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Közveszélyes .gyári gyujtogatúkat tartóztattak le 
Myugatos tisztek vezetésével, politikai okból követik el a merényletek sorozatát 

Julius elseje óta alig mult el nap, 
hogy egyik, vagy másik gyár tele-
pein ne gyuiladt volna ki épület, 
vagy raktát. Igen gyorsan földeri 
tették, hogy a legtöbb esetben gyúj-
togatás történt A gyakori ismétlő-
dés azt is nyilvánvalóvá tette, hogy 
tervszerüek a merényletek. A bu-
dapesti Bazilika égése zavart és 
gyűlöletet akart támasztani, ország 
szerte. A Beszkárt legnagyobb re-
mizének felgyuj'ásával, amikor kö-
zel száz villamoskocsi elégett, a 
budapesti közlekedést próbálták 
megbénítani, hogy a főváros mesz-
szebb fekvő gyá.aiba és más üze-
meibe a dolgozók minél nehezebben 

jussanak el. A Ganz hajógyárban 
felidézett tűzzel a folyóinkon való 
szállítást igyekeztek rontani és a 
Jóvátételi hajógyártást gátolni. 

Legutóbb a MÁV budapesti, 
Andrássy-uti központi palotájában 
már hetyke elszántságuk névjegyét 
adták le. Beférkőztek abba a te-
rembe, ahol az ország hídépítési 
terveit tartották, s az uj hida*< mo-
delljeit sorakoztatták. És ott a köz-
pontban idézték fel a tüzet. 

De folytathatnánk hasábokon át. 
Mindent-öss'zegezve, látnivalóan a 
3 éves beruházási program gátlása 
céljából gyújtogatnak a nép ellen-
ségei, a mindenre elszánt banditák. 

Több gyujtogatót őrizetbe vettek 
A gyakori tüzesetek arra kész-

tették a belügyminisztérium állam-
védelmi osztályát, hogy megtegye a 
megelőző intézkedéseket a gyújto-
gató bandák megfékezésére. Az 
erélyes intézkedések következtében 
sikerüli a minimumra leszorítani a 
szabotázs-akciókat, amelyek «ma már 
meghiúsulnak a gyári munkásság 
éberségén és józanságán. 

Gyári őrségek és házirendőrségek 
ügyelnek a termelés folytonossá-
gára és igy a szabotázs kísérletek 
jórészt csirájában megbuknak. 

Ennek ellenére a nyugatos tisz-
tek által vezetett robbantó különít-
mények nem adják fel a küzdelmet 

és mindent megpróbálnak, hogy 
hároméves tervet megbuktassák. 

A demokrácia ellenségei az egyik 
nagyipari vállalatnál ujabb akciót 
terveztek és robbantásokkal, gyuj 
togatásokkal akarták a termelést 
megakadályozni. 

Az iiletékes hatóságok hetekig 
tartó nyomozások után őrizetbe vet-
tek több egyént, kik a gyárat alá akar-
ták akná?ni és pusztító tüzeket akar-
tak előidézni. 

A politikai rendőrség az őrizet-
bevételekkel felszámolta a tervezett 
akciót és mcgir.dito'.ta a nyomozást 
a felbujtók kézrekeritésére. 

Rombolók a nyomdában 
Hétfőn reggel megdöbbenéssel 

állapították meg a pécsi Uj Du-
námul szerkesztőségi és kiadóhi-
vatali tagjai, hogy az éjszaka fo-
lyamán ismereílen személyek felfor-
gatták a szerkesztőséget és a ki-
adóhivatalt, feltörték a fiókokat és 
több értékes dolgot magukkal vit-
tek. Percek alatt megállapították, 
hogy hiányzik a szerkesztőség nagy 
szuper világvevője és egy táskairó 
gép. Ugyanakkor megdöbbenéssel 
állapították meg azt is, hogy fontos 
iratokat és bizalmas pártutasitáso-
kat is elloptak a titokzatos éjszakai 
bűnösök. 

Még folyt a szerkesztőségi vizs-

gálat, amikor a nyomdai személyzet 
jelentette, hogy nem tudják meg-
kezdeni a munkát, mert mind a 
négy szedőgépet megrongálták. A 
géprongálást laikus ember követ-
hette el, mert csupán a kiváltópál-
cákai görbítette meg, amit még az-
nap nelyreállitottak. 

A szerkesztőségből eltűnt iratok 
azt bizonyitják, hogy az éjszakai 
betörésnek politikai háttere van. 
Erre mutat az is, hogy a pénztáros-
nő fiókjában lévő 360 forintot érin-
tetlenül hagyták a betörők. A rend-
őrség megindította a nyomozást a 
betörés politikai hátterének földe-
rítésére, s a tettesek elfogására. 

SS őrnagy a gyujtogatók élén 
Megírtuk, hogy Sárospatakon, az 

ottani legnagyobb malom gyanús 
körülmények között éjszaka kigyul-
ladt és leégett. Már az első vizsgá-
lat megállapította, hogy gyújtogatás 
történt. Tanuk akadnak, akik elmon-
dották, hogy fölismerték az egyik 

menekülőt, aki SS katona volt. 
Ezen a nyomon tovább indulva, a 
miskolci határvadászok megállapí-
tották, hogy olyan volt SS katonák 
gyújtogatnak az ország északi ha-
tárrészein, akiknek a parancsnoka 
Mendel volt SS őrnagy. Ezek a 

banditák a háborúból visszamaradt 
robbanószerekkel, géppisztolyokkal 
vannak ellátva s abb^n az esetben, 
Ita valamilyen gaztettet magyar te-
rületen követnek el és az üldözők 
nyomukba érnek, hirtelen átvágnak 
a határon és átszaladnak szlovák 
területre. 

A határvadászok már többizben 
tűzharcba keveredtek a banditákkal. 
Nem egyszer vérnyomok jelezték, 
hogy a gyujtogatók és merenylők 
közül egy, vagy több megstbebült, 
esetleg ineg is halt, azonban sebe-
sültjeiket mindig magukkal viszik, 
nehogy támpontot adjanak arra, 
hogy kik voltak a banda tagjai. 
Megnehezíti a nyomozást az is, 

hogy a lakosságnak egy része ment 
és bujtatja ezeket a merénylőket 
Élihez a magaviseletükhöz hozzájá-
rul az, hogy az SS rablók arannyal, 
ékszerrel és nemes vaiutával is ren-
delkeznek, azokkal fizetnek, azok-
nak, akik segítségükre vannak. De 
még sokan a miatt is félnek tőlük, 
mert ha valamelyik paraszt el-
árulta őket, azt igyekeztek elhur-
colni. Nem egyet közülük rettenete-
sen megkínoztak. 

A hatóságok mindent elkövetnek, 
hogy ezt a veszedelmes társaságot 
minél előbb ártalmatlanná tegyék. 
Mindet esetre legnagyobb kárt a 
sárospataki hengermalom elham-
vasztásával okoztak. 

A belügyminiszter megnyugtató Ígérete 
Azok a svábok, akiknek Német-

országba való szállításuk csak idő 
kérdése, azonban bizonyos okok 
miatt még mindig nem tudják őket 
az országból elvinni, az utóbbi he-
tekben feltűnő támadó magatartást 
tanúsítanak a magyar telepesek 
iránt. Látnivaló, hogy egymással 
összebeszélnek, csoportokba verőd-
nek és ugy nappal, mint főleg éj-
szakánként merényletekre vetemed-
nek. Több dunántuli községben 
robbanószerrel és aknával idéznek 
föl rémületet. Az egyre vakmerőb-
ben ismétlődő jelenség mtett kül-
döttség utazott fel Budapestre s a 
belügyminisztériumban konkrét pa-
naszokat adott elő. A küldöttséget 
fogadta Rajk László belügyminiszter 
s amikor a panaszokról a minisz-

tériumban előzőleg befutott jelen-
tések után a küldöttségtől is értesült, 
a következő megnyugtató választ 
adta : 

— tori a maguk legnagyobb pa-
naszát, a merényleteket illeti, meg-
ígérhetem, talán még haza sem ér-
nek, már is erőskezű kiszálló bi-
zottság jelenik meg a helyszínen, 
hogy rendet teremtsen. A főbaj 
persze az, — folytatta a belügy-
miniszter —, hogy a svábok még 
mindig nincsenek kitelepítve. Amint 
tudják, a szovjet hatóságok ép a 
napokban tették lehetővé, hogy 50 
ezer svábot azonnal áttelepítsünk 
Németország szovjet övezetébe. Ezt 
a kitelepítést a legrövidebb időn 
belül elintézzük. 

Csongrád megye területén is érvényes 
a statárium 

A szegedi törvényszék Csongrád 
megye városainak és községeinek 
nagy félives piros plakátokat kül-
dött. 

A plakáton, hirdetmény formájá-
ban, a kormánynak az a rendelete 
olvasható, amely azonnali hatállyal 
kihirdeti a rögtönbiráskodást a gyuj-
togatókra; a gyújtogatás -kísérleté-
nek elkövetőire, és azokra is, akik 
valamilyen formában segítették, vagy 
segítik a gyuj'ogatókat. 

A gyujtogatók és tettestársaik bün-
tetése ; halál I 

A plakátok megérkeztek Szentesre, 
Csongrádra, Szegvárra, Mindszentre, 
tehát a mai napon már teljes szi-

gorúsággal érvénybe lépett a statá-
rium. Még a legkisebb gyújtogatás 
esetén is az ítélet csak halálos 
lehet. 

Balesetek 
Nagy Ilona 17 éves törökszent-

miklósi lakos augusztus 5-én össze-
veszett az apjával. A vita közben az 
apja bicskával homlokonszurta. Nagy 
Ilonát beszállították a szentesi kór-
házba, állapota súlyos, de nem élet-
veszélyes. 

Táborosi József 21 éves csongrádi 
fiatalembert szerdán a ló fejberugta. 
Életveszélyes sérüléssel beszállították 
a szentesi közkórházba. 
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A magyar parasztsággal 
a győzelem felé 

Választások előtt vagyunk. Ebben 
a komoly történelmi időben szólunk 
ismét a magyar föld dolgozóihoz, 
akiket 75 év óta annyiszor hívtunk 
szervezkedésre, öss<:e'lartásra Ez a 
küzdelem a földért, a szabadságért, 
az emberi jogokéit és a parasztság 
társadalmi megbecsüléséért folyt. 

Mert emlékezzetek csak rá, hogy 
nem is olyan régen jogtalan és 
semmibevett osztálya volt a társa-
dalomnak a parasztság. Egyedül 
csak a Szociáldemokrata Párt volt 
védelmezője és öntudatra ébresztője. 
Ennek a pártnak évtizedes küzdel-
mei és nevelő munkája készítették elő 
az útat a fölszabaduláshoz. Az a 
tény, hogy már a földműves nép is 
birtokában van azoknak az anyapi 
és erkölcsi javaknak, amelyek lehe-
tővé teszik a demokrácia kialakulá-
sát, az a Szociáldemokrata Pál l küz-
delmének eredménye. 

A ^Szociáldemokrata Párt akkor 
állt a dolgozó parasztság ügye mel-
lé, amikor még üldözött p'irt volt, a 
földműves nép jogtalan, elnyomott 
osztály. Most. amikor a szociálde-. 
mokrácia küzdelmeinek eredménye-
ként birtokában van a demokratikus 
jogoknak, neki kell a Szociáldemok-
rata Párt mellé állniá, hogy teljes 
legyen a felszabadulása. 

A Szociáldemokrata Párt meg 
akarja valósítani a programját. De 
ez csak úgy lehetséges, ha a magyar 
nép akaratából megszerzi a törvény-
hozói és kormányzati hatalmat. Va-
gyis, ha a mostani választáson a 
legtöbb szavazatot kapja. 

Mit jelent a földműves nép szá-
mára az, ha a Szociáldemokrata Párt 

megkapja a szavazatok többségét? 
Jelenti elsősorban a demokratikus 

államrend megszilárdulását. Politikai-
lag ez a legfontosabb, mert csak egy 
demokratikus államrend biztosithatja 
a dolgozó nép jogait, szabadságáí, 
valamint gazdasági és szellemi föl-
emelkedését. 

Jelenti a dolgozó parasztság gaz 
dasági megerősödését és boldogu 
lását. 

Jelenti az új és igazságos adó-
rendszert, az adómentes létininimu 
mot. 

Jelenti a népi szociálpolitika ki-
építését. 

Jelenti az emberies megélhetést a 
föld nélkül maradt munkásságnak. 

Jelenti a mezőgazdaság iparosítá-
sát és általában iparosított Magyar-
országot. 

Jelenti a független Magyarországot 
s emellett jó barátságot és együtt-
működést a szomszéd népekkel. 

Ezeket jelenti a szociáldemokrata 
program. Ezeknek megvalósításáért 
harcoljunk egy emberéleten át. t 

Ha tehát a magyar nép akarata 
egyezik a mi akaratunkkal, akkor 
most itt az ideje, hogy a Szociál-
demokrata Párt zászlaja alá sorakoz-
zon. A szociáldemokrácia a maga 
igazságainak hirdetésével már eddig 
is életre keltette a rombadöntött or 
szág feiíámadásának reménységét. Ez 
a reménység most már valósággá 
válik, ha a választási agitáció! és 
küzdelmet lankadatlanul és azzal a 
nemes elhatározással folytatjuk, hogy 
ebben a küzdelemben a Szociálde-
mokrata Pártnak győzni.! kell 1 

Lapzárta után érkezett 
Pewer Károly belépett az cgyfK polgári pártba 

« • W f f á v c l uevszintén a Pártválasztmánnyal és a Pártkongresz-
szussal de ó h a t a t l a n u l nemcsak szembekerültek a dolgozó 
munkástömegekkel, hanem az azóta is folytatott magatartásukkal 
kárt igyekeftek tenni a magyar proletariátus összességének, -
most nyíltan odaálltak az egyik ellenzéki polgári p ó t h o z és ezzel 
betetőzték magatartásukat. 

Peyer és néhány társa magatartásával veszteség nem ért ben-
nünket, hanem csak tisztábbak és egységesebbek lettünk. Egyéb-
ként, hogy miért követ e el Peyer par társával együtt ezt a jóvá-
tehetetlen árulást, ennek indito okaira legközelebb visszatérünk. 

• 

Munkát kapnak a szentesi 
hazatért hadifoglyok 

Vajda Imre polgármester a na-
pokban Budapesten, az újjáépítési 

i minisztériumban járt, hogy a haza-
térő hadifog yok foglalkoztatására 

; anyagi ahp <t teremtsen. ígéretet 
: kapott 46 340 furint kiutalására, 
1 mely augusztus második felében fog 
! megérkezni. A vármegyéhez már 

leküldtck erre 74.338 forintot. 
— Ezekből az összegekből fogunk 

munkalehetőségeket teremteni, — 
mondotta a po gármester — s az 

' üzemi terv szerint a* következő 
• munkálatokat végtezetjük e l : A 
! földreform során visszamaradt föl-
í deken öntöző gazdálkodást lé e 

sitünk s 250 folyóméter hosszúságú 
csatornát épifünk, 20 ezer forint 
költséggel, úgyszintén vízlevezető 
csatornakat, 8000 fm. hosszban. A 
város terü etén kétoldali utpatkázást 
tízezer fm hosszban, 15 ezer forin-
tos költségben. A kaszárnya terü-
letén lévő utak egyengeiését és 
rendbehozatalai szintén ebből a 
pénzből fogjuk fedezni. E célra 
7500 forintot fogunk fordítani. 

Mindezen munkalehetőségek a le-
helő legrövidebb időn belül meg 
fognak indulni s minden munka-
nélkül álló hazatért hadifogolynak 
kenyeret fogunk biztosítani. 

Választási tudnivalók 
A számlálólapok összeszedése meg-

történt. Aki még nem kapott szám 
lálólapot, forduljon a helyi Szociál-
demokrata Pártszervezethez. Az ösz-
szeiró biztosok feladata mostmár az 
hogy a beszolgáltatott számlálólapok 
alapján ideiglenes névjegyzéket ké-
szítsenek. Külön névjegyzéket kell 
készíteni a visszautasitottakról. Ezt 
a munkát augusztus 10 ig kell be-
fejezni. A választásokban résztvevő 
pártok mindegyike kap egy példányt 
a jegyzékből. Amennyiben partszer-
vezeteink augusztus 10 én nem kap-
nánk meg ezt a jegyzéket, úgy ha-
ladéktalanul sürgessék meg. 

A belügyminisztérium intézkedik 
a hadifoglyoknak a szavazáson való 
résztvételéröl. E szerint azok, akik 
augusztus 14-én állandó lakóhe-
lyükre hazatértek, számlálólapot igé-
nyelnek, kitöltik és a bizottsághoz 
benyújtják. Akik 14 ig nem érkeznek 
haza azokról a hadifogolytáborban 
külön jegyzéket -készítenek, erről 
kivonatot kapnak s amennyiben ide-
jében hazaérkeznek a kivonat felmu-
tatása mellett bárhol szavazhatnak. 
Azok a hadifoglyok, akik augusztus 
31-én Debrecenben tartózkodnak 
ott fognak szavazni és ezt a debre-
ceni eredményekhez számítják. 

Összesítő bizottságok figye 
lem! 

Dr. Solti László helyettes polgár-
mester Csongrádmegye alispánjának 
7.000-63/1947. számú rendelkezése 

alapján tudomás és miheztartás vé-
gett közli, az összeiró bizottságok 
elnökeivel, hogy az összeiró bizott-
ságok ülései zá'tnak tekintendők és 
azokon a bizottság tagjain és segéd-
személyzetén kivü! mások nem ve-
hetnek részt. 

A a szentesi 22. és 35. szavazó-
kőrből a felszólítás ellenére sem ér-
keztek még be a választási adatok. 
Ugyanez a helyzet Csongrádon ahol 
huszonnyolc körzőből csak hiányos 
adatok érkeztek. Biks és Pusztaszer 
község néhány választási körzeténél 
is hasonló mulasztások történtek. A 
belügyminisztérium választási cso 
portjának távirata alapján az alispán 
utasította a pártokat, hogy figyel-
meztessék az összeíró biztosokat a 
rendeletek pontos és határidő sze-
rinti betartására. 

M é g m a m e g k e z d i k 
a S z e n t e s - b e r k i ut ép í tését 

Csongrádmegyében-a n.unkanél-
küliek helyzete igen súlyos. Most, 
amikor az Or zágos Tervh vatal a 
vidéki munkák beosztását is irányít-
va, ellenőrzi, a Szentesen székelő 
megyei hivatalok foglalkoznak ezzel 
a kérdéssel Igy smdán Erdei Mi 
hálynál, min? aki a FÉKOSz országos 
alelnöke, megjelentek Kökény Mih ly 

| a köz'ekedési minisztérium budapesti 
| kiküldötte, S . V; János f mér« >.k és 

Prohás/ka József tanácsos az Állam 
| építészeti Hivatal részéről, valamint 
I Török János, a FÉKOSz megyei tit-
I kárja. 

Erdei Mihály vázolta, milyen sú-
yos a nje^yei munkanélküliek jelen-
legi helyzete és meiyek azok a fel-
adatok, á.r.elyek pyors megoldásra 
várnak. Az értekezlet során több 
munka megndiiását tervbe vették és 
azokat fölterjesztik a Országos Terv-
hivatal elé, a.ne'y sürgősen dönteni 
fo£. Az első eredménykép, az Állam-
épitészeti Hivatal még a mai napon 
megindiiji a Szentes berki útépítési 
munkáit és 50 kubikust azonnal föl-
vesz. Eszel a munkával két nagy 
kanyart küszöbölnek ki. 

BARATSÁG-MOZG 3 
Augusztus 7. 8. 

Csintalan lányok 
A legragyogóbb francia vígjáték. (A fiatalság filmje) Főszereplők : 

Danielle Darieux. Legújabb hiradó 

Előadások kezdete h é t k ö z n a p : »/« 7 . ' » /« 9. v a s á r n a p »/« 5 . V« 7 . V« 9. 

Amihez nem kell 
kommentár 

Szentes város vezetősége, demo-
kratikus pártjai és nem utolsó sor-
bin áldozatkész társadalma úgyszól-
ván a semmiből kaparta elő a ke 
reskedelmi iskolát, amelynek létesíté-
sévé évtizedes vágyunk teljesült. 
Most, amikor arról van szó, hogy a 

kiadásokat vállalni kellene, a kultusz-
minisziérium a Iegmerevebben elzár-
kózott ez elől. 

Ugyanakkor meg kell említenünk 
azt a hirf, amely a napokban jutott 
tudomásunkra: Hódmezővásárhelyen 
állami támogatással kereskedelmi kö-
zépiskolát létesítenek. Ehez igazán 
nem kell kommentár. 



75 év óta a dolgozóké a Szociáldemokrata Párt. Erre szavazz! 
H I K E K 

P O R T R É 
Nagy Vincéről 

Sose szerettem, de kénytelen va-
rryok róla irni. Bekövetkezett az, 
amit mindig vártam tőle. Befejezte, 
teljessé tette az árulást. Valamikor 
régen, ezelőtt 44 esztendővel együtt 
dolgoztunk, sőt egy szakmábon dol-
goztunk a „Független Magyarországu 

cimű budapesti lap szerkesztőségé-
ben. Mind a ketten politikai ripor-
terek voltunk. Vincének elve a na-
gyöt mutatás és a semmit dolgozás 
volt. Nagyszerűen tudta adni a jól-
értesültet s mikor egy-egy riportja 
megjelent, nyomban követte a cáfo-
lat Megtörtént vele, hogy az egyik 
függetlenségi vezérférfiú szájába 
adott egy nyilatkozatot, amely való-
sággá kompromittálta az akkori 
baloldali ellenálást, s. amiből egy 
hang se volt igaz. Vince azonban a 
köcsögkalapban és a gérokban be-
vei ekedte magát Károlyi Mihály ke-
gyeibe és mindannyiónk nagy meg-
lepetésére az első forradalom máso-
dik belügyminisztere lett. Akkor se 
volt .más, mint a Sulyok pártban, a 
most feloszlatott nemzetgyűlésben: 
nagyhang, semmi tudás, törtetés, 
tolakodás. Mikor az új nemzetgyű-
lésben legelőször felszólalt, az volt a 
meggyőződésem, hogy Vince „kifutja 
magát.14 Csakugyan kifutotta magát, 
eljutott u Sulyok pártig és ennek 
egyébb konzekvenciája nem lehetett 
mss, mint szökés az országból. Ré-
gen kellett volna. A mult idők tör-
ténelme újult meg az ő esetében, 
karriert csinált mogának egy ember, 
aki nem volt méltó arra, hogy szó-
baálljanak vele. Természetesen az 
ilyen kerriérek vége a mocsárban 
van. 

Sima László. 

— Nap ár. Augusz:us 7. csütör 
tök róm kat. Kajetán hv. rrotesiáns 
Ibolya. A nap kel 4 28 ónkor, nyug-
szik 19.12 órakor. A hold kél 21.40 
órakor és lenyugszik 9.49 orakor. 

— Mozik műsora B a r á t s á g 
Mozgó: Csintalan lányok. (Francia 
n Danidle Darieux szereplésével). 
Szabad ág Mozgó: Szerelmi négyes 
(Allan Jones és Rosemary Lami fő-
szereplésénél.) 

~ Ügyeletes gyógyszertárak: 
Augusztus 8-ig Cselkané, valamint 
Havas tartanak ügycietes szolgá-
latot. 

— Szerdán volt a legnagyobb 
hőség Szentesen. A hőség már 
•iinte a kibirhaíall .nsagig fokozó-
dott. Kedden Vásárhelyen és a Vihar-
sarok egyes helyein volt kisebb esi'-, 
de a hőmérséklet nem változott lé-
nyegesen. Szentesen a hí mérő teg-
nap 36 fokot mulatott árnyékban. 
A déli órákban Budapesten és a 
Duna-Tisza közén órákig tarló Jva-
tarok voltak. A budapesii rádió vi-
harszünetet tartott s ezért az időjá-
rás jelentést nem tudtuk felvenni. 
A lapok időjárásrovatai szerint a 
meleg néhány napon belül lassan 
csökkeni fog. 

Ki ismerte őket ? 
A honvédség igazolásáról szóló 

1945 május 26 án kelt 24.30/eln. 
tg biz. 1945 H. M. sz. rendelet 
11. S-a abpján a Szentes városban 
iakoit dr Nagy Emil százados, aki-
nek lakása Szentesen 1940 julius 
16 tói 1943 december 15-ig beje-
lentve volt, és Jeszenák Béla száza-
dos, akinek lakása Szentesen Bálint' 
u. 1. alatt 1940-tól 1944 ig volt, 
igazolásukat a budapesti 1. honvéd 
kerületi parancsnokság iga?oló bi-
zottsága folyamatba tette. 

Felhívom mindazokat, akik az iga-
zolás alá vont fentneve*eit személyek 
olyar: magitartásáról, vagy cselek-
ményéről udnak, amely a magyar 
nép érdekeit sértette, vagy sérti, ezt 
és az erre vonatkozó bizonyítékokat 
a bizottság elnökének, Walter Ferenc 
ezredesnek, Budapest IV., Veres 
Pálné-utca 1., szóban vagy írásban 

•haladéktalanul jeleatsék be. Az írás-
beli bejelentés csak akkor vehető 
figyelembe, ha a bejelentő nevéí és 
lakcímét is feltünteti. Az igazoló bi-
zottságnak teit bejelentés esetében a 
bejelentő ellen az 1944. XVI. t. c. 
20 §-ába ütköző cselekmény miatt 
eljárást indítani nem iehet. 

Szentes város 
Nemzeti Bizottsága 

— Értekezlet a Duna-Tisza 
csatorna ügyében. Ma, délelőtt 10 
órakor íartjak a megyeházán az ér-
dekelt hatóságok és testületek, a ti-
szai és körösi érdekeltség a nagy 
érdeklődéssel várt Duna Tisza csa-
torna értekezletet, amelyen a föld-
művelésügyi minisziérium vízügyi fő-
osztályának küldöttei is megjelennek. 
Az elnökség az érdeklődőket is szí-
vesen látja. 

Dalárdisták figyelmébe. A 
péntek c .̂i próbán a kiskunhalasi 
daiosünuepélyre v a l ó benevezési 
ügyben dönr a dalárda. Ezért ininden 
dalos megjelenését kéri az elnökség. 

— Szabad a sertéshús a ven-
déglökben. A magyar Közlönyben 
megjelent közellátásügyi miniszteri 
rendelet szabaddá 'eszi a sertéshús, 
vagy sertésht's felhasználásával ké-
szitrtt éte1 kr ek a vendéglátó ipari 
üzemekben való kiszolgálását. 

— Hazajöttek a cserkészek. A 
szentesi cserkészek többhetes mátra-
fü'tdi tábo.ozása végetért és a fiuk 
a napokbin hazaérkeztek Szentesre. 
Valamennyien jó egészségben vannak 
és alaposan megerősödtek a nyara-
lás alatt. 

— Felhívjuk a vendéglátó ipari 
(korcsmáros) szakosztály tagjait, hogy 
folyó hó 8 án este 7 órakor az Ipar-
testületben megjelenni szíveskedjenek. 

Elnökség. 

— A húsipari munkások ma, 
csütörtökön délután 4 órakor feltét-
lenül jelenjenek meg, munkabeosztás 
végett, a szokott helyen. 

Vezetőség. 

— A városi 48 as ifjúsági bi-
zottság ma este 8 órakor üiest tart 
a városháza közgyűlési termében. 
Az ifjúsági szervezetek pontos és föl-
tétlen megjelenését kéri az elnökség. 

Dráma az 
áttelepülés miatt 

A budaőrsi repülőtér közelében 
Budai Árpád gépszerelő az egyik 
arra haladó személyvonat elé vetette 
magát. Meghalt. Búcsúlevelében azt 
irta, hogy felesége és gyermekei, akik 
szlovák származásúak, ragaszkodtak 
az áttelepüiéshez. ó azonban erről 
hallani sem akart és inkább a ha-
láiba menekült. 

A r e n d ő r s é g megállapította, 
h o g y B u d a i é s f e l e s é g e 
között napirenden volt az összetűzés 
az áttelepülés miatt. A veszekedés 
addig fajult, hogy a férfi kalapáccsal 
támadt a feleségére és azt életveszé-
lyes fejsebekktl szállították a kór-
házba. A merénylet után az asszony 
még kevésbé akart férjéve| együtt-
maradni, ezért választottax Budai a 
halált. 

— Felhívás az SzMTE összes 
játékosához! Az új labdarugó 
szakosztály vezetősége felhívja a já 
tékosok figyelmét, hogy ma délután 
pontosan 6 órára jelenjenek meg a 
sportpályán. Ekkor fog az új vezető-
ség bemutatkozni; számbaveszi a 
játékosokat és az új tréner szak-
szerű vezetésével megkezdődik a 
rendszeres edzés. 

— Borzalmas férjgyilkosság. 
Az államrendőrség Örizetbevette 
Almási Mih^iyné, bökönyi földmives 
asszonyt, aki férjét megfojtotta, majd 
húga segítségével az istállóban fela-
kasztotta, hogy öngyilkosság látszar 
tát keltse. A kihallgatás során az 
asszony azzai védekezett, hogy férje 
féltékenysége miatt pokol volt az 
éleie. A töévényszék rövidesen meg-
tartja a főtárgyalás! a gyilkosok 
ügvében, akiknek teste tele van sé-
rülésekkel, karmolásokkal, me'yeket 
a haldoklótól kaptak a szörnyű élet-
halál harc folyamán. 

— Pálinka helyett lugkő. Anda 
János zalaegerszegi földműves lúg-
követ vásárolt és azt egy pálinkás 
üvegben, a szekrényben helyezte el. 
Hprváth István a barátja, látogatóba 
ment hozzá. Krnálta, hogy igyon pá-
linkát. Horváth a szekrényhez ment, 
ahol azelőtt is mindig ugyanazon a 
helyen volt a pálinka, kivette a ma-
rólúggal töltött üveget és jót húzott 
belőle. Anda azonnal észrevette a 
végzetes tévedést, de már késő volt: 
Horváth szörnyű kinok között meg-
halt. Andát a zalaegerszegi törvény-
szék gondatlanságból okozott ember-
ölés vétségéért 500 forint pénzbün-
tetésre itéite. 

— Mert nem adott kenyeret. 
Tóth.Kálmán debreceni sütőmester 
üzletébe beállított Varga Lajos és a 
lejárt mult havi kenyérjegyre köve-
telt kenyeret. Amikor a pék a ke-
nyér kiszolgálást megtagadta, szidal-
mazni kezdte a péket, majd a -zseb 
késével összeszurkálta. A közelből 
előhívott orvos részesítette első se-
gélyben Tóthot. Varga ellen megin-
dult az eljárás. 

— Számláló lapod kitöltésénél 
kötelességed figyelni arra, hogy ne 
marad] kl a választól névjegy 
zékböl. 

„Egy marék búzát 
a hadifoglyokért 

A nagy választási előkészületek 
közepette azokra is gondolni kell, 
akik hosszú várakozás után haza-
érkeztek, vagy ezután érkeznek: ha-
difoglyainkra. Soknak sem családja, 
sem hajléka nincsen, aratás idején 
nem tudott dolgozni, mert nem volt 
itihon, vagy betegsége miatt munka-
képtelen. Akik itthon voltak és ke-
nyeret kerestek: a dolgozó paraszt-
ság hozzon áldozatot és ajánljon fel 
számukra egy marék búzát. 

A „Siess, Adj, Segits" mozgalom 
megbízottai, a 48 as ifjúsági bizott-
ság tagjai a napokban elindulnak 
városunk határába, hogy önkéntes 
munkájukkal segítsenek a rászorul-
takon. Indul a gyűjtés. Adományá-
ról minden adakozó hiteles nyugtát, 
kap. Csak egy marék búzát a hadi-
foglyokért I 

— Vacsora Budán . . . Egyik 
budapesti lap írja: Balogh István, 
volt miniszterelnökségi államtitkár, 
jelenlegi pártvezér, es'e nőismerős-
sével az egyik hires vendéglőben 
szórakozott. Mulatozás közben sza-
porán sorakoztak a finom butéliák 
a páter asztalán s az éjféli órákban 
a szomszéd asztaloknál ülők derülve 
láthatták, hogy az illusztris pártve-
zér egyre növekvő mámoros hévvel 
és fővel igyekezett elsajátítani a tör-
zsökös budai polgárok szeszes szo-
kásait. 

— Aranyat talált a disznó. Ber-
ger Rudolf már régen följelentést 
tett a rendőrségen, hogy ismeretlen 
tettesek ellopták fél kiló aranyát és 
háromezer dollárját, amelyeket de-
portálása előtt elásott. A gyanú Miski 
Istvánra terelődött, aki kihallgatása 
folyamán elmondotta, hogy a hatal-
mas értékeket a disznójuk túrta ki 
a földből. Mindössze 100 dollárt 
költött el, a többit tőle is ellopták. 

Pártékt 
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) párlest. 

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

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 saját és 
családja érdekében jelenjen meg 
Kossuth utca 26 sz. a. helyiségünk-
ben. 

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

Aug. 8-án, S ö p ö r t est a pártszékházban 
(Kossutlt-u. 26.) este fél 8 órai 

Előadó: Szalay János „Miért kellett 3 éves tervet készíteni" 



Kéthly Anna, a T ^ r T m : , ' " , ? , ' . augusztus 17-én Szentesen beszél 
Robbanás a gyárban 

Budapestről jelentjk: A Magyar 
Textil Festőgyárnak Óbudán, a Szent-
endrei-ut külső részén van a hatal-
mas telepe. Ennek a gyárnak spe-
cialitása a különböző, főleg az olcsó 
textilárúk festése. Épp emiatt a gyár 
udvarán rendesen vash r̂dók százai 
sorakoznak, telve drága vegyisze-
rekkel. 

Tegnap délután az egyik munkás 
vésővel bontoit ki ilyen hot dót 
amelyben nátrium klorid volt. A 
vaslemez az ütésekre szikrát fogott 
és hatalmas dörrenéssel felrobbant 
a hordó tartalma. A gyári tűzoltóság 
kitűnően meg van szervezve és 
gyors, bátor munkával elejét vette 
a további robbanásoknak. Csodá-
latosképen nem történt súlyosabb 
sérülés. 

Több lesz a 
pamutárú 

Eddig a pamutárúkat termelő tex-
tilgyárak össztermelésük 60 százalé-
kát voltak kötelesek tipusárú formá-
jában piacra hozni, míg a termelés 
40 százalékában úgynevezett szabdd-
árút készítettek. Ujabb rendelkezés 
értelmében ezentúl a gyárak pamut-
termelésük 80 százalékát kötelesek 
tipusárúra feldolgozni. Ennek követ-
keztében a gyárak augusztusban kö-
rülbelül 8 millió méter tipusárút ké-
szítenek el, szembtn az ezev januári 
2 és félmillió méter tipusarúval. 

Ország - Világ 
Bíróság elé kerülnek Hitler fele-

ségének Éva Braunnak szülei. 

Nőiruhás férfihullát találtak Jász-
felsőszenlgyörgyön. 

Húszezer náci fényűző élete 
Svájcban. 

\ 

Ingatlanforgalom 
Tar István megvette Bálint János-

né Alsórét 1 hold földjét 2.560 fo-
rintért. 

Saál Sándorné megvette Cukor 
Józsefné gr. Teleky Pál-u. 93 
sz. házát 17 000 forintért. 

Darida Ignác megvette Bakos Ist-
ván Berekhát 2. számú házát 1.500 
forintért. Vincze Oyörgy megvette 
K. Tóth Lídia Felsőrét 1 hold 401 
négyszögöl földjét 3.000 forintért. 

Vér Jánosné meavette Molnár 
Sándorné Nagyhegy 700 négyszögöl 
földjét 4 300 forintért. 

Molnár F. Teréz megvette Hu-
bert Sándor Knézich utca 3 számú 
házát 5.000 forintért. 

Felhívás 
Felhívom a gazdálkodók figyelmét 

arra, hogy ha rostkendert, vagy rost-
lent termelési szerződés nélkül ter-
melnek és az erre a célra felhasz-
nált szántóterület után beszámításra 
igényt tartanak, a beszolgáltatási 
osztályon (városháza) f. hó 15-ig 
jelentkezzenek. Minden erre vonat-
kozó kérdésre felvilágosítást fenti 
osztályon, illetve annak hirdető táb-
láján meg lehet kapni. 
953 Polgármester 

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

r SPORT ~ | 
Korszerűsítik 

az E r z s é b e t - k e r t i 
sporttelepet 

Szentes város sportfiainak orszá-
gos viszonylatban is étért nagyszerű 
eredményeit a kuluszminisztériumban 
is figyelembe vették és mindenben 
segítségére lesznek a jövőben spor-
tolóinknak. 

Kedden délután a kultuszminisz-
térium kiküldöttei, a város vezető-
sége, valamint a két sportegylet ve-
zetőivel megbeszélést tartottak, a 
helybeli sportegyesület megsegítése 
érdekében, a hároméves terv k-reté-
ben. Felülvizsgálták a két sporttele-
pet és a sportuszodát. Határozott 
ígéretet tettek arra, hogy a lehetősé-
gekhez méiten — központi fekvése 
miatt — az Erzsébet-kerti sporttele-
pet korszerűsíteni fogják. Fuiőpályák 
építésével lehetővé teszik, hogy atlé-
tikai sportteleppé fejlődjön ki. Terv-
bnvették egy a követelményeknek 
megfelelő fürdő és mosdó létesítését 
az öltözők mellett. Elismerésüket fe-
jezték ki a sportuszoda helyreállítá-
sával kapcsolatban. A városi költség-
vetésbe beállitott 10 ezer forint ki-
utalása csak a költségvetés jóváha-
gyása után lehetséges, márpedig 
ezen munkálatok igen sürg'sek. 

A kiküldöttek Magyarország fonto-
sabb sport gócpontjait jurták be és 
Szentest is be fogják sorolni a sport 
gócpontok közé. Jólesően számolha-
tunk be a központi vezetőség ezirá-
nyu figyelméről, most már rajtunk, 
szentesieken a sor, hogy megfelel-
jünk a követelményeknek. 

Hirdetmény 
A Földmívelésügyi Minisztérium 

a sertéspestis elleni kedvezményes 
védőoltás igényjogosultsági körét ki-
terje-ztte a konvenciós alkalmazot-
takra, továbbá a mezőgazdasági 
munkával élethivatás szerűen fog-
lalkozó bérmunkásokra, (napszámo-
sokra, sommásokra, részes aratókra, 
és más részes mániásokra) valamint 
Magyarországnak a békeszerződés-
ben megállapított határain kivül eső 
területéről Magyarország területére 
áttelepített személyekre is. Ezen ki-
vül a mezőgazdasági ingatlanon 
főid m íveléssel élethivatás szerűen 
foglalkozó gazdák akkor is jogosul-
tak, ha mezőgazdasági ingatlanuk 
nem az 5, hanem a 10 holdat nem 
haladia meg. 

Felhívom az igényjogosullakat, 
hogy az oltásokra közvetlenül a ha-
tósági állatorvosoknál jelentkezzenek 
amikor az igényjogosultságot is iga-
zolni kell, mégpedig a Földmunká-
sok és Kisbirtokosok Országos Szö-
vetségének helyi csoportja (Szakszer-
vezetek Székháza) állal kiadott iga-
zolással, vagy ha valaki ezen szer-
veknek nem tagja, úgy a területileg 
illetékes v á r o s i kézbesítő, vagy 
mezzőőr, illetve birtoknyilvántartó 
igazolásával. 
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Al la n d Ó vetömagtisztitás 

„ P E T K Ü S " 
vetómngtiszUtón 

Földműves Szívetkezet 
Főszerkesztő • Sima László. 

Felelöt szerkesztő : Szalay János 
Felelős kiadó: Nagy Mihály. 

Nyomta a •Barátság ' nyomda 
Felelő« nyomdavezető Csernas L. Imre 

Hirdetmény 
A kereskedelem és Szövetkezet-

ügyi miniszter ur 34.760/1. 1. 184 . 
sz. körrendelet alapján közhíré te-
szem, hogy a várisi közellátási hi-
vatal (városháza 14. sz. szoba) a 
mai naptól kezdődően megkezdi az 
új fűtési idényre szóló tüzetőanyag-
ellenórző lapok kiosztását. Az el-
lenőrző lapok 10 hónapra szólnak, 
•mert a jövő év május 1-től új, 12 
hónapos idény kezdődik. A hivatal 
két féle tüzelőanyagellenőrző lapot 
fog kiosztani és pedig: alapot,- és 
pótalapot. Az alapra jogosunlt min-
den önálló háztartás, pótalapra pe-
dig: 1. ha a lakásban legalább 2 
szobában négynél több személy hkik, 
2. ha a lakásban 3 éven aluli gyer-
mek van, 3. ha a lakásban albérlő 
lakik külön szobában, 4. ha a la-
kásb.m ezzel- összefüggő és állan-
dójn használt üzlethelyiség, műhely, 
ügyvédi-, mérnöki iroda, vagy igyébb 
irodahelyiség tartozik. 

Az alap 40, a pótalap 10 szel-
vényt tartalmaz, s minden egyes 
szelvényre 40 Kg. tűzifát, vagy 30 
kg. szenet, vagy 25 kg. kokszot , 
vagy 80 kg. nyers lignitet jogosult 
ennak tulajdonosa megvásárolni. 

Folyó évi szeptember hó 30 ig az 
alapon és pőtalapon valamennyi 
szelvény beváltható. Október hó 1-
töl kezdve az eddig az időpontig 
fel nem hesznált szelvények értékü-
ket vesztik és folytatólagosan min-
den hónap e'ső napjával az előző 
hónapra be nem váitott szelvények 
érvénytelenné válnak. 

A tüzelőanyag ellenőrző lapokra 
kiszolgáltatható, — fentiekben meg-
jelölt mennyiségek, csak keretmeny 
nyiségek, amely mértekig való ma-
radéktalan ellátásra a kormányzat 
nem váialhat felelőséget. A rende-
let kihangsúlyozza, hogy a tüzeiő-
anyagellenőrző lapok kiadása képezi 
a jegyrends/er.bevezetésénrk tárgyát 
ez csak az egyes fogyasztók felvá-
sárlási lehetőségének kivár, mértéket 
szabni, éppen ezért az igényléshez 
kézbesítői (mezőőri) igazolást kell 
hozni, mely azt igazolja, hogy az 
igénylő milyen mennyiségű tüzelő-
anyagkészlettel rendelkezik. 
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Apróhirdetések 
Gyönyörű tartóshullámot, haj-

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

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

FIATAL bőtejü fejőskecske eiadó. 
Megtekinthető Rózsa utca 4. 946 

CÍMFESTŐ munkát legszebben 
és tartóssága mellett legolcsóbban 
készít Pusztai címfestő mester. Hon-
véd u<ca 2. 949 

ÉRTÉKES pipázó készlet, <zép 
szobadísz és egy kétlámpás rádió 
eladó Nagyörvény utca7 szám 

x 947 
Haszonbérbeadó Alsórét 200 sz. 

alatí 5 és fél hoíd szántóföld tanya-
épülettel. Értekezni Teleki Pál u. 37. 
Megfelelő helyre f o l o l A v t t 
okt! 1 -tői kiadnám 
másfél éves ü ző borjúmat maj 1 ig. 
Ujj Sándor Lázár V i i m o s u. 17. síim 
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Vasárak, 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, rdfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszere? hdő 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

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

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Divat, rövidáru 
és piperecikkek 

% 

Lőwyné l 
Kossuth u. 18 

A Z S O L D O S R.-T. I 
g a b o n a o s z t á l y a , m i n t k i j e l ö l t 

g y ü j t ő k e r e s k e d ö 

mindenfajta gabonát 
átvesz. = T e l e f o n 5 

Termelési szerződés k ö l c s ö n vetőmaggal 

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

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

Lewnalmát i i veszünk. Kólcittnisákok kaphatók. 

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




