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Szakasits Árpád válasza Rákosi Mátyásnak: 

Szó se lehet arról , 
hogy a Szociáldemokrata Párt feladja a függetlenségét 

Szakasiis Árpád elvtárs, mint a 
Szociáldemokrata Párt országos fő-
•titkárja, amint már szerdai szamunk-
ban közöltük, elmondotta Budapes-
ten választási nagy beszédét. Sza-
kasits elvtárs beszédének legnagyobb 
jelentőségű része feltétlenül az volt, 
amelyben válaszolt Rákosi Mátyás 
elvtársnak, mint a Magyar Kom-
munista Párt főtitkárjának ismétel-
ten elhangzott beszédére, amelyben 
„a két munkáspárt egyesülését" 
óhajtotta és kijelentette, hogy „a 
MKP akkor lenne a legboldogabb, 
ha a l*ét munkáspárt egyesülne," 
De hasonló szellemben tett kijelen-
tésekéi Gerő Ernő miniszter aki 
tudvalevőleg a Kommunista Párt 
egyik vezető egyénisége. 

Sza«asits Árp 'd elvtárs tegnap 

délutáni válasza, amit a rádió is 
közvetített, igy hangzik : 

— A munkásegység Kérdése most 
a választási gyűlések napirendjén 
szerepe!. Rákosi Mátyás és Gerő 
Ernő elvtársák több alkalommal ve 
tették fel ezt a kérdést és arról be-
széltek, hogy a két párt versengése 
mily-n súlyos károkat okoz. Hang-
súlyoznák, hogy a munkásegységet 
szorosabbá kell fűzni, de tovább is 
mentek egy lépéssel és beszéltek a 
két párt egyesítéséről. 

— Hadd válaszoljak erre a föl-
vett kérdésre. Mi nem akarjuk egy 
pillanatra sem kétségbe vonni, hogy 
a fúzió gondolatának fölvetésénél 
Gerő és Rákosi elvtársakat a leg-
teljesebb jóhiszeműség vezette. Bi-
7onyára azt gondolták, hogy a mun-

kásosztály érdekét szolgálják. Meg 
kell mondanom, hogy a mi szemünk 
előtt is a munkásosztály érdeke 
lebeg és ezért kénytelenek vagyunk 
a leghatározottabban elhárítani a 
fúzió gondolatát. Ami szerény néze-
tünk szerint történelmileg teljesen 
időszerűtlen. 

Mi nem tettük volna szóvá ennek 
ellenére sem Rákosi és Gerő elv-
társaink ilyen megnyilatkozását, ha 
a fővárosban és a vidéken az al-
sóbb funkcionáriusok légiói ezt a 
kérdést nem ugy kezelnék, hogy 
ebből kétségtelenül kár származik 
nemcsak a Szociáldemokrata Partra, 
hanem a munkásosztályra is. Ezek 
az alsóbb funkcionáriusok talán azt 
hiszik, hogy a fúzió kérdése mint-
hogy felvetődött, máról-holnapra el 

is intéződik. Ám nem intéződik el, 
mert nem intéződhetik el, 

Hiú reménye lehet csupán ezekoek 
az alsóbb funkcionáriusoknak, ha 
azt hiszik, hogy a fúzió kérdésének 
felvetésével pártunktól elidegenithe-
tik a szociáldemokrata szavazókat, 
mondván „minek szavazzunk a szo-
ciáldemokratákra, hiszen h o l n a p 
úgyis beolvad a Kommunista Pártba." 

— Ezt a játékot be kell szüntetni! 
Tudja meg mindenki, ha azt a kér-
dést vetik fel: munkásegység, azt 
mondjuk: mindhalálig — de ha azt 
a kérdést szegezik a mellünknek : 
fúzió azt mondjuk: ez sohasem! 
(Nagy taps.) 

Mi szociáldemokraták vagyunk és 
azok maradunk, mig történelmi fela-
datainkat el nem végeztük. 

fl Viharsarokban mennek rá legerősebben 

A választási küzdelemben hat el-
lenzéki párt akar részívenni. Ezek a 
pártok mind a mai napig nem is 
sejtik, kiket vehetnek föl saját lista-
vezetőiknek. Ugyanis a hivek nagy 
részéről játszva megállapítható, hogy 
nem annyira meggyőződésből csat-
lakoztak mondjuk Balogh páter, vagy 
Pfeiffer Zoltán pártjához, hanem in-
kább amiatt, mert képviselőjelöltek 
akarnak lenni. 

Ugyanekkor azonban kétségtelen, 
hogy a Viharsarok vármegyéiben 
legnehezebb a Független Kisgazda-
párt helyzete. Ide fészkelte be legjob-
ban magát Balogh István Szeged 
központtal, továbbá Pfeiffer Zoltán 
Hódmezővásárhely központtal és B. 
Szabó István Békésmegyében Pfeif-
fer és B. Szabó között az összjáték 
több mint egy év óta megvolt és 
akkor sem szűnt meg, amikor Pfeiffer 
Zoltánt eltanácsolták a Kisgazda 
Pártból. B. Szabó, mint az „alkot-
mányvédői csoport" veze.ője, Pfeiffe-
rék visszavétele miatt agitált és ami-
kor Pfeiffernek a Kisgazda Pártba 
való csempészése nem sikerült, utána 
B. Szabó kilépett a Kisgazdapártból 
és átlépett a Pfeiffer-féle Magyar 
függetlenségi Pártba. Most tett nyi-
latkozatában B. Szabó kijelenti, hogy 
»a Kisgazda Párt békési programját 
megvalósíthatóbbnak látja egy uj el-
lenzéki párttal, mint a Kisgazda-
párttal«. 

Most az események azt látszanak 
'gazolni, hogy a Pfeiffer-párt a Vi-
harsarok több részén mindent elkö-
vet, hogy mandátumhoz jusson. 

Ba logh páter, B. S z a b ó és P fe i f fe r 
a K isgazda Pá r t ra 

Baj van a páterrel 
Balogh Istvánnal baj van. O ugyan 

azt mondja, hogy a szive nincs rend 
ben és azért kéí nap óta nem vesz 
részt semmiféle politikai agitációban. 
Azonban van más baj . is vele, 
amennyiben Balogh Istvánról kide-
rült, h«'gy niint római katolikus pa-
pot, a püspöke felfüggesztette. A vi-
déki kisebb egyházi férfiak is Baloh-
elienesek, mert mind tudják, hogy 
Balogh István volt az, aki bedobta 
a politikai életbe a fakultativ hitok-
tatás gondolatát, amelyet utána Nagy 
Ferenc, akkor még miniszterelnök 
és Vargha Béla, akkor mint a nem-
zetgyűlés elnöke, gondolkodás nél-
kül a magukévá tettek. Akik Balogh 
pátert közelről ismerik és a helyze-
tet is tudják, azt modják, hogy Ba-
logh volt mindvégig Nagy Ferencnek 
a Dréhr Imréje, aki ugyanazt a szé-
gyenteljes szerepet vitte, mint annak-
idején Dréhr Imre, a jobbsorsra ér-
demes Vass József volt miniszter 
mellett játszott. 

Peyer versenye 
Pfeifferrel 

A hat ellenzéki polgári párt hetek 
óta mást se csinál, mint egymásról 
igyekszik leszedni a keresztvizet. 
Most azonban, amikor látják, hogy 
külön-külön egyik se tud zöldágra 
vergődni , tárgyalásba kezdtek egy-
más közt, azzal a céllal hogy meg-
csinálják „a Polgári ^Jl^T 
; a e Peyer Károly, min t a Radikális 
Párt új vezetője, volt az elindítója 

ennek a tervnek. Igen ám, csakhogy 
Peyer akar az elnöke lenni a terve-
zett Polgári Blokknak. Viszont sem 

Balogh páter, sem Pfeiffer Zoltán 
nem hajlandók átadni ezt a dicső-
séget Peyernek. 

Személyi torzsalkodás kezdődött 
közöttük, azonban az ellenzéki, nyu-
godtan írhatjuk : reakciós és demo-
kráciaellenes polgári pártok ezideig 
olyan szégyenletes eredménytelen-
séggel startoltak, hogy bármennyire 
gyűlölik is egymást, elképzelhető 
blokkba való tömörülésük. 

A vác i p ü s p ö k Szen tesen 
A Lakos-téren lévő művészi Szent 

József szobrot beszállították a Szt. 
Anna templom mellé. A szép szo-
bor igy méltó helyet kapott. A szo-
bor ünnepélyes megáldására Nagy-
boldogasszony ünnepén, 15-én, Szen-

tesre jön Péteri József váci püspök 
és főpásztori szózatot intéz híveihez. 
A hivek szeretettel készülnek a fő-
pásztor fogadására. Gyülekezés Nagy-
boldogasszony ünnepén este fél 7 
órakor, a Szent József szobornál. 

A földmivelésügyi minisztériumban 
küldöttség terjeszti elö 
a csongrádi csatorna terveit 

Lapunk felelős szerkesztője Hód-
mezővásárhelyen és Makón, a vá-
lasztási beszédeket tartó T a k á c s 
Ferenc földmivelésügyi államtitkárt 
elkísérvén, — tájékoztatta arról, hogy 
uj mozgalom indult, amely kiterjed 
a nagy magyar Alföld több várme-
gyéjére, olyan elgondolással, hogy 
az új Duna—Tiszacsatorna betorko-
lása Csongrád városánál legyen. Leg-
főképen az Alföld öntözésének to-
vábbépítése miatt válna előnyössé 
ez a megoldás. 

— Tudok a mozgalomról, — fe-
lelte Takács államtitkár elvtárs. 

Hétfőn hivatalos formában fogják 
fölkeresni a földmivelésügyi minisz-
tériumot a megalakult s a mozgal-

mat vezető Alföldi Bizottság küldöt-
tei, hogy átadva a memorandumot, 
élőszóval is kifejtsék a helyes és a 
közérdeket legjobban követett fel-
fogást. 

Ezzel kapcsolatban felkerestük dr. 
Csergő Károly nyugalmazott alispánt, 
a bizottság helyi agilis vezetőjét, aki 
a küldöttség budapesti útjáról és an-
nak céljáról a következőket mon-
dotta : 

— Az Alföldi Bizottságból a Vi-
harsarok kiküldöttei hétfőn délelöL 
a földmüvelésügyi minisztériumba 
mennek, a legutóbbi szentesi D u n a -
Tisza csatorna értekezlettel kapcso-
latban fölterjesztett memorandumra 
kapott értesítés alapján. A népes 



döttség kérni fogja a Duna—Tisza 
csatorna csongrádi betorkolását és 
az öntözőcsatorna hálózat feltétlen 
kiépítését, — fejezte be tájékoztató-
ját dr. Csergó Károly. 

Az öntözöcsatorna hálózat kiépí-
tésével kapcsolatban ugyanakkor ar-

ról értesültünk, hogy a Gács-féle 
terv szerint a Kurcát is hajózhatóvá 
és öntözö gazdálkodásra alkalmassá 
teszik. A Kurca, mint a Duna—Tisza 
csatorna is, a Dunából kap élővizet. 
Ezzel a környék évtizedes óhaja vál-
na valóra. 

küldöttség a következőképen tevődik 
össze: Csongrádmegyéböl a főispán, 
alispán, a városok polgármesterei, 
jogi szakértői, Szeged, Hódmezővá-
sárhely, Félegyháza, a többi megyék 
főispánjai, alispánjai, Szolnok, Ceg-
léd, Gyula, Békés, Orosháza kikül-
döttei és a pártok képviselői A kül-

Készülődés a szociáldemokraták 
augusztus 19-iki seregszemléjére 

A Szociáldemokrata Párt augusz-
tus 19-iki budapesti országos párt-
napja a magyar belpolitikai élet leg-
döntőbb eseménye lesz a választá'sok 
előtt. Az ország valamennyi párt-
szervezete lázasan készülődik a szo-
cialisták eme nagyszabású sereg-
szemléjére. A jelek szerint mintegy 
negyedmillió magyar szociáldemok-
ratát mozgósítunk erre a napra. 

Tekintettel a mostani szorgos 
munkaidőre, pártvezetőségünk ugy 

határozott, hogy nem indulnak külön-
vonaton a pártnapra, ellenben min-
den elvtársunk 50 % os kedvez-
ménnyel utazhat fel a fővárosba. A 
vidéki elvtársak 19-én délután fél 2 
órakor gyülekeznek a Bazilika előtt, 
innen vonulnak a Hősök terén meg-
tartandó nagygyűlésre, amelyen Sza-
kasits Árpád elvtárs, a Szociálde-
mokrata Párt országos főtitkára, 
mond történelmi jelentőségű beszé-
det. 

Nemcsak a szocialisták, hanem az 
ország valamennyi demokratikus ér-
zelmű dolgozói feszült figyelemmel 
tekintenek pártunk hatalmas tömeg-
megmozdulása elé. A magyar mun-
kásság, parasztság és értelmiség száz-
ezrei tesznek hitet ezen a napon az 
egyetlen járható ut, a szocializmus 
melleti, arnely meghozza a sokat 
szenvedett népünknek a boldogabb 
és biztonságosabb, egyszóval az em-
berhez méltó életet. 

Ezért szavazok a Szociáldemokrata Pártra 
Az ország egyik legnagyobb pártja, 

a Szociáldemokrata Párt mögött ha-
talmas tömegek állnak. Öntudatos 
tömegek minden foglalkozási ágból. 
Nagyon sokan közülük megszen-
vedtek az elvért, mikor az üldözte-
tés idején szocialistáknak merték 
vallani magukat. Ezekben a nehéz 
időkben is kitartottak a Szociálde-
demokrata Párt mellett, s annál 
jobban meglepte őket a kérdés: 
miért szavaz a Szociáldemokrata 
Pártra ? 

Természetesen már az első sza-
vakban kibontakozott a válasz, hi-
szen aki tüzön-vizen keresztül hü 
volt a szocializmus eszméjéhez, az 
nem szavazhat más pártra. Az uj 
választások előtt, mikor gyűlés, gyű-
lést ér s az Ígéretek halmaza lepi 
el a választókat, kíváncsiak voltunk, 
hogyan folytatják elvtársaink ezt a 
megkezdett mondatot: azért szava-
zok a Szociáldemokrata Pártra, mert... 

Különböző foglalkozású elvtársa-
kat szólaltattunk meg s nézzük mit 
válaszolnak kérdésünkre. 

R városi tisztviselőnő 
Írógépje fölé hajolva dolgozik, mi-
kor felkeressük és láthatóan megle-
pődik kérdésünkön. 

Hogy miért szavazok a Szociál-
demokrata Pártra? Konkrét formá-
ban még nem gondolkoztam ezen a 
kérdésen, de azzal tisztában va-
gyok. hogy a Szociáldemokrata Párt 
szállt sikra mindig a legharcosab-
ban a mi érdekeinkért, követelte a 
státusrendezést és hiszem, hogy a 
Szociáldemokrata Párt választási 
győzelme után emberibb és rende-
zettebb életkörülmények közé fogunk 
kerülni. 6 

fli újgazda ; 
Nagyon régi harcosa vagyok az 

eszmének — mondja — ültem is 
érte. A fölszabadulás után földet 
kaptam s bár a kommunista elv-
társak sokszor hivták át pártjukba, 
kitartottam pártom mellett, mert tu-
dom, hogy itt sem fog soha csaló-
dás érni. A földreformot a Szociál-
domokrata Párt már 1903 óta kö-
veteli, tehát annak végrehajtása első 
sorban a Szociáldemokrata Párt ér-
deme. Ezért szavaz velem együtt a 

parasztságnak tekintélyes része erre 
a pártra. 

R tanár : 

A Szociáldemokrata Pártnak tagja 
vagyok, tehál nem is szavazhatnék 
máshova. Főleg azonban azért sza-
vazok a Szociáldemokrata Pártra, 
mert meggyőződésem, hogy ez a 
párt, mind a szocializmus, mind a 
demokrácia elveit egyaránt hirdeti, 
azokai megvalósítani kívánja. Ugy 
gazdasági, mint művelődési téren, ez 
a párt biztosítja a társadalom min-
den rétege számára a felemelkedést 
hogy ez az ország müveit és gaz-
dag legyen. 

R kereskedő 
azonnal kész a válasszal: — 75 év 
óta tisztességgel és becsülettel küz-
dött a Szociáldemokrata Párt a 
munkásérdekekért. Én ismertem a 
pártot az elmúlt időkben is és hi-
szem, hogy programját a jövőben 
is keresztül fogja vinni. Minden 
híresztelés ellenére igenis meg va-
gyok róla győződve, hogy a párt 
minden lehetőt megtesz a kiskeres-
kedőkért, hiszen minden dolgozónak 
ez a párt védőpajzsa. Es a dolgozó 
kereskedő csak a Szociáldemokrata 
Pártra szavazhat. 

R földmunkás feleség 
ijedten törli kötényébe kezét, mikor 
bekopogtatunk a konyhába. Azt 

hitte, valami törvényes -kellemetlen-
ségben keressük. Mosolyogva kinál 
hellyel bennünket, mikor meghallja 
a kérdést. 

— Az uram két évet ült a mult 
háború után, mert szociáldemokrata 
volt. A legidősebb fiam a mostani 
háború folyamán odamaradt Orosz-
országban. A Dónnál halt meg sze-
gény. Most már csak egy fiam, 
meg egy lányom van. Tudom, hogy 
a Szociáldemokrata Párt nem fog 
háborút csinálni s azért fogok erre 
a pártra szavazni, mert nem aka-
rom, hogy családjaimat, fiaimat, 
unokáimat, ismét a vágóhidra hur-
colják. Az anya. akinek családja 
van, nem cselekedhet másként. 

fl társadalom legszélesebb 
skáláját 

szólaltattuk meg a felsoroltakon 
kívül s kijelenthetjük, hogy minden 
foglalkozásbeli elvtársunk a legtel-
jesebb bizalommal tekint pártunkra 
s a legtiszlább szocializmus és de-
mokrácia megvalósítását várja a 
párttól. 

A Szociáldemokrata Párt soha 
nem igért erején felül, de amit igér 
azt meg is fogja valósítani. Meg 
fogja valósítani a hároméves tervet, 
a szocializmust és demokráciát s 
tovább fogja folytatni azt a harcot, 
melyet egy emberöltőn át folytatott 
a dolgozók felemelése érdekében. 

A csongrádmegyei hadifoglyok örömmel 
vették kezükbe a munka szerszámait 

A hazaérkező hadifoglyokat min-
denütt nagy szeretettel fogadták, s 
a foglyok abban a pillanatban, mi-
kor hazai földre értek, érezhették az 
otthon pótolhatatlan melegét s azt a 
segíteni akarást, mellyel a de-
mokrácia körülöleli őket. A hazatér-
tek munkához juttatását tűzték ki a 
hatóságok első és legfontosabb fel-
adatul. 

Szentes város vezetősége kihar-
colta az épités és a közmunkaügyi 
minisztériumban, hogy különböző 
munkálatok induljanak meg a vá-
rosban. A minisztérium már ki is 
utalta a szükséges összeget, mellyel 
a munkálatokat megkezdhették. Be-
kötő utakat, községi utakat, dűlőuta-
kat építenek, mely munkálatok 412 
embert juttatnak kenyérkeresethez. 
A hadifoglyok foglalkoztatásának 
problémája tehát megoldódott, sőt 

még a niegviseltebb állapotban ha-
zatértek szamára is munkaalkalmat 
teremtettünk e munkák keretében, 
mivel ezek megerősödésükig az uta-
kat, tereket fogják rendezgetni, a 
város területén belül. 

Hadifoglyaink nagy buzgalommal 
fognak hozzá az újjáépítés munká-
jához, és örömmel veszik kezükbe 
a béke munkaszerszámait, melyet 
hódító imperializmus tébolya ütött 
ki kezükből. A sokszáz kilóméteres 
út megviselte őket, de a levegővál-
tozás, az itthoni nyugalom csodákat 
müveit. Megerősödtek, meghíztak s 
nem egy kijelentette, hogy régen 
volt ilyen erőben. A demokrácia 
munkaalkalmat teremtett s a haza-
tértek a fogság hosszú évei után 
újra megkezdik a termelő munkát 
ott, ahol némelyik négy-öt évvel 
ezelőtt abbahagyta. 

Hit akarunk mi? 
Békét, biztonságot és jólétet hir-

detnek felhívásaink. Valóban ezért 
harcolunk 75 év óta. 

Olyan országot akarunk, amelyért 
érdemes élni, dolgozni, mert emberi 
életet ad mindekinek, aki azt munká-
jával kiérdemli. 

Azt akarjuk, hogy szűnjenek meg 
a nyomortanyák, legyen vége a kop-
lalásnak és a didergésnek. 

Azt akarjuk, hogy a dolgozó mil-
liók gyermekei iskolában, könyvek 
között készüljenek fel az új életre 
ne az út porában. 

Azt akarjuk, hogy a munkás mű-
velődjék, lakjék o l y a n lakásban 
melybe öröm hazatérni az elvégzett 
munka után. 

Azt akarjuk, hogy tűnjön el a fal-
vak tüdővészt terjesztő pora, hogy a 
magyar föld munkássága semmiben 
se maradjon el a város dolgozója 
mögött. 5 J 

Azt akarjuk, hogy népünk minden 
rétegéből formálódjék ki a néppé: 
egybeolvadt értelmiség. Hogy igazi 
tehetség és rátermettség szabja meg 
ki az értelmiségi ember. 

Sorakozzanak fel most mellettünk, 
hogy velünk együtt a nemzet minden 
dolgozójával közösen vívják meg a 
harcot az uj magyar életért. Mert 
aki egybeforr a dolgozó milliókkal 
a küzdelemben, az részese lesz annak 
az új éleinek, amely az ő munkájá-

, ból vele együtt nő naggyá. 
Aki ma félreál), meghúzódik, az 

• önmagát rekeszti ki a jövendőből, 
j Szabad magyarok független Magyar-

országát akarjuk megteremteni a ma-
j gunk munkájából. Mert csak azt 
• érezhetjük a magunkénak, csak azt 
j formálhatjuk a magunk kedve szerint. 
1 amit valóban csak magunk szerezünk 
] meg és magunk építünk : a saját 
j erőnkből. Minél nagyobb ez az erő. 

annál jobb lesz az új ország. 
• — 

I Választási naptár 
j Augusztus 16. szombat. A köz-
? ponti választási bizottságnál déli 12 
j óráig be kell jelenteni a pártok je-
! löltjeit tartalmazó lajstromokat. Az 
j ajánlásra kötelezett pártok ugyancsak 
j 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-
ügy miniszter a pártok választási 
sorszámát a Magyar Közlönyben 
közzéteszi. 

Augusztus 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 

t i étküld . 



Augusztus 15-nek 
fokozott ünneplése 

A magyar római katolikus egyház-
nak közel 'ezer esztendő óta egyik 
legnagyobb és legszebb ünnepe. au-
oasztus 15-e : Nagy boldogasszony 
ünnepe. Az idén ezt a napot foko-
zottabban fogja megünnepelni a ró-
mai katolikus egyház, amennyiben 
augusztus 15-én, tehát pénteken meg-
nyitják a magyar „Boldogasszony 
¿ver Esztergomban lesz a központi 
ünnep. ahol a püspöki kar összes 
tagja megjelenik és ugynekkor, 
ugyanott legalább 150 ezer katolikus-
nak a részvételére számítanak. Meg-
jegyezzük, hogy a Vatikán rádiója 
a magyar boldogasszony évének ün-
nepélyén megnyitását francia nyelven 
szét 'ogja sugározni. 

De nagyszabású önnepség lesz 
Csongrád városában is. Kiemelkedő 
részének azt a hajófelvonulást terve-
zik, amelyet a Tiszán megrendeznek. 

Szentesen a régi Szent Ar.na-plé- ! 
báma templomban, pár héttel ezelőtt ' 
részben előkészítették a hiveket a 
magyar Boldogasszony Évére. Ez a 
templom a középkorban eredetileg if 
római katolikus templom volt és mi-
vei Szentesen már hetekkel ezelőtt 
éppen a templomban tartott isten-
tisztelet után köztudomásúvá vált, , 
hogy Csöng rágó n országos jelleggel ; 
tartják az idei augusztus 15 i Nagy- j 
boldogasszony ünnepet, — arra Szen-
tesről igen sokan átfognak menni. 

— Naptár. Augusztus 14 csütör-
tök. Róoi3i katolikus Örzséb vt. 
protestáns Örzséb. A nap kel 4.38 
órakor, lenyugszik 19.00 órakor. A 
holu1 kél 1.11 órakor, lenyugszik 
18.17 órakor. 
• — Záporeső, zivatar. Európa ' 
nagy :észjn leszálló hűvös légtömeg j 
hatassa fluvös idő alakult. Hazánk- • 
ban több helyen vonultak át felhők, 
záporesőt, zivatart okozva. Tiz mili-
méterné! nagyobb csapadék esett 
Magyaróváron, Szeghalmon és Eger-
ben A hőmérséklet csak 26—28 
fokit, emelkedett, az éjszakai lehűlés 
15 Fokig süllyedt. A délutáni órák-
ban :sapadék volt Békés, Szeged 
és Szentes környékén. Várható idő-
járás : Északi, északnyugati szél, fel-
hőátvonulások, délutáni felhőképző-
dés. Többhelyen záporeső, zivatar. 
A hőmérséklet alig változik. 

— Mozik műsora. B a r á t s á g 
Mozgó : Vágyak a viharban (Clau-
dette Colberl és Ray Milland fősze-
replésével.) Szabadság Mozgó : Két 
ut (ketten egy jeggyel.) 

— Margarint kapunk. A közel-
látási hivatal közli, hogy a zsiradék-
jegy 10-es szelvényére augusztus 
16-ig fejenként 30 deka margarin 
kapható a henteseknél. 

— Cél szentesíti az eszközt? 
Páris közelében az utóbbi időkben 
h a t a l m a s tüzek hat községet csak-
nem teljesen elpusztítottak. A nyo-
mozás m o s t kiderítette, hogy szer-
vezet: banda gyújtogatott. Ezzel kap-
c s o l a t b a n elfogtak egy ügynököt és 
8 b ű n t á r s á t , akik elmondották, azért 
gyújtogatták fel a községeket, mert 
tűzol tó felszerelések eladásával fog-
lalkoznak és nagy forgalmat akartak 
lebonyol í tani . 

Szentesi és csongrádmegyei 
gazdák figyelmébe 

Többizben felhívtuk már a föld-
«gyeimét a pénzügyi 

hatóságok által nyújtott nagy ked-
S ^ - ^ l y szerint a mult évi 
földadó tartozást buzakötvénnyel le-
het rendezni. Az adóhivataltól nyert 
értesülésünk szerint kevesen 
S k '|énybe ezt az igen előnyös 
adófizetést módot, ezért ismét fel-
hívjuk minden érdekelt figyelmét, 
hogy saját érdekében vegye igénybe 

ezt a fizetési kedvezményt. 
Itt hozzuk tudomására az illetéke-

seknek, hogy aki a beszolgáltatott 
gabona után kapott vételi jegyet még 
nem.adta be az adóhivatalhoz el-
számolás végett, az saját érdekében 
minél előbb számoltassa el ezt az 
adóhivatalnál. 

Természetesen a fentiek vonatkoz-
nak a csongrádi, szegvári, mind-
szenti földművelőkre is. 

Mit mond a halálos autógázolás 
legfőbb szemtanuja 

A kedd esti halálos autógázolás-
ról a rendőrség a következő hivata-
los jelentést adta ki: A Sárai Pál 
gépkocsivezető által vezetett autó el-
gázolta Vass Ferenc 1868. évbeli 
születésű, szentesi, Sima Ferenc-u. 
41. szám alatti lakost, aki azonnal 
meghalt. A tanuk szerint a gépkocsi 
nagy sebességgel haladt. Az eljárás 
megindult annak megállapítására, 
hogy terhel-e valakit felelősség ? 

Szemtanuk elbeszélése szerint a 
kocsiban ült többek közt B J. gép-
kocsivezető is, aki a következő rész-
ieteket mondta el: 

— Sáraival a Kossuth-utcán ta-
lálkoztam. Hivott, menjek vele hűtő-
ért az egyik javítóműhelybe. Beszáll-
tunk a gépkocsiba, útközben betér-
tünk az egyik felsőpárti kiskocsmába. 
Sárai azt mondta, hogy ráér, nincs 
hivatalos útja. így két másik gép-
kocsivezető társaságában elkezdtünk 
billiárdozni. Közben megittunk 3 3 
pohár fröccsöt. Ezt a kocsmáros iga-
zolja. Majd elkövetkezett az idő és 
Sárainak a megyeházára kellett visz-
szahajtania. Én és másik két kollé-
gám gyalog akartuk továb folytatni 

utunkat, mire Sárai így szólt hoz-
zám : 

— Mi az? Nem mersz beülni a 
kocsiba? Talán szívbajos vagy? 

— Ilyen előzmények után érkez-
tünk a kórház elé, ahol a halálos 
gázolás történt. Sárai megpillantva 
a kórház oldaláról a túloldalra ha-
ladó gyalogost, a kórház előtt lévő 
kanyar végén dudált egyet és fé-
kezni kezdett. A fékezés előtt még 
kb. 70 km-es sebességgel haladtunk. 
A nagy sebesség következtében a 
kocsi egészen az úttest baloldalára 
csúszott és a kórházi bejárattal 
szemben haladó ember* a kocsi 
sárhányója elkapta és hűtőre fel-
dobta. Az erős fékezés következté-
ben azonban onnan a kocsi elé 
esett és az maga előtt vonszolta, 
13 méteren át. 

— Ekkorra odaért a kórház kapu-
jában álló mentő főorvos és az 
egész balesetet végignéző több ápoló. 
Az elgázolt embert bevitték a mű-
tőbe. Mint azt később megtudtam, 
akkor már halott volt, — fejezte be 
vallomását a legfontosabb szemtanú. 

A p o k o l g é p e s M á r f f y 
szenzác iós le lep lezése 

A Horfhy-féle ellenforradalmi rend-
szer első éveiben elkövetett soroza-
tos merényletek sorából is messze 
kimagaslik az a pokolgépes merény-
let, amelyet baloldali gondolkozású 
politikusok ellen követtek el 1922 
április 3 án, este, a fővárosi Erzsé-
betvárosi Körben. A tettesek szere-
lőruhában lopóztak be és ugy he-
lyezték el a pokolgépet. A merény-
lők letartóztatására csak jóval ké-
sőbb került sor, közben a merény-
letek ismétlődtek. Letartóztatásba 
helyezték Márffy Józsefet és négy 
társát. Ezek azonban tagadtak. A 
főbünöst, Márffyt 8 esztendei fegy-
házra ítélték. Kiszabadulása után 
cimborái segítségével ismét állásba 
jutott és 1944-ben már újra halla-
tott magáról. Az egyi« jobboldali 
lapban nyilatkozott arról, hogy a 
pokolgépes merénylet ügyében ár-
tatlanul ítélték el. Márffy az 
ostrom előtt sem hagyta el Ma-
gyarországot, sőt a felszabadulás 
után is tovább folytatta polgári fog-
lalkozását. Később azonban a nép-
ügyészség sorozatos vádak miatt 
felelősségre vonta. Márffy ismét ta-
gadta, hogy része lett volna a me-
rényletben és több személyt vádolt 
azzal, hogy azok voltak a merény-
let elkövetői. Márffyt internálták. 

S most jön a szenzáció: Az egyik 
budapesti lap munkatársának sike-
rült megszerezni Márffynak az inter-
náló táborból kiküldött levelét, me-
lyet egyik ismerősének irt s ebben 
megírja a bombamerénylet történetét. 
A levél szerint a merényletet dr. 
Dániel Sándor szervezte, aki a nép-
ügyészség fogházában várja az Íté-
letet azért, mert az Ébredő Magya-
rok Egyesületének ügyésze volt. 
Ezzel a merénylettel nem is vádol-
ták. A szervezők közé tartozott 
Adorján Géza is, akit 1922-ben 
őrizetbe vettek, később azonban 
szabadlábra helyezték és most is 
Magyarországon él. A levél lelep-
lezései nyomán a rendőrség meg-
indította a széleskörű, uj vizsgálatot. 

— D e r ü l t é g r ő l v i l l á m c s a p á s . 
Kiskőrösön a napokban a detült ég-
ből villám csapott le. Hatalmas dör-
gés rázta meg a levegőt és títána 
kénes szag volt érezhető. A villám 
a kiskőrösi futballpályán az egyik 
kapufa mellett vágódott a földbe. A 
pályán éppen edzőmérkőzés folyt s 
a játékosok elmondották, hogy vala-
mennyien zsibbadásszerü érzést érez-
tek arcukok, de az ijedségen kivül 
senkinek sem töriént baja. 

Halomrazziák 
Csonsrád megyében 

A budapesti gazdasági rendőrség 
Csongrádmegyében napok óta malom-
razziákat tart. Ennek során rendőri 
felügyelet alá helyezték Pogácski 
Lajos és Jakus Ferenc kisteleki mal-
mosokat. örizetbevették Csepregi La-
jos vásárhelyi malomigazgatót, vala-
mint az ottani egyik malom főmol-
nárát és mázsálóját is, akiket Buda-
pestre szállítottak. A vásárhelyi mal-
mosokat azonban kihallgatásuk után 
szabadlábra helyezték. 

Leányok tűzveszélyben 
A budapesti Király-utcai kötszer 

üzem kigyulladt. A tűzoltók autók-
kal azonnal a helyszínre siettek és 
megkezdték az oltást. Az első eme-
let nyitott ablakain ömlött a füst az 
udvarra. Segélykiáltásokat lehetett 
hallani. A tüzetnéző tömeg meg-
döbbenve látta, hogy a 6 méter ma-
gasan lévő elsőemeleti ablakban 
megjelenik egy leány, fellép a pár-
kányra s a következő pillanatban 
éles sikoly hallatszik és a leány az 
udvarra veti magát. Röviddel utána 
egy társnője is kö/ette példáját és 
az udvarra ugrott. Közben a tűzoltó-
iéira elérte az üzem ablakát és má-
sik két nőt félájultan emeltek ki a 
gomolygó füstben uszó műhelyből. 
Ezek csak könnyű füstmérgezést 
szenvedtek, az ablakból kiugrott 
lányokat azonban kórházba kellett 
szállítani. A vizsgálat megállapí-
totta, hogy két vattacsomag kigyul-
ladása okozta a mű hely tüzet. 

— Kereskedöegyleti hírek. Ma 
délután fél 7 órakor választmányi 
ülést tartunk, melye a választmányi ta-
gokat ezúton is meghívjuk. Augusz-
tus 15-én, Nagy boldogasszony nap-
ján az üzletek déli 12 óráig tartha-
tók nyitva, 20-án Szent István 
napján minden üzletet egész nap 
zárva kell tartani. 

— Kibogozták a romház tit-
kait. Budapestről jelentik: A Batiz-
falvi szanatórium romépületében el-
követett gyikosság ügyében befejező-
dött a nyomozás. A detektívek még 
őrizetbe vettek 10 nőt, akik közül 
kettő résztvett a gyilkosságban. Ne-
vük : Sterbek Mária és Kocsis Má-
ria, akik eleinte tagadták bűnössé-, 
güket, de Iványi a főbűnös, a szem-
besítéskor fejükre olvasta, hogy azok 
is tudtak mindenről. Úgy Iványi 
Árpádot, mint a két nőt még ma 
átkísérik az ügyészség Markó utcai 
fogházba, de ügyük nem kerül sta-
táriális bíróság elé. 

— Országos vásárok: Kunszent-
mártonban augusztus 17-én állat-
vásárt tartanak, amelyre sertés ki-
vételével mindenféle állat felhajtható. 
Csongrádon augusztus 22-én s 23-án 
országos kirakodó és állatvásár lesz. 

— Szegedi Egyetemi Kamara 
Zenetársaság hangversenye augusz-
tus 19-én este 8 órakor a Színház 
teremben. Belépés díjtalan. 

— 1 6 - r a és 17-re hirdetett „Bors 
István" előadása Nagy István er-
délyi kCrútja miatt szeptemberre ma-
rad. Akik a jegyeiket már megvál-
tották, azoknak visszaváltja a Bálint 
ingatlan iroda. 

AUB. 15-én, 

aste fél 8 órai 
Előadó: Dr. Miié János 

S S partes! a pártszékházban 
( K o s s u f t h - u . 2 6 . ) 

A választással kapcsolatban felmerült kérdésekről. 



S z e n t e s d o l g o z ó n é p e ! 
A Szociáldemokrata Párt szentesi szervezete augusztus 17-én, vasárnap délelőtt 
háromnegyed 11 órakor n é p g y ű l é s t tart a Kossuth téren, előadó 

K É T H L Y A N N A elvtárs, pártunk megyei választási listájanak vezetője. -
Olyan időszerű kérdésekről lesz szó, amelyek szorosan egybefüggnek valamennyi férfi és nődolgozó életsorsával 

Tehát mindannyian legyünk ott I 

Hirdetmény • 
^Szentes m. város területén az 
utóbbi hetekben ismételten is meg-
állapításra került az egypatás állatok 
legveszedelmesebb fertőző betegsége 
a takonykór. Ezért a Földmívelés-
ügyi Minisztérium 106.428/9- l 947. 
III. 2. F. M. r.zámu rendelettel el-
rendelte Szentes m. város valameny-
nyi fél évesnél idősebb egypatás ál-
latának (ló, szamár, öszvéi) vérvizs-
gálatát, ami egyúttal a tenyészbéna-
ság tisztázását is célozza. 

A vérvételeket három csoportba 
beosztott egyidőben különböző he-
lyeken működő hatósági állatorvosok 

v Vasáruk; v 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, dn)t, ráf vas, drótkerítés 
^ legolcsooban Deszereznető 

Lupták László 
2 S vaskereskedőnél 
H Szentes, B3rtha János u. 12. 
K Telefonszám: 13. 

Becsüljük meg 

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 

Lőwyné l 
K o s s u t h u. 18 

A l i a n d Ó vetőmagtisztitás 

„ P E T K U S " 
vetőmogtisztitón 

Földműves Szövetkezet "ssT* 

Szo nfestést j ^ f 

m 

cimfestést, mázolást 
legolcsóbb árban készit 

Pusztai József 
festőmester 

Lakás : 
Honvéd u. 2 

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. 

fogják végrehajtani az alábbi helye-
ken és időben : 

Augusztus 21-én reggel 5 kor az 
Eperjesszéli népháznál, a Nagykirály-
sági népháznál és a Nagytökei nép-
háznál. 21-én délután 4 órakor a 
Lapitói utászháznál, a Felsőcsorda-
járási csőszháznál, és a Nagytökei 
Varga-csárdánál. 22-én reggel 5 óra-
kor a Külsődónáti népháznál, a D-
oldali Mucsi-malomnál és az I. és 
II. kerület a Vásártéren, a Mátyás-
szálló előtt. 22-én délután 4 órakor 
az Alsócsordajárási csőszháznál és 
Vekerháti Mátéffy- malomnál. 23-án 
reggel 5 órakor a Zalotai Népház-
nál, a Kistőkei népháznál és III. és 

IV. kerület a Vásártéren a Mátyás-
szálló előtt. 

A vérvételek reggel 5 órától dél-
előtt 9 óráig, délután 4 órától besö-
tétedésig tartanak. 

A vérvizsgálatok ingyenesek s 
azok a nagyközönség érdekeit szol-
gálják. Figyelmeztetem tehát a ló-
tartó közönséget, hogy a vérvételekre 
összes birtokukban lévő fél éven fe-
lüli egypatás állataikat (ló, öszvér, 
szamár) kötelesek felvezetni s azok 
marhaleveleit bemutatni. A marha-
levélen igazolva lesz, hogy a vérvé-
tel az állatból megtörtént. Azon ál-
latok, melyek marhalevéllel még nin-
csenek ellátva, külön igazolványt 

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

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

E l ő a d á s o k kezdete h é t k ö z n a p : V« 7. l/z 9. v a s á r n a p V - 5. 1 7. V2 9. 

Termelési szerződés kÖiCSÖíl veÔïîUgÇdl 

i n á r k ö t h e t ö 
szöszös bükkönyre, 
bíborherére, repcére 

Mindenféle gabonát, ola jos és gazdasági magva-
kat állandóan vásárolunk. 

L e n s z a l m á t i s v e s z ü n k . K ö l c s ö n z s á k o k k a p h a t ó k . 

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

MOBILIA Gőzmalom 
őrlését megkezdte 

Őrlésre gabonát mindennap átvesz 
Gyors, pontos és az ismert minőségi 

kiszolgálást nyújtja. 
Tel.: 71. Mobilia Gőzmalom 

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 

kapnak a vérvételek végrehajtásáról. 
Azon tulajdonos, aki egypatás ál-

latát az előirt hely valamelyikére és 
az ott meghatározott időben elő nem 
vezeti a 21.300/1946. F. M. sz ren-
delet 7. §. b. pontjában megjelölt 
büntetésnek teszi ki magát. - Ezer. 
kivül megtiltom olyan egypatás ál-
latra a marhalevél kiállítását, vagy 
átírását, melynek tulajdonosa nerr 
tudja igazolni a vérvétel végrehajtá-
sát. 

Szentes, 1947. augusztus 9 én. 
977 Polgár mester 

NOI kerékpár 
Árpád utca 6. 

eladó Váradv L 
' 987 

A Szentes és Vidéke 
Ipartestület 

augusztus 20-án 
táncmulatsággal egybekötött 

teremgugfó 
ünnepélyt rendez. 

— Orvosi hír. Dr. Haraszti Ervir 
fogszakorvos a budapesti Po 'i-kl: 
nika r. fogorvosa r e n d e l é ^ fog-
szájoetegek részére — Nagy Ferenc 
utca 4'a. a'att (Szabadság Mozivá! 
szemben) megkezdte. — Rend. jd^ 
délelőtt 9—l - ig , délután 3 — 6 óráig 
OTBA rendelés ugyanezen időpont-
ban. 

Hirdetmény 
Felhívom a fábiánsebesiyén-békév 

bekötő ut mentén lévő érdekelt föld-
tulajdonosokat, hogy az útnak a 3 
éves terv keretében való kiépítésé-
hez önkéntes felajánlással köfuva-
rozásra és kézi napszám teljesíté-
sére haladéktalanul jelentkezzenek 
az eperjesi közigazgatási kirendelt-
ségnél. A fuvarozásért a szentes: 
államépitészeti hivatal km.-ként és 
m3-ként 2 forint térítést fizet. A kéz 
napszám térítés mentes. 

Apróhirdetések 
Bőröndöt , retíkült, aktatáskát, is-

kolatáskát, pénztárcákat, hátizsákot 
készít, alakít, javít Kovács bőröndös 
I. Törs Kálmán-u. 17. 989 

Gyönyörű tartóshullámot/ haj-
festést, színezést, szőkítést Zsembá 
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25 

ELSŐRENDŰ tetőnád eladó gróf 
Teleki Pál utca 67. 962 

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

ELMENNÉK harmadosnak 100 
hold földig, értekezni Nádashalmi 
megálló Döme féle tanya. 983 

MELEGAGYI rámák üveggel, 4 

ütemű benzinmotor, 4 stráfkocsi ke-
rék eladó Teleki Pál u. 56. 984 

Főszerkesztő i Sima László. 
Felelős szerkesztő : Szalay János 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a . B a r á t s á g " nyomda 

felelő« nyomdavezető: Csaroas L 1 « 




