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Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

V á l a s z o l t Ries István Rákosi Mátyás beszédére 
A belpolitikai élet rendkívül meg 

élénkült. Vasárnap a három nagy 
koalíciós párt a gyűlések sorozatát 
rendezte, országszerte. A Szociálde-
mokrata Párt egymaga 230 gyűlést 
tartott. Különösen feszült érdeklő-
déssel várták a part két főtitkár-
helyettesének, M a r o s á n György-
nek és R i e s Istvánnak bejelentéseit. 

A Szociáldemokrata Párt egyéb-
ként csütörtök reggel 9 órára ösz-
szehivta az országos pártválaszt-
mányt, amely végső fokon dönt az 
országgyűlési képviselői jelölések 
ügyében. 

A hétvége döntő jelentőségű poli-

M a r o s á n G y ö r g y : 

ükai eseményei közé tartozik az, 
hogy a Kisgazdapárt vezetősége vég-
leg a leghatározottabban leszögezte 
magát a koalíciós szellem és a 
munkáspártokkal vaió konstruktív 
együttműködés mellett. A kisgazda-
párti jobbszárny természetesen nem 
nyugszik bele könnyen a vereségbe. 
Néhány politikus, mint Pásztor 
Tamás és társai bejelentették kilé-
pésüket a pártból. B. Szabó István 
azonban leutazott Békésbe, hogy 
szűkebb hivei körében paloiaforra-
dalmat csináljon saját pártvezető-
sége ellen. Nem kétséges, hogy a 
harc a pártvezeíőség javára fog el-
dőlni. 

A Szociáldemokrata Párt őrködik 
a választások tisztasága felett 

Hatalmas tömegek jelenlétében 
tartották meg Kál főterén a Szociál-
demokrata Párt összevont paraszt 
gyűlését. A nagyszámú hallgatóság 
kitörő lelkesedéssel fogadta a dí-
szített emelvényre lépő Marosán 
Györgyö?, a Szociáldemokrata Párt 
főtitkárhelyettesét. 

— A megyar nemzetgyűlést 
fel kellett oszlatni, - mon-
dotta Marosán —, mert a 
parlament összetétele nem 
biztosított nyugodt munkát 

az ország számára. 

R i e s I s t v á n : 

— Az uj országgyűlésnek 
biztosi ani kell a hároméves 
terv maradéktalan végrehaj-
tását és ezen keresztül a 
gazdasági megszilárdulást 
— A Szociáldemokrata Párt 
őrködik a választások tiszta-
sága felett, betartja az irott 
és szóbeli megállapodásokat 
és nem engedi, hogy azok 

hitelét bárki is lerontsa. 
Ilymódon a Szociáldemokrata 

Párt a legbiztosabb alapja a koalí-
ciónak. 

Ne féltse senki a Szociáldemokrata Pártot; 
A Szociáldemokrata Párt berettyó-

újfalui nagygyűlésén Ries István 
mondott beszédet: 

— A Szociáldemokrata Párt 
75 éve rendithetetlenül har-
col a magyar nép felszaba-
dításáért, — kezdte. - Két 
héttel ezelőtt Rákooi Mátyás 
miniszterelnökhelyeítes Be-
rettyóújfalun azt az aggá-
lyát fejezte' ki, vájjon a 
S z o c i á l d e m o k r a t a Pártra 
nem fognak e olyan töme-
gek szavazni, amelyek az-
után a pártot jobbfelé húz-

zák el ? 
— Erre mi azt válaszoljuk, 
ne féltse senki a Szociálde-

mokrata Pártot. 

R ó n a i S á n d o r : 

Mi mindig a munkásság, 
parasztság és haladó értel-
miség felszabadításáért har-
coltunk, kiálltunk akkor is, 
amikor azért börtön járt. 
— Nekünk az osztályharc 
megvívásáról az a felfogá-
sunk, hogy ezt a harcot 
a v i l á g munkásosz-
tályainak együttes erővel 
kell megvivnia. Nem enged-
hetjük, hogy minket testvér-
pártunktól elszakítsanak, ige-
nis együtt harcolunk a Kom-
munista Párttal a reakció 

ellen. 

Nyersanyagot kapunk a Szovjetunióból 
A miskolci Szociáldemokrata Párt 

választási nagygyűlést tartott, ame-
lyen beszédet mondott Rónai Sán-

dor kereskedelmi és szövetkezetügyi 
miniszter. 

Az uj kereskedelmi szerződésben, 

amelyet a Szovjet-Unióval kötöttünk, 
kapunk 30 millió dollár értékű 
nyersanyagot és mi ugyancsak 30 
millió dollár értékben ipari és me-
zőgazdasági terményeket exportá-
lunk, melyek nálunk feleslegesek. 

A Szovjet Unióval kereskedelmi 
szerződést kötöttünk, olyan szerző-
dést, amelyet nem lett volna köteles 

Kéthly Anna és 
Békéscsabán 

A Szociáldemokrata Párt békés-
csabai szervezetének vasárnapi nagy-
gyűlésén Kéthly Anna mondott be-
szédet, melyben ismertette a párt 
választási programját. 

— A választásra két okunk van 
— mondotta. — Az egyik az, meg-
kell kérdeznünk a magyar népet, 
hajlandó-e vállalni azokat az áldo-
zatokat, amelyeket a hároméves terv 
sikere érdekében meg kell hoznia, a 
másik pedig az, hogy a feloszlatott 
parlament helyébe egy uj és a há-
roméves terv sikere érdekében al-
kotni és dolgozni akaró országgyű-
lést akarunk összehívni. 

Szegedről jelentik; Horváth Zol-

velünk kötni, mert a békeszerződés 
alapján saját elhatározásából is ér-
vényednek nyilváníthatta volna az 
1941-ben Horthyékkal kötött keres-
kedelmi szerződést, de leült velünk 
uj szerződést kötni. Ez a felszaba-
dulás után az első kereskedelmi 
szerződé?, melyet Magyarország 
kötött. 

Horváth Zoltán 
és Szegeden 
tán résztvett a szociáldemokrata 
összvezetőségi ülésen. 400 főnyi 
hallgató előtt adott Horváth Zoltán 
tájékoztatót a külpolitikai helyzetről 
és részletesen ismertette azokat az 
okokat, amelyek az uj választásokat 
szükségessé tették. A két munkás-
párt együttműködését hangsúlyozva, 
kijelentette, hogy aki ezt megbontja, 
az a munkásság árulója és kimé-
leilenül el kell távolítani. Beszéde 
végén lelkes * tapsok között jelen-
tette be Horváth Zoltán, hogy a 
szegedi választókerület listavezetője 
Kéthly Anna, aki ezt a mandátumát 
tartja meg. 

A szentesi hadifogoly-
bizottság fontos ülése 

A hadifogolyfogadó bizottság Vajda 
Imre polgármester és Nyíri József 
szociális titkár elnökletével most 
tartotta rendkívüli ülését. 

A tárgysorozat első pontjaként 
Saás József a hadifogolyfogadó bi-
zottság titkára bejelentette, hogy 
egyébirányu elfoglaltsága miatt kény-
telen megválni eddig viselt tisztsé 
gétŐI. A bizottság ezt tudomásul 
vette és hozzáértő és odaadó mun-
kásságának elismeréséül jegyző-
könyvi köszönetét fejezi ki ezért. 
Juhász Jánosné ajánlatát elfogadták, 
mely szerint az uj titkár egy hadi-
fogságból hazatért nem politikailag 
B listázott tisztviselő legyen, Rövid 
tanácskozás után megállapodtak ab-
ban, hogy egy hármas bizottság, 
melynek tagjai Buzi Nagy Antalné, 
Csernus Lukács Etelka és Szabó 
Pálné női titkárok felkérik Alföldi 
János nemrégiben hazatért Volt városi 
tisztviselőt, hogy vállalja el a tit-
kári teendők elvégzését. S*ás József 
Ígéretet tett arra, hogy amig ideje 
engedi, mindenben segítségére lesz 
az uj titkárnak. 

Ezután jegyzőkönyvi kivonattal 
köszönetet mondott a Fábián, De-
rekegyháza, Nagymágocs és Szeg-

vár dolgozóinak azon lelkes mun-
kájáért, amellyel nagyban hozzájá-
rultak a hadifoglyok zavartalan fo-
gadásához. 

A hazatért hadifoglyok környezet-
tanulmányozására minden párt és 
minden egyesület kiküldöttei bizott-
ságot alakítottak, melynek elnOke 
Szabó Pálné lett. Ennek a bizottság-
nak feladata, hogy elbírálja, melyik 
hadifogoly van rászorulva további 
hathatós támogatásra. 

Nyiri József befejező szavaiban 
kérte a sajtó további támogatását, 
hogy ezzel is lehetővé tegyék a 
hadifogoiyfogadó bizottság munká-
jának zavartalanságát és sikerét. 

Hir a fiainkról 
Tegnapi napon Szentesre érkezett 

Sándor Márton Balogh János-utca 
39 sz. alatti hadifogoly. Hírt hozott 
Gábor Sándorról (Lágerszám 207/5) 

A hadifogolyfogadó Bizottság ez-
után mond köszönetet az alábbi 
adományokért: Zoltántéri MNDSz-től 
19 liter tej, 25 kg. kalács, 14 kg. 
kenyérj 4 kg. cukrossütemény és 5 
kg. alma. A derekegyházi MNDSz-
től 13 jiter tej, 5 kg. kalács és 8 
kg. kenyér. 



A VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉG szavazz a Szociáldemokrata Pártra! 
nem jelent kozos listát, — 

Fogadatom 
1947. augusztus 1, — ünnep az 

egész magyar dolgozó társadalom-
nak. Ünnep azért, mert egy éve an-
nak, hogy 1946. augusztus elsejével 
negjött a forint, amely egyik leghő-
sibb vívmánya a magyar demokrá-
ciának. A forint megmentette gazda-
sági életünket a teljes pusztulástól. 
Olyan gazdasági eszköz lett ebben 
az országban, amely ha a magyar 
dolgozó odaadással védi, megélhe-
tési fegyvere marad. A forint olyan 
gazdasági eszköze a népnek, ame-
lyet az egész világ értékel, mert a 
világ pénzpiacán teljes értékkel bir. 
A magyar dolgozó társadalomnak is 
meg kell becsülni, mert ha ezt nem 
teszi, akkor ismét még egy, a múlt-
nál is tragikusabb gazdasági vál-
ságba jut a magyar nemzet. A Szo-
ciáldemokrata Párt dolgozói 1947 
augusztus 1-én fogadalmat tettek 
arra, hogy munkájuk gyümölcsét, a 
forintot nem engedik, hogy tőlük 
lelketlen spekulánsok elvegyék, hogy 
igy mégegyszer a magyar dolgozó 
társadalmat abba a nyomorba visz-
szataszitsák, mint amilyenben évtize-
deken keresztül szenvedett. 

1947. augusztus 1. ünnep azért is, 
mert ezzel a nappal vette kezdetéta 
hároméves gazdasági terv, mely a 
forint megdönthetetlen biztositéka ér, 
a magyar dolgozó társadalom élet- ' 
nívójának fölemelésére szolgál. A 
hároméves tervet a munkáspártok ' 
legjobb tervezői állították össze. Ez j 
a terv a Függetlenségi Frontba tö-
mörült demokratikus pártok terveivel 
összeegyeztetve, kormányprogrammá 
vált. A Szociáldemokrata Párt hivja 
ennek az országnak minden becsü-
letes dolgozóját, hogy a hároméves 
gazdasági tervet fogadja lelkesedés-
sel, mert csak ez a terv lehet az, 
amely a magyar dolgozó társadal-
mat ki birja és ki fogja emelni a 
nehéz sorból és emberibb életet biz-
tosit számára. A Szociáldemokrata 
Párt minden egyes tagja szocialista 
hittel, tiszta és becsületes munkával } 
segiti megvalósítani a hároméves ; 
tervet. A legéberebb figyelemmel | 
fogja kísérni, hogy mindazok, akik i 
a hároméves terv végrehajtásában | 
résztvesznek, pontosan és becsülettel i 
végre is hajtsák. 

A Szociáldemokrata Párt kéri a 
magyar nemzet minden becsületes : 

,4 télen már nem fogunk látni 
. éhező, vagy didergő vasutast 

Szentesi és környéki vasutasok nagygyűlése* 

dolgozóját, hogy ebben a gigantikus 
küzdelmében szívvel és lélekkel tá-
mogassa, mert a hároméves tervet a 
magyar dolgozók egyetemessége va-
lósítja meg. A Szociáldemokrata Párt 
történelmi múltjánál fogva biztosíték 
arra, hogy a hároméves terv vívmá-
nya a magyar dolgozók gyümölcse 
legyen. 

Farmasi Imre 

Virág az asszonynak 
Hazatért hadifogoly állt meg a 

hetipiac forgatagában. Csöndesen 
nézelődött, aztán határozott lépések-
kel indult az egyik virágárus felé. 
Kis tarisznyájából elővett öt forintot. 

— Ezért mindért kérek szekfüt I 
— szólalt meg. 

Majd hozzátette : 
— A feleségem kedvenc virága. 
A virágárusnő csordultig megha-

tottan nyújtotta át a legszebbbik 
csokrot — és az öt forintotot is. 

— Tessék .fogoly ur" . . . Majd 
legközelebb tetszik fizetni. Most ne. 

A .fogoly ur* könnyek között, \ 
elindult a régi lakása felé. A fele- ! 
»ége elé. 

A szentesi aktív és nyugdíjas vas-
utasok most tartották nagygyűlésüket 
melyen megünnepelték a hároméves 
terv megindulását is. A nagygyűlésen 
megjelentek a környező kisebb állo-
mások vasutasai is. A résztvevők a 
szentesi vasutas zenekar indulóira 
tömött sorokban vonultak fel az ál-
lomástól a színházterembe. 

\' Az egybegyűlt hallgatóság állva 
végighallgatta a Himnuszt, majd 
Pintér Győző elvtárs (Szdp) ünne-
pélyesen megnyitotta a nagygyűlést. 
Beszédében főiidézte az 1946. au-
gusztus 1 előtti időket, milyen 
nagy változást hozott akkor az ér-
tékálló forint, mely a dolgozók oda-
adó munkájának gyümölcse. Kife-
jezte azt a reményét, hogy a há-
roméves terv végrehajtása is beváltja 
a hozzáfűzött reményeket. 

— Ugy kell a nagy beruházást 
végrehajtani, hogy az a munkás 
mindegyikének emelje az életnívóját. 
Az első évben teremtünk anyagi 
alapot, a másodikban emeljük a 
kulturális szinvonalat és a harma-
dikban tökéletessé tesszük a nép-
egészségügyet, mondotta, a vas-
utasok lelkes ünneplése közben. 

Ezután Baranyai János állt szó-
lásra, aki Gerő Ernő közlekedési 
miniszter képviseletében jelent meg. 
Rámutatott arra, milyen hatalmas 
károkat okoznak azok a lelketlen 
emberek, akik a sorozatos gyujto 
gatásokat, szabotázsokat előkészítik 
és végrehajtják. Ezek súlyos követ-
kezményeit elsősorban a vasutasok 
veszik észre, mivel majdnem mind 
a közlekedéssel van kapcsolatban. 

Beszéde további részében méltatta 
a vasutasok odaadó munkáját az 
elmúlt két év mostoha körülményei 
között is mellyel lehetővé tették a 
normális élet megindulását. 

— Ezen a télen már nem fogunk 
látni fázó, didergő vasutast, mert 
14 ezer szolgálati ruhát, alsónemű!, 
lábbelit fogunk juttatni filléres áron. 
Bakancsoffog kapni 14.90 forintos 
áron minden vasutas. 10 mázsa fát 
és 15 mázsa szenet fogunk juttatni, 
ezenfelül karácsonyra még külön, 
de mindenben segítségére leszünk 
az élelmezés terén is. A sokcsaládos 
vasutasok iskolás gyerekei ruhát és 
tankönyvet kapnak ingyen, cipőt 
pedig 18 forintos áron. Augusztus 
1-től 20 százalékos fizetésemelés van. 
Ez úgy értendő, hogy a törzsfizetés-
hez hozzászámítunk 45 forintot ,és 
ennek 20 százalékával emeljük. 
Mindezekben a juttatásokban része-
sülnek a nyugdíjasok is, — mon-
dotta a vasutasok meg-megújuló 
tapsvihara közben Baranyai minisz-
teri osztályfőnök. 

Farmasi Imre elvtárs beszédében 

Szo HMM • [¿g 

m 

cimfestést, mázolást 
legolcsóbb árban készit 

Puszta i József 
feslőmaster 

L a k á s : 
Honvéd u. 2 

a forint értékállóságát méltatta, meg-
jegyezte a/t a sarkalatos igazságot 
hogy akinek kevés pénze van, az 
nem feketézhet, csak akinek sok 
pénze van, az spekulál, ezzel rontva 
a forint értékét. A választásokról 
szólva, figyelmezteteit, hogy augusz-
tus 31 sorsfordulót jelent, amikoris 
meg kell, hogy nyilvánuljon az él-
niakarás és hazaszeretet. Itt fog el 
dőlni, hogy a jövőben létezni fog-e 
ez a békés ország, vagypedig az 

ellentábor ránktör és felborítja az 
egész ország rendjét és békéjét. 

E;dei Mihály a választási előké-
születekről és a két munkáspárt 
egymáshoz való viszonyáról szólt, 
figyelemre méltó elgondolásokkal. 

A tárgysorozat utolsó pontjaként 
Borbás Lajos felolvasta a Gerő 
Ernő közlekedési miniszternek kül-
dött üdvözlő távirat szövegét, majd 
a nagygyűlés az Internacionálé el-
éneklésével véget ért. 

A külföld véleménye: 

Sikerül a magyar 
hároméves terv! 

Az AFP budapesti keltezésű hír-
ben idézi a magyar hároméves terv 
bevezetését. A terv egyensúlya min-
den külföldi segítség nélkül bizto-
sítva van. Hat és félmilliárd forint 
beruházást irányoz elő (ötszáz mil-
lió dollár). Az előirányzott kiadás 
összegében a három évre ötmilliárd 
százmillió forint .nemzetközi köte-
lezettség" szerepel. A terv célja az 

ipari termelésnek 35 százalékos eme-
lése az 1938 évi színvonallal szem-
ben. Pénzügyi alapul az adóbevé-
telek és a vagyondézsma szolgálnak. 
Az első hónapokban azonban nem-
osak az uj adókra támaszkodnak, 
hanem a magyar jugoszláv ötéves 
kereskedelmi szerződésben biztosított 
hitelekre is. 

Néhány szó a legújabb 
terméseredményi jelentéshez 

A földművelésügyi minisztérium 
legújabb vetésjelentéfe azt a meg-
állapítást tartalmazza, hogy burgo-
nyából, kukoricából és cukorrépá-
ból a legutóbbi termésbecsléssel 
szemben jelentős emelkedés várható, 
viszont búzából a várható termés, a 
legutóbbi becslésjelentéssel szemben 
csökkent. 

A gyümölcstermelés általában kö-
zepes. A szárazság és viharok kö-
vetkeztében sok a férges és lehul-
lott gyümölcs. A szőlők fejlődése 

változdtiinul jó. Közepes, néhol jó 
közepes termés várható. 

Amikor a fenti jelentést ismertet-
jük, megjegyezzük, hogy Csongrád 
megyében nagyon szomorú az idei 
terméseredmény és megse közelíti 
az az országos átlagot. Részben az 
aszály, részben a jégeső okozott 
feltűnő károkat. Remélhetőleg a kis-
gazdák különleges helyzetét jóindu-
lattal bírálják el minden olyan eset-
ben, amikor a káruk esetről-esetre 
megállapítható. 

Választási gyűléseink 
a külterületen 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezete is teljes erővel belekap 
csolódik a választási küzdelembe. 
Vasárnap délelőtt Fábiánsebestyén 
ben és Józsefszálláson tartottunk jói-
sikerült népgyűlést nagyszámú, főleg 
földmunkás és kisbirtokos hallgató 
ság előtt. A gyűlések előadói Pintér 
Győző, Farmasi Imre, Juhász Jánosné 
és TéÜ Lajos elvtársak voltak, akik 
feszült figyelem és érdeklődés köze-
pette ismertették a Szociáldemokrata 
Párt progiamját. A hallgatóság nagy 

megértéssel fogadta pártunk hősi 
erőfeszítéseinek ismertetését, melyet 
a múltban folytatott a dolgozó kis-
emberek érdekében és lelkesen üd-
vözölték a Szociáldemokrata Párt 
jövő tervtít az életnivó fölemelésére 
és a szabad, független, biztonságos 
élet megteremtésére. A gyűlés mind-
két helyen lelkes hangulaiban ért 
véget. 

Hirdessen lapunkban! 

Elvtárs SZENTESI LflP-ot ! 
olvasd, — terjeszd a B 



tílKEK 

JELASICH 
frdekes hir jött Zágrábból: Le-

hántották a Jelasich-szobrot. Ezelőtt 
aáz esztendővel, amikor istenigazá-
ban viritott a habsburgi reakció, Je~ 
Zith neve a horvát nemzeti függet-
Zsés zászlaja volt. Amikor 1848-
ín a magyar reformok megváló-
Ziták a bécsi kamarilla Horvátor 
aAoon keresztül, Jelasich vezénylete 
Ml támadta meg Magyarországot, 
k horvátok szobrot emeltek Jelasich-
tok és a szobron, a lovonülö oszt-
rák generális kardjával Magyaror-
szág}W rnutatoit, mintha az 1868-
15 horvát kiegyezés után is még 
mindig Magyarország ellen akarná 
vezetni a horvátokat. Azóta sokmin-
den megváltozott, a történelem ke-
teke fordult, ugy látszik Jelasich 
nem tartozik most már a horváth 
nép vezérei közé, mert a mult héten 
lebontották a zágrábi szobrát. Azt a 
szobrot ágyuércből öntötték, most 
reméljük, hogy a szobor ércéből a 
bikt harang ját fogják önteni. (S-ó) 

Alszik a papa ? 
A .Magyar Nemzet" apróhirdeté-

séből vesszük ki szó szerint az 
alábbit, mert ez fényt vet a leányát 
ajánló apa lélektanára és felfogására: 

.Nagyon szép, művelt, nagyvo- f 
nalu, nagyjövedelmű lányomat férj-
hez adnám arisztokratához, magas 
rangú tiszthez, diplomatáhöz". 

Amint látjuk, a tata még mindig 
az arisztokrata, vagy magasrangu és I 
alacsony pénzmagu tiszt férj jelölt? öl • 
ábrándozik, esetleg elfogad Horthy- ! 
érából megmaradt diplomatát is. 

- Naptár. Augusztus 4 hétfő ' 
6m. kat. Domokos, Protestáns Do-

mokos. A nap kél 4.24 órakor, le- j 
nyugszik 19.16 órakor. Hold kél 
20.49 órakor, nyugszik 6.24 órakor. 

- Időjárásjelentés: Mérsékelt j 
«é!, felhőátvonulások, egy-két helyen 
kisebb futóeső. A hőmérséklet alig , 
változik. 

- Tfiz a búzamezőkön. Az al ! 
jyöi határban egy traktórból kipat-
jnó szikra lángralobbantotta Szécsi j 
jMly gazdálkodó nagy buzaaszta-
|it. A szegedi tűzoltóság másfélórai , 
punKával tudta a tüzet eloltani. 1 
wnegyven kereszt buza a tűz mar- ! 

a,éka lett. A kái 4000 forint. 
- Üdvözöljük új délutáni orszá-

napilapunkat, a Kossuth Népét, 
®ely hétfői lapból napilappá ala-
™va, terjeszti a szociáldemokrácia 
»¡tejét. Uj napilapunk a legfris-
fDb hírekkel, riportokkal szolgálja 
' lövőben a szociáldemokrácia gyö-
déért folytatott küzdelmet. 

,7. gúsz méhcsaládig nem ke!l ! 
fizetni. A földmüvelésügyi mi- | 

« l e most kiadott rendelete sze- j 
^ adómentes az olyan méhészet, ! 
•wynek méhállománya a húsz csa-

haladja ineg Ezen felül 

Stí évi 4 forint adót kel1 

toJ.ítékbó1 - Borzalmas 
Hekszcrencsétlenség történt a fő-
vári a3 Budafoki-úti dohány-
C g y á r Hftje lefelé haladt 
» emeletről és agyon-2fftínS S1^41' 3 ^árC Í̂k 
tékM. ?wk 8 é v e s gyermekét, aki 
SStoS!!11 a , i f t a k n á b a - Mire ki-•oaditották, m á r h a l o t t v o l t 

¿¿a ?2Ük műsora. B a r á t s á g 
Hí . y á , m o k (0 ,asz film Allida 

repésével.) S z a b a d s á g 
i M o p e x f ' , ^ p a r á d é i i ( a m e r i * 

Anseló a siralomházban 
elölt volt més egy 

n ^ S t L a ! í í , á g -C 8 á s z*' ját«, Sántha 
D M htfAio. Ítélet után órákon 
w h x k l v é g e z t é k - A 150-nél több 
be örésben résztvett, a rendőrliszte-
ket lelövő „Angeló« akkor döbbent 
rá igazán, mi az emberi élet, ami 
k5f elhangzott feje fölött az 
ítélet. Ugyanis kegyelemért könyör-
gött. Kérelmével elutasították. Erre 
utolsó kegyül a vöröshajú táncosnőt 
kérte, hogy eléje vezessék. Megtör-
tént. Es a költői pózban tetszelgő 
Angelő felolvasta Maricának hozzáirt 
búcsúlevelét, amelynél gyöngébbet 
aligha irt halálraítélt: 

Isten veled világ, Maricám em-
[berek. 

Még néhány perc, és én nem leszek. 
Elszálló füstként fog elillani lelkem, 
Sajnos, földön hagyom szerelmes 

[szerelmem. 
Pótolja majd Isten, ki boldoggá 

[tesz engem. 
Isten veled Maricám, szerelmes 

[szerelmem. 
— Miért kellett engem bemósze-

rolni ? 
Ez arra vonatkozott, hogy Angeló 

bemártotta, hogy ő is tudott a be-

bevallotta, hogy Marica 
„halálos szerelme" 

töréseiről s emiatt internálják is a 
nőt. A halálraítélt összegörnyedt, 
Marica pedig kérte a detektívet, 
azonnal vezesse ki a szobából. . . 

Nincs érdekesség nélkül, hogy 
Sántha Dezső mindenképen utolsó 
volt. Még Marica előtt elszerette .leg-
jobb barátjának", Bachmann Géza 
artistának fiatal feleségét, akin a 
férjjel osztozott s aki a fertőből a 
halálba menekült: megmérgezte ma-
gát. Sántha a siralomházban vallo-
mást tett e viszonyról és elmondotta, 
hogy Bachmanné volt a legfőbb sze-
relme. 

— Bachmann volt a legjobb ba-
rátom, — kezdte vallomását Angeló, 
ö is mérhetetlenül szerette Pityukát 
(igy becézték az asszonyt). Küzdöt-
tünk érte. Hol engem, hol őt halmo-
zott el a kegyeivel az asszony. Tud-
tuk egymásról, hogy vetélytársak va-
gyunk, de a közös sors, a közös 
veszély egybe forrasztott bennünket 
és a szerelmi háromszög egén sohase 
jelentkeztek felhők. 

Hát ez is hozzátartozik a legutóbbi 
évek legsötétebb pesti gengszterének 
portréjához. 

S/.ENTESI LAP 1947. a u ^ 5 3, 

Pusztitó vihar 
Közöltük már, hogy óriási vihar 

vonult végig Nyíregyházán. 24 eset-
ben hívták ki a tűzoltókat, mert a 
pincéket teljesen elárasztotta a felhő-
szakadás. A vihar ledöntötte a vil-
lanytelep 34 méteres hűtőtornyát. A 
gőz- és kádfürdő épületének bádog-
tetejét valósággal összegöngyölítette 
a szél. Diónagysági jégdarabok 
tönkretették a bolgár- és virágkerté-
szetet és pozdorjává zúzták a prés-
házakat. Az Oncsa telepen 22 házat 
kártyavárként döntött össze a szél. 
A villám megölte Pariznya Mihály 
16 éves fiút, lovával együtt, az egyik 
tanyán. Ugyancsak gyilkolt a vihar 
Nyíregyháza határában is és a szá-
razvillám is több helyen lecsapott. 
A vihar szerencsére megkímélte azo-
kat a helyeket, ahol a város legjob-
ban gondozott szöliői és gyümölcsö-
sei vannak. A város környékén a 
jégeső kásává aprította a kapás nö-
vényeket. Százszázalékos dohánykárt 
is jelentenek. A vihar egyébként 80 
percig tombolt. 

— Az Állami Kereskedelmi Fő 
iskola az 1947—48. tanévben Bu-
dapesten folytatja működését, a Re-
formátus Gimnáziumban IX. Lónyay 
utca 33—35 sz. Felvételi kérvények 
beadása augusztus 31-ig. Előadások 
kezdete szeptember 15. 

- Felső gimnazisták (V., VI., 
VII., VIII. osztályok) fontos ügyben 
föltétlenül jelenjenek meg csütör-
tökön d. e. 11 órakor az iskolában. 
Igazgatóság. 

Pártnap 
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; Teli 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. 

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

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

— O r v o s o k szakszervezete 
ma délután 6 órakor az OTI főor-
vosi hivatalába összejövetelt tart. 

Elvtársak I A Szociáldemo-
krata Párt plakátjait helyezzétek 
el ablakaitokban, kirakataitokban. 
Ott senki sem tndja letépni. 

B A R Á T S Á G - M O Z G Ó • = = = = ' 
Augusztus 5, 6. 

Leányálmok 
Főszerepben: ALLIDA VALL — Műsorunk keretén belül fellép: 

B O R K A 
a zsebmetszök királya 

Előadások kezdete hétköznap : V * 7 . V * 9 . v a s á r n a p V i 5 . « / • 7 . V « 9 . 

Ne titkold 
hova tartozol, viselj 

pűrtjeluényt! 
A PDP gyűlés 

margóiára 
Mintegy 200 főnyi hallgatóság 

előtt zajlott le vasárnap a Polgári 
Demokrata Párt szentesi választási 
gyűlése. A központi szónok dr Bró-
dy Ernő volt, de a párt Csongrád-
csanádmegyei listavezetői: örley Zol-
tán ny. altábornagy és Halasy Nagy 
József egyetemi tanár is kifejtették 
pártjuk álláspontját a különböző po-
litikai és gazdasági kérdésekben. A 
programot adó beszédek egyes meg-
állapításaihoz, a fogalmak tisztázása 
céljából hozzá kell szólnunk. 

A koalíció ellenzéki pártjának szó-
nokai tárgyilagosan méltatták a két 
munkáspártnak az újjáépítés és az 
ország talpraállitása érdekében ki-
fejtett erőfeszítéseit. Ugyanekkor vi-
szont támadták a Kisgazdapártot, 
amely szerintük „öngyilkos politikát 
folytat, eiárulta a polgári gondolatot 
s nem felelt meg a beléje helyezett 
bizalomnak". Halasy Nagy szerint 
„a választási szövetség annyit jelent, 
hogy Rákosi Mátyásnak döntő bele-
szólása van a kisgazdapárti képvi-
selőjelöltek listájának összeállítá-
sába -. 

A szónokok itt — nyilván kortes-
fogásból — alaposan elvetették a 
sulykot, mert nagyon furcsa volna, 
ha mindenki igy értelmezné a válasz-
tási szövetséget. A Kisgazdapárt meg-
tisztulását semmi esetre se lehet ön-
gyilkosságnak feltüntetni és szerin-
tünk ha ez a párt némi meggyengü-
lésével jár is, a koalíció szempont-
jából olyan partnerre teszünk szert, 
amelynek becsületes programja elő 
fogja segíteni az ország újjáépítését 
és demokratikus fejlődését. 

Az előadók nem éppen szerencsé-
sen hangsúlyozták ki azt sem, hogy 
„a magántulajdont védik a marxista 
pártokkal szemben". Tisztázzuk hát 
végre a magántulajdon kérdését. A 
marxisták minden esetben leszögezik, 
hogy kétféle magántulajdont ismer-
nek : az egyik a dolgozó kisemberek 
egyéni megélhetését szolgáló vagyon, 
a másik pedig a gyár, a nagyüzem, 
a nagybank, vagyis az a magántu-
lajdon, amellyel kizsákmányolni le-
het. Ez utóbbinak kérlelhetetlen el-
lenségei vagyunk éppen azért, mert 
mi nemcsak politikai, hanem gazda-
sági demokráciát is akarunk. Mit ér 
a szólásszabadság kenyér nélkül. Mit 
ér a polgári demokrácia, amelyben 
a lakosság három negyedrészének ko-
rog a gyomra? Dinnyés Lajos mi-
niszterelnök mondotta vasárnapi vá-
lasztási beszédében, hogy a pártok 
a választási harcban ne beszéljenek 
a magántulajdon védelméről, mert 
nincs egyetlen olyan párt sem az 
országban, amelyik a dolgozók ma-
gántulajdonát veszélyeztetné. Mi, szo-
ciáldemokraták és marxisták, ebben 
a kérdésben már tisztán állunk a 
demokratikus közvélemény előtt, — 
mint ahogyan a kiosztott földeket 
mindenkinek telekkönyvi tulajdonába 
adtuk, ugyanúgy a dolgozók magán-
vagyonát nemcsak tisztt'etben tart-
juk és megvédjük, hanem a munká-
ból szerzett magánvagyon gyarapítá-
sát is megengedjük, a lehetőségek-
hez mérten. 

A Polgári Demokrata Párt vasár-
napi gyűlésén elhangzottakhoz eny-
nyit kívántunk hozzáfűzni, a legtel-
jesebb tárgyilagossággal. 

Győri Andor 



n szociáldemokraták békét, jólétet, biztonságot akarnak! S z a v a z z r á j u k 1 
Hárman feketén 

csépeltek 
Aki nem akar rendes munkát vé-

gezni és aki nem érez együtt em-
bertársaival, annak hiába hoznak 
törvényeket és rendeleteket, rést ke-
res. így csinálták Mihály Sándor 
hódmezővásárhelyi gabona és csép-
lőgép-tulajdonos, továbbá két oros 
házi, Lövei Antal és Varga Qyörgy. 
Mind a hárman a szentesi határban 
csépeltek és alig két hét alatt 204 
mázsa búzát elvontak a közellátás 
elől. Azaz feketén csépeltek. Lelep-
lezték őket, lefoglalták a gabonát és 
eljárást indítottak ellenük. 

Ingatlanforgalom 
László Lajos és neje megvette 

Debreczeni Imre Külsőecsei 22 kis- j 
hold földjét 4.400 forintért. 

r sport ~i 
Sajtó Börös—Zsoldos rt. 

3:1 (1:0). 
délután 6 órakor kez 
a Rákosi kupa-mérkő-

Vasárnap 
dődtek meg 
zések. 

Kevés de igen harcias közönség 
előtt mérkőzött a Sajtó-Bőrös kom-
binált — a Zsoldos R. T. csapatá-
val. A kezdést jelző sípjel után a 
Sajtó csapata támadásba lendül, de 
az ellenfel védelme Faragó (MÁV) 
irányításával sok szép támadást visz-
sza ver, vagy szögletre ment. Szép 
mezőnyjáték után a 30. percben 
C s e p r e g i szép szabadrúgása a 
Zs. R. T. kapusának hálójában köt 
ki 1:0. Kis civódás a tribünön a 
két drukker tábor között. 

A második félidő váltakozó tá-
A , . . „ ., .. 0 $ madásokkal indul, majd a 10. perc-
örkényi Henrik megvette Rúzs » b e n J u h á s z (M 'AV) szabadrúgását 

Tót szögletre menti. Ismét a Sajtó 
Börös csapat indul támadásra és 
a 20. percben Gyarmati lő gólt 2:0. 
A 30. percben Répa lő szép gólt a 
Sajtó kapujába. Mezőnyjáték után 
a 35. percben Gálfty szép rúgása 
a jobb felső sarokban köt ki 3:1. 

Jók voltak: a Sajtó-Bőrös csapat, 
illetve Ébner, Faragó, Juhász. 

Eredmények: 
Kistelek—Cs. Tisza II. 2:2. Sz. 

Molnár Rozália Nagykirályság 4 hold 
1.300 -öl földjet 10.000 forintért. 

Kovács Sándor megvette Barna 
Lajos Rákóczi Ferenc utca 175 sz 
házát 10 ezer forintért. 

Sipos Erzébet megvette Lantos 
János Klára-utca 5 sz. házát és Al-
sórét 1081 D-öl földjét összesen 
hatezer forintért. 

Beniczki Katalin megvette Hódi 
János Szekfü-utca 2-b. számú házát 
4.500 forintért 

Héjjá József és neje megvette MÁV II.—Szegvári Kendergyár 1:1 
Csongrádi MaDISz 1.—Csongrádi 

[ rendőrség 4:4. Szentesi VAOSz— 
! Csongrádi MADISz II. 13:1 (7:0). 

HMTE II.—KORRON 2:0. 
j Tovább jutottak Cs. Barátság II, 
! Ci. Tisza II. Cs. Madisz I., HMTE 

II., Szentesi VAOSz, SzMTE II., 
í SzMÁV II., és a bőrös-sajtó csa-

patai. 

J 

Dömsödi Jánosné Vekerzug 3 hold 
1068 D-öl földjét 3.000 forintért. 

Trencsik János megvette Pintér 
Imre Alsórét 16 hold 552 öl föld-
jének 4-288 részét 600 forintért. 

Erdei Mihály megvette Székely 
Ferenc Nagynyomás 1280 öl földjét 
2 ezer forintért. 

Pusztai István megvette Rót La-
josné Lakos-utca 16. számú házát 
hatezer forintért. 

özv. Kiss Ferencné megvette Kiss 
Antal ingatlanának 1/8-ad részét 
600 forintért. 

Kádár Ferencné megvette Kovács 
István Kistőke 3 hold 872 öl földjét 
11 ezer forintért. 

Nánási Pál megvette ifj. Bálint : tárgyalás során nem nyert 
lánosné Alsórét 1 hold 1400 öl ^st, hogy a játékvezető 
földjét 4.800 forintért. 

Csonka István megvette Reitenbach 
lstvánné Toldi-utca 9 számú házát 
6 ezer forintért. 

Sebesi Bálintné megvette Papp 
lstvánné Vecseri-utca 22 számú há-
zát 6 ezer forintért. 

Rúzs Molnár Klára megvette Rúzs 
Molnár Rozália Nagykirálysági 1 
hold 600 öl földjét 2 ezer forintért. 

Négyesi János megvette dr. Négyesi 
György Eperjesi ingatlanát 3 ezer 

Mégis a Cs. Barátság 
került be az NB kettőbe 
A Cs. Barálság fellebbezésének a 

fellebbviteli bizottság helyt adott és 
a Cs. Barátság HMTE mérkőzés 
elért eredményét igazolta, mivel a 

biz^nyl-
rövidebb 

idővel hosszabbította volna meg az 
első félidő játékidejét, mint ameny-
nyit a játék tényleg szünetelt. 

; 
R Á D 1 

forintért. 
Balogh János 

tánosné Alsórét 1 
ét 3.300 forintért. 

Dancsó István 
Jánosné 1.200 öl 
rintért. 

megvette Bálint 

megvette Bálint 
földjét 1.920 fo-

Sülyös Antal megvette Bugyi An-
talné Kajáni 1.331 öl földjét 2 ezer 
forintért. 

Bálint 
földjét 

Henrics Leona megvette 
Jánosné Alsórét 1.600 öl 
2.560 forintért. 

Krémer Ilona megvette Bélint Já-
nosné Alsórét 1.300 öl földjét 2,080 
forintért. 

Bozóki József megvette Dóczi 
Sándorné ingatlanát 4.000 forintért. 

Tóth P. Pál megvette Berényi 
László Korsós-sor 14 számú házát 
3 ezer forintért. 

Budapest 1. augusztus 5. 
' 7 30: Izraelita vallásos félóra. 8 00: 

Szórakoztató muzsika. 8.45: Előadás 
az angol falusi iskolákról. 9 00: Szabó 
Géza jazz-együttese. 12.15: A házi-
együttes játszik. 13.15: Az utolsó 

, ól. Gidó Pál előadása 13.30: Ope-
hoiíöÖÓ öllöíd- i «részletek. 14 10: Iskolába indítás. 

14.30: A B u b i vibrafon-együttes. 
15 00: Szövetkezeti negyedóra. 16 00: 
Petőfi világa: Petőfi vilsgtiirei. 16 20: 
A magyar népdal érdekességei 16 50: 
Zenés hirek. 17.20: Az SzDP párt-
hiradója. 17.40: A Hadifogoly Hiradó 
rádióközleményei. 17.45: A Vörös-
kereszt közleménye. 18 00: Hangos 
Hiradó. 18.20: Beethoven: A-dur 
szonáta. 1845: Világhiradó 19.00: 
Előadás a Stúdióban : „Szeníivánéji 
álom*. 20.20: H i r e k , Sporthírek 
21.20: A tüz. 21.35: Schubert: Két 
tétel a d-moll vonósnégyesből 22 30: 
Tölgyessy Júlia magyar nótákat éne 
kel. 23.00: Múvészlemezek. 

Fizessen elő 
Szentesi Lapral 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy az újjáépí-

tési közmunkaváltság 1 napszámbér-
mértéke 2.40 forint. 

A közmunkaváltság havonta min-
den hónap 1. napján esedékes és 
azt a fizetésre köteiezett a hónap 5. 
napjáig póílékmeníesen fizetheti meg. 
Késedelmes fizetés esetében havi 
3°/o pótlékot keli fizetni, pótlék ci-
mén annyiszor, ahány naptári hónap 
letelt, vagy megkezdődött az esedé-
kesség beálltától a fizetés megtör-
téntéig. 

Az a háztulajdonos aki a köz-
munkaváltság beszedése és öefize-
iése tekintetében a jogszabályokban 
meghatározott teendőit egyáltalán 
nem, vagy pedig nem a megszabott 
időben végzik el — amennyiben 
cselekménye súlyosabb büntetendő 
rendelkezés alá nem esik — kihá-
gást követ el és a R I 25. § nak 
(1) bekezdést szerin' büntetendő. A 
pénzbüntetés tekintetében az 1928: 
X. tc és az ezt már módosító 
8960/1946. M. E. srámú rendelet 
rendelkezései irányadók. A pénzbün-

tetés legmagasabb öss¿ege huszon-
négyezer forint. A R. I. 25. §-ának 
(4) bekezdésében foglalt rendelkezés 
a kihágás tekintetében is irányadó. 

Az É . K. M. Ur 18 1 0 9 / 1 9 4 7 . 
számú rendeletével elrendelte, hr.gy 
azok akik a közmunkaváltságukaí a 
mindenkori tárgyhónap 10. napjáig 
nem fizetik meg, illetve azzél hátra-
lékban vannak, a 9000-1945. M . E. 
sz. rendelet 7 § (3) bekezdése 
alapján havi 4 napi természetbeni 
közmunkára vehetői; igénybe a Szen-
tes és Vidéke Gazdasági Kisvasút 
Szövetkeze! részére. 
924. Polgármester 

Vasáruk, 
tűzhelyek; 

zománc-
edények 

szeg, drót, rúfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerez hftő 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

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

IPAROS NŐEGYLET 
kerti 
ünnepélye 

aug 20-án a ligetben 

Megfelelő helyre f a l A l / l p A 
okt. 1 -tői kiadnám W l g l O W 
másfél éves üsző borjúmat máj. 1 ig 
Uj| Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 

PRIMA férfi bakancs terményért 
eladó Honvéd u. 47. 

Borbély berendelés 
van eladó Nagy Sándor utca 13. 

Főszerkesztő. Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szalay J á n o s 

Felelős kiadó.- Nagy MIhély. 
Nyomta a . B a r á t s á g - nyomda 

Fe le lő t n y o n y j a v r r q t ő : Csern«« L, Imre 

5 hold 
A NYILASBAN 

Irta: Sima László 

17. XIII 
Nagyot lélegzett az egész család, 

Ez az alku bizlositotta az építkezést 
mert ha az nem sikerül krajcá- nél-
kül maradnak — és semmibe megy 
az egész tervezgetés. Pedig már 
mindannyian beleélték magukat abba 
a gondolatba, milyen nagyszerű élet 
lesz ott a Nyiiasban, mennyivel 
többre mennek a kertészkedéssel, 
mint a kubikkal, napazámoskodással! 
Égető nem mondta feleségének, de 
az asszony se az urának, hogy 
gondra fekszenek és gonddal ébred-
nek. Mind a ketten mindig számol-
gattak. Az idő pedig haladt. Bizony 
nem kedvezett. A nyári szárazságnak 
most jött meg a leve. Sok volt az 
esős nap. Nem haladt az irtás, nem 
haladt az építkezés. Az volt a sze-
rencse, hogy a téi nem fogolt be 
korán. Decemberre tető alatt volt az 
épület. A nádat ugy vették meg 
másfél annyi frisvágasú nádért, de 
azzal mar nem tö rödöt t Égető. Az 
volt a legfontosabb, hogy a ktilsö 
kamra, meg a? ó lak teteje is nádból 
készült, az ajtók kiteltek azokból az 
ócska deszkákból, amiket a lebontott 
épülettel kaptak. 

Nagy és szép eredmény voit ez. 
Irigyelték is érte Égetőéket. Maga a 
gazdasági tanácsnok is megcsóváltai 
3 fejét, mikor december 10-ikén kint 
járt a Nyilasban és oszlopnak valój 
akácfa iránt érdeklődött. 

— Ezt már nem hittem ám, ÉgetőJ 
— mondta nagy elösmerésse! a 
hangjában. Kend talán az éjszakát) 
is nappallá tette, hogy ennyire ju-
tott. Hanem tanácsolok valamit. Adji 
ezt a kisebbik fiát inasnak a vári 
kerté-zeíbe. Három év múlva fels: 
badul. Kend is szerencsés lesz, 
gyerek is az lesz. Olyan kertészei 
lehet itt, hogy. . . 

— . . . hat év múlva elveszik W 
lünk a földet, — vágott a tanácsnol 
szavába Égető. Hiszen jó is voli 
lehetne is, kellene is, tekintetes urai 
dehat szegényember ne nézze 
nagyra, mert a kicsi is kiszahd 
kezéből. 

— Ejnye, Égető, ne legyen 
ilyen hitetlenkedő. Maga már olyi 
beruházást csinált, hogy a magj 
szerződése már is meg van hosszal 
bitva, de különben is maga a köi 
gyűlési határozat továbbra is biztf 
sitja azoknak az érdekeit, akik érdi 
mesen dolgoznak. A város mégs 
ugyvan, mint egy uzsorás . Aztj 
még mást is mondok magának. 1 

a nagy fia bizonyosan van már 
zennyolc éves. 

— Májusban mul t . . . 
— Látja, ez jól jön. Az öti 

parcella ¡[¡agukhoz az, amelyil 
Nyári Bálint bérelt. Ö meghalt, 
felesége lemondott a parcelláról. Vt 
gye át azt az egy holdat a fia.. 

— Dehát még kiskorú, nem 
het i . . . 

— Nem kerül csak egy 36 kri 
cáros bélyegbe, aztán nagykorú Ifi 
Úgyis megkaphatja, ha maga j<5 
érte . . . Ilyen embernek való ez 
föld, mint Égető Bálinték... 
ez az első szomszédjuk, a 
Csendes Imre dolgozik olyan 
galommal, mini maguk . . . Kár, 
csak két holdat Íratott. Azt mon< 
én, Égető, gondolják meg a dolf 
Nagykorúsittassa a fiát. 

(Folytatjuk) 




