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A szocializmus 
diófája 

Tanyai gazdávai beszélgetek. Húsz 
holdon él ötödmagával, tehát valóban 
dolgozó, küzdő ember. Mikor már 
jól összemelegedtünk, ráfordul a 
szóval a választásokra. A tanyai 
magyar Kételkedő nyugottságával 
mondja: 

— Ez a választás is csak azért 
lesz. hogy legyen. Én nem is sza-
vazok senkire. 

— Dehogynem, — mondom neki. 
— Rászavaz a pártjára I 

— É n ? — neveti el magát. — 
A pártomra? De melyikre, — teszi 
hozzá — mikor én egyikben se 
vagyok benhel Ugy se segít egyik se 1 

— Ugy? — feleltem. — Akkor 
csak egy pártra szavazhat: a Szo-
ciáldemokrata Pártra I 

Rám nél a ..zemeszőgletéből, de 
nem válaszol. Csak néz. Várja, hogy 
én beszéljek. Ekkor fgy szólok: 

— Ültetett maga már diófát? 
— Majd ha bolond volnék — 

mondja hirtelen őszinteséggel. — 
Hiszen az nem nekem terem, hanem 
csak az unokámnak. Sok év kell 
ahhoz, míg a diófának termése leszi 

—- Ez igaz — veszem át a szót. 
— Hát lássa: 

ez a szocializmus is. Diófa. 
A magyar nép diófája. 

Bizony nem most ültették el, hanem 
jó hetvenöt évvel ezelőtt. Igaz sokáig 
nem termett a magyar nép számára, 
mert rossz idők jártak íá. Adó, bank. 
árak, gyárak, tőzsde és mindenki 
aki csak érte: húzta a magyart. 
Maguk csak dolgoztak, verejtékeztek 
mégis mindig szegénységben éllek. 
Ordító nagy szegénységben. Csak 
éppen, hogy voltak, aztán semmi 
más. De nemcsak itt, végig az Al 
földön, az egész országban. M^g a 
diófa: a szocialiszmus is lassabban 
terebélyesedett. Mert nem engedték 
hogy a koronája kiszélesedjen De 
mostmár nagy, hatalmas. Alá állhat 
a magyar nép. Nemcsak betakarja, 
terem is már a számára. 

— Most még nem nagyon — 
veti közbe. — Hiszen szegények 
agyunk mégl 

— Ez igaz, dehát ezt a háború 
okozta. Akár a jégverés, a háború 
« elvert mindent. U/ra kell szántani, 
vetni, hogy azután aratni lehessen. 
Á szocializmus most szánt még 
csak és majd ezután vet, de vetését 
nem néhány nagyúr, nagybank, 
nagygyár, és tőzsdei spekuláns aratja 
•e, mint eddig, hanem az egész dol-
gozó magyar nép. 

A hetvenöt éves diófa most 
v*ük termővé s most hozza 
majd a gyümölcsét a magyar 

népnek: 
Posztnak, értelmiséginek, iparosnak, 
"ereskedönek, vagyis mindenkinek, 

Megvált ják a Szentes—Vásárhe ly 
közti vasúti pályát 

Ismeretes, hogy Szentes—Hódme-
zővásárhely közötti vasúti pálya, 
mind a mai napig helyiérdekű. 
Részvényeinek 80 ö 0-a a vármegyet 
útalapé, mig a fennmaradó 20 szá-
zalék megoszlik Vásárhely, Mind 
szent, Szegvár, valamint a Szentesi 
Takarék és a Magyar Általános 

Hitelbank között. 
Tekintve, hogy ezt a vasúti vo-

nala! megnyitása óta a MÁV tartja 
üzemben és a rai á közlekedő gör-
dülő anyag a MÁV tulajdona, igy 
a közlekedésügyi minisztérium el-
határozta, hogy a Szentes—Hód-
mezővásárhely közötti vasúti pályát 

megváltja az állam részére. 
A megváltással kapcsolatban 12 

tagu bizottság ül össze Szentesen, 
amely a felszámolást megejti és a 
megváltási összeg ellenében az Ál-
lamvasutak tulnjdonába végleg át-
adja a pályát. 

Megszökött a sulyokpárti Hagy Vince 
Külföldről rágalmazza a magyar demokráciát 

Nagy Vince, volt nemzetgyűlési 
képviselő, aki Sulyok Dezsővel 
együtt lépett ki a Kisgazda Párt-
ból es egyik megalakítója volt 
a nemrégiben feloszlott Szabad-
ság Pár tnak : megszökött Ma-

gyarországról. Németország ame-
rikai övezetében a többi haza-
áruló és népellenes politikus-
hoz hasonlóan Nagy Vince is 
nyilatkozatot tett közzé a la-
pokban, amelyekben Magyaror-

szágot és vezető politikusalt rá-
galmazza. Szökését azzal indo-
kolta meg a külföldi lapok tu-
dósítói előtt, hogy el kellett 
hagynia az országot, mert le 
akarták tartóztatni. 

A szentesi iparosok állásfoglalása 
a kiadandó iparosnyugdij ügyében 

A Szentes és Vidéke Ipartestület 
vezetősége a legutóbbi vezetőségi 
ülésen foglalkozott a kisiparosok 
biztosításáról szóló 'rendelettervezet-
tel. Egyhangúlag megállapította, hogy 
azt jelenlegi formájában tárgyalási 
alapul'nem fogadhatja el, meit azt 
az iparosság és az ipartestületek ér 
dekképviseleti szerveinek meghallga-
tási nélkül állították össze. 

A rendelettervezet alapjában elté-
vesztette a célt, mert a szentesi ipa-
rosság, de az ország iparossága se-
hol nem a betegségi biztosításról 
való gondoskodást kérte, hanem év-
tizedek óta iparosnyugdijról beszélt. 
Vezetőségünk a rendelettervezetet el-
vetette és felhatalmazza az Ipartes-
tületek Országos Központját, hogy 

kizárólag iparosnyugdij megvalósítá-
sára vonatkozó rendelettervezetet ké-
szítsen. Amennyiben az igy megva-
lósított nyugdijiervezet a hozzáfűzött 

•remenyeknek megfelel, az iparosság 
módot fog találni arra, hogy az ipa 
rosnyugdijhoz hasonlóan megvalósít 
sa a betegségi biztosítást is, saját 
kebelén beiül. 

Kifogásolta a vezetőség a rende-
lettervezetet azért is, mert a biztosí-
tással kapcsolatban az iparosokra 
újabb különféle bejelentési kötelezett-
séget rónak. Sérelmes a tervezetnek 
a bünteti rendel kezese, mely kimond-
ja, hogy ha a biztosított a biztosí-
tási dijával 15 napot meghaladó ké-
sésbe kerül, kihágást követ el és 
megbüntetendő. Sérelmes a terve-

zetnek az a része is, hogy az OTl-
ban életrehivandó kerületi tanács-
ülések a kerületi pénztárak alá van-
nak rendelve. Már előre megállapít-
hatjuk, hogy a kerületi pénztárak 
választmányában lévő kétharmad 
¡öbbségü munkavállalói csoport bár-
mikor leszavazhatja az iparosokból 
álló tanácsülés javaslatait. Az iparos-
nyugdijat havi 200-300 forintig álla-
pítsák meg, ne pedig a tervezethez 
hasonlóan 40-90 forint megállapítás-
sal. Ez az összeg semmi körülmé-
nyek között se biztosítja az elaggott 
öreg iparos megélhetését. 

A kisiparosok nyugdija megvaló-
sítására vonatkozó törvénytervezet 
kidolgozására az IPOK-ot kérik' fel. 

aki ezt az országot a munkájával 
gyarapítja. Ezután már nem kizá-
rólag néhány tízezreknek lesz jó-
dolga ebben az országban, hanem 
a dolgozók millióinak. A magyar 
nép diófája: a szocializmus bizo-
nyítja ezt. Ezért nőtt, élt és maradt 
meg hetvenöt évig. Olyan izmos, 
erős már, hogy messze ellátszik s a 
távoli országok diófái is felé zúgnak 
Integetnek bólogatnak a magyar nép 
diófájának, mintha csak mondanák: 
testvér, végre nálatok is más szelek 
fújnak I 

— Nem tagadom erre már én is 
gondoltam, — mondja őszintén a 

hallgatóm, aki eddig úgy nyelte a 
szót, mint a föld a jó esőt. — Be* 
vallom: valamit látok, ami nem volt 
eddig. Hát csakugyan lesz itt még 
jobb világ? 

— Lesz csak ki kell várni. De 
előbb össze kell fogni. Bele kell a 
diófába kapaszkodni, azérl a magyar 
nép diófája. Védeni, gondozni kell 
és termésére vigyázni. 

— Mindent megértettem, — áll 
fel megilletődve a hallgatóm. — 
Most már tudom, hogy nékem is, 
mindannyiunknak, a szocializmus 
diófája alatt a helyünk. Most már 
tudom hova fogok szavazni . . . 

A meleg idö 
tovább tart 

Hazánkban hétfőn a hőmérséklet 
30 fokig emelkedett, egy-két helyen 
Zalaegerszegen és Pécsett azonban 
a 35 fokot is elérte: Nyugat felöl 
megnövekedett a felhőzet, több he-
lyen volt záporeső, zivatar. Az éj-
szakai lehűlés gyengült. 

Várható időjárás ma estig: Déli, 
délnyugati szél, felhőátvonulások, 
többfelé főleg a délutáni és az éj-
szakai órákban záporeső, zivatar. A 
meleg idő tovább tart. 
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Szentképek alá akasztotta gyermekeit 
egy halálra szánt asszony . * 

Budapestről jelentik: Éjszaka, a 
rendőri ügyeletre, rémült hangon 
azt telefonálta egy soroksári MnV-
tiszt, Újvári Gyula, hogy jöjjenek 
gyorsan, a felesége szentképek alá 
akasztotta a kisgyermekeit 

— Élnek még? — volt az első 
kérdés 

— Már nem, meghaltak. Az asz-
szony is. 

A szörnyű családirtás hirére a 
központi ügyeiet rendőri szakcso-
portja gépkocsin robogott ki Sorok-
sárra, Vecsési-út 45. s/ámu házba. 
A földszintes hte kétszobás lakásá-
é n rendőri bizottság görcsös zo-
kogásban találta Újvári Gyulát, aki 
vallomását folyton megszakítva adta 
elő a borzalmas családi dráma 
előzményeit. 

Újvári Gyula és felesége — a 
környék lakói szerint — évekig szép 
házasságban éltek. Nem volt vesze 
kedés közöttük" megértették egy-
mást. Azonban ez csak látszat voít, 
mert egy év óta napirenden volt 
közöttük a civódás, és pokollá tet-
ték egymás életét. 

Vasárnap délelőtt a férj és fele-
ség összeült és megbeszélték, hogy 
legjobb lesz, ha szép csendesén el-
válnak, csak a két gyermekük, a 6 
éves Ilona és a két és féléves Gyula 
sorsát nem tudták eldönteni. A be-
szelgc ésböl újból veszekedés keie?-
ke~eit, amelynek végeztével Újvári 
felugrott és köszönés nélkül elment 
sétálni a ligetbe. 

Éjjel félkettőkor tért haza Csen-
getéskor. nem nyitott, k kapui, mire 

a kerítésen át bemászott, majd meg-
kerülve a házat, a konyhaablakon 
belépett a lakásba. Oít hiiotti csend 
fogagta: Újvári gyanakodva nyitott 
be a szobába, majd mikor felgyúj-
totta a villanyt, eléje tárult a bor-
zalmas látvány. A szentképek alatt 
a hatéves Ilona es két és félédes 
Gyula lógott fe akasztva. Másik 
falon pedig az anya. A MÁV-tiszt 
kétségbeesetten próbált segiteni 
családján, azonban akkor, azok már 
halottak voltak. 

A vizsgálat* során MdtrOlt, hogy 
Ujváriné először a kisfiát akasz-
totta fel és addig leányát a kony-
hában tarlotta. Majd a leányért ment 
vissza és ann?k halála után önrna 
gávaí végzett. A borzalmas családi 
ügyben tovább folyik a vizsgálat. 

Ország - Világ 
Magyarország Európa egyik leg-

jobban ellátott országa, — mon-
dotta dr. Erőss János közellátás-
ügyi miniszter. 

Egyes budapesti -inpilapok sze-
rint Sulyok Dezső, a feloszlott Sza-
badságpárt vezére útlevelet kért 
Svájcba, és valószínűleg még a 
választások élőt* elutazik Magyar-
országról. 

Műtét után meghalt az uruguay-i 
köztársaság elnöke. 

N^pbiróság elé állítják Maniu?, a 
föloszlatott román Parasztpárt össze-
esküvő vezérét. 

A román hírszolgálat jelentése 
szerint a meleg Bukarestben elérte 
az 50 fokot. 

Megkéseltek egy szentesi tisztviselőt 
Kísí. György Mikíó, 4(féves Jókai 

utca 45 szám alatti lakos, tisztviselő 
5-én este az állomáson ellenőrzést 
tartott Az ellenőrzés' után ismeretlen 
tettesek megtámadták, duluKudás fej-

lődöíf ki közöttük és megkéselték. 
A mentők beszállították a kórhazba 
állapota súlyos,. de nem életve-
szélye^ 

Szabadcukor érkezeti 
A közellátási minisztérium, tekintettel a hároméves terv kezdetére sza-

badcukroí utalt ki a 12 é\*n aluli gyermekek részére. 210 mázsa cukorról 
van szó, mely a napokban fog forgalomba kerülni, természetesen h .íósagi 
áron. * 

Itt emiitjük meg, hogy a népjóléti miniszter 23 mázsa cukrot juttat 
toti a kórházak, napközi otthonok, s egyéb szociális intézményi k részére. 
Ebből a mennyiségből 2 mázsa 60 kgr. Hódmezővásárhelyt illeti, a meg-
maradt mennyiség pedig a vármegyéé. 

Szentesi cserkészek 
tábori élete 

A napokban gyermeknapot tartot-
tunk a mátrafüredi c.erkésztáborban. 
A gyermeknap lényege az, hogy egy 
napig a tábor vezetését a legkisebb 
fiúk veszik át. Úgy kezdődet, hogy 
az egész vezetőség kora hajnalban 
kirándulásra ment Galyate őre. L?g-
utóljára a parancsnok űr hagyta el 
a tábort, átadva a ve/.et ség búcsú-
levelét egy cserkésznek. A levél tar-
talmazta a tábori vezetőség lemon-
dását és egyben közölte Elekes Ist-
vánnak táboiparancsnokká, Cáák Jó-
zsefnek napos tisztté és Csányi Fe-
rencnek szakáccsá való kinevezését. 

Elekes Pista 10 éves, most vé-
gezte a 4-ik elemit, ő a legkisebb a 
táborban, de azonnal feltalálta ma-
gát: Térdigérő sípot akasztott a 
nyakába, belefujt és rendelkezett: 

— Parancsnokhelyettes legyen 
Réhbeli Sz. László, segédtisztek pe-
dig Csák József, Komár József, Eper-
jesi Lajos, Szabó Tibor és Vida 
Szűcs István. Az őrsök pedig válasz-
szanak maguk közül őrsvezetőt. 

A 9—12 évesekből álló tisztikar 
megalakítása után Csák Jóska 9 éves 
napostiszt ur hangja hallatszott: 
„Tessék szives lenni a zászlónál so-
rakozni I* Ima, zászlófelvonulás és 
reggeli következett. Azután a szol-
gálatos Örs a konyhára vonult dol-
gozni, Csányi és Vukovics főszakács 

urak vezetésével. A többiek nappali 
örségre mentek. 

Ebédre kolbászos krumplipaprikás 
készült, amely ugyan inkább leves 
volt, mint paprikás, de ízletes volt. 
A délután kondérmosással, szabad 
foglalkozással és rőzsegyüjtéssel telt 
el. Délután a rendőrség megtekin-
tette a tábort, hogy az új vezetőség 
nem cseiekedett-e valami titkos dol-
got. Eljött a leánycserkésztábor veze-
tője is, aki szintén a parancsnokot 
kereste ¿s Pista láttára nagyon cso-
dálkozott, hogy parancsnokunk má-
ról-holnapra igy összement. De azért 
átadta a tábor részére a vasárnap 
esti leánycserkész táncösszejövetelre 
szóló meghívást. 

A vacsora eredetileg piritolt tar 
honyának készült, azonban a kiosz-
tás idejére ebből is leves lett. ízre 
ér. mennyiségre nézve viszont kifo-
gástalan volt. 

Tábortűr,' ima, zászlólevonás, ta 
karodó és lefuvás gyors egymásu-
tánban pergett le. Az egész nap 
méltó befejezése az lett, hogy a 
„nagyok" éjjel az egé<z őrséget el-
lopták, sőt még a parancsnokot is, 
majd riadót fúvattak s Veke^di na-
postiszt bejelentette a hatalom visz-
szavéielét. 

Baranyai István 

Malomellenőrzések 
A Közelátási Felügyelőség rajta 

ütésszuűen éjszakai razziákkal el 
lenőrzi a tanyavilág malmait. Fel-
jelentések ér eztek ugyanis, hogy 
éjszakánként feketén őrölnek egves 
tanyai malmok s feltűnő jelenség 
volt az is, hogy a nagy városi mal-
mok a kis külső m ilmokhoz viszo-
nyítva sokkal ki.ves.bb várnkeree 
tet tudnak besolgái'atni. Tehát a 
helyzet a?, hor,y 3z őrő'nivaió a 
t'nyai malmokba szorttl Ezeket a 
malmokat az ellenőrük eddig ke-
vé>b'-.é látogatták, de most a fel-
ügyelőségnek ¡udomá-ára ju ott, 
hogy ezek a legális őrlések mellett 
minden esetoen meg nem engedett 
őrléseket is elfogadnak. 

Már a,: első Komoly ellenőrzés-
nek meglett az Lred'nénye. Felje-
lentés történt az fgyik tanyai ma-
lom ellen, hogy ¡szakánként feke 
tén őröl. Negyedikéről 5 ére virradó 
éjszaki a? ellenőrök a rendőrség 

segítségével rajtaütöttek e;en a bi-
zonzos tanyai malmon. Nagy Huza-
vona után sikerült behatolni s kö-
rülbelül 100 q búzát találok, méh-
ről a tulajdonos nem tudott kellő 
felvilágosítást adni A gabonát azon-
na- lefoglalták s a vizsgálat meg 
fogja álíapitaní, hogy mennyi ebből 

"a fekete őrőlnivaló 0 

Ugv a malmokat, mint a L őröltető 
kOzö-séget figyelmezteti a Közellátási 
Felügyelős^, nogv ezek a razziák 
csík erősödni fogft'k s mikor mun-
kások tízezrei dolgoznak minimális 
fejadag mellett, ne próbálkozzék 
senki törvé yellenes uton meg nem 
engedett előnyöket biztosítani maga 
számára. Nc próbálja senki fekete 
csatornákba engedni a demokráqp 
számára életet jelentő kenyeret, mert 
minden kerülő uton a hatóság éber 
szemmé őrködik az ellátatlanok ér-
dekei fölött. 

Mezőgazdasági szemle 
Betegbiztosítás az öt holdon 

aluliaknak Eddig csak 1 holdon 
aluli törpebirtokosok estek betegbiz-
tosítási kötél ezettseg alá. A minisz-
tertanács most ugy határozott, hogy 
szép ember 1 helyett, már most élet-
belépteti az öt holdon aluliak beteg-
biztosítását is. 

A gabonaőrlésről. A közellátási 
miniszter rendelete szerint tilos olyan 
gabonát őrölni, vagy darálni, "mely-
re a malmoknak nincs engedélye. A 
porlás és vám levonása után búzá-
ból 25 % finomlisztet, legalább 50 
% os egyséí-es kenyérlisztet, rozsból 
70 % rozslisztet, árpából legalabb 
65 %-nak megfelelő lisztet kell a 
molnároknak kiadni. Búzából 25 
kétszeresből 30, árpából 35 % kor-
pát is kell az őröltetőnek kiadni. 

Kik igényelhetnek sertéspestis 
elleni szérumot? A földművelés-
ügyi miniszter rendelete értelmében 
kedvezményes sertéspestis elleni szé-
rumot a következők igényelhetnek : 
A földreform során fö.'dhözjuttatot 
tak, a konvenciós gazdasági alkal-
mazottak, a mezőgazdasági munká-
val élethivatásszerűen foglalkozó 

földmunkások, valamint azok a kis-
gazdák, akiknek tíz holdnál nincs 
több földjük. Az igényléseket szep-
tember 30 ig kelt benyújtani a vár-
megyei Gazdasági Felügyelőséghez. 

Megjelent a kolorádó bogár. 
A burgonyatermés legszörnyűbb ve-
szedelme, a kolorádó bogár Magyar-
országon is feltűnt. Illetékes hely a 
legnyomatékosabban felhiv minden 
gazdát, hogy burgonyatábláját állan-
dóan és gondosan vizsgálja át. Haw 
a leveleken rágó, hátán 10 fekete" 
csíkkal tarkázott, agypgsárga, fényes 
bogarat, vagy körtealaku vérpiros, 
esetleg narancssárga színű lárvákat 
talál, a fertőzött helyet jelölje meg 
és a kártevőből néhány darabot do-
bozba, vagy zárt üvegbe gyűjtve, 
azonnal adja át az elöljáróságnak. 
Ugyanígy kell eljárni, ha á burgonya-
levél fonákján sárga petecsomókat 
találnak. 

- Számláló lapod kitöltéséhez 
kötelességed figyelni arra, hogy ne 
maradj kl a választól névjegy-
zékből. 
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f f I R E K . I Hárman a libával 

ígér a Hold 
Az emberiség a régi világban sok 

csudálkozással nézett a Holdra. Nem 
tudta megmagyarázni változásait és 
valami különös isteni erőt látóit 
ezekben a változásokban, amelyek-
nek értelmét szerette volna megol-
dani. A régi mondák ezerféle mesét 
őriztek meg a Holdról és mondjuk 
meg azt, hogy a ma embere is haj-
lamos a holdbabonára. Nekem most 
hirtelen eszembe jut 1944 októbere. 
A kalendáriumban jártas ember 
tudta azt, hogy ebben az évben ok-
tóber arról lesz nevezetes, hogy két-
szer újul benne a Hold. És nyom-
ban hozzáfűzték a reményteljes jós-
latot, az a hónap, amelyikben két 
szer újul a Hold, meghozza a nagy 
változást, a háború végét. Hát a 
háború szentesi vonatkozásban csak-
ugyu'< végétért októberben. Én azon-
ban most utólag a két Hold ujulús-
hoz azt a megállapítást fűzöm, hogy 
az ország újjászületését hozta. Ez-
idén augusztusban kétszer telik meg 
a Hóid. Holdtöltével kezdődött au 
gusztu és Hokltö!tével fejeződik be. 
A hároméves terv augusztus 1-ével 
indult meg a valósiilás felé. Szeret-
ném hozzáfűzni azt a reménységet, 
hogy ez u kettős holdtölte a három-
éves terv* megvalósulását hozza meg. 
Én ne',: vogyok babonás, de a Hold 
változásai engem is megtöltenék sej-
telemmel, aggodalommal, vagy re-
ménnyel. A kelő Holdat szeretem, 
az aj Hold reménységgel tölt el, a 
fogyó Holdtót pedig felek. t (xa) 

— Naptár. Augusztus 6. szerbi 
rom. ka ;. Urunk s*ine v. P ro i s t áns 
Berta. A nap ké! 4 20 órako:, nyug-
szik 19.12 órakor A hold ke! 21.23 
orakor, nyugszik 8 41 órakor. 

—; Ügy ele les gyógyszertárak : 
Augusztus 8-isí Cselkóné, valamint 
hhvas tan inak ügyeletes szolgálatot. 

— Mozik m ű s o r a : B a r á t s á g 
Mozgó: Leányálmok (oia-z film Alidc 
Vali szereplésével). Szabadság Moz-
gó : Ma nincs előadás. 

— Szentesi hetipiac jelentősége 
a jelek szerint megnőtt. A hétdeji 
piac méretei olyan nagyok voltak, 
mim évek óta alig- És nemcsak a 
kö/vetlen környékről jöttek be a 
heti piacra, hanem eljöttek Csongrád-
ról, Szegvárról, Mindszentről, sőt 
Hódmezővásárhelyről és Orosházáról 
is sokan. 

— Olcsó text i láru. A háioméves 
terv gondol a kispjnzü dolgozók 
textilellátásának fokozottabb megja-
vítására is. Még ebbin a hónapban 
elkezdik 75 ezer öltöny féifi szövet-
ruhának az elkészítését, jóminőség-
ben. A tiszta gyapjú férfiruha ára 
391 forint lesz. Most kezdik el a 
pamutból készült tízmillió pár „terv-
harisnya*4 gyártását. A gyermekha-
risnya 4 40—9.20, a női harisnya 
7.40-8.40, a férfi zokni 6 6 0 , - 7 
forintba fog kerülni. Egyéb textil-
árukból is fognak tipusárulcat készí-
teni, amelyeknek gyártására kötelezni 
fogják a gyárakat. 

— Csempészbandát leplezett 
le a vásárhelyi rendőrség. A gaz-
dasági rendőrség vásárhelyi csoportja 
leleplezett egy batronyai csempész-
társaságot, amely tiz lovat, két tehe-
net, zsirszódát, cukrot és sok más 
egyebet csempészett át a román-
magyar határon. 

Ez már megint borzasztói Ez 
a rettentő nagy drágaság . . . . 

Nemcsak vidéken, hanem a fő-
városban is unos-untalan ezt hallja 
már az ember. Szegény asszonyok! 
Milyen sóvárogva nézik a szép fala-

i tokát, vagy a jó falatnak valókat. 
Mert van minden. Csak egy nincs. 

.; Elégséges forint. 
> Erről beszél négy asszony a pesti 
j piacon, pedig* nem is ösmerik egy-
j mást. A közös pénztelenség össze-
i hozta őket.. Mit lehetne venni és mit 
! lehetne főzni ?1 
! — Tudják mit, — kiált föl az 
| ¿gyík Megveszünk ketten egy 
j nagy libát. 

— Vagy hárman, — javította ki 
a harmadik. Miközben a negyedik 
gyorsan tovább ment. ő ebben a 
társas üzletben, sajnos, n^n lehet 
b e n t . . . 

Igy töitént. Hárman megvették a 
8 kilós libát. Három asszony, más-
más ^házbar. lakva, de. ugyanabban 
a lömben. És a „tömbliba" sárgás 
rózsaszínben terül el az egyik szatyor-
ban és az asszonyok közül 2—2, 
fölváltva cipeli az édes terhet, mi-
közben a h a r m d i k ügyelve kiséri 
ökci, mint valami rendőrségi fő-fő-
felügyelő . . . 

Hitler 
be akarta vezetni a 

t ö b b n e j ű s é g e t 
A .svéd könyvpiacon nagy szen-

zációt kellet» Him.nler magáníitkárá-
nak kiadott emlékirata. A könyv 
eddig teijesen ismeretlen részieteket 
rneGtvl el Hitler és Himmler viszo-
nyáról. A k.t őrült négyszemközti 
megbeszéléseiken fantasztikus ter-
vekkei foglalkozott Az egyik terv 
szerint Hi i ; „ végső győzelem 
utun* azt akarta, hogy minden 40 
éven aluli német férfinak két fele-
sego legyen és ezt a rendszert fenn 
anaria tartani mindaddig, amig a 
germán, nép elérte volna az 500 
milliós lélekszámot. 

— Változatlan úgy az élőbarom-
fi, valamint a tojás beszolgáltatási 
ára. Tudvalevőleg bizonyos.mennyi-
séget a termelőknek be keil szolgál-
tatni. Ugyanekkor megjegyezzük, 
ho^y a beszolgáltasson felüli élő-
baromfi, valamint a tojás teljesen 
szabadon értékesíthető. 

— Szeptember 5-én nyílik meg 
a Budapisti Ószl Vásár. Ez lesz az 
első nagyszabású igazi békebeli 
Vásár. Ipari és mezőgazdasági vo-
nalon a legkülönbözöbb, értékes, 
szép termékeket s gyártmányokat 
mutatják be. Már ezideig 300 kiál-
lító közöné, hogy a legKülönfelébb 
cikkeivel emelni akarja a vásár 
színvonalát. Egyébként a vidéki ér-
deklődők 5 0 % os vasúti kedvez-
ménnyel utazhatnak fel a fővárosba 
és onnan haza. 

— Rendelet a diftéria-oltásról. 
A népjóléti miniszter újra szabályozta 
a gyermekek diftéria elleni kötelező 
védőoltását. Eszerint minden gyer-
meket háromizben, először életének 
6 és 13. hónapja között, másodszor 
18. és 25. hónapja közölt, harmad-
szor éleiének 7. évében diftéria elleni 
védőoltásban keli részesíteni. 

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

Lefejezte anyósát 
egy olasz menyecske 

Egy porciai parasztlány tavaly 
férjhezment. De valóságos pokol 
volt az élete, mert anyósa állandóan 
üldözte és kínozta. A fiatalasszony 
gyakran panaszolta szüleinek, hogy 
addig nem lesz nyugta,* amig férje 
anyját meg nem öli. Szombaton az-
tán megint felindul an állított be 
szülei házába és elmondta, hogy 
megfojtotta az anyósát. Apja és 
anyja nem hittek neki. A fiatalasz-
szony egy darabig erősködött, majd 
hazarohant, baltával levágta a már 
halott anyósa fejét, kendőbe takarta 
és este a sötétben letette szülei há-
zának küszöbere. A kendőre egy 
cédulát tűzött a következő szöveg-
gel : „Most már elhiszitek?„ 

A rendőrség a hihetetlennek tet-
sző rémregény „hősét" latartóztatta. 

Pártélet 
Augusztus 6 án szerdán este 7 

órakor a Pártszervezet székházában 
(emeleten) Vaosz üzemi pártnap. Elő-
adó; Farmasi Iinre. 

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 órakora pírtszervezet székházában 
(földszint nagyterem) pártest. 

Augusztus 9-én délután 1 órakor 
az OTI üzemi pártszervezet részére 
paitnap. Előadó; Juhá z Jánosné. 

— 4 
Folyó hó 13 án szerdán este 7 

órakor a kereskedők súlyos prob-
lémáját és feladatát ismerteti Völgyi 
Vilmos, a szociáldemokrata Keres-
kedők Országos alelnöke. Kérjük, 
hogy minden kereskedő a sajat és 
családja érdekében jelenjen rneg 
Kossuth utca 26 sz. a helyiségünk-
ben. 

Csongrád vármegye Szociálde-
mokrata Párthoz tartózó vagy ro-
konszenvező orvosait f. hó 10-én 
vasárnap de. 10 órára fontos meg-
beszélésre tisztelettel meghívjuk Kos-
suth utcai párthelyiségünk nagyter-
mébe. 

— Minden kommentár nélküL 
A Dunántúli Népszava beszámol 
arról, hogy hivatalosan is Pécshez 
csatolták Mecsekszhbolcs nagyköz-
séget s ezzel teljesült a pécsiek régi 
vágya : 85 ezer lakosa lett Pecsnek. 

— Állást kapnak a tanítói ok-
leveles B listások. A ku tus> minisz-
ter rendeletet adott ki, amely lehe-
tővé teszi nemcsak ianügyi vonalon, 
hanem más hivatalokban B listázot-
tak átvételét is, abban az esetben, 
ha tanítói oklevéllel rendelkeznek. A 
rendelet szerint azok a pedagógusok, 
akiket mint létszámfelettieket bocsá-
tottak el. régi állásukba is vissza-
vehetők, vagy tanügyi közigazgatás-
ban alkalmazhatók. 

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

Megfelelő helyre t A f o l A r A 
okt. 1-től kiadnám l t g l t g | o r t 3 

másfél éves üsző borjúmat máj. l-ig. 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 
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Ne titkold 
hova tartozol, viselj 
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r SPORT ~1 
LABDARÚGÁS 

Az SzMTE 
választmányi ülése 

A SzMTE választmánya nagy fon-
tosságú határozatokat hozott. Meg-
állapította a labdarugó szakosztály 
jövőbeni munkaterét s megválasztotta 
a szakosztály elnökének az ismert 
sportembert: S/ántai Lászlót. Csü-
törtökre megalakítja a labdarugó 
szakosztályt s reméljük, hogy a 
munkára vállalkozó sportemberek 
szívvel-lélekkel fognak dolgozni min-
dent félretéve az egyetemes szentesi 
sportért. A választmányba Szalay 
Jánost lapunk felelős sze?kesztőjét, 
Téli Istvánt, Samarjai Tiboit meg-
hívták. A pénztári jelentés szerint 
junius 30 ig bevétei: 15.689.96 fo-
fint, kiadás: 15.429.97 forint, kész-
pénzmaradvány : 259 forint 99 fillér. 
A jelentés szerint sürgős szükség 
lenne 16 pár cipőre, dresszre s 
labdára. Mindez 3000 forint kiadást 
jelent. A választmány elhatározta, 
hogy kéri magát a szegedi alosz-
tályba beosztani, mert a hirek sze-
rint Bácsalmás, Baja, stb , becsato-
lásával elviselhetetlen terhet róna a 
a DLASz a SzMTE-re Anyagi bázis 
lenne a delelő bérletének megszer-
zése. Mi hisszük, hogy a^ város 
sportszerető vezetősége segítségére 
siet a Munkás T. E. nek. 

— mati — 

Kupa hirek 
l Hétfőn este megtörtént az új sor-

solás! E szerint augusztus 11-ig a 
. következő mérkőzések kerülnek le-

játszásra : 
Cs. Tisza II.—Cs. Barátság II. 

» Vezeti Szentirmai. 
Sz. MÁV II . -HMTE II. Vezeti 

Horváth. 
• VAOSz—SzMTE II. Vezeti Salánki. 

Bőrös-Sajtó válogatott—Csongrádi 
Rendőrség. Vezeti Rizsányi. 

Megjegyezzük még, hogy a« va-
sárnap lejátszott Csongrádi MaDISz 1. 
— Csongrádi rendőrség eldöntetle-
nül végződött mérkőzésből újabb 
sorsolás folytán a rendőrség csapata 
jutott tovább. 

A SzMTE sportműsorán 
a következő vasárnapokon a Békés-
csabai Előre, az orosházi MTK és 
a vásárhelyi VÍVÓ csapatai szere-
pelnek. t 

— mati — 

Hirdetmény 
A belügyminisztérium Választási 

csoportjának értesítése szerint azok 
a hadifoglyok, akik augusztus hó 
14. napjáig lakóhelyükre hazaérkez-
nek, számlálólapot igényelhetnek a 
városháza 42. számú szobájában és 
azt kitöltve a központi összeiróbi-
zottságnál kell beadni. 
942. Polgármester« 
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Rövidesen megindulnak 
a 3 éves terv munkálatai | 

A munkanélküliség problémájá-
nak megoldása érdekében az Állam -
építészeti Hivatal egyik mérnöke a* 

'mai napon Budapestre utazott, hogy 
az újjáépítési minisztériumban igé-
nyelje azokat az összegeket, melyek 
a hároméves terv megindulásához 
szükségesek. Amint az összeg ki-
utalása megtörténik, az első évben 
tervbevett munkálatok azonnal meg 
fognak indulni, s jelentős számú 
munkanélküli fog munkához, meg-
élhetéshez jutni. 

Gyújtogatás 
Vasárnapra virradó éjszakán óriási 

tűzvész pusztiíott Sárospatakon. Ki-
gyulladt az egyik hengermalom s a 
tűz pillanatok alatt átcsapott az 
olajütőkre és a gabonaraktárakra. 
Az oltás szinte lehetetlen volt. Va-
sárnap egész délelőtí hatalmas lán-
gokkal égett a malom és a kör-
nyező épületek. Egy vagon gabona 
3 vagon liszt, 20 mázsa olaj, 3 va-
gon napraforgómag és 3 vagon 
korpa teljesen elégett. 

A hivatalos vizsgálat megállapí-
totta, hogy gyújtogatás történt. A 
nyomozást ebben az irányban is ki-
terjesztették. 

Iparos élet 
Az Ipartestület elnöksége ezúton 

is felhívja az iparosok figyelmét 
arra, hogy az iparosdalárda tagjai a 
próbákra szorgalmasan járjanak el, 
mert aug. 20 án teremavató ünnep-
ségen a dalárda is szerepelni fog. 
Felkérjük azokat az iparosokat, akik 
be akarnak lépni az iparosdalárdába, 
ezirányu szándékukat jelentsék be a 
dalárda karnagyánál. A dalárda pró-
báit minden kedden és pénteken 
este 8—10 óráig tartja. 

— Jelentkezett a cigánykirály-
jelölt. Budapesten is sok baj van a 
cigányokkal. Szombaton elfogtak és 
bekísértek a főkapitányságra egy 22-
tagú cigányokból álló betörőbandát. 
Később ünnepélyes menetben több-
száz cigány közeledett a főkapitány-
ság felé. A mf.net, élén. Német 
Bacskó cigányvajdával, bevonult a 
bünügyi osztály vezetőjéhez, ahol a 
vajda előadta, hogy a cigányok meg 
rerdszabályozásának" egyetlenegy 
módja volna, ha a rendőrség őt ki-
nevezné a cigányok királyának, ö 
azután rendet tudna tartani. El-
mondta, hogy néhány héttel ezelőt! 
már a belügyminiszterhez is bead-
vánnyal fordult ebben az ügyben. A 
rendőrség megnyugtatta Német Bács-
kót, hogy kérését továbbítani fogja 
az illetékes hatóságokhoz. 

— Csőre töltött p isz to ly . . . A 
miskolci rendőrség államvédelmi osz-
tálya fegyverrejiegetés miatt letartóz-
tatta Fiala Józsefet, a volt Szabad-
ságpárt titkárát és főszervezőjét. Fia-
iénál csőre töltött pisztolyt taláitak 
16 tölténnyel, lakásán rengeteg sajtó-
terméket őrzött 

— Elvtársak! A Szociáldemo-
krata Párt plakátjait helyezzétek 
el ablakaitokban, kirakataitokban. 
Ott senki sem todja letépni. 

M O Z I 
Leányálmok 

A Barátság-Mozi mai műsorán az 
olasz filmgyártás kimagasló alko-
tása, .Leanyálmok" szerepel. A film 
főszereplője Alida Vali, aki az egész 
világ mozilátogató közönségének 
kedvence. A» műsor keretén belül 
személyesen fellép Borra, a zseb-
metszök királya, aki meg nem ma-
gyarázható és utánozhatatlan bű-
vészmutatványokkal ejti csodalatba 
a közönséget. A tegnap esti előadás 
zsúfolt ház előtt zajlott le. Aki még 
nem látta a műsort, a mai napon 
megtekintheti, de ajánlatos jegyről 
eiőre gondoskodni. A jegyhez 50 
filléres mfisormegváltás kötelező. 

Ingatlanforgalom 
Orosz Ferencné megvette Hering 

Irén Bercsényi utca 40. számú házá-
nak felereszét és Nagy hegy 983 
négyszögöl földjének 1/3-ad részét 
összesen 4 000 forintért. 

Mucsi Mihály megvette S. Szabó 
János Kristó Nagy Islán utca 6. 
számú házát 6 0 0 0 forintért. 

Halász Szabó lstvánné megvette 
ifj. Kohut Jánosné Futó Zoltán u. 
29 számú házát 4 500 forintért. 

Nemes Mária megvette Orosz Imre 
Jókai u. 47 számú hazát 4.000 fo-
rintért. 

Balogh Ferenc megvette Szeder 
Ferenc K. tehenesi 492 négyszögö 
ingatlanának felerészét 300 forint I 
étt. 

Balogh Ferenc megvette Váradi 
Bá intné Külsőithenesi 687 négy-
szögöl iöldjét 250 forintért. 

Kotvics V. Imre megvetie Répa 
Ferenc Alsórét 1570 négyszögöl föld 
jét 1.200 forintért. 

Fekete János megvette Borbás Ist-
ván Nagyhegy 398 számú hazának 
felerészet 3 000 fori itért. 

Darabos Ferenc megvette Jáhász 
József Nagykirályság 2 hold 650 
négyszögöl földjét 5.000 forintért. 

Dóczi Antal megvette Antal Zol-
tánné Bercsényi u. 52 számú házát 
5.000 forintért. 

Áfra Sándor megvette Berki La-
josné Pöltemberg utca 18 számú 
házának fele részét 1.500 forintéit. 

Magyar József megvette Hevesi 
József né bereklapos 1.100 -öl 
földjét 1.000 forintért. 

Orosz János megvette Molnár 
Klára Alsórét 1 hold 200 D-öl föld-
jét 3 000 forintért. 

Zsellér János megvette Kiss Im-
réné Ddmjanics-utca 20 számú házát 
6.000 forintért. 

Szántó Andor megvette dr Róth 
Lajosné Apponyi-tér 31 számú há-
zát 35.000 forintért. 

PRÍM* fér fi bakancs terményért 
eladó Honvéd u. 47. 

ELVESZETT' julius 31-én a vá-
rostól Királyságig egy fekete bőr-
tárca, a megtaláló a benne lévő 200 
forintot tartsa meg. az összes irato-
kat pedig szolgáltassa be kiadóhi-
vatalunkba, ahol illő jutalomban ré-
szesül. 

Főszerkesztő • Sima László. 
Felelős szerkesztő: S z a l a y J á n o « 

Felelős kiadó: Nagy Mihály . 

Nyomta a .Bará tság" nyomda 
Felelő« a v a a d a v e z e t ő : CseTDM L. Imre 

Menetrendváltozás 
Értesítjük az utazó közönséget, 

hogy a délután 15 óra 28 perc-
kor induló félegyházi vonat, 
mától kezdve 14 óra 10 perckor 
fog indulni. 

— Pálinkázás után Szeles Mi 
hály és Fürj Mátyás csanádpalotaí 
lakosok egy cséplőgépnél dolgoztak. 
A cséplés befejezése után az egyik 
csárdában barátságosan pálinkázri 
kezdtek. Hazafelé menet valamin 
összeszólalkoztak, ökölre mentek, de 
néhány perc múlva kibékültek és 
békésen folytaiták utjukat. Később 
az egyik utcasarkon ismét, össze 
vesztek és Fürj a nála lévő favilki-
val kétszer fejbevágta Szelest, aki 
elvesztette eszméletét. Ezután Fürj, 
mint aki jólvégezte dolgát, hazament 
és lefeküdt Szelest másnap hajnal-
ban talalták meg a járóketf-K. Fürj 
Mátyást előállították a makói kapi 
tányságra, Szelest pedig éietveszélyes 
sérüléssel beszállították a kórházba 

— Egy leány volt a kődobáló 
„szellem*'. Mátyásföldön több, mint 
egy hét óta arról beszélgettek, hogy 
a László-utcai egyik há/.ban titokza-
tos szellem ad jelt magéról, éjsza 
kánkent. így váratlanul megszólalt a 
csengő, tegladarabok, tetöcserepek 
huilottak, az ablaküvegek betörtek, 
úgy hogy nemcsak a kutyák, hanem 
a macskak is rémülten menekültek 
Jelentelték a dolgot a rendőrségnek. 
Lesbenálltak és éjfél után elfog'ák a 
szellemet egv 16 éves leány szemé-
lyében. Mindent bevallott, még azt 
is, hogy parityába belehelyezett ka-
vicsdarabokat és azokat dobta ki 
százméter távolságra 

Szociáldemokrata földművelés 
ügyi értekezlet A földművelésügyi 
minisztérium ylkalmazotlainak szo-
ciáldemokrata csoportja Gyuián srak 
értekezletet tartott. Takács Ferenc 
elvtárs, földművelésügyi államtitkár 
hangsulyo.ta. hegy pártunk a föld 
mfives nép érdekében mindent meg-
tesz, hogy munkájában segíthesse é.; 
erinik érdekében biztosítani fogja, 
hogy a földművelésügyi minisztérium 
szociáldemokrata tisztviselői minden 
tudásukkal és igyekezetükkel a pa-
rasztság rendelkezésére álljanak. 

R Á D I Ó 
Budapest 1. augusztus ft. 

7.30: Reggeli zene. 800 : A tüdő 
tbc jelentősége, megelőzése és gyó-
gyítása. 8 25: Szórakoztató muzsika. 
9 00: Fátyol Jancsi cigányzenekara, 
12:15: Brahms: G dur szonáta he-
gedűre és zongorára. 12 45: Az Ecole 
Normálé Superieure. 13 00: Balázs 
Béla szalonzenekara játszik. 14.10: 
Fényes Kató énekel. 14.30: Az új 
építészet alapelvet. 14 45: Kereszt) 
Jenő orgonál. 16.00: Könnyű zene. 
16.35: Ady emlékek. 17.10: A Hadi 
fogoly Hiradó rádióközl. 17 15: A 
Vöröskereszt közlem. 18.00: Madár-
dalok. 18 25: Apám hegedűjének tör-
tenete. 18.50. Uj kamarazene 19 30: 
Falurádió 20.20: A közönség kér-
dez . . . az illetékesek felelnek. 20 40: 
Fodor János énekei. ' 2100: Heti 
szemle. 21.25: Időszerű kérdések 
Kassai Qéza előadása. 21.40: Hang-
lemezek. 23 30: Hangképek a BLKE 
nemzetközi teniszversenyéről 22 45: 
Poulenc- trió. 23.05: Lantos Oiivér 
énekel, Tnbányi Mihály zer.ekara 
játszik. 030:,Hírek eszperantó n y j -

Szoftafesfést 
* cimfíüíü, mázolást 

legolcsóbb árban készít 

Pusztai József 
festőmester 

L a k á s 
Honvéd i 

IPAROS NŐEGYLET 

kerti 
ünnepélye 

aug 20 án a ligetben 

Borbély berendezés 
van eladó Nngy Sándor utcri 13 

Augusztus 6. 

Leányálmok 
Főszerepben: Al LIDA VALI. — Műsorunk keretén belül feliép. 

B O R R A 
a zsebmetszök királya 

Előadások kezdete hé tköznap : V« 7. l / * 9. vasárnap V« 5. >/« 7, V* 9 

Vasáruk,, 
tűzhelyek; 

zománc-
edények 

szeg, drót, rdfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedönél 

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

Becsüljük meg 

A FORINTOT7 
M i n d e n t 1 helyen legolcsóbban. 

Divat , rövidáru 
és piperecikkek 

Lőwynél 
Kossuth u. 18 




