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Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

A választások külpolitikája 
Irta: HONŐtt! ZOltáü 

A Szociáldemokrata Párt képviselőjelöltjeinek 
országos listája 

Budapestről jelentik: A Szociál-
demokrata Párt országos érvényű 
jelőlő listájának az összeállítására 
megtörtént az első lépés. A párt 
politikai bizottsága elhatározta, hogy 
a jelölő listán az összes társadalmi 
rétegek képviselői helyet foglalnak, 
természetesen figyelembe véve a 
munkásmozgalom szempontjait. A je-
lölő listán elsősorban az ipari mun-
kásság és a parasztság képviselői 
szerepelnek, de méltó helyet kapnak 

a szellemi élet kiválóságai, mint tu-
dósok, szakemberek, tanárok és ta-
nítók, irók és művészek. 

A politikai bizottság döntése szer-
dán kerül a központi pártvezetőség 
elé, amely a javaslatát csütörtökön 
fogja ismertetni a Szociáldemokrata 
Párt országos választmányával. 

A jelölések a pártválasztmány dön-
tése után válnak véglegessé és csak 
azután hozzák nyilvánosságra. 

Anyagilag már egyensúlyban van 
a szentesi MTE 

Mindannyian, akik az ifjúság, a 
sport jövőjét figyeljük, látjuk a nagy-
multra visszatekintő, jobbsorsra ér-
demes Munkás Torna Egylet hiába-
való erőfeszitéseit. Kérdezzük, mi az 
oka ennek ? Lehet-e ezen és hogyan 
kell segítségükre lenni? Megkérdez-
tük az egyesület főtitkárát, aki egy-
ben sportrovatunk vezetője is : Ve-
cseri Imrét, adjon őszinte választ. 

— Az ,egyesület anyagilag rentá-
bilis, mivel fél év alatt már 15 000 
forint volt a nyersbevétel. Azonban 
a tagjaink mégse támogatnak olyan 
mértékben, mint az várható lenne. 
Még mindig nagyon hátráltat a 
munka menetében az alapszabály 
megküldésének késése is. Komoly 
összegű anyagi segítségtől esik el 
havonta az egyesület a Delelő Csár-
da bérlethiánya miatt. Kívánatos 
volna, ha a város vezetősége — 
mint régen tette, a sport fejlesztése 
érdekében — odaadná kis bérleti 
összegért a Delelőt a munkás spor-
tolóknak. Megoldódna ezáltal az ott-
honhelyiség is. 

— A csapat jelenleg harmadik 

helyen áll. Kissé keserű szájízzel 
kell megmondanom, hogy a szentesi 
dolgozók és a vezetőség nem támo-
gatnak minket teljes erővel. A jelen-
legi vezetőség átitatva az egyesületre 
háruló nemzetnevelő kötelezettségtől, 
becsületesen végzi feladatát, de itt 
kéri a dolgozók összességét, ne ve-
gye félvállról egyesületük ügyét, ha-
nem jöjjenek és vegyen mindenki 
részt tehetségéhez mérten, a nagy-
közösség iránt érzett szeretettel. 

— A játékosok vegyék komolyan 
az edzéseket, adjanak bele mindent 
a mérkőzések alatt. Szerencsére van 
mostantól kezdve komoly edzőnk is : 
Simon Tibor tanár tevékeny bekap-
csolódása folytán. 

— Ma délelőtt 9 órakor, a város-
házán választmányi ülést hívtunk 
egybe, mely remélhetőleg bölcs el-
határozással megszabja a Munkás 
Torna Egylet jövőbeni munkájának 
helyes irányvonalát s a labdarugó 
szakosztály vezetője a jelenlegi inté-
zővel együtt naggyá teszi Szentes 
labdarugó sportját, — fejezte be 
nyilatkozatát Vecseri Imre főtitkár. 

A magyar demokrácia újabb pró-
batétel előtt áll s nem feledhetjük 
egy percig se, hogy mindenképen a 
világ érdekíődése fokozott mériékben 
fordul felénk. Európának olyan 
helyén élünk, ahol az érdeklődés 
kevésbé szól magának a nemzetnek 
mint inkább annak a kulcshelyzet-
nek, amelyet elfoglalunk. Nem sza-
bad abba a hibába esnünk, hogy 
túlértékeljük a magunk jelentőségét 
s azt higyjük, hogy körülöttünk fo-
rog a világ. Ellenkezőleg, józanul 
felmérve azt kell látnunk, hogy a 
nagy mérkőzésben, amely folyik az 
egész világon fasiszta, vagy félfa-
siszta ellenforradalmi szándékok és 
a demokrácia között, a harcban, 
amely dolgozók és dolgoztatók kö-
zött egyre éleződik, mi csak egyik 
nem is különösen nagyerejü csapat 
testet jelentünk. A világpolitikát el-
dönteni nem tudjuk, de ez nem is 
hivatásunk. Annál inkább hivatásunk 
hogy a magunk életének rendezésé-
vel, a magunk demokráciájának 
megszilárdításával, a magunk dol-
gozóinak felemelésével konstruktíven 
járulunk hozzá a magyar demokrácia 
megerősödéséhez és ezen keresztül 
a nemzetek közötti béke megszilár-
dításához. 

Mégis fontosnak tartjuk, hogy a 
magyar választások külpolitikai je-
lentőségét felmérjük és tisztán lás-
sunk valamennyien. Amikor az ur-
nák elé járulunk, bíráló szemmel 
figyelnek bennünket és ne legyenek 
ilúzióink, a tekintetben, hogy e bí-
rálók valamennyije jóindulattal, vagy 
legalább is elfogulatlanul igyekszik 
az igazságot kutatni. Vannak bíráló 
sajtóorgánumok, amelyek akár most 
nyugodtan megírhatnák véleményü-
ket, mert előre elhatározták, hogy 
bármilyen legyen is a választás le-
folyása, ők kifogásolni és kritizálni 
fogják. Előre elmondhatnánk érvein-
ket, és szempontjainkat — s pusz-
tán ez a tény fel is menti az egész 
magyar választó tömeget az alól a 
kötelező óvatosság alól, hogy ezekre 
a véleményekre figyelemmel legyen. 
Ezek az urak, ismételjük, nem az 
igazságot keresik, hanem a maguk 
politikai érdekeinek szolgálatába ál-
lítják a magyar kérdést is. Nem ér-
dekli őket sem a választás, mégke-
vésbé a magyar dolgozók sorsa, 
csupán az az egy, hogy mi módon 
lehet a választás fontos eseményét 
a maguk javára, a maguk önző ér-
dekei céljára kihasználni. Az előké-
születeket már megtették, már meg-
kapták a belföldi segélycsapatokat. 
Sulyokék környezetéből, már meg-
lesznek az »érveik és bizonyítékaik", 
amelyekkel azt hiszik kompromitálni 
lehet a magyar választásokat. Persze 

ugyanezek a körök távolról sem 
ilyen érzékenyek akkor, amikor Gö-
rögországról beszélnek, vagy a ma-
guk ásványolaj termelése érdekében 
a Közelkelet arab feudalizmusát ve-
szik védelmükbe. Nem érzékenyek 
Frankóval szemben és megnyitják a 
a pénzek csatornáit abban a pilla-
natban, amikor Olaszországban a 
demokrácia arculcsapásával alakul 
ellenforradalmi kormány. 

A magyar demokrácia ennek tu-
datában és ennek ellenére mégis 
súlyt helyez arra, hogy a külföld 
felé milyen hatást gyakorolnak a 
magyar választások és milyen követ-
kezményekkel jár majd azok ered-
ménye. Politikánk centrumában a 
béke szolgálata áll, a békéért és az 
igazi megbékélésért harcoltunk és 
hoztunk áldozatokat. A béke szel-
lemét szolgáltuk, amikor előítélete-
ket leküzdve a demokrácia szelle-
mében kerestük és megtaláltuk az 
utat szomszédaink felé. A demokrá-
cia sikere, hogy ezen az úton előre 
haladtunk ós eljutottunk odáig, hogy 
az őszintétlenséget kikapcsoltuk, a 
bizalmatlanságot csökkentettük és 
számos termékeny, konstruktív kap-
csolatot építettünk ki szomszédaink-
kal, elsősorban a Szovjetunióval és 
Jugoszláviával. 

Ha vizsgáljuk, hogy a magyar 
demokrácia ezirányú munkáját mi 
segítette elő és mi nehezítette meg, 
akkor azt kell látnunk, hogy a de-
mokrácia igazi erői küzdöttek az 
eredményekért és az ellenforradalom 
szolgái minden uton igyekeztek gá-
tolni és akadályozni. Elsősorban a 
két munkáspárt érdeme az, ami de-
mokratikus elem a magyar külpoli-
tikában felfedezhető volt és elsősor-
ban a Szociáldemokrata Párt műve, 
hogy a magyar név becsülete kül-
földön megérdemelt módon helyreállt. 
Mi nyitogattuk meg a lezárt utakat, 
mi jártuk be a világot, elevenítettük 
fel régi kapcsolatainkat, hogy teljes 
egészében a magyar demokrácia 
szolgálatába állítsuk, a magyar nép 
hitelét emeljük a világ előtt. S mig 
mi áldozatot és fáradságot nem ki-
méivé dolgoztunk azon, hogy bizal-
mat támasszunk fel népünk munkája 
és a magyar demokrácia szilárdsága 
iránt, azalatt mindazok, akik a ma-
gyar életet itt csak a maguk kíván-
ságai és profitjukon keresztül látták 
mindent elkövettek munkánk meg-
nehezítésére. Amikor mi hirdettflk 
hogy magyarország elindult a demo-
krácia útján, addig ők igyekeztek 
azt hirdetni, hogy Magyarországon 
misem történt a demokrácia érde-
kében. Amíg mi építettünk és stabi-
lizáltunk, ők rontották a pénzt és 

MI LESZ a Hus- és Zsiradékhivatallal ? 
A szegedi Hus- és Zsiradékhiva-

talnál néhány hónappal ezelőtt fel-
fedezett botrányos sikkasztások után 
a hivátal szegedi kirendeltségét meg-
szűntetik, illetőleg az irányítást a 
szentesi kirendeltségnek adják át. 

Felkerestük dr. Szűcs Endrét, a 
Csongrád vármegyei Hus- és Zsi-
radékhivatal vezetőjét, aki elmon-
dotta, hogy kizárólag államtakaré-
kossági okokból vonták össze a 
két hivatalt, illetve helyezték Szen-
tesre a szegedi kirendelséget. A hi-
vatal egy tisztviselőt fog kapni 
Szegedről, aki az ottani ügyvitelben 
jártas. 

A Szegedi Népszava ujabb fej-

leményről tudósít bennünket, amely 
szerint a Gazdasági Főtanács elha-
tározta, hogy a Hus- és Zsiradék-
hivatalt teljes egészében megszün-
teli városszerte s tevékenységét 
részben a közellátási minisztériumra, 
részben pedig egy állami érdekelt-
ségű uj alakulatra bízza. 

— Időjárás. A meleg idő tovább 
tart. Hazánkban pénteken néhány 
fokkal erősödött a felmelegedés. A 
hőmérséklet országszerte 30 fokra 
emelkedett. Várható időjárás: Mér-
sékelt szél változó felhőzet, egy-két 
helyen főleg a délutáni órákban zá-
poreső, zivatar. A meleg idő tovább 
tart 
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romboltak gyújtogattak. Amig mi a 
a demokrácia szellemében nyíltan 
hirdettük a békés szándékunkat a 
világ minden dolgozója felé, addig 
ók titokban paktálva ellenforradalmi 
erőkkel nemcsak magukat, hanem 
az egész országot kompromittálni 
igyekeztek a világ igazi demokráciái 
szemében. 

Horthy-ista hazaáruló, az össze-
esküvő disszidensek,az országtól elra-
bolt pénzből külföldön henyélökmüve 
az, hogy annyi rágalom, annyi ha-
zugság terjedt el országunkról. A 
mi müvünk az, hogy ahány kül-
földi eddig országunkba érkezett, 
megrendülten emelt kalapot a ma-
gyar demokrácia teljesítményei, a 
magyar dolgozók építő munkája előtt. 

Amikor az uj magyar választások-
kal megszilárdítjuk demokráciánk 
alapjait, nemcsak a természetesen 
meglévő konkrét feladatokkal kell 
megküzdenünk, hanem el kell osz-
tani mindazt a kételyt, mindazt a 
bizalmatlanságot, amit méltatlan és 
alantas emberek önző és aljas érde-
kekből szítottak és keltetíek életre 
országunkkal szemben. A választá-
sok külpolitikai feladata elsősorban 
az hogy teljes bizalmat szerezzen 
a magyar demokrácia számára a 
világ valamennyi igazán demokra-
tikus ereje előtt. Feladata, hogy azt 
a bizalmatlanságot, amelyet a közel-
múltban kirobbant kétértelmű poli-
tika válott ki, végleg elaltassuk és 
bebizonyítsuk, hogy a magyar de-
mokrácia nem spekulál, hanem egye-

nesen halad a béke átján. Bizonyí-
tanunk kell azt, hogy nem a nagy-

hatalmak nézeteltéréseitől, hanem a 
világ demokratikus erőinek összefo-
gásától, felbonthatatlan kapcsolataitól 
reméljük a magunk előnyeit ís. De 
bizonyítani kell azt is, hogy éppen-
a demokrácia erőinek érvényesítésé-
hez, a magunk méretéhez képest 
minden igyekezetünkkel hozzá aka-
runk és hozzá fogunk járulni. 
A választásokból is így válik kül-
politakai téren bizalmi kérdés. A 
választások jó, üdvös és építő ha-
tásúak lesznek, ha valóban a demok-
rácia erőit segítik győzelemre, még-
pedig valóban a népakaratnak meg-
felelő tiszta választások nyomány. 
A magyar nép ha a demokráciát építő 
erőket ajándékozza meg tízalmával, 
egyben tanúbizonyságát is adta an-
nak, hogy megérti, értékeli és helyesli 
azt a politikát, amelyet az elmúlt 
két eszteadő alatt folytattunk, vagy 
követeltünk. 

Az új, tiszta választások alapján 
kialakuló magyar politika, a demo-
krácia megtisztult és szilárd koalí-
ciója több segítséget és rokonszen-
vet szerez országunk számára, mint 
bármifajta kalmár szellemű alku. 
Újjáépítésünk, belső megerősödésünk 
dolgozóink életszínvonalának javítása 
mind fokozott és gyors ütemben ha-
lad majd előre, ha a magyar dol-
gozók az úrnák előtt úgy szavaznak 
ahogy hitük szerint szavazniok kell 
és a győzelmet nekünk, a magyar 
demokrácia igazi építőinek juttatják. 
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A Tervhivatal irányítja 
a vidéki beruházásokat is 

Megkezdődött az igazi tervgazdálkodás 
Országszerte elkezdődött a három-

éves beruházási terv menetrendszerű 
végrehajtása. Amint ez köztudomásu, 
külön Tervhivatalt szerveztek meg. 
Ennek az elnöke Vajda Imre elvtárs 
az indításkor ezeket mondja a nyil-
vánosság számára : 

A Tervhivatal feladata, hogy a 
részletterveket a szakminisztériumok-
kal együttműködve, a termelő té-
nyezőkkel összhangba hozza. 

A hároméves terv indulásának 
előestéjen hálatelt szívvel gondolok 
az ismeretlen magyar munkások, 
parasztok és értelmiségi dolgozók 
millióira, akik az elmúlt két eszten-
dőben elindulva a semmiből, lehe-
tővé tették, hogy 1947 augusztus-
ban megkezdődhetik Magyarország 
tervgazdálkodása. 

Berei Andor elvtárs, a Tervhiva-
tal főtitkára is nyilatkozott : 

— A Tervhivatalnak nyolc osz-
tálya van : közgazdasági, mezőgaz-
dasági, ipari közlekedési, kereske- | 
delmi, pénzügyi, épitési és szociális- j 
kulturális osztályok Egy egy osztály- • 
ban 3—4 előadó dolgozik és a hi- i 
vatal szerény keretei között minden i 
bürokráciától mentesen kiván mű-
ködni. Ezért szükége van külső 
közreműködésre, elsősorban szoros ' 
együttműködésre az állami hivata- ! 
lókkal, továbbá társadalmi szerveze- ' 
tekkel és üzemekkel. 

Miután az anyagi és egyéb adott- j 
ságok folytán a beruházás nagyvo- ' 
nalon a fővárosban kezdődött, meg- ; 
jegyezzük, hogy vidéki beruhá-
zások is indulnak és ezeket is a 
Tervhivatal ¡rányitja, mint a közpon-
ti szerveket. 

Nem nyugszunk bele 
az ókécskel torkolásba 

Uj mozgalmat indított az Alföldi Bizottság 

150 évi vajúdás után, éppen a 
hároméves beruházás keretében 
megépítik a Duna-Tisza csatornát.' 
A döntés szerint az ókécskei betor-
kolást készilik el, mert az olcsóbb 
mint a csongrádi lenne. Igen ám, 
dt az utóbbi sokkal fontosabb a 

többtermelés szempontjából, ameny-
nyiben ha a csongrádi betorkolást 
építjük meg, akkor a Viharsarok 
szegény vármegyéi öntöző művek-
hez jutnak. Tudott dolog, hogy Ta-
kács Ferenc elvtárs főldmivelésügyi 
államtitkár a legfőbb irányitója az 

ország különböző részein épülő 
öntöző müveknek. Éppen ezért, an-
nak dacára, hogy Takács elvtárs, 
mint a kormány tagja ebben a kér-
désben a minisztertanács álláspontja 
alapján kell, hogy dolgozzék, mégis 
szeretnénk, ha nagy figyelemmel el-
olvassa lapunkból az Alföldi Bizott-
ság előkészítő Bizottságának érveit 
azt tárgyilagosan elbírálva, tovább-
vigye a kormány elé. Ugyanis az 
Alföldi Bizottság uj mozgalmat indí-
tott a csongrádi betorkolás keresz-
tülvitele érdekében és csütörtökön 
Szentesen, mint a Viharsarok szék-
városában, három vármegye és azok 
városai, illetve nagyközségei bevo-
násával szakértők meghívásával 
tartja meg nagyfontosságú értekez-
letéi. 

Mindenek előtt röviden ismertet-
jük az Alföldi Bizottság eddigi mun-
káját. A húszas évek végén alakult 
meg és ÍZ 1908 óta ismételten föl-
merült alföldi problémákba kapcso-
lódott és jutott el a Duna-Tisza 
csa orna ügyéhez Az egész ország 
örömmel üdvözölte az Alföldi Bi-
zottság tevékenységét. 1937 augusz-
tus 17-én, tehát 10 évvel ezelőtt 
beszélt a Szolnokon tartott ülésen 
első ízben Oács Lajos elvtárs, az 
Alföld öntözéséről. Most a Bizott-
ság, igén helyesen, éppen az öntö-
zőművek továbbépítésére és fejlesz-
tése érdekében sorakoztatja fel a 
csongrádi betorkolás előnyeit, ame-
lyek busásan behozzák azokat a 
befektetett milliókat, amelyek föl-
merülnek az aránylag elég hosszú 
csatorna megépítése során. 

De közöljük az Alföldi Bizottság 
indokolásából az alábbi megszívle-
lendő érveket: 

„Az állam fenntartásának egyik 
legelső és legfontosabb feladata a 
belterjes gazdalkodás. Mi ennek tu-
datában eltökéltük, hogy áttérünk a 
belterjes gazdálkodásra. Ennek azon-
ban legelemibb követelménye az 
öntözési hálózat kiépítése. A csa-
torna ókécskei betorkolással legna-
gyobb részt olyan területeket érint, 
amelyeken már eddig is, öntözési 
csatorna nélkül is belterjes gazdál-
kodás folyt. Az érintett területek 
legnagyobb része gyümölcstermő 
vidék. Ezzel szemben mi itt a Vi-
harsarokban az időjárás szeszélyei 
nek vagyunk kitéve és minden év-
ben aggódva, rettegve lessük, mi- \ 
lyen lesz az időjárás, lesz e idejé-
ben eső, avagy pedig az aszály 
következtében ismét neifl lesz e'e-
gendő kenyerünk. Mi a /múltban 
már eleget szenvedtünk. Éppen elég 
ideig voltunk szociális érzésünk 
miatt az ország mostohái I Miért 
kellene még most is kitagadottak-
nak lennünk ?m 

Minden reményünk megvan arra, 
hogy csütörtökön délelőtt 10 óra-
kor, a vármegyeháza közgyűlési ter-
mében összeülő szakértői bizottság 
jómunkát fog végezni és ennek ered-
ményeképen a földművelésügyi mi-
nisztérium megváltoztatja legutóbbi 
döntését. 

Szo nfgstést 
cfmfestést. mázolást 
legolcsóbb árban ké.zil 

Pusztai József 
festőmaster 

Lakás: 
Honvéd u. 2 

Választási t u f f l i M l t 
Ismételten felhivjuk olvasóink fi-

gyelmét arra, hogy a kitöltöit szám-
lálólapokat pénteken déli 12 óráig 
az összeíró biztosok a lakóktól Össze-
szedték. Ha valaki véletlenül kima-
radt az összeírásból, sürgősen jelent-
kezzék a íakóhelye szerint illetékes 
szavazókőrben számlálólap átvétele 
végett, melyet pontosan kitöltve a 
lehető legsürgősebben adja vissza. * * 

* 

Szombaton az összeíró biztosok 
a számlálólapokat átnézték, ellenő-
rizték, az adatok helyességét, főként 
az 1947 május 1 ei állandó lakást. 
Megjegyzéseinket a tudomásuk sze-
rint fennálló kizáró okokra vonat-
kozólag ráírták a számlálólapra és 
mindegyik számlálólapot ők is alá-
írták. Azután jegyzékbe foglalták. 

Ma délelőtt 10 óráig az összeíró 
biztosok a számálólapok összesített 
jegyzékét, elveszett vagy megsemmi-
sült számlálólapok jegyzékével együtt 
személyesen átadják az illetékes sza-
vazókör összeiró bizottságának. A szo-
ciáldemokrata összeiró bizottsági ta-
gok legyenek figyelemmel arra, hogy 
az összeiró biztosok rendben szá-
moljanak el a reájuk bizott szám-
láló lapokkal. Annyi számlálólapot 
kell visszahozniok, amennyit elvittek. 
Az elrontott számlálólapokat is vissza 
kell adniok. Ettől az időponttól 
kezdve megkezdődik az összeiró bi-
zottságok munkája Jegyzéket készí-
tenek a választókról és külön név-
jegyzéket a visszautasitottakról. Au-' 
gusztus 10 re azt a munkát befeje-
zik, a jegyzékeket 12 példányban 
elkészítik és kikézbesitik. Ebből egy 
példány a Szociáldemokrata Párté 
Pártunk összehasonlítja a névjegyzé-
ket tagnévsorunkkal és ügyel arra, 
hogy egyetlen szm:iá!demokrata párt-
tag, vagy annak szavazásra jogosult 
hozzátartozója ki ne maradhasson a 
névjegyzékből. 

Fájó szívvel mondunk hálás 
köszönetet azoknak a kedves ro-
konainknak és jóbarátok, jószom-
szédok és megtisztelőknek, akik 
áldott emiékü, szeretett édes-
anyánk, nagyanyánk és dédnagy-
anyánk 

özv. Gránicz Jánosné 
Gyenes Mária 

julíus hó 31-én történt temetésén 
megjelentek, d r á g a halottunk ra-
vatalára koszorúkat és virágokat 
helyeztek és mélységes- fájdal-
munkban résztvevő szivvel osz-
toztak. 

Külön fejezzük ki köszönetün-
ket dr Sulyok Béla esperes-plébá-
nos urnák, valamint Marosi Izi-
dor és Kállói István főtisztelendő 
uraknak szíves közreműködésükért 
és szeretett halottunk ravatalánál 
mondott vigasztaló szavaikért. 

Szentes, 1947. aug. 3. 

A gyászoló család 

Á l l a n d ó vetömagtisztitás 

„PETKCJS" 
vetőmagtisztitón 

Földmflves Szívetkezet K " X a i 



flki nem kapott számlálólapot, azonnal iárlon utána! 
H l « J K J H L 
Rossz recept: 

házasfelek számára 

A házaséletlel kapcsolatban két 
divatról kell megemlékeznünk. Az 
egyiknek csak örülhetünk, nevezete-
ger annak, hogy az anyakönyvveze-
tök szorgalmasan adják össze az ifjú 
pároküf. A másik divat már inkább 
szomorú: a deresfejüek és a kevés-
bé dereslejüek viszont szorgalmasan 
adják befelé a válópereket. 

Ez történt az egyik budapesti ke-
reskedelmi utazóval is. 

Feleségével hosszú éveken keresz-
tül mintaszerűen élt. Egy alkalom-
mal azonban az asszony névtelen 
levelet kapott, amely szerint férje 
vidéki utjai alkalmával igen gyakran 
kéteshirü hölgyeknél szokott meg-
szállni. A levél felébresztette az asz-
szonyban a féltékenység ördögét s 
ettől kezdve pokollá vált a jobbsors-
ra érdemes férj élete. 

Egyik napon, amikor a férj uta-
záshoz készülődött, megdöbbenve 
vette észre, hogy finom új fehérne-
műin o l lóval vágott lyukak és a*on 
rikító, színes foltok éktelenednek. 
Mikor ezért kétségbeesetten felelős-
ségre vonta a feleségét, az asszony 
hidegen így válaszolt: 

— Ez biztosíték* nekem. Amilyen 
hiú vagy, ilyen alsóruhában nem 
mutatkozol majd senki előtt. 

A férjnél ezzel betelt a pohár: 
azonnal beadta a válópert. 

— Naptár. Augusztus 3 vasár-
nap. Róm. kat. István vt. Protestáns 
Hermina. A nap kél 4 2 2 órakor, 
lenyugszik 19.17 órakor. Hold kél 
20.29 órakor, nyugszik 5.17 órakor. 

— Kerületi istentisztelet. A kül-
södónáti iskolánál augusztus tize-
dikén, vasárnap délelőtt tíz órakor 
református istentiszteletet tartanak, 
amelyen Gilicze László lelkész pré-
dikál. 

— Országos vásárok. Augusz-
tus 6-án Tömörkényben, 7—9 ig 
Gyoman, 9—10 én Szegváron 12— 
13-án Kiskunfélegyházán lesz orszá-
gos kirakodó és állatvásár. 

— A 48 as Ifjúsági Bizottság 
aug. 3-án de. 9 órakor fontos meg-
beszélést tart a városháza közgyű-
lési termében. Az ifjúsági szerveze-
tek feltétlenül küldjék el megbízot-
taik .̂ 

— ítéletidő Nyíregyházán. Pén-
teken a délutáni órákban az ország 
egyes helyein nagyobb esőzések vol-
tak. Nyíregyházán jég is esett. A le-
hullott csapadék mennyisége 47 mm. 
A inggel járó óriási szélvihar hatal-
mas károkat okozott a városban s 
évtizedes fákat csavart ki gyökerestől. 

— Bartos György minisztériumi 
közellátási ellenőr a Vásárhely felől 
"kezö péntek esti vonaton felejtette 
irattáskáját. A táskában roppant fon-
'08 iratok voltak, melyeknek meg-
kerülése közellátási érdek. A becsü-
etes megtaláló a táskát és a benne 
W 5—600 forint értékű holmit 
megtarthatja, de az iratokat juttassa 
TA,U Köze"átási Felügyelőséghez, 

0!h József-utca 3 szám alá. Magas 
Jutalomban fog részesülni 1 

8*4mláló lapod kitöltéséhez 
wwwsége ügyelni arra, hogy ne 

KXÍL W A VÁLMATÓ1 

^^Mentőautó telefonhivó szá-

Hadifoglyaink 
segélyezésére 

ÍÖ? "SÍT* Bors István CÍM 
Vígjáték előadását Nagy István 
kiváló színművész újbóli vendégfel-
léptével megismétli a Magyar-Szov-
iet Művelődési Társaság Műkedvelő 
gáiddja augusztus 16-án szomba-

í 17'en vasdrnap este a Tóth 
József színházban. A szombati elő-
adás után tánc lesz a Strandon, a 
vasárnapi előadás után pedig ma-
gyar nótákat énekel Nagy István a 
Petőfi-szálló kerthelyiségében. Mind-
kit előadásra előjegyzést elfogad a 
székház gondnoka (Horváth Mihály-
utca 10.) reggel 9 órától délután 6 
óráig. A jövedelmet ismételten hadi-
fogolycélokra fordítja a Társaság. 

Pártélet 
Augusztus 3 án vasárnap délelőtt 

9 órakor népgyűlés Kiskirályságon. 
Augusztus 3-án délelőtt 11 órakor 

népgyűlés József-szálláson. Előadó; 
Pintér Győző, Farkas Imre. 

Augusztus 3-án délelőtt 10 órakor 
Fábiánsebestyén népgyűlés. Előadó; 
Téli Lajos és Juhász Jánosné. 

Augusztus 5-én, kedden este fél 
9 órakor taggyűlés Nagymágocson. 
Előadó; Juhász Jánosné és Pintér 
Győző. 

Augusztus. 5 én kedden délután 
fél 4 órakor a Hangya-telepen üzemi 
pártnap. Előadó; Téli Lajos. 

Augusztus 6 án szerdán este 7 
órakor a Pártszervezet székházában 
(emeleten) Vaosz üzemi pártnap. Elő-
adó; Farmasi Imre. 

Augusztus 7-én csütörtökön este 
fél 8 órakor a Vármegyei Közkór-
háznál üzemi pártnap. Előadó; Ju-
hász Jánosné. 

Augusztus 7-én este 7 órakor 
Póstás üzemi pártszervezet részére 
pártnap. Előadó; Pintér Győző. 

Augusztus 8 án pénteken este fél 
8 órakor a pártszervezet székházában 
(földszint nagyterem) pártest. Elő-
adó; Szalay János a „Szentesi Lap" 
felelős szerkesztője. 

Augusztus 9-én délután 1 órakor 
az OTI. üzemi pártszervezet részére 
pártnap. Előadó; Juhász Jánosné. 

Értesítjük az elvtársakat, hogy a 
kereskedő nagygyűlés augusztus 
3-áról elmarad, bizonytalan időre. 

r SPORT ~I 
Zsoldos R. T. 
— Sajtó-Bőrös 

kombinált csapata 
A Zsoldos R. T. valószínű össze-

állítása: Ébner — Szentirmai, Hor-
váth — Kertész, Faragó, Gál — 
Kádár, Buzi, Juhász, Répa, Szarka. 

Sajtó-Bőrös: Tóth — Orgovány, 
Csepregi — Göbölyös, Demeter L. 
Huber, — Gálffy, Ágoston, Faragó 
Heimann, Gyarmati. 

Csongrádon 2 órakor, szentesi 
VAOSz—MaDISz II. 

Szegváron a Sz. MÁV II. a szeg-
vári KTK csapatával mérkőzik. 

„Azonnal 
szűntessék be" 
Legújabb jelentés szerint Indoné-

ziában egyre hevesebbé válnak a 
harcok. Kelet-Jávában és Észak-
Szumatrában az indonézek ellentá-
madásba mentek át, míg Közép-
Jávában a holland csapatok folytat-
ják elönyomulásukat. 

Közben a Biztonsági Tanács leg-
utóbbi ülésén hosszas vita alakult 
ki az ausztráliai javaslat fölött, mely 
az ellenségeskedések azonnali be-
szüntetését javasolta. 

Vita után a Tanács ugy 'döntött, 
hogy felhívja a holland és indonéz 
kormányokat a harcok azonnali fel-
függesztésére. A Tanács haladékta-
lanul felhívta a két, ellenségeskedő 
államot, hogy a harcot szüntessék 
be és a tanácskozásokon, vagy 
egyéb módon hangolják össze né-
zeteiket. 

Ország - Világ 
108 munkáskislakás épül Kecs-

keméten, a hároméves terv keretében. 

A vihartól megrongált szegedi Tu-
dományegyetem helyreállítására 50 
ezer forint gyorssegélyt utalt ki az 
építésügyi miniszter. 

17 évi példás házasság után félté-
kenységből 8 késszurással megölte 
feleségét egy jómódú pusztadobosi 
fűszeres. 

Páris női börtönében tűz támadt 
és 21 női fogoly elevenen elégett. 
Azt hiszik, hogy a tüzet villámcsa-
pás okozta. 

Palesztinában zavaros a helyzet. 
A terroristák megtámadtak és fel-
robbantottak két angol harckocsit. 
Több városban, igy főleg Tel Aviv-
ban, heves és véres összetűzések 
voltak. 

BARÁTSÁG-MQZGóJl 
Augusztus 3 , 4. 

Egy asszony visszanéz 
Főszereplök: Tasnády Fekete Mária, Jávor Pál, Somlay Arthur, 
Csortos Gyula és Zsilley Margit stb. Legújabb hiradó 

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

— Az 582. sz. Attila cserkész-
csapat tagjait felkérem, hogy kedden 
este hét órakor az otthonban jelen-
jenek meg. A csongrádi három napos 
táborozással kapcsolatosan fontos 
m e g b e s I é . é s t , a r , u n k . H p a W K d ö s é g _ 

R tervbizottság illése 
A szentesi hároméves tervet elő-

készítő Tervbizottság szombaton déle 
lőtt az albizottságok bevonásával tar-
totta megbeszéléseit. Ismertették a 
legújabb rendeletet, melynek értel-
mében a város hároméves tervét a 
megküldött egységes minta szerint 
kell összeállítani. És az Országos 
Tervhivatalnak augusztus 10-ig meg-
küldeni. 

A tervbe felvett alkotásokat csak 
akkor szabad megkezdeni, ha az Or-
szágos Tervhivatal a város három-
éves tervét jóváhagyja. 

— A közellátási hivatal felhívja 
mindazokat, akiktől az 1946 év ele-
jén kölcsönként hizottsertést vettek 
igénybe azzal, hogy azt 10 °/o súly-
többlettel visszaadják, 3 napon belül 
a beszolgáltatási osztályon jelenje-
nek meg. 

— Ne együnk mosatlan gyü-
mölcsöt. Szerencsés Péterné bajai 
asszony 11 éves kislányával almát 
vett a piacon, amelyből egyet-egyet 
azonnal el is fogyasztoitak. Haza-
térésük után mindketten rosszul let-
tek és a kislányon már nem lehe-
tett segiteni: meghalt. A vizsgálat 
megállapította, hogy az almát erős 
mérgező anyaggal permetezték. 

— Szösösbükköny termelésé-
hez vetőmagot kölcsönadok, mag-
vakat a legmagasabb napiáron kész-
pénzfizetéssel vásárolok. Mezőgazda-
sági és közlekedési hajtó és kenő-
anyagok, világítópetróleum, kocsi-
kenőcs állandóan kaphatók. Benzin-
kút: Apponyi-tér 5. Károlyi cég. 

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

Hirdetmény 
Tudomás és miheztartás végett 

közlöm az összeíró bizottságok el-
nökével, hogy a belügyminisztérium 
választási csoportjának 1947. julius 
3-án rádión adott tájékoztatása ér-
ielmében amennyiben az összeíró 
bizottság valamely tagja megbeteg-
szik, vagy bármely más ok miatt 
nem tud a bizottság ülésein megje-
lenni, úgy az összeíró bizottság az 
illető tag nélkül tovább folytatja 
működését. 

Dr. Solti László sk. 
h. polgármester. 

—• A lótenyésztés érdekében. 
Részletes kanca-katasztert állítanak 
fel járásonkint, ebben szerepelni kell 
a hároméves és annál idősebb kan-
cák összlétszámának, ezenfelül az 
egyes fajták szerinti megoszlásnak. 
Az összeírással egyidöben minden 
kancát meg kell vizsgálni és a jelen-
téseket legkésőbb ez év november 
31-ig kell felterjeszteni a földmüve-
lésügyi miniszterhez. 

— Az amerikai rádió adása-
inak uj rendje. Az amerikai rádió 
magyarnyelvű adásának ideje a kö-
vetkezőképpen változott meg: 19.00 
— 19.15-ig : jelentés Amerikából : 
nemzetközi és hazai hirek (10 perc); 
sajtóbeszámoló (5 perc). 22 óra 45 
—23.00-ig: előadás, hírösszefoglaló 
(ezt a BBC is közvetíti). 2 3 . 0 0 -
23.15-ig amerikai tárgyú előadás. 

RETORTA 

1 kg 1-34 Ft. 
Kun-Gyurin 
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Iparos élet 
Az Ipt. hivatala értesiti az ács 

szakosztály tagjait, hogy ma, vasár-
nap d. u. 2 órakor, az Ipartestület-
nél fontos ügyben sz. o. gyülésük 
lesz. 

Az ipt. elnöksége ezúton is érte 
siti az elöljáróság tagjait, hogy aug. 
4-én, hétfőn d. u. 6 órakor „rend-
kívüli" elöljárósági ülés lesz. Kérjük 
a tagok pontos megjelenését. 

Értesítjük, hogy a férfi és női 
szabó iparosokat, hogy részükre aug. 
4-én, hétfőn d. u. 7 órakor külön 
szakosztályi ülés lesz. Kérjük a ta-
gok pontos megjelenését, mert ez 
alkalommal lesznek a „bélés-utalvá-
nyok" kiosztása. Aki nem jön el, 
ugy tekintik, mint aki lemondott az 
utalványáról s a jövőben ilyen ki 
utalásban nem részesülhet, csak az, 
aki ezen szándékát hétfőn kinyilat-
koztatja. 

Az aug. 20 iki „nagyterem-avatá-
sára" kiküldött szakosztályi 3 tagu 
rendezőséget kérjük, hogy aug. 4-én, 
hétfőn d u. 4 órakor az Ipartestü-
letnél megjelenni sziveskedjenek a 
„batyus-bál" megrendezésének meg-
beszélése végett. 

A julius havi szeg, drót és vas-
lemez jegyek aug. 4-én, hétfőn d. u. 
2 óráig vehetők át az ipt. jegyzői 
hivatalban. 

Az ipt. elnöksége felhívja az ipa-
rosokat, hogy a szept. havi „ipari 
vásárra" jelentkezőket még elfogad 
az ipt. jegyzői hivatal. 

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

— Meghivó. Szentes Megyei Vá-
ros Hegyközsége f. 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 

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. 8. Szépségverseny. 9. Úszás. 
10. Futballmérkőzés. Este: Tábor-
tűz, nóta, tánc. Mindenkit szívesen 
látunk. Vezetőség. 

— Elvtársak 1 A Szociáldemo-
krata Párt plakátjait helyeztétek 
el ablakaltokban, kirakataltokban. 
Ott senki sem tndja letépni. 

Megfelelő helyre 
okt. 1 tői kiadnám 
másfél éves isző borjúmat mái. 1-íp 
Ujj Sándor Lázár Vilmo« u. 17 uám 

Budapest I. augusztus 3. 
7: Reggeli zene. Hanglemezek. 

Közben Naptár. 8: Hirek. Műsoris-
mertetés. 8 20: Népszerű operai kó 
rusok. 8.30. Szalay Lajos orgonál. 
Közvetítés a Vass-utcai templomból. 
9: Görögtatolikus egyházi ének és 
szentbeszéd a Rózsák terén levő 
görög-katolikus templomból. 9.30: 
Református vallásos félóra. 10: Ka-
tolikus egyházi ének és szentbeszéd 
a Szent-Domonkos templomból. 11: 
Kamarazene. 12.15: Anyák 5 perce. 
12.20: Händel: Aloína. Balettzene. 
12.30: Bányászfélóra. 13: Francia 
operettek. 14.10: Ünnepi hangleme-
zek. 15: Nagy elbeszélők. 15.20: 
Sándor René zongorázik. 15.45: De-
vecseri Károly vasárnapi krónikája. 
16: Ifj. Veress Károly cigányzenekara 
muzsikál. Hajdú Anna és Géczi 
Dömötör magyar nótákat énekelnek. 
17.10: Magyar Parnasszus. 18: Tö-
rök Sándor beszélgetése Halver Gyu-
lával piktorokról, költőkről és a 
Balatonról. 18 20: Falurádió. 19.20: 
Strauss János-est. 20.15: Vasárnap 
est Pesten. 21: A Rádió hangja. 21: 
Sporthírek. 2115: A Holéczy-együt-
tes műsorából. 2130: Vasárnapi 
rádióankét. 22.25: Lóversenyered-
mények. 22.30: Hangképek a vasár-
nap sportjáról. 22.45: Beszélgetés 
Tlieodoró Andricával. 23: Művész-
lemezek. 

Augusztus 4. 
7.30: Reggeli zene. 8: Háztartási 

tanácsadó. 8.15: Heti zenés kalen-
dárium. 9: Jazz-együttes. 12.15: 
Könnyű dallamok. 13: Emlékezés 
Móricz Zsigmondra. 13.15: Czapik 
Zsófia énekel, Tibor György hege-
dül. 14.10: Leningrádi ösztöndíj. 
14.30: A házi együttes játszik. 16: 
Hangulat és hangfestés a zenében. 
16.40: Akik a levegőből élnek. 17.10: 
Párthirek. 17.25: Hadifogoiy Híradó. 
17.30: Vöröskereszt közleményei. 18: 
Papp Károly emlékest. 18 30: Pertis 
Jenő cigányzenekara. 19: Falurádió. 
19.45: Az ujgazdák negyedórája. 20: 
Hirek. Sporthírek. 20 20: Magyar 
Muzsika. 21.20: Hangos Híradó. 
22.30: Filmrészletek. 22.55: Hadi-
fogoly Hiradó. 23: Zenekari muzsika. 
0.30: Hirek eszperantó nyelven. 

Fe l h í v á s i 
Tudomásomra jutott, hogy isme-

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

Ennélfogva felhívom a város la-
kosságának figyelmét, 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-
nősül és 6 hónapig terjedhető fog-
házzal büntetendő. 

Dr. Solti László 
h. polgármester. 

Vasáruk; 
tűzhelyek; 

zománc-
edények 

szeg, drót, rdfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

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

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

gyüjtőkereskedö 

mindenfajta gabonát 
átvesz. = Telefon 5 

Termelési szerződés kölcsön vetőmaggal 

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

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

iemxalrwát is ves»anK. KőlcsönzsáKok kaphaték. 

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

Szöszösbükköny termelésre 
szerződés köthető 

vetőmag FöldmOves Szövetkezet 
igényelhető APPOHyl tér 14 

MOBILIA Gőzmalom 
őrlését megkezdte. 
Őrlésre gabonát mindennap átvesz 

Gyors, pontos és az ismert minőségi 
kiszolgálást nyújtja* 

Telefon: 71. Mobilia Gőzmalom 

Borbély berendelés 
va* eladó Nagy Sándor-«Im U. 

Apróhirdetések 
ÉPÍTKEZÉSHEZ szürke terméskő 

kapható minden mennyiségben, Kun 
Gyuricza fatelep 

ESERNYŐJÉT, napernyőjét kija-
vítom vagy behúzom. Hívásra ház-
hoz megyek. Mecs Antal Kátai u. 7. 

FÖLD kihordásra vagy kihordva 
20 köbm. kapható, Kun-Gyuríca fa-
telep. 

Klauzál-ut 44 számú ház eladó, 
értekezni ugyanott. — 

HÁZTARTÁSI alkalmazott főző 
mindenes kerestetik Bartha János u. 
3 szám alá. 

JÓKAI-utca 46 számú ház sürgő-
sen eladó, víz, villany bent. 

SOPRON-utca 66 sz. alatt épület-
faanyag eladó pénzért, vagy termé-
nyért 

ANGÓRA gyapjút és gubancot 
veszek csütörtökön Mátyás király-
utca 11 sz. alatt. 937 

LEBONTÁSRA váró 15 m. hosszú 
palatetős épület eladó; Klauzál-u. 34. 

FUVAROZÁST olcsón vállalok, 
Váradi L. Árpád-u. 5. 

Beteg szivét orvoshoz, beteg ha-
ját Túrihoz vigye. Elektromos és ve-
gyi hullám, hajfestés Rákóczi F.-u. 
1 szám. goo 

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

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Divat , rövidáru 
és pipere cikkek 

Lőwynél 
Kossuth u. 18 

IPAROS NŐEGYLET 
„ kerti 

ünnepélye 
aug. 20-án a ligetben 

Fószerketztő • Sima László. 
FeíeJő« v.orkeaztö : Sxalay J á a * 

Feleló« lűadó: Nagy Mihály. 
Hyomln a .Barátaág' uyomöm 

L. U* 




