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Független államban 
független Szociáldemokrata Párt 

Vasárnap nagyjelentőségű beszé-
det mondott Szakasits Árpád elv-
társ, miniszterelnökhelyettes. Utalt 
mindenek előtt arra, hogy a két 
munkáspárt 34.5 százalékát kapta a 
szavazatoknak, holott az országépi-
tés oroszlánrészét vállalta és olyat 
teljesitett, hogy megakadt a világ 
szeme rajta. A Kisgazdapárt veze-
tőit elkápráztatta a többség és el-
felejtettek szemlét tartani afelett, 
hogy milyen elemekből rakódott 
össze a töDbség. Az uj választás 
ulán sok mindent tisztázni akarunk 
és tudunk is. Előre kihangsúlyozom, 
hogy a Szociáldemokrata Párt pro-
gramja, amit követünk, három szó-
valkifejezve- „Biztonságjóiét, Béke." 

Sötét elemek azzal vádolják a 
munkáspártokat, hogy kizárólagos 
hatalomra törnek és ennek a ha ta-
lomnak segítségével Magyarorszagot 
tagállamként a Szovjet-Unióhoz akar-
ják csatolni. Nem kell védekeznünk 
e vadak ellen. Mi nem törekszünk 
a proletárdiktatúrára, semmiféle dik-
tatúrára nem törekszünk. De nem 
kell védekeznünk a Szovjet-Unió 
ellen sem, amely a legőszintébb 
védelmezője a nemzetek független-
ségének — nem szavakkal, hanem 
tettekkel. 

„Mindenki tartsa b e ! " 
Mt, szociáldemokraták, helytállunk 

minden szavunkért, — folytatta 
Szakasits Árpád. — Betartunk min-
den megállapodást, de éberen őrkö-
dünk a fölött, hogy a megállapodá-
sokat mindenki becsületesen be-
tartsa. 

— A választási szövetségen belül 
szorosabb és tartósabb kapcsolat 
fűz bennünket a Magyar Kommu-
nista Párthoz. Azt hisszük, megte-
remthető lesz olyan megaliapodás, 
amely nem érintvén a két párt 
teljes önállóságát és függetlenségét, 
mégis eltünteti vagy egé zen jelen-
téktelenné csökkenti az elkerülhetet-
lennek látszó, de valójában elkerül-
hető viszályokat. 

— Bízunk abban, hogy a nép 
gondol arra, hogy szociáldemokrácia 
nélkül nagyon is esendő volna a 
magyar demokrácia. Aki hisz ben-
nünk, aki akarja az ország felvi-
rágoztatását,-a tiszta és teljes de-
mokráciát, az szavazzon a Szociál-
demokrata Pártra, a választások 
után pedig valósítsuk meg a szabad 
emberek, szabad hazáját. 

A magyar választás ¿s 
az európai demokrácia 

A Szociáldemokrata Párt diósgyőri 
va$gyári szervezetének n a g y g y ű l é s é n 

Marosán György főtitkárhelyettes 
mondott beszédet. A magyar demo-
krácia második képviselőválasztása 
— mondotta — az egész európai 
demokrácia ügye. 

A hároméves tervvel kapcsolatban 
különösen hangsúlyozta a kereske 
delmi hálózat kiépítésének fontossá-
gát, amelyet a Szociáldemokrata 
Párt miniszterei az utóbbi időben 
elkezdtek. Ennek eredményeképpen 
nemcsak nélkülözhetetlen nyersanya-
gokat kaptunk, hanem lehe ővé vá-
lik, hogy a agyar nép akaratere 
jével, szorgalmával és tudásával 
az újjáépítés nagyobb lendületet 
vegyen. 

Csak mint önálló pártok 
Rics István igazságügyminiszter a 

soproni szinházat zsúfolásig meg-
töltő haügatósag elöít ismertette a 
Szociáldemokrata Párt célkitűzéseit. 

A kéí munkáspárt együttműködé-
séről szólva kijelentette, hogy tanul* 
mnk a wennari Németország esete-
böl, amelynek bukását jórészt a két 
munkáspárt versengése okozta. 

Mindkét munkáspártnak megvan 
a maga történeti tradíciója és a 
maga történeti hivatása, amelyet 
csak mint önálló párt tud teljesiteni. 

Legyen vége 
a demagógiának! 

Pécsről jelentik: Bán Antal ipar-
ügyi miniszter itt nagy beszedet 
mondott. Az.al kezdte, hogy a Szo-
ciáldemokrata Párt Ízléstelennek ta-
laija a mindenáron való szavazat-
szerzést. Az elmúlt évek során meg-
megmutattuk, hogy munkánkat nem 
a népsierűséghdjhászás szabja meg. 
Most választani kell a magyar nép-
nek, hogy továbbra is azt a kétféle 
politizálást akarja-e, amely a föld 
alatt és a fold felett folyik, vagy 
egyértelmű, becsületes munkát ki-
ván ? 

— Tessék nekigyűrkőzni a mun-
kának, — emelte föl a hangját Bán 
Antal miniszter — legyen vége a 
demagógiának. Tessék dolgozni, 
mert aki nem ezt teszi, annak ve-
lünk gyűlik meg a b3j*3. Felszólítjuk 
a magyar népet, induljon el velünk 
augusztus 31-c után az egyenes 
uton, hogy több szabadság, több 
függetlenség és nagyobb jólét le-
gyen Magyarországon. 

A parasztság érdekében 
dolgozni fogunk 

Hódmezővásárhelyen 4.500, Ma-
kón 3 000 ember előtt mondott nagy 
beszédet Takács Ferenc földmivelés-

ügyi államtitkár, a Csongrád-csanádi 
kerület Szociáldemokrata Pártjának 
egyik listavezetője. Választania kell 
a népnek, úgymond, hogy erőt ad-e 
a demokratikus pártoknak, amelyek 
mind a négyen koalícióban vannak, 
avagy a demokrácia ellen próbálko-
zókat erősiti, amelyek még attól se 
riadnak vissza, hogy polgárháború 
felé vigyék az országot. A két bor 
zalmas háború miatt vagyunk a 
mostani nehéz helyzetben, azt kell 
elszenvednünk még továbbra is. Ép 
ezért törekedjünk valamennyien arra, 
soha többé ne legyen háború. Aki 
békét akar, az necsak hirdesse ezt, 
— mert hirdetnie kell, — hanem a 

békére minden vonalon készüljön is 
Beszélt ezután arról, hogy a mi 

pártunk a múltban is a kisexiszten-
ciák megerősítésén buzgólkodott. An-
nál erőteljesebben dolgozunk ezután, 
ezért a célért. Találó szavakkal jel-
lemezte a parasztok, önálló kisiparo-
sok, kiskereskedők, helyzetét és az 
érdekükben való célokat. A beszol-
gáltatás hibáira is rámutatott és bi-
zonyos törekvésekre, amelyek kiját-
szásra irányulnak. Itt is, mindenütt, 
mindenkor meg kell védenünk a tisz-
tességes kisgazdákat, az olyannyira, 
éjjel-nappal, családtagokkal együtt 
küzködö parasztokat. 

Miután Takács Ferenc elvtárs eset-
leg nem jöhet el Szentesre, Cson-
grádra, Mindszentre, Szegvárra vá-
lasztói beszéd tartására és mert mun-
katársunk elkísérte Vásárhelyre és 
Makóra, — a két városban elhangzott 
b e s z é d e i t legközelebb ismertetni 
fogjuk. 

Átcsoportosítás a bankoknál 
Tudott dolog, hog> az ország ve-

zető nagy budipesti pénzintézeteit, 
állandó ellenőrzés alá vette az állam. 
Tehát ezentúl a bankok üzleti cse-
lekvéseit bizonyos határig megszab-
ják és a közgazdaság javára gyü-
mölcsöztetik. 

Ez a valóban uj helyzet maga 
ulán vonta azt is, hogy mérsékelik 
a bankok számát, azaz összevonnak 
intézeteket. Arnint értesülünk, a Nem-
zeti Hiniiintézetet beolvasztják a Pesti 
Hazai Első Takarékpénztárba. Ez azt 

jelenti, hogy ugy a fővárosi, központi 
Nemzeti Hitelintézet, valamint ennek 
a vidéki városokban levő fiókjai 
ilyen elnevezése megszűnik és ame-
lyik megmarad, annak ez lesz az uj 
elneve/ése: „A Pesti Hazai Első Ta-
karékpénztár vidéki fiókja." 

Szentesen a Pesti Hazainak nincs 
fiókja, ellenben a Nemzeti Hitelinté-
zetnek van. Ennek a létjogosultsága 
elvitathatatlan és föltétlenül megma-
rad, sőt tervszerűen fejleszteni fogják. 

A sövényházi zsirgyüitő 
elfeketézte a begyűjtött zsirt 

A csongród.negyei Közellátási Fel-
ügyelőség ellenőrző közege a rend-
őrséggel 0rize.be vetette Szász Mihály 
baksi lakost, aki Sövényháza község 
zsirgyűjtője volt A vizsgálat súlyos 
visszaélésekre jött rá. Szász a be-
gyűjtött hatósági zsirral nem tudott 
elszámolni és a kényszerítő körül-
mények hatása a'att bevallotta, hogy 
150 kg. zsirt elfeketézett. A Hus- és 
Zsiradékhivataltól kiutalt pénzzel sem 
tudott elszámolni és saját céljaira 
1300 forintot használt fel. A gazdál-
kodóktól „lelkiismeretesen" begyűj-
tötte a zsirt, de a fizetésről a leg-
több esetben elfelejtkezett. 

Szász Mihályt az őrizetbevétel után 
azonnal átadtak az ügyészségnek, s 
további vizsgálat fogja megállapítani, 
hogy melyek azok a visszaélések, 
amelyeket eddig még nem sikerült 
rábizonyítani. Érdekes és jellemző az 

ügyre, hogy Szászt politikai okok 
miatt annak idején letartóztatták és 
csak türelmi időre volt szabadlábra 
helyezve. 

Angol -magyar 
egyezményt 

irtak alá 
Londonban ma irták alá azt az új 

egyezményl, amely angol—magyar 
élelmiszerszállításokra vonatkozik. A 
szerződés értelmében Anglia szalon-
nát, tojást, zsirt, baromfit, gyümölcs-
pépet, főzelékfélét, borsót, babot, 
napraforgómagolajat és bort fog 
kapni tőlünk, viszont a mi számunkra 
nyersanyagot, gépeket, gyapjút, pa-
mutot, jutát, valamint festékanyago-
kat szállít Anglia. 



3000 szocialista nő és férfi elindult 
a vidéki választási körútjára 

Budapestről jelentik : A Hősök tere 
megtelt százötven darab különböző 
nagyságú pépkocsival. Valamennyi 
fel volt diszitve és virágozva. A Szo-
ciáldemokrata Párt választási meg-
bízottai indultak el három Itetes vi-
déki körutjukra. Háromezren álltak, 
vagy ültek az autókban ; fűtötte va-
lamennyit a lelkesedés, a magasztos 
misszió. 

Elsősorban olyanok jelentkeztek a 
választási munkára, akik hosszú 
évekkel, vagy évtizedekkel ezelőtt az 
ország különböző vidékeiről, falvak-
ból, tanyákról származtak s a vidék-
ről kerültek fel a fővárosba. Azaz 
olyanok jöttek most le a vidékre, 
akik kitűnően ismernek bennünket 
itt lenn, akár a városban, akár a 
nagy- vagy kisközségekben, sőt akár 

a tanyai élet szerint. 

Elmondták az elvtársak, hegy öt 
hétig szakadatlanul készültek erre a 
munkára, több mint egy hónapon át 
oktatták őket és mindannyian na-
gyon büszkék most, hogy kivehetik 
részüket a Szociáldemokrata Párt 
választási nagy küzdelmében. 

Jólsíkerült választási gyűlések 
a környék községeiben 

A Szociáldemokrata Párt megyei 
szervezete vasárnap hat környékbeli 
községben tartott jólsikerült válasz-
tási gyüiést. 

Mindszenten Pintér Győző sdr. Solti 
László, Szegváron dr Czifra Mihály 
és Farmasi Imre, Derekegyházán 
Varga Károly és dr Mi jó János, 
Nagymágocson dr Czifra Mihály, 
Árpádhalmán Varga Károly, Magve-

tésen pedig Juhász Jánosné és Téli 
Lajos elvtársak ismertették a Szociál-
demokrata Párt programját 

A gyűléseken valamennyi község-
ben többszáz főnyi, főleg ujgazda és 
régi kisbirtokos hallgatóság vett részt, 
amely végig nagy figyelemmel és 
helyesléssel hallgatta előjdó elvtár-
sainkat és hitet tett a szociáldemo-
krácia mellett. 

Választási tudnivalók 
Szakasits Árpád elvtárs az ország 

minden szociáldemokratájának ezt 
üzeni: A szocialistáknak üzenem, 
hogy teljes erővel, öntudatosan ve-
gyenek részt a választási Küzdelem-
ben, mert ez a választás *orsdöntő 
lesz. Minden szociáldemokrata szavaz 
zon te és szavazzanak ránk azok is, 
akik rokonszenveznek velünk és 
helyeslik pártunk eddigi politikáját. 

Az ideiglenes névjegyzékek elké-
szültek és azok a Városháza köz-
gyűlési termében közszemlére van-
nak kitéve. Mindenki vigyázzon sza-
vazati jogára. Aki azér* maiadt ki a 
névjegyzékből, mert nem tölíölt ki 
számlálólapot, az kérjen az összeíró 
bizottságtól, vagy a közponii ösz-
szeiró bizottságtól, haladéktalanul 
töltse ki és 24 órán belül adja be 
a központi összeíró bizottsághoz. 
Aki ideiglenesen távol van lakóhe-
lyét"!, de a választások napján itt-
hon lesz, annak hozzátartozója gon-
doskodjon a távollévő számlálólap 
jának kitöltéséről. 

A hadifoglyok, akik augusztus 

14 e előtt hazatérnek, a közponii 
összeíró bizottságtól kérjenek szám-
lálólapot, töltsék ki és adják be. 

Tudomásunkra jutóit, hogy egyes 
összeíró bizottságok kellő indokok 
nélkül vonták meg a szavazati jo-
got egyes személyektől. Fasiszta ba-
rát, németbarát, stb. nem olyan in-
dokok, amelyek alapján bárkit is 
meg Jehelne fesz/,ni s^av^zati jogá-
tól. A szavazati jog megvonása csak 
a vonatkozó paragrafusok alapján, 
kellően megindokolva történhetik. 

Akitől koholt vádak alipján meg-
vonták a szavazati jogot, az hula-
dékta anul nyújtson be fellebbezést 
a központi összeiró bizottsághoz, 
nhol a feilebbe/és beadásáról írás-
beli elismervényt kap. 

Felhívjuk pártszervezeteinket, hogy 
ahol az összeíró bizottságok indo-
kolatlanul tömeges kihagyásokai haj-
tottak végre, azonnal jelentsék a 
pártközpont választási irodájában, a 
a h Jy és a szavazókörret pontos 
feltüntetésével. 

Rágalmazó támadás 

a KOKSz ellen 
A „Magyar Nap" című pesti napi-

lap az első oldalán hatalmas betűk-
kel kürtölte világgá, hogy „a KOKSz-
ban 800.000 forintos sikkasztást kö-
vettek el". A cikk, természetesen nagy 
feltűnést keltett, de aki megvetíe a 
lapot és elolvasta a kiabálós cím 
alatti cikket, meglepve látta, hogy 
abban nem az szerepel, amit a cim 
igér és abban csak konkrétumok 
nélküli ¿lli'gatások vannak. Egyéb 
ként a magyar kereskedelem kima-
gaslóan legnagyobb érdekképvisele-
tének, a KOKSz-nak vezetősége bűn-
vádi eljárást indított az említett uj 
ság és a cikk irója ellen. 

A szentesi KísSűzfopőrt 
választási gyűlése 

Vasárnap irtotta első választási 
gyűlését a Független Kisg zriapárt 
szenteli szervezete, a Kojsuth-tére i. 
A gyűlésen kb. ezer főnyi haligató-
ság vett részt, főleg gazdák és ér-
telmiségiek. 

A gyűiés szónoka N-igy Miklós 
kutíuszállamtitkar voít. Részletesen 
kitért azokra a vádai^a, amelyekkel 
a polgárság illeti a Kisga?d partut, 
inert az, annak ellenére, hogy több 
séget kapott, mégis belement a koa-
lícióba és nem viselkedett olyan 
gerincesen, mint ahogyan azt a 
párt szavazói elváriák volna tőle. 
Nagy Miklós tárgyilagosan rávilá-
gított a koalíció szükségességére. 
Ezt az országot egyetl n duigozó 
réteg se tudta volna önmaga fel 
építeni és a koalícióra ínég az el-
következendő esztendőkben is szük-
ség le:>z. A koalíció fenntartását és 
a munkás—paraszt—értelmiségi egy-
ség megszilárdítását célozza a vá-
lasztási szövetség is, amely nem je-
lent közös listát, hanem azt, hogy 
az ors.ág újjáépítésében résztvett 
demokratikus pártok ne acsarkodja 
nak egy;.¡ás ellen, hanem fogjanak 
össze. 

Nagy államtitkár beszéde véf/én 
hangsúlyozta, hogy a reakcióra nem 
számítanak és a reakció sem szá-
mithht többé a Független Kisgaz-
dapártra. Aki nem tesz» magáévá a 
Kisgazdapárt demokratikus pro-
gramját és célkitűzéseit, annak 
nincs heiye a pártban és annak a 
szavazatára sinc* szükség. 

Városi hirdetmények 
A polgármester felhivja a gyüjtö-

kereskedök és a gazdálkodók figyel-
met, hogy a megvásárolt termény 
vételarát a vételijegy kiállításától 
számított 15 napon belül a gyűjtő-
kereskedő tartozik kifizetni a gazdál-
kodónak a hatóság által megállapi 
tott termelői áron. 

A városi adóhivatal közhírré teszi, 
hogy Szentes városban a vonatkozó 
rendelet alapján kiosztott ingatlanok 
kataszteri átalakításának munkálatait 
a kiküldött becslőbiztos augusztus 
8-án a helyszinen megkezdte. 

A közellátásügyi miniszter a 12 
éven aluli gyermekek cukorellátásá-a 
augusztusra szabadcukrot bocsátott 
rendelkezésre. A fejadag 50 deka 
személyenként. Ez a mennyiség a 
rendes havi fejadagon felül jár. 
Ara a megállapított hatósági ár. A 

cukormennyiséget szentesi viszony-
latban a Kiskereskedők Árubeszerz5 
Szövetkezete és Kenyeres László tar-
toznak leszállítani és a kereskedők 
között szétosztani. A kereskedők ezt 
a szabadcukrot a 221 és 222 es 
számú közellátási szelvényiv „C" 
(nagy c) szelvényére szolgáltathatják 
ki. A kereskedők ezt a cukroí a ren-
des fejadag cukor elszámolásától el-
különítve tartoznak kezelni és azt 
szeptember 5 ig tartoznak elszámolni 
az illetékes cukorelosztóval. A meg-
maradt cukormennyiséget elkülönítve 
kell tarolni A cukorelosztó szeptem-
ber 10 ig tartozik elszámolni az al-
ispáni hivatallal. 

— Az orvosok szakszervezete 
ma délután fel 7 órakor tartja ösz-
szejOvetelét. Ezt megelőzőleg du. 6 
órakor választmányi ülés. 

I A Parasztpárt 
I listavezetői 

A Nemzeti Parasztpárt Csongrád-
csanádmegyei listavezetői és szentesi 
jelöltjei a következők: 

! Listavezető Veres Péter miniszter, 
2. jelölt Császár Balázs földműves, 
Szeged. 3 ik Nagy István hagyma-
kertész Makó, 4 ik jelölt Papp János 

| földműves Szeged, 5 ik Juhász János 
földműves Szeged. A szentesi Szilá-
gyi Antal gazdálkodó a 15-ik és 
Détár Mihály földműves a 31-i' he 

. lyen van jelölve. Feltűnő, hogy Er-
j dei. Ferenc volt miniszter, aki csanád-
: megyei, más megyében lett jelölve. 

) A Kisgazdapárt listája 
Budapestről jelentik: Órák kér-

dése a Kisgazdapárt jelölő listájá-
nak nyilvánosságra való hozása. 
Több választókerület eredménye már 
ismereres. így a Szeged, Csongrád, 
Csanád választókerület listavezetője 
Pongrácz Aladár dr miniszterelnök-
ségi álhmtitkár lesz és a volt mi-
niszterelnökségi államtitkár, Balogh 
István dr, az uj államtitkárra! áll 
szemben. A békési körzet listave-
zetője Sz^bó Árpád lesz, a nemzet-
gyűlésnek Vargha Béla után meg-
választott elnöke. 

Hódmezővásárhelyen a Kisgazda-
párt úgyszólván ketté vált Több mint 
má iéi év óta Vásárhely volt Pfeií-
fer Zoltánnak a vidéki főhadiszál-
lása. Most Pfeiffer fellép a szom-
szédos városban, mint a saját párt-
jának a listavezetője. 

Pártélet 
Foiyó hó 13 án szerdán este 7 

órakor a kereskedők súlyos prob-
lémáját éá feladatát nerteti Völgyi 
Vilmos, a szociáldemokrata Keres-
kedik Országos alelnöke. Kérjük, 
hogy minden kereskedő a s^ját és 
családja érdekében jelenjen meg 
Kossuth u<ca 26 sz. a helyiségünk-
ben. 

Augusztus 12 én, kedden este fél 
9 órakor a Nőic.oport pártestje. Elő 
adó: Piníér Győzőné és Inrp^rger 
Mihályné. 

12 én, kedden d. u. 4 órakor a 
! Hangy telep üzemi pártnapja. Elő-
| adó : Juháf-/ Jánosné 

13-an, szerdán d. u. 2 órakor a 
Tisza-Maros 4rmentesi<ő Társulat 
üzemi pártnapja. Előadó: dr Mijó 
János. 

13-án, szerdán 7 órakor kis-
iparos és kiskereskedők gyűlése 
Előadó : Dávid János Budapestről és 
Vöigyi Vilmos Szegedről. 

14 én, csütörtökön este 7 órakor 
üzemi párLst a Máv-nál. Előadó: 
Szalay János és Pintér Qyőző. 

ijégM&ieti 

cimfesiést, mázolást 
legolcsóbb é r b a n készil 

Pusztai József 
festőmester 

L a k á s : 
H o n v é d u. 2 

A boldogabb fiatalság záloga a 
Szociáldemokrata Párt. Szavazz szo-
ciáldemokratára I 

Szeirlán este fél 8 órakor pártest 
lesz a SzIM helyiségben. Előadó 
Budapestről jön. Fiatalok, rólatok 
lesz sző. Mindannyian ott legyetek. 

Helyi szervezetünkhöz uj SzIM 
jelvények érkeztek. A jelvények vá-
szonhói készültek, ingre és ingujjra 
erősíthetők. Kaphatók esténként a 
S/IM helyiségben. 

— 16 ra és 17-re hirdetett „Bors 
István" eiőadása N;igy István er-
délyi kőrútja miau szeptemberre ma-
rad. Akik a jegyeiket már megvál-
tották, azokat visszaváltja a Bálint 
ingatlan iroda. 



Elvtárs! Kihagytak a névjegyzékből? Fordulj a Szociáldemokrata Párthoz 
Ne hagyd elveszni v á l a s z t A l o o o d a t ! 

Választási naptár 
A u g u s z t u s 12. kedd. A k ö z s z e m -

lére tétel 2 ik napja. Az ideiglenes 
választói névjegyzéket a városháza 
k ö z g y ű l é s i termében teszik ki k ö z -
szemlére. A pártokat figyelmeztetni 
kell. hogy a választői bizottságba 
bizalmiakat küldhetnek. A névjegy-
zék ellen igénybevető felszólamlás 
.Kezdő időpontja. 

Augusztus 13, szerda. A közszem-
lére tétel utolsó napja. 

Augusztus 16. szombat. A köz-
ponti választási bizottságnál déli 12 
óráig be kell jelenteni a pártok je-
löltjeit la'talmazó lajstromokat. Az 
ajánlásra kötelezeit pártok ugyancsak 
déli 12 óráig nyújthatják be ajánlási 
¡veiket. Az országos Nemzeti Bizott-
ság szinten 12 óráig közli a buda-
pesti IV. kerület központi választási 
bizottsággal a választáson résztvevő 
pártok névjegyzékét. Délután 3 óráig 
kisorsolják a pártok választási sor-
számát. 

Augusztus 17, vasárnap. A bel-
ügyminiszter a pártr>k választási 
sor-zámát a Magyar Közlönyben 
közzéteszi. 

Augusztus 18, hétfő. Az ideiglenes 
névjegyz k ellen igírybevehető fel-
szólamlás utolsó napja. A választási 
hirdetmény teljes szövegét este 8 
óráír kiölni kell a pol^i mesterrel. 

Naptár. Augusztus 12 Vedd. 
Róm. kai. Kínra, protestáns Kúra. 
A ^ap kel 4 .34 órakor, lenyugszik 
1903 ór kor. A hold nyugszik 16.08 
órakor. 

Időjárásjelentés : É z a k i, 
északnyugati szél, kis- r»b íe höát-
vonulások, déiUiáni fe lhőképződés. A 
hőmérséklet alig változik. 

— Mozik műsora. B a r . t s á g 
Mozgó : Lidia (Merte Oberon s erep-
lésével) Szabadság Mozgó . Rejtel-
mek völgye s a vasöklű kormányos. 

— Ügyeletes gyógyszertárak: 
Augusztus 9—15-ig Kerek ís, vala-
min» Torday gyógyszertárak tartanak 
jgveletes szolgálatot. 

— Rendszeres hajójárat . Fel-
hívjuk a szentesi közönség figyel 
mét arra, hogy a Tiszán augusztus 
13. és 20 a közötti időben napon-
ként közlekedik a személyhajó, a 
menetrerd szerinti időban, \ ar*yis 
Szentesről fél 4 órakor indul, haj-
nalban. 

— Nagy Ferenc hazaaruló úton. 
A moszkvai rádió jelentése szerint 
N3gy Ferenc volt miniszterelnök foly-
atja a magyar demokráciát és a 
mostani rendszert ócsárló tevékeny-
séget Amerikában. Az Egyes lt Álla-
mokban mondott egyik beszéde al-
kalmi /al a magyar szárnrnásu ame-
rikaiak tiltakozó tüntetést rendezlek. 
Nagy Ferenc hazatérését és biróság 
s'é állítását követelték 

— Lezárták az algyői hidat. 
A Migyar Államvasutak szentesi 
Allomásfönökségének értesítése sze-
rint az Algyő- és Hódmezővásárhely 
között lévő tiszai közüli és vasúti 
tod a rajta elvégzendő javítási és 
felszerelési munkálatok miatt ideig-
lenesen a közúti forgalomból ki lesz 
zárva. A hid közúti forgalma au-
gusztus 13, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 
29, szeptember hóban pedig 15. 17, 
19 és 22-én délelőtt 9 órától 15 óra 
10 percig szünetelni fog. 

Ép a haját göndörítették, 
mikor elfogták a rablógyilkost 

A budapesti főkapitányság telefo-
non azt a bejelentést kapta, hogy ha 
el akarnak fogni egy veszedelmes 
rablógyilkost, akkor menjenek ki a 
Nefelejts-utcai fodrászüzletbe. így 
cselekedtek és éppen göndörítette a 
haját egy magas fiatalember, aki 
meglátva a nyomozókat, menekülni 
próbá t, azonban hirtelen rádobták 
a kézbilincset. A fiatalember gonosz 
tekintettel megjegyezte: 

— Hát ha lebuktam, megkönnyí-
teni a maguk munkáját. Csakugyan 
benne vagyok a Batizfdlvy szanató-
riumban elkövetett gyilkosságban. 

A főkapitányságon azután az el-
fogott, 22 év-js ember, neve szerint 
Iványi Árpad, töredelmesen beval-
lotta a következőket: 

Ö, továbbá Kéri-Krausz boxbaj-
nok és Nagy Mária kéteshirü nő, a 
Batizfalvy szanatórium lebombázott 

i részén berendezkedtek. Összehordtak 
bútorokat, szőnyegeket és ott aludtak 
nappal, éjszaki pedig élték furcsa, 
bűnös világukat. Fölcsaltak mulatozó 
férfiakat és azokat egymás után ki-
fosztották. igy csalták be Hübsch 
Adoifol, ¿ki a Korzó-kávéházban 
mulatozott, ott megismerkedett Nagy 

Máriával, aki elcsalta a romlakásba. 
Hübsch elaludt. Iványi kemény tárgy-
gyal többször tarkón ütötte, azonban 
Fuíbsch magához tért és kiabálni 
kezdett. Ott volt Nagy Mária fivére, 
Nagy József is. A leány kétségbe-
esve kérdezte, hogy mit csináljanak 
Hübsch kereskedővel ? Iványi átsza-
ladt a szomszédos szobába, ahol 
Kéri Krausz aludt és akinek elmon-
dotta, hogy baj van, mert Hübsch 
kiabál és a pénzét keresi. K é r i-
Krausz dühösen rámordult: 

— Hagyj békén! Este 9 óra után 
nem gyilkolok. 

Mire Iványi visszament, Nagy Jó-
zsef már egy kis baltával verte a 
kereskedőnek a fejét, aki szívósan 
védekezni akart. Erre Iványi kezdte 
verni, mindaddig, amig a szerencsét-
len embert meg nem gyilkolták. 

Az eset után Nagy József Szlová-
kiába szökö t s még ma is ismeret-
len helyen tartózkodik. Kéri Krauszt 
több más éjszakai betöréses gyil-
kosságért halálraitélték, Nagy Máriát 
életfogytiglani börtönre büntették, 
Iványi pedig rövidesen felelni fog 
ezért a rablógyilkosságért. 

Mrausz Testvérek 
gözfürész és famegmunkáló üzeme Széchenyi ut 8 

m Mindenfeleépületfa, deszka 
* szelezés, léc és széldeszka 
* nagy választékban kapható 

Széchenyi-ut 8 . telefonszám 16 — 
és Klauzál-utca 17—19. Telefon-
szám 1 1 9 , szám alatti telepen. 

G ő z f ű r é s z e n mindennemű bérvágást vállalunk 
F a m e g m u n k á l ó üzemünkkel szívesen állunk az asztalos, ács-
iparosok és magánfelek rendelkezésére. — Kifogástalan gépekkel 
szakértő veze:és mellett, pontos és olcsó kiszolgálási nyujtunk. 

I w i r j i r 

— Vérengző asszony. Penészlek 
községben a rilosba tévedi liba miatt 
Csepregi Józsefné összeveszett szom 
szédasszonyával, Májas Istvánnéval. 
A veszekedés odáig fajult, hogy Má-
jasné előrántotta kosarából a dinnyc-
lékeléshez magához vett disznóölő 
kést és teljes erővel Csepreginé há-
tába döfte. A szúiás után Csepregme 
megfordult és akkor kapta a máso 
dik szúrást, amely felmetszette a 
hasát, úgy hogy a belei kifordultak. 
A vérengző Májasnét a rendőrség 
letartóztatta, Csepre^inét pedig hal-

l dokolva vitték be a kórházba. 

Tolvaj-humor. A Soproni Vi-
lágosság beszámol arról, hogy Bán 
falván él egy ember, akinek mindene 

' a kinos elegancia. Ennek érdekében 
• este lefekvés előtt, mindig szépen 

szóritóba csípteti nadrágját. Mmap 
is igy cselekedett és a szorítót a 
nyitott ablak kilincsére akasztotta, 

Í had „lógja kiM a ráncokat. A gyu-
! rődések reggelre el is t ű n t e k - - a 
1 nadrággal együtt, sőt a jókedvű tol-

vaj még üzenetet is hagyott hátra. 
„Holnapra a cipőjét tegye ki, majd 
azt is kezelésbe veszem 1 

— Örült a sínek között. A 
szegedi Kálvintércn egy gyanúsan 
viselkedő öregember állt a villamos 
sínek közé és akadályozta a forgal-
mat. A rendőrnek tudomásul adta, 
hogy helyéről nem megy el, mert 
oit dolga van és később pedig a 
két sin között meg akar fürödni. A 
rendőr azonnal látta, hogy az öreg-
nek megártott a nagy meleg és be 
kísérte a rendőrségre. Az öregember 
bent előadta, hogy ő Ferenc Jóska 
unokaöccse és ide, ebbe a hatalmas 
épületbe Mária Teré/ia küldte be. 
Kijelentette, hogy mielőtt „tárgyilni" 
kezdene, kér egy jó hideg fröccsöt. 
Kapott is egy pohár vizet, arnit bol-
dog mosollyal ürített ki, majd meg-
kérdezte, hogy hol vették ezt a ki-
tűnő bort? Amikor a neve után ér-
deklődtek, azt mondotta, hogy ö 
„Szegény Pista." Más neve nincsen. 
A zsebeiből előkotort írásokból azon-
ban kiderült a valódi neve is, vala-
mint az, hogy nemrég szabadult a 
hálós ágyak és a párnázott szobák 
világából. Ferenc Jóska és Mária 
Terézia rokonát visszaszállították az 
elmegyógyintézetbe. 

A mostani év 
nagyon csókszegény 

Amerikában szeretik a nagy szá-
mokat és a statisztikát. Nemrégiben 
összeszámolták, hány csók csattan 
el a film vásznán. Az eredmények 
nagyon mulatságosak. Kiderült, hogy 
50 év alatt 888 ezer csókot vetítet-
tek filmre. Ebből 228 ezret négy fal 
között, 8 ezret lépcsőházban, 10 ez-
ret kapu alatt és 24 ezret holdfény-
ben. A legtöbbször 1925—1930-ig 
terjedő években csókolóztak a fil-
men: összesen 318 ezerszer. Ezzel 
szemben a mostani év nagyon csók-
szegény : mindössze 2 500 csókoló-
zást filmesítettek meg. Végre ezt is 
megtudtuk. 

— Egy bogaras amerikai meg-
vette Hitler autóját. A dollárokkal 
teli amerikaiak „bogarai- sokszor 
kiismerhetetlenek. Egy ilyen bogaras 
amerikai most megvásárolta Genfben 
azt a gépkocsit, amelyet 1944-ben 
a Mercedes gyár állított elő Hitler 
részére. A gépkocsiért amelynek 
páncélzata másfélcenti, 100 ezer dol-
lárt fizetett ki. 

— Szatír a mezőn. Az utóbbi 
idf ben gyakrabban fordul elő Sze-
ged környékén is, hogy elvetemült 
szatírok fiatalkorú leanyokkal erő-
szakoskodtak. A napokban a rendőr-
ség átadta az ügyészségnek Páger 
István 28 éves legényt, aki Mező-
hegyesen, mezei munkálatok közben, 
a kiszáradt csatornába csalt, fojto-
gatni kezdett és bestiális módon 
megbecstelenitett egy 13 éves leányt. 

— Újabb autóbuszjárat Szen-
tesen át. A Mávaut békéscsabai 
főnöksége értesíti az utazó közön-
séget, hogy augusztus 12 tői kezdő-
dően gépkocsijáratot indít Szentes-
Szarvas— Gvoma útvonalon. A járat 
Szentesről 6 20 órakor indul és 18.20 
órakor érkezik vissza. A járatok csak 
hétköznap közlekednek. A csatla-
kozásokról és az ezzel kapcsolatos 
egyéb kérdésekről részletes felvilá-
gosítást nyújt a járat személyzete 

— 42 ház égett le. Szepetnek 
zalamegyei közsegben az egyik ház 
udvarán a cséplés közben kipattanó 
szikra meggyújtotta a felhalmozott 
gabonát. A nagy szélben a lángok 
gyoisan terjedtek és összesen 42 
iiaz égett le a gazdasági épületekkel, 
istállókkal együtt és a község ter-
mésének nagyiésze elpusztult. A kár 
másfélmillió forint. 

Építőipari tanfolyam. Az 
iparügyi miniszter építőipari téli tan-
folyamot engedélyezett a békési ipa-
roslanonciskolában. A tanfolyam célja 
a télen szünetelő kőműves, ács és 
kőfaragó tanorcoknak ós segédeknek 
szaKmájukban oly rendszeres, kikép-
zése, hogy azok idővel mint pallé-
rok, építészeti rajzolók, vagy mint 
önálló kőműves, ács, illetve kőfaragó 
mesterek működhessenek. A tanfo-
lyam négy féléves, november elején 
ktzdődik és március végéig tart. 
Bővebb felvilágosítással szolgál az 
érdeklődőknek a tanonciskola (Békés, 
Kossuth-u. 34/1 sz.) 

— Elitélték a szegedi zsir-
panamázókat. A szegedi uzsora-
biróság 11 napi tárgyalás után hir-
detett ítéletet a Hús- és Zsirhivatal 
kirendeltségének három tisztviselője 
felett, akik 128 ezer forintot elsik-
kasztottak. A biróság Kovács Antalt 
7, Mihalek Károly hivatalvezetőt 5, 
és Kerekes József pénztárost 2 évi 
fegyházra Ítélte. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 
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Ország-Világ 
A Biztonsági Tanács zárt ülést 

tartott a balkáni kérdésben. 

Az angol alsóház a gazdasági vi-
tában 318 szavazattal 170 ellenében 
bizalmat szavazott a kormánynak. 

Olaszországban maradnak az ame-
rikai csapatok. 

A román rádióban Oergely Sán-
dor és Bölöny György előadást tar-
tott a magyar irodalomról és a ma-
gyar-román kulturkapcsolatok szük-
ségességéről. 

Wallace szerint az emberi jogok 
veszélyben vannak Amerikában. 

Fokozódik a választási küzdelem: 
ma közel ezer választói gyűlés lesz 
az országban. 

Gödöllő határában a hőhullám el-
pusztította a kertészeti ültetvényeket. 

Anglia bízik a magyar választá-
sok tisztaságában. 

A disznóhús magas ára miatt tün-
tettek a győri háziasszonyok. 

SAKK=H!RI£K 
A szentesi sakkozók bekerüllek az 

ország legjobb (6) sakkcsapata közé. 
Még a laikusok is felfigyeltek arra 

a nagy küzdelemre, amelyet a szen-
tesi sakk-kör folytat és folytatott a 
múltban, melynek eredményekép le 

Pyözték Hmvásárhely, Kecskemét, 
élegyháza és Szeged sakkozóit, 

majd ezt megelőzve, a nagyhírű bu-
dapesti közlekedési alkalmazottak 
sakkcsapatát győzték le. 

Most, augusztus 15—17. között 
nagy erőpróbája lesz a szentesi sak-
kozásnak. A Magyar Dolgozók Or-
szágos Sakkszövetsége (MADOSz) 
meghivta sakkozóinkat Budapestre. 
Ez a verseny nemcsak a sakkozók 
versenye, hanem* egész Szentesé. 

A város és a megye elöljárósága 
magáévá tette a sakkozók ügyét és 
anyagi támogatást ad, hogy a ver-
seny erkölcsi sikerét biztosítsák. 

R A ö I Ó 
Budapest I. augusztus 12. 

7.25: Reggeli zene. Hanglemezek. 
Közben : Ndptár. 8: Mai orosz irók. 
8.15: Filmrészletek. Hanglemezek. 
9: Az Egyesült Izzógyár Tungsram-
zenekara játszik. 12.15: Dvorák: 
Asz-dur vonósnégyes. 12.45: Az 
újabbkori szobrászat fejlődése. 13: 
A házi-együttes játszik. 14.10: A 
tegnap művészete. 14.30: Szabó 
Mária zongoráik. 15: Szövetkezeti 
negyedóra. 16: Jazz-hangszerszólók. 
16 40: Az izomkutatás újabb ered-
ményei. 17.20: Szdp. Párthiradó. 
17.40: A Hadifogoly Hiradó rádió-
közlemenye. 17 45: A Vöröskereszt 
közleményei. 18: A közönség kér-
dez, az illetékesek felelnek. 18 20: 
Kószó István enekel zongorakísé-
rettel. 18.45: Világhiradó. 19: Elő-
adás a Stúdióban: »Békebeli prima 
donna.* 20 50: Utazás Komi-föl-
dön. 21.lo: Ravel: Hegedű-gordon-
ka szonáta. 22 30: Dóry József ma-
gyar nótákat énekel. 23: A modern 
zene kedvelőinek. Hanglemezek. 

ELSŐRENDŰ tetőnád eladó gróf 
Teleki Pál utca 67. 962 

í r s p o r t ~i 
Szentesi b i r k ó z ó k győzelme 
SzMÁV SE - Nagykőrösi MSE 

11 : 2 

Vezette: Dr. Papp László. Szép-
számú közönség jutalmazta hálás 
tapsával a szebbnél-szebb jelenetek-
ben bővelkedő birkózóversenyt. Az 
Erzsébetkerti sporttelepen tartották 
reflektorfény mellett s az eredmény 
méltóan fejezi ki a szentesi fiuk tu-
dását. Zászlócsere után a következő 
párok mérték össze erejüket az uj 
szőnyegen (elől a vendég) : 

Ifjúsági pehelysúly : Tokai—Erdei. 
Győz 6 perc alatt tussal, szép küz-
delem után Eidei. 

Ifj. könnyűsúly: Kolozsvári—Ko-
csis. Fölényes biztonsággal győz 
Kocsis 3 perc alatt tussal. 

Ifj. középsúly : Győri—Szamos-
közi, győz Győri tussal. 

Ifj. Pehelysúly : Tokai—Balázs, a 
végig jobb Balázs győz pontozással. 

Ifj. Könnyűsúly : Kolozsvári—He-
gedűs : 10 percnyi harc után tussal 
győz a szentesi Hegedűs. 

Ifj. Középsúly: Győri—Kocsis, 8 
perc alatt tussal győz Kocsis 

Szenior pehelysúly: Sipos—Bélteki, 
nehéz küzdelem után tussal győz 
Bélteki. 

| Sz. légsúly:Kihrer Il.-Jordán. Vál-
! tozatos harc után pontozással győz 
! Jordán. 

Szenior könnyűsúly : Kihrer I.— 
Dömsödi, 7 perces szép küzdés, 
győz pontozással Dönuödi. 

Szenior váltósúly : Sárosi Béla— 
Szarvadi S., pontozással g y ő z : 
Szarvadi. 

Szenior váltósúly : Módra—Varga, 
8 pete után győz Módra. 

Szenior középsúly : Szente 11.— 
Szalai. 6 perc alatt tussal győz Sza-
lai, az e.t legszebb mérkőzése. 

Szenior középsúly : Szente I.— 
Détár, 3 perc alatt tussal győz Dé-

| tár. A nagyobb technika diadala, 
i Kihivásos: Szente II.—Détár. 1 

perc alatt tussal „elintézi" a szen-
tesi fiu 

LABDARÚGÁS 
SzMTE II.—Vaosz. 5:0. Vezette : 

j Salánki. A végig jobb MTE meg-
érdemelten győző: t. Sajtó-Bőrös— 

! Cs. Rendőrség 5:3 (3:2) Megerde-
| melt győzelem. HMTE II.—Szmáv 

5:3 (0:3). A Cs. Barátság nem állt 
j ki, tovább jutott a Cs. Tisza. 

SzMÁV-Nkőrösi MTE 5:1 (5:0) 
| Szegedi A K - C s . Bar. 3:1 (2:0) 

A mezőnyt Zsótér, a SzAK-ból és 
Princz, a Barátságból uralták 

K é z i l a b d a 
Szrnáv—Békéscsabai MÁV 8 8 (6:2) 
Vasutas Dajnoki mérkőzés, a kikül-
dött szövetségi játékveze ő meg nem 
jelenése miatt csak barátságos ola 
pon lett lejátszva. 

A Szentes és Vidéke 
Ipartestület 

augusztus 20-án 
táncmulatsággal egybekötött 

t e remmt t 
ünnepélyt rendez. 

Hirdetmény 
A Magyar Köztársaság Kormánya 

8660—1947. sz. rendeletével a köte-
lező betegségi biztosítást az 5 kat. 
holdnál nem nagyobb mezőgazda-
sági birtokon, illetőleg az 1 kat. 
holdnál nem nagyobb területű gyü-
mölcsösben, szőlőben és kertben ön-
állóan gazdálkodó gazdasági munka-
vállalóra is kiterjesztette. 

Az Országos Társadalombiztosító 
Intézet felhívja a rendelettel érintett 
gazdasági munkavállalókat, hogy biz-
tosítási igazolványuk és bélyegalap-
juk kiváltása végett az OTI szentesi 
ker. pénztáránál Ady Endre-u. 27., 
vidéken pedig a FÉKOSz helyi meg-
bízottjánál haladéktalanul jelentkez-
zenek, mert a f. évi julius 25. nap-
jától kezdődően csak biztosítási iga-
zolvány és belyeglap birtokában áll-
hatnak munkába. Születési bizonyít-
ványát, házasságieveiét és a 16 éven 
aluli eltartott gyermekek születési 
értesítőjét mindenki hozza magával. 

A munkáltató gazdák biztosítási 
igazolvány és bélyeglap nélkül cse-
lédet és munkást a saját érdekükben 
ne alkalmazzanak. A f. évi augusztus 
hó 1. napjától az OTI a lerovásokat 
legszigorúbban ellenőrizteti. A lero-
vást elmulasztó gazdát az OTI nem-
csak kihágásért jelenti fel, hanem az 
elmulasztott biztosítási dijak súlyos 
végrehajtási költséggel megterhelve 
behajtja és ezenfelül a beteg munkás 
gyógykezelési költségeit is megfi-
zetteti. 

OTI szentesi ker. 
976 pénztóra. 

Rnyakönyvi hirek 
Születés: Kánvási László, Tom* 

csányi Etel, Fekete Mária, Dancso 
János, Panyik Tóth Éva, Gémes Mi-
hály, Molnár Mátyás, Ürmös István 
Nagy János, Piti János, Csikós Etelka 
Szabó Katalin, Balla Lajos, Szarka 
Anna, Farkas Katalin, Dancsik János 
Német Zsuzsánna. 

Házasság: Sipos Sándor — Piti 
Eszter, Szabó Béla—Aggot Juliánná 
Vida István—Rácz Zsuzsánna. 

Halálozás: Tomcsányi Etel 1 na-
pos, Bogyó Rozália 1 napos, özv 
Vass Imréné B. Molnár Zsófia 82 
éves, Szabó László 8 napos, Tóth 
Mária 7 hónapos, Szabó Mihály 64 
éves, Nagy Lajos 38 éves, özv. Ba-
rakonyi Ferencné 85 éves, Surányi 
Lajosné 31 éves. Boros Mihály 10 
hónapos, Lengyel Imre 2 éves, Pin-
tér Ró/a 14 éves, özv. Kovács Jő-
zsefné Égető Terézia 80 éves, Özv 
Csapó Jánosné 85 éves. 

B e c s ü l j ü k m e g 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

D i v a t , r ö v i d á r u 
é s p i p e r e c i k k e k 

L ő w y n é l 
K o s s u t h u. 18 

Augusztus 12. 

L Y D I A 
(A s/erelem visszanéz) 

A fenti hatalmas film keretében vendégszerepel 
PETUR ILKA 

művés2nő, a szegedi Állami S'inház tagja. 

Előadások ke/.det»: hétköznap: */« 7. l/< 9. vasárnap V« 5. 1 i 7, V* 9- i 

A Z S O L D O S R.-T. * 
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 

V • j 

Vasáruk, tűzhelyek; 
zománc-

edények 
szög, drót, rdfvus, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

Szentes, Bartha János u. 12 
Telefonszám : 13 

í: 
: * 

I 
Megfelelő helyre f o l A l / » » « * 
okt. 1 tői kiadnám l t g | t g | ö r t s 

másfél éves ü ző borjúmat maj. l-ig 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. s/ám 

IPAROS NŐEGYLET 

kerti 
ünnepélye 

aug 20-án a l igetben 

Borbély berendezés 
van eladó Nagy Sándor-utca 13 

Főszerkesztő * Sima László. 
Felelős s/erkesztő Szalay János 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a »Barátság* nyomda 

Felelős nyomdavezető: Csarnas L. Imrr 




