Parasztpárt választási szö-
vetséget kötöttek. 

A magyar Nemzeti Függetlenségi 
Front választási szövetségét alkotó 
pártok kijelentik, hogy közösen biz-
tosítják a magyar nép természetes 
és elidegeníthetetlen állampolgári jo-

gát: vallásos hitének és meggyőző-
désének szabad gyakorlását; hogy 
közösen őrködnek a magyar nemzeti 
és állami függetlenség csorbitatian-
sága felett, közösen utasítanak vissza 
minden idegen beavatkozást Magyar-
ország belügyeibe, hogy közösen 
vallják a gazdasági életben való 
magánkezdeményezés szabadságának, 

a munkából eredő magántulajdon 
érintetlenségének elvét, a kisemberek 
tulajdonának védelmét, hogy a me-
zőgazdaság fejlődését a paraszti ma-
gángazdaság keretében és alapján 
a paraszti magántulajdon megerősí-
tésével kell előmozdítani. 

Miért nem hiznak a malacok ? 
Egy humoros epizód hadifogságomból 

A táborunkban németek is voltak. 
Egy konyháról étkeztünk, de a kony-
hán aránylag kevesebb volt a német 
beosztott Jobban helyezkedtek azon-
ban a tábor körüli szintén előnyös 
munkahelyek elfoglalásánál. 

Főleg a garázsban dolgoztak, 
aztán traktorosok akadtak köztük, 
de szívesen vállalták a fatelep őrzé-
sét is. * 

Az egyik német G. Hans, meg-
tisztelő megbízást kapott. Rábízták 
négy öthónapos malac őrzését, le-
geltetését. Hans lelkiismeretesen kí-
sérgette a malacot reggeltől estig. 
Krucifixel és egyéb ártatlan sváb 
káromkodással kergette el a mala-
cokat a zöldséges kerttől, nehogy 
kárt tegyenek bármiben is. 

Időnként ellenőrizték Hansot, lel-
kiismeretesen őrzi-e a malacokat. 
Sohasem volt hiba. Hans nem tá-
volodott el a táborunktól tulmesszire 
és a négy malac is mindig látható 
volt. Maguk a tulajdonosok pedig, 
akik gyakran tovább voltak távol, 
három-négy hetenkint közelebbről 
is megszemlélték a malacokat. Elé-
gedetlenül csóválták a fejüket, mert 
bizony nemigen nőttek. Nem voltak 
azok soványak, csak mintha egy ál-
lapotban lennének állandóan. Keres-
ték a hibát a legeltetésben, a ma-
lacok napirendjében. Állatorvossal 
vizsgáltatták meg egyszer, beoltották 
de mind ez nem sokat használt. 

Egy hónap múlva sem látszott sem-
milyen változás a malacokon, csak 
mintha a színük lett volna egy ár-
nyalattat sötétebb. 

Hans pedig vidáman legeltette a 
négy malacból álló kondáját. Elve-
tette minden gondját, jól élt. Meg-
kapta a táborból a rendes adagot 
jól megmérve, amellett pedig mindig 
volt dohánya, papírja, sőt gyakran 
ivott tejet és igen sokszor főtt tojást 
meg rántottát is evett. Úgyhogy 
Hans hízott, erősödött legeltetés köz-
ben, míg a malacok súlyban sem-
mit sem gyarapodtak gazdáik őszinte 
szívfájdalmára. 

Egyszer aztán kipattant a nagy 
titok. 

A talányt megfejtették. 
Rajtakapták Hansot, amikor köz-

vetlenül a várható ellenőrzési idő 
előtt pár nappal kicserélte a szépen 
fejlődő malacokat olyanra, mint 
amilyen az általa átvett malacok 
voltak abban az időben, amikor le-
geltetést rábízták. Most akarta har-
madszor kicserélni a malacokat és 
természetesen némi kis ellené téket 
felszámitott volna érte, mint előzőleg 
már két alkalommal két másik üz-
letfelénél. 

„Hűtlen kezelés" miatt nyomban 
leváltották és egy hét fogdát kapott 
a „disznóságért". 

Gurmay. 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
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Aug. 1 

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

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

Szentesi vasutasok 
nagygyűlése 

Augusztus 2-án, szombaton dél-
után 5 órakor a szentesi vasutasok 
nagygyűlést tartanak a Tóth József 
színházteremben A gyűlés előadója 
Baranyai István miniszteri osztály-
főnök lesz, Qerő Ernő elvtárs, köz-
lekedésügyi miniszter kiküldöttjeként. 

Tekintettel a gyűlésen elhangzó és 
a vasutasokat érintő problémákra, 
azon saját érdekében jelenjen meg 
minden tényleges és nyugdijas vas-
utas, valamint ezek családtagjai. Más 
érdeklődőket is szívesen látnak. 

Megfelelő helyre t c J A l A p A 
okt. 1 -tői kiadnám l c l c l o r e 

másfél éves üsző borjúmat máj l-ig. 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 

Wallace 
e l n ö k j e l ö l t 
A legnagyobb amerikai szakszer-

vezeti központ követeli, hogy a De-
mokrata Párt Waílacet jelölje a 
jövő évi elnökválasztáson. Wallace 
jelölését támogatja az amerikai ki-
kötömunkások szövetsége is. Tudott 
dolog, hogy Wallace szálka az ame-
rikai trösztök urai szemében, főleg 
azért, mert minduntalan a Szovjet-
unióval való együttműködést köve-
teli Amerika szempontjából is. 

Felhívás 
Felhívom a kerületi összeíró Bizott-

ság elnökeit, utasítsák az összeíró 
biztosokat arra, hogy tekintet nélkül 
a kizáró ok esetére is minden 20-ik 
életévét betöltött magyar állampol-
gárnak számolólapot adjanak. 

Felhívjuk továbbá a lakosságot, 
hogy azok, akik számolólapot nem 
kaptak sürgősen jelentkezzenek az 
illetékes kerületi összeiró bizottság-
nál számlálólap átvétele végett. 

Központi Összeicó Bizottság. 

r SPORT H 
3-án kezdődik a 
Rákosi kupa 

labdarugó mérkőzései. 
Augusztus 3-án megkezdődik a 

küzdelem a „Rákosi kupáért". A 
kupamérkőzésre 16 csapat nevezett 
be. A vesztes csapat döntetlen ese-
tén a vendéglátó csapat esik ki. Az 
augusztus 3-i mérkőzésre a sorsolás 
a következő: 

Szegvár—Szentesi MÁV II. vezeti. 
Putnoki. Kisteleki MKP—Csongrádi 
Tisza II. vezeti: Kovács. HMTE II: 
—Kokron vezeti: Király. Csongrád: 
Madisz II.—Szentesi Vaosz vezeti i 
Asztalos. Szentesi Zsoldos rt.—Szen-
tesi Sajtó és Bőrösök vezeti: Dudás. 
Szentesi Magánalkalmazottak—Szmte 
II. vezeti: Szentirmai. Csongrádi 
Madisz I.—Csongrádi rendőrség ve-
zeti : Medgyesi. Csongrádi Barátság 
II.—Csongrádi Vaosz vezeti: Cser-
nus. Elölállók a pályaválasztók. 

A Szmte vezetőségétől nyert érte-
sülésünk alapján, jelenleg ugy áll a 
helyzet, hogy úgy Szabó, mint Princz 
a csapat színeiben fog küzdeni to-
vábbra is. Ebben az ügyben végle-
ges döntés a közeli napokban vár-
ható. 
A szentesi úszók munkája 

Felkerestük Gilicze Györgyöt a 
SzMAV úszószakosztályának titkárát, 
s elbeszélgettünk a már-már orszá-
goshirü szentesi úszókról. 

Minden erőnkkel készülünk — 
mondotta — a ceglédi magyar vasu-
tasbajnokság megnyerésére. Tavaj i8 
megnyertük a bajnokságot s hiszem, 
hogy az idén sem fogunk rosszabbúi 
szerepelni, tekintve azt, hogy meg-
nyertük az uszókongresszus alkalmá-
val Dinnyés Lajos miniszterelnök 
kupáját és ezzel az~ ország legjobb 
vidéki csapatának címét. 

Augusztus '7—15 ig lesz Buda-
pesten a balkáni olimpiász. melyen 
mint néző fogunk résztvenni. A vá-
logatott keretben azonban Bánky 
Zoltán egy szentesi uszó benne van 
s egészen biztos, hogy nem fog szé-
gyent hozni színeinkre. Augusztus 
15-én a magyar bajnokságon veszünk 
részt, 23 án pedig az országos ifi 
bajnokságor., melyen Timotity az 
egyik hölgyuszónk nagy eséllyel 
indul. A budapesti versenyek után 
Pécs, Kaposvár és Dombovárra kap-
tunk meghívást s az a terv, hogy a 
tura után a versenyzők a Balaton 
partján fogják kipihenni fáradalmai-
kat. A terv azonban csak ugy való-
sulhat meg, ha a MÁV szentesi ve-
zetősége a nekünk ajándékozott va-
súti kocsii felszereli. 

Hány tagja van az úszószakosz-
tálynak ? — teszem fel a kérdést. 

— Uszótanfolyamunknak több 
mini 120 résztvevője van. Ez a sza-
kosztály jelenleg 80 taggal működik, 
de jövőre előreláthatólag 150-200 
versenyzőt tudunk szerepeltetni. Vizi-
polózóink is nagyőn megerősödtek, 
s ha a hátralévő osztályzó mérkőzést 
megnyerik, bekerülnek az N. B. I-be, 
A napokban számos játékosunk tért 
haza orosz hadifogságból, s az ezek-
kel megerősödött csapat a legjobb 
reményekkel néz elébe az osztályzó 
mérkőzésnek. 

Bízunk abban, hogy a sportszerető 
közönség méltányolni fogja a szen-
tesi úszók kiváló eredményeit, s jö-
vőre az úszósport szempontjából 
második Egert csinálhatunk váro-
sunkból — tette hozzá befejezésül 
Oilicze György. 

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Divat , rövidáru 
és pipere cikkek 

Lőwynél 
Kossuth u. 18 

Vasáruk, 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, rdfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

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

Főszerkesztő. Sima László. 
Felelős szerkesztő : Szalay János 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta n .Barátság* nyomda 

Felelő« nyomdavezető: Csarnus L. l m " 

Aug. 1-énv pénteken párlest a pártszékházban 
(Kossuth-u. 26.) este fél 8 órai k e z d e t t e l 

Pintér Győző az időszerű kérdésekről S t S S S u , , , , , , d e , , k , 




