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Függetlenségünket nem fenyegeti veszély, 
mert nem térünk le a demokratikus fejlődésről 

- mondotta Szakasits Árpád választási beszédében 
Kedden délután 4 órakor Szakasits 

Árpád elvtárs, a Szociáloemokrata 
Párt országos fő;itkárja, nagy válasz-
tási beszédet mondott, melyről ez-
uttai az alábbi, rendkívüli jelentő-
ségű szavakat közöljük: 

— Éieíre keltettük az országot, 
megerősítettük a nemzet önbizalmát. 
Életképes ország, életkepes nép va-
gyunk. Van jövőnk. Nemzeti életünk 

kifejlődésének a feltételei soha any-
nyira meg nem voltak, mint éppen 
most, amikor a satalom a nép ke-
zébe került s amikor a dolgozók 
alkotó ereje csodákat müveit. Mllami 
függetlenségünket, országunk önálló 
ságát, amelyre féltékenyen vigyázunk, 
nem fenyegeti veszély" mert le nem 
térünk a demokratikus fejlődés út-
járól. 

Szakasits elvtárs ezután kifejezte 
azt a reményét, hogy a demokrati-
kus pártok megnyerik a választáso-
kat. A megtisztult Kisgazdapártra 
eső szavazatok is a demokrácia si-
kerét fogják jelenteni, s a megszi-
lárdult koalíciós béke lesz a legfőbb 
záloga az ország további békés fej-
lődésének. 

Nemcsak reméljük — mondotta 

— hanem bizton hisszük, hogy a 
Szociáldemokrata Párt megizmosodva 
kerül ki a választásokból. Becsüle-
tesen dolgoztunk s tudjuk, hogy a 
választásokból egy erősebb, egy ha-
talmasabb Szociáldemokrata Párt ke-
rül ki, amely megnövekedett erejével 
még buzgóbban, még erőteljesebben 
fog harcolni a magyar nép szabad-
ságáért, jólétéért és biztonságáért. 

Takács Ferenc földmüvelésügyi államtitkár: 

„Bármi következik is, megmaradunk 
harcos szociáldemokratáknak!" 

Röviden jeleztük mar, hogy Cson-
grád—C s a n á d megyei, illetve 
szegedi és hódmezővásárhelyi szo-
ciáldemokrata listán Kéthly Anna és 
Szeder Ferenc mellett Takács Fe-
renc elvtárs, földmiveiésügyi állam-
titkár a listavezető. Lapunk munka-
társa, miután a jelek szerint az ál-
lamtitkár más elfoglaltsága folytán 
aligha jöhet Szentesre, Csongrádra, 
Mindszentre és Szegvárra, — elkí-
sérte Takács elvtársat Vásárhelyre 
és Makóra. A két beszédet össze-
gezve, a legfontosabb részeit az 
alábbiakban kivonatoljuk: 

Szakasits Árpád miniszterelnök-
helyettes, mint a Szociáldemokrata 
Párt fótitkára jelentette be legelő-
ször az országnak, hogy a koalíciós 
kormány legfőképpen a nemzetgyű-
lés furcsa összetétele miatt nem tud 
eredményesen dolgozni. Tehát nincs 
jobb hátra, mint megkérdezni a né-
pet, akarja-e, hogy ez az ország 
nyugodtan dolgozhassék és hogy a 
kormány kivezesse a válságból az 
országot, — avagy azt akarja, hogy 
a politikai, társadalmi és termelési 
válság 

eseticg poigárháboru felé sodródjunk. 
A^válasz meggyőződésünk szerint 
világos. A nép a békét, a rendes 
munkát és a koalíciós együttműkö-
dést fogja választani. Természetesen 
a Szociáldemokrata Pár* ezután is 
éppúgy kiveszi oroszlánrészét a ter -
melői, a békés és a nép érdekeit 
legjobban szolgáló munkából és ép 
pen ugy meg fogja őrizni a teljes 
függetlenségét és igazi sztciáldemo-
krata programját, mint ahogy 75 
éven keresztül követelte és mint 
amely programból még akkor sem 
engedett semmit, amikor a legna-
gyobb volt az ellenállás. Hogyan 
engedne a függetlenségéből és a 
programjából akkor, amidőn meg-
győződésünk szerint a dolgozó mil-
liók alapjában véve nemcsak he-
lyeslik a Szociáldemokrata Párt 
feladatait és programjának a meg-
valósítását, hanem mondhatjuk leg-
főképpen ebben bizva, csak ezt 
tartják a demokratikus élet gerin-
cének. Mi mindenféleképpen, bármi 
következik is, megmaradunk harcos 
szociáldemokratáknak ! 

Hd mi akkor, ismételem : 1930 ban, 
ezt igy mondtuk és igy elhatároz-
tuk, ez azt jeientette, hogy jól meg-
gondoltuk és e mellett minden kö-
rülmények között nemcsak kitar-
tottunk ezideig, hanem ki fogunk 
tartani emellett a jövőben is. Ha 
,mint földművelésügyi államtitkár vé-
gignézem, (mert állandóan, az or-
szág minden részében végig szok-
tam nézni), hogy két és félév óta 
mit végzett el a kisbirtokosság, ak-
kor büszkén mondom, hogy sokkal 
többet elértünk a kisbirtokosság 
rendszerével, mintha a nagybirtokok 

megmaradtak volna. 
— De épp emiatt a kisbirtokoso-

kat, a parasztokat, a mezőgazdasági 
nagy kérdéseket mindinkább a sze-
rint kell vizsgálnunk, hogy necsak 
tisztában legyünk, hanem segíteni 
is tudjunk rajta és lássuk, az a csa-
lád, amely 5—10 holdat kapott, 
hogyan él ? Mik azok a kérdések, 
amelyek őket a létükben, család-
tagjaikkal együtt, a termelés és a 
megélhetés szempontjából azonnal 
érintik. Mert hogy minél jobban 
meg kell oldani a kérdéseket, erről 
vitázni sem lehet. 

Jóindulattal segítsünk a tanyaiakon 

méglnkább elmélyüljön és 

Jó munkára, tiszta erkölcsre, fegyelemre építsünk 
Takács Ferenc rátért ezután arra, 

hogy a Szociáldemokrata Párt ere-
dete óta a legnagyobb súlyt min-
dig a szakszervezetek kiépítésére 
helyezte. Elmondhatjuk, háromne-
gyed évszázad óta a legöntudato-
sabb és legjobb dolgozók, a szak-
képzett munkások mind a szociál-
demokrata szakszervezeti tagok vol-
tak. A szakszervezetek állandó to-
vábbépítése minekünk elsőrendű fel-
adatunk marad. Hogy a szakszer-
vezeti munkástömegek fegyelmezet-
tek voltak, jómunkát végeztek és 
osztályöntudatossá váltak, ez a kö-
rtlmény úgyszólván legnagyobb ere-
i*vé vált az országnak és jól je-

gyezze meg mindenki ma is, hogy 
a jó munkára, a tiszta erkölcsre, a 
munkafegyelemre lehet és kell épí-
teni Magyarországot. 

Rátért ezután Takács elvlárs arra, 
hogy a legutóbbi években mennyi 
mindenfélét beszéltek és irtak, hogy 
voltaképen kinek köszönhető a föld-
reform. Hát most nem árt, ha min-
denkinek a figyelmébe idézzük, hogy 
a földreformért a Szociáldemokrata 
Párt évtizedek óta a legszivósabban 
és igen keményen harcolt. Igy 1930-
ban elhatároztuk, hogy az akkor 
megvolt nagybirtok rendszer helyébe 
a kisbirtok rendszert fogjuk állítani 
Magyarországon, mihelyt tudjuk. 

— Az uj és régi földtulajdono-
sokon egyaránt segitenl kell, — 
folytatta Takács Ferenc. — Szakí-
tani kell azzal az ósdi felfogással, 
hogy a gép, ez esetben a mező-
gazdasági gépek, ellenségei az em-
bernek. Korántsem. A gép a barátja 
az embernek oly célból, hogy mi-
nél könnyebben és minél többet 
termelhessen. 

Majd rátért a beszolgáltatásra. Mi 
szociáldemokraták, úgymond, Sza-
kasits Árpáddal az élen kimondtuk 
a figyelmeztetést, hogy vigyázzunk, 
mennyi lesz az idei termés, mert 
nem lehet megparancsolni a föld-
nek és a napnak, hogy katasztrális 
holdanként 6 és fél mázsás gabona 
föltétlenül legyen 1 Igenis, mint föld 
mivelésügyi államtitkár, nyiltan ki-
mondom, hogy az országban az 
idén nagy volt az aszály, rossz volt 
a termés, legelsősorban a Viharsa-
rok vármegyéiben volt ilyen. Ugy 
kell tehát segítenünk, hogy min-
denkin, aki bajban van a rossz 
termés miatt, tőlünk telhetőleg és 
jóindulatulag segíteni próbáljunk. 

— Eröss János közellátásügyi 
miniszterrel, aki előzőleg beszélt 
Makón, polémizált ezután Takács 

államtitkár, mondván, hogy az adó-
gabona rendszere, ahogy megcsinál-
ták, módosításra szorul. Mert lehe-
tetlen megállapítani 6 és fél mázsa 
búzatermést ennek, vagy amannak, 
holott 2, vagy 3 mázsa volt, esetleg 
valamivel több. Miközben a 80 fo-
rintos buza ára éppen I rossz ter-
més folytán nem érvényesíthető. A 
kisemberek ezt az alapárat, köztu-
domás szerint, kénytelenek alaposan 
túlfizetni. Ha a közellátásügyi mi-
niszter a fentieket nem hiszi el, 
vagy nem akarja tudomásul venni, 
akkor ajánlom neki, hogy ö mint 
közellátási miniszter, vásároltassa 
fel a szabad gabonát: 80 forintért?! 
A Szociáldemokrata Párt nem kér 
mást és nem kér többet, mint azt, 
hogy akinél bebizonyositható, hogy 
nem termett meg az a gabona, 
amelyből fölöslegként a közellátás 
számára marad és a cséplésnél és el-
lenőrzést nyert, — az illető pénzben 
is fizethesse az adógabonát. Más 
kérdés, hogy akiknek módjában áll 
fizetni az adógabonát, azoknál nem 
lehet elengedni. Egyébként tiltako-
zom, — folytatta, — egyik-másik 
hivatalos vezető a ma Budapestre 
továbbított álláspontja ellen, mintha 
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K É T H L Y A N N A elvtárs, pártunk megyei választási listájának vezetője. 
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Tehát mindannyian legyünk ott I 

kisgazdák, illetve a paraszttömegek 
nem az igazat vallanák be a termés 
hozamával kapcsolatban. Nekem az 

a felfogásom, 
igazat vallják. 

hogy az illetők az 

Mi az a „polgári életforma ?'' 
Gúnnyal és találó kritikával jel-

lemezte egyik-másik újságnak, illetve 
választási szónoknak azt a megkü-
lönböztetését, hogy ők „a polgári 
életformáért akarnak harcolni." Ta-
kács Ferenc szerint szeretne már 
egy olyan embert látni, aki igazán 
meg tudná mondani, mi a különb-
ség a dolgozó milliók és kispolgá-
rok úgynevezett életformája között? 
Mert mégiscsak furcsa, — mondot-
ta, — hogy például van egy 20—30 
vagy 40 holdas kisgazda, mint 
»polgár", azaz polgári életformás, 
holott ez a kisgazda családtagjaival 
együtt éjjel-nappal megfeszített mun-
kával dolgozik, hogy valahogy 
rendbeszedjen a tanya körül min-
dent, nincs megállása, nincs olyan 
kulturális élete, mint annak a fővá-
rosi, pestkörnyéki, vagy nagyobb 
vidéki városban élő szakmunkásnak, 
úgyszólván ki van rekesztve minden 
.polgári életformából". Vagy talán 
polgár az az értelmiségi a családja-
vai együtt, akiről nagyon jól tudjuk, 

hogy milyen nehezen él és milyen 
sok elsőrendű követelményeknek 

— a kis jövedelme folytán — nem 
tud megfelelni. Mi az hogy polgári 
életforma? Talán igy nevezhetjük, 
ha visszatekintünk az elmúlt évti-
zedekre: volt itt az országban ki-
váltságos osztály, amelyik a polgári 
életformát folyion hangoztatta és 
mint az igéret földjét, végighúzta 
a dolgozó társadalmi osztályok sze-
me előtt és ennek a polgári életfor-
mának a folytonos hangoztatásával 
vitte bele a dolgozó magyarok mil-
lióit ugy az első, mint a második 
szörnyű világháború vérengzéseibe I 
Hagyjuk ezt a polgári életformát, 
vagy módosítsuk ugy, hogy békés 
munkával, biztonsággal, a" három-
éves terv segítségével elérhető jólét-
tel, kiemeljük nehéz helyzetéből a 
dolgozó magyar népet. Ezek a mi 
programpontjaink és ezért reméljük, 
hogy a Szociáldemokrata Párt győ-
zelemmel fog kikerülni az augusztus 
31-i választásból. 

Szó van az angol mimkáskormány 
átalakításáról 

Az angol munkáspárt baloldalá-
hoz tartozó képviselők kezdeménye-
zésére bizalmas megbeszélés volt az 
angol munkáspártban Attlee minisz-
terelnök és a kormány több tagjának 
bevonásával. A képviselők azt kifo-
gásolták, hogy a brit kormány gaz-
dasági tervei nem elég messzemenő-
ek A munkáspártok zárt értekezletén 
nagyobb ellentétek merültek fel. Nem 

tudtak megegyezni a hadsereg csök-
kentésére vonatkozóan és az alumí-
niumipar államosításának kérdésében 
sem. Itt csekéiy többséggel mégis 
győzött a kormány álláspontja. Hir 
szerint szó van az angol kormány 
átalakításáról. 150 munkáspárti kép-
viselő bizottságot alakit és ez a par-
lament nyári szünetében is ülésez-
ni fog. 

Verseny tá rgya lás a v i l l a m o s m ü 
székházának ép í tésé re 

A szentesi villamosmüvek üzemi 
bizottsága hétfőn délután tartotta 
ülését Vajda Imre polgármester el-
nöklésével. 

Az ülésen a villamosmü-székház 
építésének teljes befejezésére, az 
iparügyi minisztérium legújabb ren-
delete értelmében kiirt versenytár-
gyalás eredményeinek ismertetése 
szerepelt. Az uj rendelet értelmében 
ugyanis a város házilag nem végez-
tethet el hasonló munkálatot. A be-
érkezett 16 pályázat közül csupán a 
szobafestő munkások ajánlatai voltak 
reálisak. így a szobafestő munkákat 
Pusztai József nyerte el 1956 forint 
végösszegű ajánlatával. A többi 

munkálatok egyrészét, mivel azok 
irreálisak voltak, illetve versenytár-
gyalás nem alakulhatott ki az egyes 
ajánlatok között, a bizottság azokat 
meddőnek nyilvánította és a polgár-
mester szabadkézből adta ki. Igy az 
üveges munkák elvégzésével Dom-
bai Pétert bizták meg 529 forintos 
pályázata alapján. A kőműves mun-
kákat 10 660 forint összeggel az 
építőmunkások szövetkezete kapta 
meg. A már befejezés előtt álló ács-
munkákat az eddigi vállalkozó a szö-
vetkezettel együttesen végzi el Az 
asztalos és lakatosmunkák elvégzé-
sére pedig uj árajánlatokat kérnek. 

Megkezdték az (JNRRR bakancsok 
kiosztását 

A FÉKOSz szentesi fiókja és az 
UNRRA bizottság megkezdte a mult 
héten megérkezett 600 pár bakancs 

kiutalását. 300 pír bakancsra adott 
kiutalást a FÉKOSz a kubikosok 
részére. A kiutalásban részesítetteket 

értesitik és a szakszervezet székhá-
zában a kiutalásokról utalvánnyal 
értesítettek át is vehetik a bakancsot. 
Mábik 300 pár bakancsot az UNRRA 
osztja ki a mezőgazdasági munkások 
részére. A kiutalásban részesítettek 
az erről kapott értesítéssel a Szentesi 
Általános Fogyasztási Szövetkezetnél 
vehetik át a cipőt és ott kell kifi-
zetni is. 

Azok, akik ilyen módon bakancs-
hoz jutottak nagyon örülnek, azok 
azonban, akik nem kaptak, el van-
nak keseredve. Az utóbbiak meg-
nyugtatására közöljük, hogy először 
is 600 pár bakancsból nem lehet 

8 10 ezer arra rászorult ember igé-
nyét kielégíteni Másodszor pedig 
örömmel közölhetjük az UFOSz és 
FÉKOSz jelentését, mely szerint 200 
ezer pár olcsó cipő és félmillió mé-
ter textilt utalnak ki az arra ráutalt 
munkásoknak és parasztoknak. En-
nek a lábbeli kiutalásnak egyrésze 
amerikai és cseh gyártmányú erős 
bakancs, másik része férfi és gyer-
mekcipő. A legdrágább bakancs 
mindössze 78 forint, tehát mint egy 
mázsa buza ára. 

Ezekről az ujabb kiutalásokról an-
nak időszerűsége esetén részletes 
tudósítást fogunk közölni. 

Magyarország külkereskedelmi és ipari 
fejlesztése Angliával és más államokkal 

Annak az Attlee kijelentésnek, hogy 
Anglia saját lábán akar járni, első 
jelensége a Magyarországgal meg-
kötött hároméves élelmiszerszállitási 
egyezmény. Az angol sajtó ezt meg-
elégedéssel veszi tudomásul. Közlik 
a lapok azt az illetékes nyilatkozatot, 
hogy ez a szerződés az angol mi-
niszterelnök és az angol közélelme-
zési miniszter által bejelentett meg-
á'lapodásoknak a kezdete, amelyeket 
az úgynevezett „lágyvalutáju" orszá-
gokkal sorra kötnek, azért, hogy ne 
kelljen dollárral fizetni és fokozni 
birják az élelmi^zerbehozatalt. Ezfrt 
a Magyarországgal létrejött szerző-
désnek Anglia szempontjából elvi 

jelentősége van. 
Magyarország szempontjából szin-

tén jelentős ez a megállapodás, mert 
állandóan fokozni tudjuk bizonyos 
nélkülözhető élelmiszerek Angliába 
való szállítását és amelyek ellenérté-
kéül rendkívül fontos nyersanyago-
kat és gépeket kapunk Angliától. 

Angliával a fontos szerződést 3 
évre kötöttük. A főérdem Rónai 
Sándor elvtárs, kereskedelmügyi mi-
niszteré, aki nagy tudással, minden 
körülményt figyelembe véve. építi 
tovább Magyarország külkereskedel-
mét, hasonlóképen, mint ahogyan 
Bán Antal elvtárs, iparügyi minisz-
ter teszi. 

V a s á r n a p 5 0 2 f ö f t i h ö z i u t o t t 
megkapja a telekkönyvi kivonatot 

Vasárnap délelőtt 10 órakor nagy 
ünnepe lesz a szentesi földhözjut-
tatoitaknak. A Becskai utcai Munkás 
Otthonban 502 löldhö/juttatott fogja 
megkapni a teieKkönyvi kivonatot, 
mely véglegesen a kapott föld tu-
lajdonosaivá teszi őket. 

Szerte a megyében folynak a te-
lekkönyvi ivek kiosztásai, melyek 
mindenütt nagygv ülések keretében 
történnek, hogy az ujgazdák ezzel is 
demonstráljanak a földreform dia-
dalmas befejezése mellett. 

Augusztus 3-án Derekegyháza 
község 330 ujbirtokosa kapta meg 
ezt a számukra biztonságot és meg-
nyugvást jelentő okmányt. Díszebé-
det, előadást rendeztek, mely után 

az ifjúság táncraperdülve ünnepelte 
meg ezt a napot, mely évszázadok 
álmát válto'ta v lóra. 

Fábián*ebesiyénben, Királyságon. 
Szegváron, azonkivül Mindszent és 
Csongrád egyrészén már megtörtént 
a telekkönyvi ivek kiosztása s a 
megye területén hátralévő 11 köz-
ség ujgazdái október l-ig kézhez 
fogják kapni telekkönyvi kivona-
taikat. 

C.erebökény 38 földhözjuttatottja 
is vasárnap fogja ünnepelni e fon-
tos dátumot és az egykori uradal-
mak és mammutbirtokok helyén 17-
től az ujgazdák vetései zöldelnek. 
hirdetve a demokrácia, a népakarat 
diadalát. 

Átadtak az ügyészségnek 
egy magzatelhajtó szentesi asszonyt 

A szentesi rendőrség nyomozói 
ujabb sikert könyvelhetnek el ma-
guknak. A napokban sikerült ugya-
nis elfogniok egy bestiális magzat-
elhajtó asszonyt. Sinoros Imréné, dr. 
Lakos- u. 19 sz. alatti lakos a tettes, 
aki már közel 15 éve folytatja becs-
telen tevékenységét, amely nem kor-
látozódott csupán Szentesre, hanem 
még Budapeste is elnyúlnak ügyei-
nek szálai. Sinorosnénak segitő 
társa is volt Vasvári Sándorné 
Honvéd-u. 42 sz. alatti lakos sze-
mélyében, akinek szerepe még nem 

tisztázódott ugyan, de minden való-
színűség szerint a felhajtó szerepét 
vitte. 

A hivatalos rendőri közlemény a 
kővetkezőket mondja : Sinóros Im-
réné, és Vasvári Sándorné szentesi 
lakosok ellen eljárás indult meg 
magzatelhajtás büntette miatt. Eljá-
rás indult még öt szentesi asszony 
ellen, akik magzatelhajtási müveletet 
hajtattak végre magukon. A nyomo-
zás szálai Budapestre is elvezetnek 
A tegnapi nap folyamán mindké 
asszonyt átkísérték szegedre. t 



Ez már mégis 
több a soknál.. . 

Ötven év körüli, fejkendős, sze-
aény münkásasszony kereste föl a 
szerkesztőségünket. Magával hozta 
11 bemutatta az Összeíró bizottságtól 
kapott értesítést, amely szerint őt 
megfosztották választójogától azzal 
a2 indoklással, hogy „az Ébredő 
Magyarok pártjának" a vezető tagja 
volt. 

Megáll az ember esze . . . Attól 
függetlenül, hogy az Ébredő Magya-
rok Egyesülete nem párt volt, a leg-
mélyebben el kell ítélnünk az olyan 
eljárást, amikor a legvalótlanabb és 
leohamisabb vádakkal próbálnak el-
ütni tudatlan asszonyokat választó-
joguktól. A dologhoz további kom-
mentárt nem is érdemes fűzni. Min-
denesetre az asszonyok nagyon jól 
tudják, hogy kik védik meg az ő 
választójogukat, kik harcolnak az ő 
egyenjogúsításukért, mert nem vélet-
len az, hogy ez a munkásasszony 
éppen a szociáldemokrata Szentesi 
Lar :erkesztőségéhez jött be pana-
szával. 

\Y fagyja senki elveszni választó-
jogai. A városháza közgyűlési ter-
mében mindenki tekintse meg a név-
jegyzéket. s nézze meg, hogy szere-
pel-e a szavazásra jogosultak listá-
ján Ha nem szerepel és úgy érzi, 
hog\ igazságtalanul fosztották meg 

ójogától, keresse fel lapunk 
szú . szí őségét, vagy a Szociáldemok-
Tau Párt titkárságát, ahol a legtel-
jesebb támogatásban lesz része. 

Nap tá r . Augusztus 13 szerda. 
Rór. kat. Ipoly, Kasszián, protestáns 
Ipo A nap kel 4 36 órakor, le-
nyugszik 19.01 órakor. A hold kél 
0 :4 órakor, lenyugszik 17.17 órakor 

Időjárásjelentés : E u r ó p a 
n r é s z i t továbbra is hűvös lég-
tömegek borítják. Hazánkban 27, 29, 
egyes helyen 30 fokig emelkedett a 
hőmérséklet. Az éjszakai lehűlés 13 
16 fokig sülyedt. Délnyugaton és 
e> kkele;en záporeső és zivatar volt. 
Varható idő: Északnyugati, északi 
izé kisebb felhőátvonulás. Délutáni 
felhí képződés. Záporeső, zivatar. A 
hőmérséklet alig változik. 

\'c hidd el a híresztelést: 
A szociáldemokrata Párt nem 

egyesül más pártokkal! 
Mozik m ű s o r a . B a r á t s á g 

Mozgó: Vágyak a viharban (Clau 
dette Colberr és Ray Milland fősze-
replésével.) Szabadság Mozgó : Ma 
nincs előadás. 

Uj t á r g y a l á s a csongrád i 
gyilkos ü g y é b e n . Bakos József 
csongrádi napszámos még a mult 
évben, előzetes szóváltás miatt, meg-
támadta Encsev Jenő bolgárkertészt. 
Baitáva! fejbevágta, majd késsel ha-
lálra szurkálta. A gyilkost a törvény-
szék, majd a tábla is 10 évi fegy-
házra itéjte. A kúria most alaki ok-
ból :Tiegsemmisitette az Ítéletet és 
új ítélethozatalra utasította a táblát. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Letartóztattak egy 
ismert 

A budapesti gazdasági rendőrség 
hetek óta razziázik a vidéken. En-
nek során a napokban háromtagú 
bizottság érkezett Vásárhelyre, hogy 
a malmok működését ellenőrizze. A 
Lsepregi-malomban nagyobb sza-
bálytalanságot fedezett fel a bizott-
ság. 240 mázsa hiányt állapítottak 
meg, amiből arra következtetnek, 
hogy a malom feketén őrölt. A bi-

vásárhelyi 
malomtulajdonost 

zottság Csepregi Lajos igazgatót .és 
két társát letartóztatta és fölkisérte 
Budapestre. 

Csepregivel két év óta állandóan 
sok baj volt. Ahol lehetett, borsot 
tört a hatóságok és a munkások 
orra alá. Budapesti ellenőrző szak-
értőknek kellett jönni, hogy bizonyí-
tékot szerezzenek demokráciaellenes 
üzelmeire. 

Sánta Jóska hinfáslegény is részt vett 
a rablógyilkosságban 

Lapunk keddi számában közöltük, 
hogy a budapesti Batizfalvy-szana-
tóriumban elkövetett rablógyilkosság 
tettesét, Iványi Árpádot elfogták. A 
főkapitányság nyomozói körülvették 
a Keleti pályaudvart, mert Iványinak 
ott volt előre megbeszélt találkozója 
egy másik bűnözővel, akit az alvi-
lágban „Sánta Jóska" néven ismer-
nek és aki szintén jelen volt a Ba-
tizfalvy szanatóriumban és résztvett 
Hübsch Adolf rákospalotai kereskedő 
meggyilkolásában. 

„Sánta Jóska" valahogy megne-
szelte a dolgot és nem ment el a 
megbeszélt találkozóra. A hajsza 
egész délután és egész éjjel folyt az 
alvilági bűnöző után, míg végül is 
hajnali 3 órakor az et»yik nyomozó-
hadnagynak sikerült elfognia a Met-
ropolban. Itt Sánta nők társaságában 
duhajkodott. Amikor a tiszt igazo-
lásra szólította, hebegni kezdett, majd 
bizalmas lungon igy szólt a nyomo-
zóhoz : 

— Meg van Iványi, mit tetszik 
szólni hoz?á ? 

Sántát bevitték a főkapitányságra 

és megkezdték kihallgatását. Kide-
rült, hogy rendes neve Buricza Jó-
zsef, foglalkozása pedig hintáslegény. 
A rendőröket is meg akarta „hintáz-
tatni", mert tagadta, hogy részívett 
volna a gyilkosságban. A szembesí-
téskor azonban Iványi szemébe 
mondta, hogy ő is segédkezett és 
ezért ruhát és pénzt kapott tőlük. 

Iványi Árpád, a gyermekarcu 22 
éves gyilkos megbilincselve ül a 
nyomozók szobájában. Nyugodtan 
viselkedik, egymás után szívja a ci-
garettákat. Amikor a gyilkosságról 
kérdezik, akadozva, kissé raccsolva 
válaszol: 

— Csak el akartuk szédíteni a 
pasast, — mondja — és nem akar-
tuk meggyilkolni. A pénzre szüksé-
gem volt, mert a toloncházból jöt-
tem ki, nem volt ruhám. Tessék el-
hinni, nem a nők miatt csináltam. 

Mit gondol, mi lesz a büntetése? 
— Felakasztanak, — válaszolja, 

majd igy folytatja : — Ha lehet, arra 
kérem az újságíró urakat, próbálja-
nak megmenteni . . 

Hír a fiainkról 
Kedden Közel ezer hadifogoly ér 

kezetf Fuksániból a debreceni el-
osztó állomásra. Két szentesi van 
köztük : Rehák Józser és Szőliősi 
János E zel a szerelvénnyel érkezett 
haza Sági András csongrádi lakos is. 

Elvtárs! Nem vagy magad! 
Ne hagyd magad! 

— Lezárták az algyői hidat. 
A M gyar Államvasutak szentesi 
Állomásíőnökségének értesítése sze-
rint az Altíyő- és Hódmezővásárhely 
között lévő'tiszai közúti és vasúti 
hid 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. 

— 16 ra és 17-re hirdetett „Bors 
István" előadása Nagy István er-
délyi kőrútja miatt szeptemberre ma-
rad. Akik a jegyeiket már megvál-
tották, azoknak visszaváltja a Bálint 
ingatlan iroda. 

— Megölték a könyvek. A bécsi 
egyetemi könyvtár egyik könyvtáros-
nője rendezés közben magára rántott 
egy könyvespolcot. A súlyos köny-
vek mind rázuhantak és összelapí-
tották a szerencsétlen nőt. 

Párbajt vivott 
két kis cserkész 

Az egyik budapesti utcában meg-
döbentő tőrpárbajt vivott két fiatal 
cserkész. A két gyerek egy lány 
miatt összeszólalkozott egymással. 
Mindketten ugyanannak a lánynak 
udvaroltak s a féltékenység annyira 
elvakította őket, hogy az egyik gye-
rek tőrt rántott elő. A másik cserkész 
zsebében is tőr volt és igy izgalmas 
párbajt vivtak egymással. A „sze-
rencse" a fiatalabbnak kedvezett: 
többször a barátja mellébe szúrta a 
tört. A szerencsétlen fiu eszméletlenül 
összerogyott. A merénylő ekkor esz-
mélt rá szörnyű tettére, szinte ön-
kívületi állapotba esett és kezében 
szorongatva a tőrt, rohanni kezdett 
az utcákon át. Egy Tendőr figyelmes 
lett rá, elfogta és bekisérte a főka-
pitányságra. Társát haldokolva szállí-
tották a Rókus-kórházba. 

Azok a dolgozók, akik testi 
és nehéztesti munkáspótjeggyel ren-
delkeznek, fél kilogram szabadcukrot 
fognak kapni. Ez a rendelkezés or-
szágos jellegű és igy Szentesen, 
illetve környékbeli városokban és 
községekben is érvényes. 

— Ügyeletes gyógyszertárak: 
Augusztus 9—15-ig Kerekes, vala-
mint Torday gyógyszertárak tartanak 
ügyeletes szolgálatot. 

Tudnivalók 
a cipőárakról 

Felmerült a kérdés, hogy milyen 
árakat számolhat fel a cipésziparos, 
ha a megredelő a cipőhöz szükséges 
anyagot saját maga adja. Az illeté-
kesek informáltak, hogy az iparos 
felszámithatja a ténylegesen kifizetett, 
tehát a kollektív szerződésben meg-
állapított munkabéreket, kaptafa iáb-
hozigazitási költségeket és az iparos 
által adott kellékek összegét. A mun-
kabérek után 28 százalék OTI, MABI 
fizetéses szabadság, valamint 10 szá-
zalék alkalmazottak kereseti adója, 
40 százalék rezsi és 15 százalék ha-
szon számitható fel. Az igy kapott 
összeghez a cipésziparos 10 százalék 
forgalmi adót számithat. 

Arra a kérdésre, milyen haszon-
kulcsot számithat a cipőkereskedő 
egyszerű fatalppal készült női szan-
dálcipőre, női- férfi és gyermeksa-
rukra a következő választ kaptuk: 
Fatalpú szandálcipőknél ha nem ti-
pusáru illetve kivitelezése a 103.017/ 
1947. Ip. M. rendeletben meghatá-
rozottaktól lényegesen eltér a keres-
kedő 23 százalék hasznot számithat. 
A számla hátlapján a kikalkulált ár-
hoz 3 százalék forgalmi adó külön 
felszámitható. Tipusárunál a talpba 
vésett fogyasztói ár csak 3. százalék 
forgalmi adóval növelhető. 

Bőrtalpas diszitett papucsoknál a 
kereskedői haszon 23 százalék. To-
vábbiakban 3 százalék forgalmi adót 
van joga a kereskedőnek felszámí-
tani. 

— Halálos villámcsapás. Oros-
háza fölött hatalmas, vihar vonult 
végig. A villám becsapott Dénes 
Györgyné házába. Az asszony éppen 
a tűzhely körül állt, amikor a kémé-
nyen keresztül halálra sújtotta a 
villám. 

— A sin mellé feküdt le. Rot-
tenberg Ferenc budafoki munkás 
martonvásárí látogatása után haza 
akart utazni. Sokáig kellett várnia a 
vonatra. Várakozás közben elálmoso-
dott és leült a rakodópart szélére. 
Nemsokára elnyomta az álom, amely-
ből borzalmas volt az ébredés. A 
berobogó Budapest—fehérvári vonat 
kerekei leborotválták az egyik lábá-
ról az ujjakat, a másikról pedig láb-
fejét. A súlyosan sérült embert azon-
nal kórházba szállították. 

— Felvétel a mezőtúri kollé-
giumba. A mezőiúri Törő Pál népi 
kollégium felvételt hirdet, olyan sze-
gény paraszt, munkás, vagy értelmi-
ségi származású fiatalok számára, 
akik tanulmányaikat a mezőtúri fiu-
gimnázium felsőbb négy osztályában 
akarják folytatni. A kérvényeket au-
gusztus 15-ig kell beadni a követ-
kező cimre: Törő Pál népi kollé-
gium, Mezőtúr. 

— Örömtanyát akart. Több 
rendbeli sikkasztással vádoltan ke-
rült biróság elé Fruss Andrásné fe-
hérvári asszony. Frussné először is 
iparengedély nélkül ruhákat árusított, 
és többektől használt ruhákat vett 
át eladásra. A második vétke az 
volt, hogy a ruhák árának egyrészét 
elsikkasztotta és a pénzt is bűnös 
vállalkozásba fektette: örömtanyát 
akart nyitni. A pénz elfogyott, az 
örömtanya megnyitására pedig nem 
kapott engedélyt. A biróság adatki-
egészités végett a tárgyalást elna-
polta. 

Aug. 15 én, 

este fél 8 órai 
Előadó: Dr. Miió Ján©» 

ttipúrtest 
a pártszékházban 

(Kossuth-u. 26.) 

A választással kapcsolatban felmerült kérdésekről. 



Elvtársi Kihagytak a névjegyzékből? Fordull a Szociáldemokrata Párthoz 
Ne hagyd elveszni választójogodat ! 

Hol vannak 
az ellenségeink? 

Orosházán választási népgyűlést 
rendezett a Kisgazdapárt, amelyen 
Dobi István államminiszter, a párt 
országos elnöke, többek között a 
következő figyelemreméltó szavakat 
mondotta : 

— A koaliciós pártok választási 
szövetségét sokan igyekeznek félre-
magyarázni. Ellenségeink a választás 
idején nem a Szociáldemokrata Párt-
ban és nem a Kommunista Pártban 
keresendők és találhatók, hanem leg-
inkább a most megalakult különböző 
polgári pártokban. Ezeknek a tagjai 
bennünket gyaláznak, rágalmaznak 
és még azt sem röstellik, hogy lebe 
csüljenek minket, csak azért, mert 
nekünk nem adatott meg a mód és 
lehetőség arra, amire nekik az elmúlt 
rendszerükben módjuk volt, hogy 
tudniillik tanuljanak. 

Szétzúztuk a 
reakció egységfrontját 

Rákosi Mátyás miniszterelnökhe-
lyettes Tótkomlóson, Békéscsabán, 
Orosházán és Szeghalmon tartott 
beszédeket. Egyik helyen azt fejte-
gette, hogy a helyzet 1945 ei szem-
ben megváltozott. Most a választási 
szövetségben álló, négy demokratikus 
párton kivül hat olyan párt is részt-
vesz a választásban, amely' a koalí-
ció pártjaitól jobbra áll. A reakció 
most választhat. 

— Nos — folytatja — a hat új 
párt nem azt jelenti, hogy a reakció 
erősödött, hanem azt, hogy a reak 
ció egységfrontját alapos ütésekkel 
széizúztuk. A reakció soraiban nagy 
a zűrzavar, egymással is marakod-
nak. 

A románok 
stabil pénzt akarnak 
A román rádió a keddre virradó 

éjszakán rendkívüli adásban közölte, 
hogy előkészítő bizottság elrendelte 
a stabilizációt bevezető intézkedé-
sek végrehajtását. Minden román 
állampolgárnak jegyzéket kell készí-
teni személyadatairól és bankköve-
teléseiről. Ezzel a pénzátváltás jogát 
akarják biztosítani. 

Budapest I. augusztus 13. 
7.30: Reggeli zene. 8: Az OTI a 

demokráciában. 8.15: Népszerű ope-
rarészletek. Hangi. 9: A „Hungária* 
művészegyüttes játszik. 12 15: Far-
kas Jenő cigányzenekara. 13.15: Bá-
rány Erzsi hegedül, Rácz Tilda éne-
kel. 14,10: Vadállatok között a bra-
zíliai egyenlítőn. 14.30: Roósz Emil 
szalonegyüttese. 16: Beszélgetés a 
Fővárosi Képtár uj igazgatójával. 
16.15: A Zenepedagógusok műsora. 
17.10: Párthiradó. 17.25: Hadifogoly 
híradó. 17 30: Vöröskereszt közle-
ményei. 18: Eing Crosby énekel. 
18.15: Délszlávok a demokratikus 
Magyarországon. 18 30: Rádiózene-
kar játszik. 19.30: Falurádió. 20.35: 
Fényes Kató énekel zongorakíséret-
tel. 21: Heti szemle. 21.25: Időszerű 
kérdések 21.40: Chopin-keringők. 
2230: Tabányi Mihály szólistáinak 
műsorából. Hangi. 22.45: Hogyan 
lettem színész. Rajnay Qábor elő-
adása. 23: Mű vészlemezek. 

K ö z g a z d a ^ 
Olcsó hitelt kérnek 

a gazdák 
A mezőgazdaság pénzügyi hely-

zete sulyosDbodott A bankok által 
folyósított kölcsönök kamatát a gaz-
daságok nem bírják el. Sok ujgazda 
zöldhitelt vett fel, amit azonban a 
rossz termés miatt visszafizetni kép-
telenek. A gazdák hosszúlejáratú és 
olcsó kamatozású hitelek sürgős 
folyósítását kérik. A takarmányhi-
ányra vaió tekintettel minden ren-
delkezésre álló erőtakarmánynak a 
gazdák részére való tárolását kérik 
és annak biztosítását, hogy az őszi 
vetőmagszükségletet idejében meg-
kapják. 

Uálasztási naptár 
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 tartalmazó lajstromokat. Az 
ajanlásra kötelezett partok ugyancsak 
déli 12 óráig nyújthatják be ajánlási 
íveiket. Az országos Nemzeti Bizott-
ság szintén 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 pártok választási 
sorszámát a Magyar Közlönyben 
közzéteszi. 

Augusitus 18, hétfő. Az ideiglenes 
névjegyzék ellen igénybevehető fel-
szólamlás utolsó napja. A választási 
hirdetmény teljes szövegét este 8 
óráig közölni kell a polgármesterrel. 

Augusztus 19, kedd. A felszólam-
lások elbírálásának kezdő időpontja. 

Augusztus 22, péntek. A polgár-
mester a választási hirdetményeket 
megküldi a központi választási bi-
zottságnak. 

Augusztus 23, szombat. A válasz-
tási hirdetmény közzétételének napja. 

Augusztus 25, hétfő. A szesztila-
lomra vonatkozó hirdetmény köz-
zététele. A pártokat figyelmeztetni 
kell, hogy a szavazóhelyiségekbe 
bizalmit küldhetnek. 

Augusztus 26, kedd. A felszólam-
lások elbírálásának utolsó napja. 

Augusztus 27, szerda. A felszó-
lamlások ügyében hozott határoza-
tokat a központi választási bizottság 
szétküldi. 

Augusztus 28, Csütörtök. A vég-
leges választói névjegyzék közszem-
lére tételének első napja. Déli 12 
óráig lehet névjegyzékkivonatot ki-
szolgáltatni. 

Augusztus 29 péntek. A közszem-
lére tétel második napja. 

Augusztus 30, szombat. A köz-
szemlére tétel utolsó napja. Éjfélkor 
kezdődik a szesztilalom. 

Augusztus 31, vasárnap. A vá-
lasztás napja. Éjfélkor megszűnik a 
szesztilalom. 

Szeptember 3, szerda. A választó-
kerületi választási eredmények kihir-
detése. 

Szeptember 6, szombat. Az orszá-
gos lajstrom választási eredmények 
kihirdetése. 

Per : életre-halálra 
Minden népnek van valami speci-

alitása. A skótokat fukarnak tartják, 
a magyarokról pedig már évszáza-
dokkal ezelőtt följegyezték, hogy 
nagyon szeretnek pereskedni. 

Az azonban már mégis sok, ami-
ről az egyik fővárosi lap beszámol. 
Arról van szó, hogy a napokban 
teherkocsi állott meg a budapesti 
Ítélőtábla előtt. A kocsiról szállító 
munkások súlyos zsákokban hordták 
egy per aktáit az egyik polgári ité-
lötanács elé. A per két évdizede fo-
lyik, két építési vállalkozó között, 
akik a húszas évek végéig szoros 
üzletibarátságban álltak egymással. 
Elszámolás közben aztán nézetelté-
résük támadt s az egyik mérnök be-
perelte a másikat. A per azóta meg-
járta a törvényszéket, az Ítélőtáblát, 
majd felkerült a Kúria elé, mely uj 
bizonyítást rendelt el és a több má-
zsára dagadt iratcsomót visszaküldi 
a táblához. Végül az is igen érde-
kes, hogy a husz év alatt négy ügy-
véd halt ki a perből. 

Pártélet 
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. 

13-án, szerdán d. u. 2 órakor a 
Tisza-Maros Ármentesitő Társulat 
üzemi pártnapja. Előadó: dr Mijő 
János. 

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

14 én, csütörtökön este 7 órakor 
üzemi pártest a Máv-nál. Előadó 
Szalay János és Pintér Oyőzö. 

ORVOSI rendelőbe üzletbe, vagy 
bármily hasonló állá ba fiatal jobb 
iparosleány elmenne, cim a kiadó-
hivatalban. — 

B A R Á T S Á G - M O Z G Ó || 
Augusztus 13, 14, 15. 

Vágyak a viharban 
Egy lángoló szerelem története. Főszereplők: Claudette Colbert és 
Ray Milland. Legújabb hiradó 

Előadások kezdete hétköznap : V» 7. x h 9, vasárnap V2 5. * 2 7. Va 9 

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Divat , rövidáru 
és piperecikkek 

Lőwyné l 
Kossuth u. 18 

IPAROS NŐEGYLET 
kerti 
ünnepélye 
aug. 20-án a l igetben 

A Szentes és Vidéke 
Ipartestület 

augusztus 20-án 
táncmulatsággal egybekötött 

teremavató 
ünnepélyt rendez. 

y Vasáruk, 
y tűzhelyek, 
y zománc-
y edények 

5 szeg, drót, ráfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

K Lupták László 
V 1 vaskereskedönél 
H Szentes, Bartha János u. 12. 
Í S Telefonszám: 13. 

Megfelelő helyre t ^ l e l A r e 
okt. 1 tői kiadnám I C I C I U I C 

másfél éves üsző borjúmat máj. l-ig. 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 

Szo mm [ g 
cimtestést, mázolást 
legolcsóbb árban készit 

Pusztai József 

m 
lestőmester 

L a k á s : 
Honvéd u. 2 

Hirdessen lapunkban! 

Főszerkesztő • S i m a L á s z l ó . 
Felelős szerkesztő : S z a l a y J á n o s 

Felelős kiadó: N a g y Mihály . 
Nyomta a » B a r á t s á g * n y o m d a 

Felelős nromdavaaető : CSOTttS U I m r « 




