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S z e i s t e s d o l g o z ó n é p e ! 
,4 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 E T H L Y A N N A elvtárs, pártunk megyei választási listájának vezetője. 
Olyan időszerű kérdésekről lesz szó, amelyek szorosan egybefüggnek valamennyi férfi és nődolgozó életsorsával 

Tehát mindannyian legyünk ott I 

Szentesről is sekan résztvesznek p f ^ f í v D ^ j ^ ^ ~ f x U k ; 
a budapesti országos gyűlésen r i e i l l e r , V a r ű l , m e g a tODDl 

Az ország szociáldemokratát aug. 
19-én Budapesten gyülekeznek. Fel-
vonulnak az ország minden részé-
ből, a nagyvárosokból és a kis 
falvakból, hogy hitet tegyenek or 
szág világ előtt szociáldemokrata 
mivoltjukról és dokumentálják azt 
a roppant nagy szervezett erőt, ame-
lyet pártunk jelent. Az augusztus 
19-i országos pártnapon 250 ezer 
szociáldemokrata vesz részt, hogy 
meghallgassa Szakasils Árpád elv-

társ beszámolóját. 
A pártnapra külön vonatok nem 

indulnak ugyan, de mégis 50 szá-
zalékos vasúti kedvezménnyel lehet 
Budapeste utazni. Csongrád megyé-
ből is nagy érdeklődés nyilvánul 
meg a seregszemle iránt és a szen-
tesi, valamint környékbeli párttag-
jaink is nagyban készülődnek arra, 
hogy résztvegyenek a szociáldemo-
kraták történelmi jelentőségű meg-
mozdulásán. 

Kéthly Anna, Ries István, 
Böhm Vilmos beszédei 

A Szociáldemokrata Párt miskolci 
szervezete összevont pártnapot tar-
tott, amelyen Kéthly Anna, a nem-
zetgyűlés volt alelnöke ismertette a 
Szociáldemokrata Párt elgondolásait 
a hároméves terv végrehajtásával 
kapcsolatban. Ő is hangoztatta, hogy 
ebben az országban a Szociálde-
mokrata Párt a legfőbb biztositéka 
a demokráciának. 

Ries István igazságügyminiszter 
Pestújhely dolgozói előtt mondott 
beszédet, amelynek során válaszolt 
a Szociáldemokrata Párt ellen agi-
tációs célokkal elhangzott támadá-
sokra. Kifejtette, hogy a munkás-

egység kérdésében a párt a legszélső 
határig elmegy, a Szociáldemokrata 
Pártnak azonban megvan a maga 
múltja és elgondolása a szocializ-
mus feiépitésére. Ezért nir.cs szük-
ség a két párt egyesülésére. 

A Szociáldemokrata Párt újpesti 
szervezetében Böhm Vilmos, sto-
ckholmi magyar követ tartott beszá-
molót az aktuális politikai kérdé-
sekről. 

A szocializmust csak békében 
építhetjük fel és ennek egyik alap-
feltétele az erős demokrácia, amely-
nek legfőbb biztositéka Magyaror-
szágon a Szociáldemokrata Párt. 

Mikor lehet j o g e r ő s igazo lás i ügyet 
ú j b ó l t á r g y a l n i ? 

Megírtuk, hogy Pfeiffer Zoltán 
volt igazságügyi államtitkár Hódme-
zővásárhely központtal erős agitációt 
fejt ki pártja, a Magyar Független-
ségi Párt melleit. Megvan ugyanis a 
remény arra, hogy a tisztulási folya-
mat alatt álló Kisgazdapártból ki-
váló jobboldaliakat pártjába tudja 
tömöríteni. Hosszú ideig Budapes-
ten próbált lapengedélyt szerezni, s 
mikor belátta, hogy ez nem sikerül, 
arra gondolt, hogy valamelyik Cson-
grád megyei kisgazdapárti lapot 
szerzi meg. Ez természetesen csak 
olyan helyen történhetik, ahol a 
meghúzódó jobboldali elemek még 
mindig túlsúlyban vannak a demo-
kratikus kisgazdák tömegeivel szem-
ben. Tudjuk, melyik két csongrád 

megyei lap jöhet számításba. 
Vannak persze szentesiek is, akik 

Pfeiffer felé gravitálnak. Nem lepett 
meg bennünket, mikor meghallottuk, 
hogy Pardi Ferenc, a szentesi Kis-
gazdapárt egyik vezetőségi tagja, 
Vásárhelyre utazott Fel akartuk ke-
resni Pardit, hogy megkérdezzük, 
igaz-e a hir, hogy átlépett a Ma-
gyar Függetlenségi Pártba ? Öt nem 
találtuk meg, de a hirt környezete 
megerősítette. Pardi Ferenc valóban 
megvált a Kisgazdapárttól, és való-
színű mások is követni fogják lépé-
sét. 

itt emiitjük meg, hogy Szentesen 
is megalakult a Magyar Független-
ségi Párt s helyisége a Horváth 
Mihály-utcában van. 

S z e p t e m b e r vége e lő t t á t a d j á k 
v i l l a m o s m ű u j székházá t a 

A villamosmű székházépítése már 
igen előrehaladott állapotban van. 
Felkerestük Nervetti Károly elvtár-
sat, mondja el a székház építésének 
rövid történetét. 

A villamosmű székházának építé-
sét már 1943-ban elkezdték. A há-
ború következtében azonban az épí-
tés abbamaradt. 1947 juniusában az 
építkezést tovább folytattuk, a mun-
kanélküliség csökkentése érdekében. 
A most kiadott iparügyi miniszteri 

rendelet értelmében házilagos épii-
Tcezést a városok tovább nem foly-
tathatnak és igy a befejező munká-
kat a város versenytárgyalás formá-
jában adta ki. 

Minden remény megvan arra, 
hogy szeptember közepére a hátra-
lévő építkezési munkákkal is elké-
szülünk és az épületet rendeltetési 
céljának át lehet adni, — fejezte 
be nyilatkozatát Nervetti elvtárs. 

A hivatalos lap kormányrendeletet 
közöl az igazoló eljárásokkal kap-
csolatos új szabályokról. Ezek sze-
rint az igazoló eljárások tekinteté-
bén a felügyeletet az igazságügymi-
niszter gyakorolja, aki az igazoló 
bizottságok megalakításába beleavat-
Kozhatik, felfüggesztheti a bizottsá-
gok működését. 

. Érdekes új rendelkezés, hogy 
jogerősen befejezett igazolási ügy-
ben is lehet újból tárgyalást foly-

atni , ha valaki ellen olyan új be-
jelentés érkezik, amely az illetőnek 
a felszabadulást megelőzően tanú-
sított magatartására vonatkozik. Uj 
bejelentés és új tárgyalás alapjául 
csak olyan tény szolgálhat, amely a 
•orábbi igazolási ügyben nem volt 
elbírálás tárgya. 

Az új bejelentéseket előzetesen 
öttagú bizottság birálja el, melynek 
elnökét az igazságügyminiszter ne-
vezi ki, egy-egy tagját pedig a ko-
alíciós pártok .küldik be. Az elnök-
nek s a tagoknak jogi képesítéssel 
kell birniok. 

— A mai Nagyboldogasszony 
napját minden eddiginél fokozottabb 
mértékben ünnepli meg a magyar 
római katolikus egyház. Nagyszabású 
ünnepség lesz Csongrád városában 
is amelynek kiemelkedő része a 
tiszai hajófelvonulás lesz. Az ünnepre 
Szentesre érkezik dr. Pétery József 
váci püspök, aki este fél 7 órakor 
főpásztori szózatot intéz híveihez az 
itteni József-szobornál. 

Nyilas banda ragasztla át 
a választási plakátokat 

Úgy Budapesten, mint a vidéki 
városokban is igen sok választási 
plakátot átragasztanak. Nyilas jelsza-
vak vannak az átragasztásokon. Nyil-
vánvaló, hogy megszervezett banda 
garázdálkodik. Egyik csoport vezető-
jét sikerült is Pesten tettenérni. A 
neve Sa'jóhegyi László, 26 éves, 
OKH-tisztviselő. Az emiitett elmon-
dotta, hogy nyugatos tiszt volt. 

A nyugati nyilas táborokban meg-
kapta az utasítást, hogy sejtrendszer 
alapján szervezze meg a náci-propa-
ganda körpontját. 

Sikerült is neki nyilas fiatal-
embereket toborozni, akiket 
elöször csak a plakátok át-
ragasztására használt fel, de 

már minden intézkedést meg-
tett, hogy nyugatról csempé-
szett lőfegyverekkel, rob-
b a n ó a n y a g o k k a l szabotázs-

akciókat szervezzen. 
Sajóhegyi nyugatos múltja ellenére 
simán igazolt tisztviselője lett az 
Országos Központi Hitelszövetkezet-
nek és a szövetkezet írógépeit hasz-
nálta fel nyilas tevékenységének foly-
tatására. Lakásán fasiszta propa-
gandairatokat és utasításokat talál-
tak. Megtalálták naplóját is, amelybe 
mindennap beleirta, hogy hol tevé-
kenykedett és mit végzett. A napló-
ban bűntársai nevét is megtalálta a 
rendőrség és így azok kézrekeritésére 
minden intézkedés megtörtént. 
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Szentesen 19.587 közül 
1174-et zártak ki 

A körzeti összeíró bizottságok a 
vonatkozó belügyminiszteri rendelet 
alapján elkészítették a szavazásra 
jogosultak és a szavazásból kizártak 
ideiglenes névjegyzékét. Megállapít-
juk, hogy az összeíró bizottságok — 
kisebb hibáktól eltekintve — tárgyi-
lagosan és jói látták el feladatukat. 
Az alábbiakban részletezzük, hogy 
az ideiglenes névjegyzék alapján 
körzetenként mennyi a szavazásra 
jogosultak és mennyi a szavazás-
ból kizártak száma. 

Körzet: Szav. jog. Szav. kizár. 
1. „ 457 69 
2. „ 313 45 
3. „ 551 40 
4. „ 652 33 
5. „ 492 27 
6. „ 381 22 
7. , 433 30 
8. w 619 38 
9. „ 346 77 

10. „ 467 16 
11. , 344 37 
12. „ 593 22 
13. „ 310 49 
14. „ 468 16 
15. „ 498 20 
16. „ 392 6 
17. „ 477 14 
18. „ 647 . 17 
19. ff 689 29 
20. „ 441 13 
21. * 640 35 
22. ff 461 53 
23. „ 411 99 
24. ff 533 21 
25. „ 601 23 
26. ff 692 16 
27. ff 576 22 
18. „ 511 38 
29. „ 431 10 
30. „ 797 58 
31. ff 605 38 
32. s 509 33 
33. * 394 3 
34. ^ 766 15 
35. . 1263 20 
36. „ 421 46 
37. „ 358 21 
38. „ 647 3 

Az ideiglenes névjegyzék alapján 
a válaszfásra jogosultak száma Szen-
esen 19.587, a visszaatasitottaké 
1174. Azok, akik tévesen kei ültek a 
kizártak ideiglenes névjegyzékébe, 
azonnal forduljanak pártunk válasz-' 
tási irodájához, hogy a sérelmet or-
vosolni lehessen. 

• 

Ingatlanforgalom 
özv. Kovács Ferencné megvette 

Lénárt Lajos Szentlászló 1 hold 960 
• - ö l földjét 3 ezer forintért. 

Lénárt Lajos megvette Mácsai Já-
nos Deák Ferenc-u. 122 sz. házát 
3.000 forintért. 

Varga János megvette Boros La-
josné Kistöke 3 hold 636 D-ö! in-
gatlanát 4 200 forintért. 

Hódi János megvette Nagy Imre 
Klauzál-utca 11 számú házát 12 ezer 
forintért. 

Kónya Imre megvette Döme János 
Gógány-sor 30/a számú házát 600 
forintért. 

Soós István megvette Hajdú Mi-
hály Külsőártér 597 • - ö l földjét 260 
forintért. 

Pohánka Lajos megvette Kiss Já-
nosné Alsóréti ingatlanát 8.000 fo-
rintért. 

Kollár Lajos megvette Veres Dá-
niel Nagyhegy 817 négyszögöl föld-
jét 1.800 forintért. 

Ifj. Dandi András megvette Kö-
kény József Dósai Molnár-utca 2sz. 
házát 9.000 forintért. 

Választási tudnivalók 
Az összeíró bizottságok befejezték 

munkájukat. Ugy a névjegyzékbe 
felvettek, mint a kihagyottak jegy-
zékét házakhoz kézbesitik és ott 
látható helyen kifüggesztik. A ki-
függesztett jegyzékből mindenki 
megtudhatja, hogy van-e szavazati 
joga, vagy nincs. Akik a kihagyot-
tak névjegyzékében szerepelnek, azok 
felszólamlással élhetnek a központi 
összeíró bizottsághoz. 

A Szociáldemokrata Párt válasz-
tási irodája (Kossuth-u. 26 sz.) 
rendelkezésükre áll a felszólamlással 
élő elvtársaknak. Azzal az írással 
jelentkezzenek az elvtársak, amely-
nek alapján kihagyták őket a név-

jegyzékből. Senki se hagyja válasz-
tójogát elveszni. Fáradságot ne kí-
méljen, járjon utána, hogy azt vissza.-
szerezze. Ez minden dolgozó érdeke. 

—o— 
Mindenkinek van felszólamlási 

joga, mert a belügyminisztérium ál-
tal a névjegyzékből kizártakról szóló 
névsort az idő rövidsége miatt nem 
ellenőrizhették, tehát az összeíró 
bizottság saját, szabad elhatározá-
sából dönthetett mindenki felett, 
hogy felveszi-e a választók név-
jegyzékébe. Közöljük olvasóinkkal, 
hogy lapunk következő számában 
részletesen ismertetni fogjuk, kiktől 
lehet megvonni a szavazati jogot. 
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Mezőgazdasági szemle 
Kertgazdaságunk fejlesztése. A 

földművelésügyi kormányzat a fel-
szabadulás után nagy lendülettel fo-
gott neki kertgflzdaságunk fejleszté-
séhez. A zöldségtermelés fokozása 
és fejlesztése érdekében az öntözéses 
zöldségtermesztő telepek két és fél 
millió forint kölcsönben részesültek. 
A kölcsönösszeg 50 százalékát az 
újonnan földhözjuttatott kertészkedők 
kapták. A bulgárkertészetek együtte-
sen 300 ezer forint összegű rövid-
lejáratú hitelt kaptak. 

A trágyahiány enyhítésére a 
gyümölcstermesztők 35 vagon péti-
só és 35 vagon szuperfoszfát kiuta-
lást kaptak kedvezményes áron. A 
zöldségkertészetek a műtrágya akció 
keretében 15 vagon pétisót és ugyan-
annyi szuperfoszfátot kaptak. 

A fajtatermesztést is előmoz-
dították. A minőségi paradicsom 

termesztés fejlesztésére Kecskeméten 
és az ország 8 különböző vidékén ; 
kísérleti telepet állítottak be. Ezzel i 
egyidejűleg a már eddig minőségi \ 
és beltartaími szempontból legjobban 
bevált 6 paradicsomfajíából a kecs- : 
keméti kertészeti telep magtermesz- } 
tést is állított be, amelynek eredmé- j 
nyeképpen az ország jövő évi para- ; 
dicsőm vetőmagszükséglete minő- j 
ségi fajtákból mintegy 35—40 szá- ; 
zalékban vau biztosítva. 

A gyümölcstermesztés megse-
gítésére az állami gyümöcsfaiskolák 
készletéből miniegy 30 ezer darab 
gyümölcsfa oltványt osztottak szét 
kedvezményes áron. Ezenkívül a föld-
hözjutiatottak szakismeretének fej-
lesztési céljából tanfolyamokat ren-
deztek, amelyen mintegy 8 ezer 
ember sajátító! ta el a korszerű gyű- j 
inölcs- és zöldségtermesztést. 

Csak az öntözögazdálkodás segít! 
A* öntözőgazdálkodás megterem-

tése már évezredes törekvése az 
emberiségnek. Ez a gondolat elő-
ször természetesen azoknál a népek-
nél vált létkérdéssé, ahol a talaj és 
az éghajlat, vagy a folyóvizek ha-
talmas áradásai következtében a ter-
melés szinte a lehetetlenséggel vo't 
határos. Ezt igazolja, hogy Egyip-
tomban az ásatások során 5000 év 
előtti csatornázások nyomaira buk-
kantak. Ezek azonban még nagyon 
kezdetleges kísérletezések voltak. A 
Nilus völgyében hatalmas vitorlázó 
medencéket építettek. Ezek a me-
dencék a Nilus kiöntésével megtel-
tek vizzel. Az árvíz elmultával azu-
tán a medencékben visszamaradt 
vizzel öntözőgazdálkodást foytattak. 
Igen ám, de jött az ujabb árvíz és 
kárbaveszett az egész fáradság. Igy 
rájöttek arra, hogy a medenceöntö-
zés helytelen. Ezért az elmúlt évti-
zedekben megépítették az asszuáni 
gátat. Ezzel meggátolták a Nilus 
kiöntéseit és lehetővé tették az ön-
töző gazdálkodás megvalósítását. 

Magyarország kitűnő termőföld-
del biró ország, a múltban, ha ne-
hezen is, de megállotta helyét a 
termelési világversenyben. 

Ma már azonban, amikor a lét-
fenlartás ösztöne és az országok, 
sőt mondhatjuk a világrészek közt 
megindult versengés a többtermelés 
érdekében arra készteti az egyes or-
szágokat, hogy ne csupán a termé-
szeti adottságokra építsenek, hanem 
minden tudásukat, tehetségüket lat-
LavetVe, mesterséges uton érjenek el 
jobb minőségi, illetve több terme-
lést, — nekünk magyaroknak is a 
jövőnk biztosítása szempontjából kö-
telességünk, hogy áttérjünk a bel-

* terjes gazdálkodásra. Csak igy tud-

juk a többtermelés és a szociális uj 
Magyarország alapjait lerakni. 

Tegyünk egy őszinte pillantást 
földjeinkre. A sorozatos aszályos 
évek következtében elszikesednek, 
valósággal elsivatagosodnak. A leg-
több hdyen nem terem annyi ke-
nyérmag, mint amennyit a földbe-
vetettekf A kukorica már majdnem 
az egész Alföidön le van égve. Sok 
helyen mír e héten törni lehet. A 
kaszálókon ma-holnap már annyi 
széna sem lesz, hogy érdemes le-
gyen belevágni a kaszá'. Mi lesz 
igy velünk? Mit eszünk mi és mit 
szólunk majd éhező, ártatlan gyer-
mekeinknek, amikor majd csak egy 
falat kenyeret kérnek és nem lesz ?! 
Mi lesz állatállományunkkal és ál-
laltenyésztésünkkel ? Ki fogja mind-
ezek következményeiért a felelőssé-
get vállalni ? Mert hogy ezt számon 
fogják egyszer tőlünk kérni fiaink, 
az biztos I • 

Ha nem akarjuk, hogy soha többé 
jóvá nem tehető mulasztást köves-
sünk el és ezért fiaink megtagad-
janak, akkor azonnal hozzá kell 
fognunk az egyedüli megoldás vég-
hezviteléhez: az öntözőgazdálkodás 
megteremtéséhez. Minden elmulasz-
tott perc mérföldes léptekkel köze-
lebb visz a végzet beteljesedésé-
hez. Tehát mindent rendelkezésre 
kell bocsájtani az öntözőgazdálkodás 
megteremtéséhez. A szükséges pénz-
összeget biztosit mi kell bármi más-
nak a rovására is, mert ennél sem-
misem lehet sürgősebb, vagy fon-
tosabb. 

— Leesett a szénásszekérről. 
Bihari István 50 éves nyírbátori 
gazda rakodás közben leesett a sze-
kérről. Hátgerinctöréssel szállították 
a kórházba, ahol, meghalt. 

Felhívás 
o magyar líllsfihoz 

Fiatalok! Választásokra készül az 
ország. A nép fog dönteni arról, 
hogy kiket bíz meg az elkövetkező 
években sorfának intézésével. Az if-
júságról, a mi holnapunkról dönte-
nek, de 'most már nem nélkülünk. A 
A demokrácia megadta a lehetősé-
get, hogy mi is választhassunk és 
meg fognak jelenni a fiatalok a par-
lamentben is. 

Egy ujabb háborúban nőtt fel a 
mi nemzedékünk. Még keveset él-
tünk, de már sokát láttunk. Láttuk 
azt, hogy milyen hataimas válságok-
ba sodorja az emberiséget az impe-
rialista kapitalizmus. Láttuk, hogyan 
aljasitotta állattá az embert a gyűlö-
letet hirdető fasizmus. Láttuk, hogy 
mire képes az osztályérdekek féltő 
nagytőke és földjét vesztett jegybir-
tokos osztály, az összeesküvők haza-
áruló társasága. De láttuk azt is kik 
azok, akik valóban szeretik hazáju-
kat. Láttuk a szocialista dolgozók 
hatalmas erőfeszítéseit,, amellyel éle-
tet teremtettek a romokon, földet 
osztottak, jó pénzt teremtettek és 
hozzáfogtak a hároméves gazdasági 
terv segítségével a dolgozók élet-
színvonalának felemeléséhez. 

A dolgozó magyar nép : a földmí-
ves, aki földet kapott tudja, hogy ha 
azt meg is akarja tartani a Szociál-
demokrata Pártot kell erősítenie. A 
munkás, aki az üzemi bizottság ut-
ján beleszól a termelésbe, tudja, ha 
nem akar ismét a gyáros rabszol-
gája lenni, a Szociáldemokrata Pár-
tott kell erőssé tennie. Az értelmi-
ségi dolgozó, az orvos, a mérnök, a 
tanitó tudja, hogy a dolgozók mel-
lett a Szociáldemokrata Pártban a 
helye. A kisiparos és a kiskereskedő 
is rájött ma már, hogy egy a sorsa 
a dolgozókéval. A magyar asszonyok 
is tudják azt, ha nem akarnak még 
egyszer háborút, ha azt akarják, hogy-
ne a halál, de az élet számára ne-
veljék gyermekeiket, akkor a szociál-
demokratákra kell szavazniok. 

Mi, fiatalok is tudjuk azt, hogy 
ugy a mienk, miut az utánunk kö-
vetkező fiatal generációk sorsa most 
dől el. Mi áz ifjúságnak az élethez 
és a tanuláshoz való jogát akarjuk. 
Egyenlő fellételekkel induljanak az 
életnek. Csak a tehetség, a ráter-
mettség és na a vagyon döntse el, 
hogy ki milyen pályára lép. 

Azért kívánjuk mi azt, hogy a 
parlament, a dolgozó nép okos gyü-
lekezete legyen, hogy -a kormány 
erős W&z?el nyúljon hozzá'a kérdé-
sekhez. ÁHjunk be az igazság hirde-
tői közé, vegyünk részi az agitációs 
munkában, a plakát és röpcédula 
terjesztésében, de legfőképen az élő 
szón keresztüli agitációban. Mellet-
tünk van az igazság és a dolgozók 
ereje, mi nem üres ígéretekkel, de a 
dolgozók épitő akaratával indulunk 
a választásokba, uj országot akarunk 
építeni, szabad, boldog hazát, a dol-
gozóknak. 

Barátság! 
Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom 

Hirdetmény 
Tudomásomra jutott, hogy isme-

retlen egyének az országgyűlési 
képviselő választásokkal kapcsolat-
ban közzétett választási hirdetmé-
nyeket megrongálták. 

Ennélfogva felhívom a város la-
kosságának figyelmét, hogy az ilyen 
cselekmények elkövetésétől szigorúan 
tartozkódjék, mert a közzétett vá- -
lasztási hirdetmények bármilyen ron-
gálása az 1945:VIII. t.-c. 73. § 2. 
bek. értelmében vétségnek minősül 
és 6 hónapig terjedhető fogházzal 
büntetendő. 

Polgármester 



Amikor a német főhadiszálláson 
fölrcbbant az időzített bomba... 

m L F* D u!es ' a k i a z amerikai kör-
zeti: i ? 2 S ? Í S 4 b ó 1 , 9 4 2 " b e n é r k e -
S J S S ? * 1 ' h o g y a "émet-olasz 
fasisztaellenes szervezetekkel léte-
piiAÍ ka.pCuS0,a,0t' m o s t kibocsátott 
emlékirataiban leleplezi az 1944 
fcf1» Hitler elleni merényi 

Elmondja, hogy Stauffenberg gróf, 
az afrikai hadjárat félkarú és fél-
szemű veteránja, az emlékezetes ta-
nácskozásra pokolgéppel az aktatás-
kájában ment a főhadiszállásra. Az 
aktatáskát a térképasztal alá he-
lyezte, közvetlenül Hitler lábai elé 
Megbeszélés szerint abban a perc-
ben mikor a pokolgép robbani fog 
telefonhoz hívják Stauffenberge? 

A telefon csengésére egy Brandt 
nevű alezredes fel akart állni, hogy 

a készülékhez menjen s lábával 
kissé elébb lökte a pokolgépet tar-
talmazó aktatáskát, ugy, hogy most 
már egy vaskos asztalláb állt Hitler 
és a táska között. Ez az asztalláb 
mentette meg Hitlert, aki a robba-
náskor súlyos égési sebeket kapott, 
és félkarján megbénult, de kinzó 
fájdalmai ellenére is még aznap 
este a rádió mikrofonja elé állt, 
hogy megcáfolja a haláláról szóló 
híreket. 

Mikor Stauffenberg meghallotta a 
robbanást, azt hitte, hogy Hitler 
meghalt. Repülőgéphez sietett és 
Berlinbe utazott. Itt értesült arról, 
hogy a merénylet nem járt ered-
ménnyel. A többi már ismeretes: 
az egész felkelő társaságot elfogták 
és kiirtották a nácik. 

Megölt magzatok az almafa alatt 
Közöltük már, hogy a szentesi 

rendőrség bizalmas bejelentés alap-
ján nyomozást indított Sinoros Im-
réné 60 éves szentesi asszony ellen, 
aki sok év óta foglalkozik magzat-
elhajtással. A nyomozók az asszony 
kertjében, almafa alatt elásva, meg-
találták négy magzat oszlásnak in-
dult holttestét. Kihallgatása során 
a bestiális álbába bevallotta, hogy 
husz év óta űzi ezt a tiltott mes-
terséget és csak az utolsó évben 24 
magzatot küldött a másvilágra. A 
bűnjelekből megállapították, hogy 
Sinorosné a beavatkozásokat a leg-

primitívebb módon, hegyes fapál-
cákkal hajtotta végre. Szinte csodá-
latos, Jiogy a magzatoktól szaba-
dulni akaró anyák egyike se halt 
bele a „műtétbe". 

Sinorosné igen olcsón „dolgozott": 
100 forint a legnagyobb összeg, 
amit kért, de megelégedett 15 fo-
rinttal is. A fapálcikás asszonynak 
Vasvári Jánosné szentesi lakos volt 
a fel hajtója. Vasváriné ezért a ha-
szon 50 százalékát kapta. A "két 
lelketlen asszonyt már átadták a 
szegedi ügyészségnek. 

Gyehenna 
Öreg emberek beszélgettünk együtt 

a Nagybegyen és néztünk egy kis 
darab földet, amelyen négy óra alatt 
megégett a tenyészet. Egyikünk, a 
legöregebb fölsóhajtott és mondo-
gatta a régi versikét, amelyet 1866-
bar. tanult és amelynek kezdete igy 
szól. »Ess eső, ess, kiszárad a föld, 
kiég belőle minden, ami zöld !" Mert 
odakinn a Nagyhegyen, amely mégis 
Szentesnek egyik legszebb része a 
maga szőllőivel, fáival, bokraival, 
kétségbeesve látjuk a pusztulást. A 
gyehenna tüzében ég az egész határ-
rész. Reggel még üdezöld a fiatal 
fa, s délre a hőguta elpusztította. 
Közel hat évtizedre emlékszem vissza, 
megértem aszályos évet, jégverést, 
viharokat, pusztító ködöket, mindent 
ami rossz, de arra nem emlékszem, 
hogy valaha ilyen borzalmas erővel 
támadta volna meg az életet nem 
az aszály, hanem a tűzhalál. Mi 
lesz, ki tudja ? — mert nagyon 
nehéz válaszolni erre a kérdésre. Az 
idei rossz gyümölcstermésnek nem-
csak ci fagy volt az oka, hanem a 
két esztendős aszály is, amely a fá-
kat pusztította. Hogy ennek a rekord 
pusztításnak mi lesz a következménye, 
arra gondolni se merünk... csak 
egy kis remény él még bennünk: 
talón. (S—ó.) 

— Lapunk legközelebbi száma 
Nagyboldogasszony ünnepe miatt 
vasárnap reggel a rendes időben 
jelenik meg 

— Naptár. Ma augusztus 15 
pérr.ek Római katolikus Nagy B. A. 
pr Mária. A nap kél 4 38 
órakor, lenyugszik 18.58 órakor. A 
ho?d kél 2 37 órakor, lenyugszik 
18.57 órakor. 

— Időjárásjelentés : Nyugat-
Európából a meleg idő Kelet felé 
terjeszkedik. A hőn^rséklet ismét 
26 - 28 fokig emelkedett, Sz:geden 
és Budapesten a 30 fokot is elérte. 
A Dunától keleire ¿ok helyen esett 
csapadék. Debrecenben jég is esett. 
Az éjszakai lehűlés 14—16 fokig 
sül.yedí Várható idő : Északi, észak-
keleti szél. Felhőátvonulások, délu-
táni felhőképződés. Néhány helyen 
futó záporeső. A hőmérséklet eléri 
a 30 fok t. Távok«bbi kilátás: Né-
hány napig fokozatos meleg idő. 

— Ügyeletes gyógyszertárak: 
Augusztus 15-én Kerekes és Torday, 
augusztus hó 16—22-ig Ihász, vala-
mint Oláh tartanak ügyeletes szol-
gálatot. 

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

— Orvosi hír. Dr, Haraszti Ervin 
fogszakorvos a budapesti Poli- kli-
nika r. fogorvosa rendelését fog- és 
szájbetegek részére — Nagy Ferenc 
utca 4/a. alatt (Szabadság Mozival 
szemben) megkezdte. — Rend. idő 
délelőtt 9—l-ig, délután 3 - 6 óráig. 
0TB A rendelés ugyanezen időpont-
ban. 

— Szegedi Egyetemi Kamara 
Zenuár?aság hangversenye augusz-
tus J9-én este 8 órakor a Szinház 
teredben. Belépés díjtalan. 

Rendben halad 
a cséplőgépesek elszámolása 

Csongrád «¡egye területén már-
csak egy-két helyen folyik a cséplés 
és ezért a Közellátási Felügyelőség 
megkezdte a cséplőgépesek elszámol-
tatását. A cséplőgépnek elszámol-
tatása az idén a legnagyobb rend-
ben halad és a géptulajdonosok elő-
írásszerűen beadják hátralékaikat is. 

A cséplési ellenőrzések során a 
Közellátási Felügyelőség eddig 12 
szabálytalanságot észlelt és ennek 
során 14 vágón kenyérgabonát zá-
rolt. A legutolsó ellenőrzés alkal-
mával Sándorfalván ujabb cséplési 
visszaélésre jöttek rá, s a nyomozás 
eddigi eredménye szerint a feketén 
csépelt gabona meghaladja a száz 
mázsát. 

Ezek azonban csak szórványos 
esetek. 

— A szentesi Földműves Szö-
vetkezet csütörtöki választmányi 
tlésén megjelent dr. Kemenesse La-
jos, a FOK vezérigazgató- helyettese. 
Fejtegette a szövetkezet eddigi mun-
káját és ismertette azokat a felada-
tokat, amelyeket a földműves szövet-
kezeteknek és az újgazdáknak meg 
kell oldaniok. A szövetkezeti moz-
galom megvalósításának módjairól a 
következőket mondotta: — Magyar-
országon a szövetkezeti mozgalmat 
nem lehet sem keleti, sem nyugati 
mintára megszervezni. A mai moz-
galmunkat sajátosan magyar mintára 
kell építeni, figyelembevéve minden 
adottságot és körülményt. 

Két gyermek 
házassági terve 

Magyarországon nagy a házassági 
láz s mi a nemzet szemponfjából 
csak örülhetünk annak, hogy fiatal-
jaink már korán házasságra lépnek, 
családot alapítanak, dolgoznak s 
hgszebb éveiket nem töltik el du-
hajkodással. Ugyanakkor azonban 
arról a sajnálatos dologról se szabad 
megfeledkeznünk, hogy az idősebbek 
körében válási láz uralkodik s Szen-
tesen is nem egy 15—20 éves há-
zasság bomlott fel az elmúlt hóna-
pokban. Működnek a nagykaliberü 
házasságszédelgök is, szerencsére 
azonban ez nem annyira a fiatalság, 
mint sokkal inkább az idősebbek 
köréből szedi „áldozatait". Amerika 
viszont ezen a téren is a korlátlan 
lehetőségek hazája." Napihir tudatja 
velünk, hogy egy 8 éves new-yorki 
kisfiú házassági célzattal megszök-
tette 7 éves unokahúgát. A legköze-
lebbi város repülőterén íaláltak rá-
juk, ahol nászútra készültek „el-
szállni" . . . Hát ez valóban világ-
rekord, azonban sok egyéb mellett 
ezt a rekordot se irigyeljük a korlát-
lan lehetőségek hazájától. 

— Fürdés közben. Verker István 
és Szelczki Mihály, a fehérgyarmati 
kertészeti középiskola hallgatói, a 
Szamosban fürödtek. Fürdés közben 
Szelczki ötvénybe került és pillana-
tok alatt elmerült. Verker segítségére 
sietett, de a fuldokló magával ra-
gadta a mélybe. Élethalál küzdelem 
után Verkernek sikerült kivergődni 
a partra. Szeleczki a vizbe fulladt. 
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Ország - Világ 
Amerika 100 kinai hadosztály fel-

szerelésével segíti a kinai kormányt. 

Hollandia már kétizben megszegte 
az indonéziai fegyverszünetet. 

Titkos fegy veri aktárra bukkantak 
Finnországban. 

A Szovjetunió az atomfegyverek 
gyártásának azonnali megtiltását ja-
vasolja az Egyesült Nemzeteknek. 

Egy amerikai repülő 73 óra alatt 
körülrepülte a földet. 

Rossz a termés Agliában. 

— A rendező Oárda tagjai va-
sárnap reggel 8 órakor jelenjenek 
meg a pártszékházban (Kossuth-utca 
26 szám.) 

— Olcsóbb lesz a villany. A 
Gazdasági Főtanács legutóbbi ülésén 
a villany árának 20 százalékos le-
szállítását kiterjesztette az egész or-
szágra. Ez az intézkedés a három-
éves terv végrehajtásának kezdetén 
igen jelentős a dolgozók szempont-
jából, mert a villany ára meglehető-
sen magas volt, ami csak nehezítette 
a megélhetést. 

— A tej és tejtermékek ára. 
A Oazdasági Főtanács legutóbbi 
ülésén leszállította a tej árát. A fo-
gyasztói ár ismét 1.60 forint, r. tej 
90 filléres termelői ára azonban vál-
tozatlan marad. A legutóbbi tejár-
emelés csak a közvetítők érdekét 
szolgálta. A mostani árleszállítást 
úgy lehetett végrehajtani, hogy a 
gazdák továbbra is megkapják az 
eddigi árat. A tej árának csökken-
tésével kapcsolatban csökkentették 
a tejtermékek árát is, és ezeknél is 
visszaállították a legutóbbi emelés 
előtti árakat. 

— Azonnali belépésre keresünk 
jó összeköttetésekkel rendelkező agi-
lis, megbízható, tárgyalóképes egyént 
Szentesi Főügynökségünk vezetésére. 
Kézzel irott ajánlatokat kérünk, Adria 
Biztosítóhoz Kecskemét. 

— Csongrádi malmosok érte-
kezlete. A malmi szabálytalanságok 
fokozódása szükségszerűvé tette, hogy 
a Közellátási Felügyelőség az ellen-
őrzése alá tartozó malmokat várme-
gyei értekezletre hivja össze. Az ér-
tekezleten a közellátási minisztérium 
képviselteti magát és azon megjele-
nik Karácsonyi Ferenc főispán is. 
A malmos értekezletet 17-én tartják 
Hódmezővásárhelyen, a városháza 
közgyűlési termébe. 

— Lezárták az algyői h i d a t 
A Magyar Államvasutak szentesi 
Állomásfőnökségének értesítése sze-
rint az Algyö- és Hódmezővásárhely 
között lévő tiszai közúti és vasúti 
híd 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. 

— Baltás gyilkosság. Sörös Ist-
ván és Pupp József paksi lakosok 
felesben müveitek szőlőt. Heves szó-
váltás támadt köztük, amelynek so-
rán Pupp fojtogatni kezdte társát, 
aki erre baltát ragadott és úgy fej-
bevágta Puppot, hogy azonnal meg-
halt. Söröst letartóztatták. 

E L V E S Z E T T 5 darab 3 hete« 
tépésü liba augusztus 8-án aki tud 
róla szíveskedjen jelenteni Vass-u. 2. 
szám alatt. 

P A R A S Z T O K ! , M A G Y A R O K ! 

V E R E S P E T E R 
m m M « , , . . . Nemieii I - M » - « - — C . S S E J W E I H . ' S 
Wpjén de. fél 10 órakor a szentesi Kossuth teren. <-ff r 



Aug. is-én, pénteken 
este fél 8 órai k e z d e t t a l 

Előadó: Dr. Mi jó JftllOS 
púrtest a pártszékházban 

(Koui ith-u. 28.) 

A választással kapcsolatban felmerült kérdésekről. 

Választási naptár 
Augusztus 16. szombat. A köz-

ponti választási bizottságnál déli 12 
óráig be kell jelenteni a pártok je-
löltjeit tartalmazó. lajstromokat. Az 
ajánlásra kötelezett pártok 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 névjegyzékéi. Délután 3 óráig 
kisorsolják a pártok választási sor-
számát. 

Augusztus 17, vasárnap. A bel-
ügyminiszter a pártok választási 
sorszámát a Magyar Közlönyben 
közzéteszi. 

— Részeg katonák rémtette. 
Róma felé vezető úton részeg katonák 
kézigránátot dobtak egy, kisgyerme-
két vezető asszonyra. A lakosság 
üldözőbe vette a gyors iramban to-
vaszáguídó három páncélgépkocsit, 
amelyeken a katonák mentek. A tet-
teseknek sikerült elmenekülniök. Az 
olaszországi szövetséges hatóságok 
rádiókörözést adtak ki az eltűnt 
katonák kézrekeritésére. A merénylet 
áldozatait életveszélyes sérülésekkel 
ápolják az egyik kórházban. 

— Vadászok figyelmébe. A 
háromrészes fegyvertartási engedély-
lyel biró vadászok részére a belügy-
miniszteri hivatalból a rendőrségen 
keresztül lőszervásárlási füzetet adott 
ki, amelynek alapján minden, va-
dász havonta 300 drb. késztöltényt, 
vagy ennek megfelelően lőszer anya-
got vásárolhat a hatóságilag meg-
állapított áron, engedéllyel bíró lö-
szerkereskedőknél Ez a mennyiség 
teljesén elegendő. A kereskedők nagy 
készlettel rendelkeznek. Ez biztosíték 
arra, hogy a következő vadászidény-
ben a vadászok részére nem lesz 
fennakadás. 

— A volt császárné és az ék-
szerek. A napokban hire érkezett 
annak, hogy Germina hercegnő, II. 
Vilmos volt német császár özvegye, 
meghalt. Az amerikai katonai kor-
mányzat bünügyi nyomozó hatóságai 
kijelentették, hogy az özvegy halálá-
val kapcsolatban bünügyre gyanak-
szanak. A szovjet hatóságokat a her-
cegnő halálának körülményeiről szóló 
orvosi jelentés megküldésére kérték. 
Ha a hercegnő nem halt meg ter-
mészetes úton, akkor az amerikai 
hatóságok szerint halála esetleg kap-
csolatban áll a családi ékszerek el-
lopásával. A hatóságok nem voltak 
hajlandók többet mondani. 

r s p o r t ~ | 
Motorosok csillagturája 

20-án Szentesre 
Augusztus 20-án, Szent István 

napján nagyszabású sportesemény 
lesz Szentesen, ahová az ország 
minden részéből csillagturára gyűl-
nek össze a motorosok. - -

Minden résztvevőnek fél 10 és 12 
óra között kell megérkeznie a szen-
tesi célba Szegedről indulva. 

Minden befutó járműnek diszes 
emlékérmet adományoz a rendező-
ség, azonkívül résztvehet a díjtalan 
diszebéden. 

Az országos csillagturán résztve-
hetnek egyesületek tagjai, de egye-
sületen kívüli versenyzők és gép 
járműtulajdonosok is. Részvételre 
minden jármüvei lehet jelentkezni, 
tehát személy- és tehergépkocsikkal, 
motorkerékpárral és segédmotoros 
járművekkel. Jelentkezni a szegedi 
államrendőrség gépjárműosztályán le-
het díjtalanul auguszius 17-ig. 

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Divat, rövidáru 
és piperecikkek 

Lőwyné l 
Kossuth u. 18 

Megfelelő helyre t e l e l / i r A 
okt. 1 -töl kiadnám j g j e i w e 
másfél éves üsző borjúmat máj. l-ig. 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 

A mai küzdelmek. Ma délután 
6 órai kezdettel 

K V M S E - S z M Á V SE 
barátságos labdarugó mérkőzés. 

Kézilabdázóink ma Hódmezővá-
sárhelyen, a MÁV-HTVE kézilabda 
csapata ellen játszanak, a vasutas 
kézilabdabajnokság során. 

A Bőrös-Sajtó válogatott fél 2 órai 
kezdettel Vásárhelyen játszik kupa-
mérkőzést a Munkás II. ellen. Indu-
lás tehergépkocsival az Államépité-
szeti Hivatal elől 12 órakor. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy Szentes m. 

város területén f. évi szeptember hó 
27 napjától kezdődően október hó 
5 napjáig bezárólag országos jellegű 
mezőgazdasági, kertészeti, ipari, ke-
reskedelmi és egyéb kiállítás, vala-
mint árumintavásár lesz megtartva. 
A kiállítás a huszárlaktanyaépületei-
ben és egész területén lesz meg-
rendezve Be lesz mutatva orszá 
gunk nehéz- és kisiparának termé-
kei, mezőgazdaságunk termeivényei 
és tenyészállatai. Üveg, papir, bőr-
áru, italáru és ruházati anyagok, va-
lamint kereskedelmi cikkek és házi-
iparunk termeivényei. 

A kiállítással és vásárral kapcso-
latban ünnepi hetet rendez a kiál-
litás vezetősége, mindennapra más 
és más programot ad Az egyes 
szakmai csoportok kongresszusokat 
tartanak. Minden napra esik egy 
kongresszus S/inház. zene és nagy 
sport események fogják szórakoz-
tatni Szentes városának, valamint a 
vidéknek idesereglett közönségét. 

A kiállítás zavartalan és alapos 
előkészítése érdekében felhívom mind-
azokat, akik a kiállításon mint ki-
állítók részt óhajtanak venni, hogy 
ezirányu igényüket a Városházán, a 
kiállítási irodában (21 számú szoba) 
már most jelentsék be. Rendkívül 
fontos a bejelentés, illetve a hely 
igénylés mielőbbi bejelentése, mert 
a kiállítás területén a jobb helyek a 
jelentkezések sorrendjében lesznek 
kioszlva: • 
986 Polgármester. 

Az uj kollektív szerződés életbe-
lépéséig minden alkalmazottnak 15 
százalékos átmeneti pótlék fizeiendő. 

A miskolci országos kongresszus-
ra, melyet szept. 6—8-ra halasztot-
ták, még lehet jelentkezni Egyle-
tünkben. Féláru utazási kedvezményi 

A MÁV igazgatósága " Szentes 
állomást fuvarlevelenként 150 forint 
értékhatáráig kártérítési felszólam-
lásodnak saját hatáskörben való 
elintézésére felhatalmazta. 

A 9820/1947. Korra, számú ren-
delet (M K. 132. sz) értelmében : 
„Árurészletügyeletekkel csak az a 
kereskedő foglajkozhatik, aki ezt a 
Belkereskedelmi Igazgatóságnak (Bp. 

V., Harmincad-u. 3.) bejelenti*-
Kutakból benzin, tekintet nélkül 

a munkaszüneti napokra, éjjel-nap-
pal kiszolgálható. (32.900/194! K 
Sz. M. rendelet.) 

Ismételten felhívjuk Kartársunk 
figyelmét, az „Átfelűgyelel" olvadá-
sára. Rendkívül sok kellemetlenség-
től megkímélhetik magukat. A lap 
Egyletünkben és a szakosztályok 
vezetőinél rendelkezésre áll. 

Uj ármegállapítások: Petróleum 
104.079/1947. Ip. M. (M. K. 173/a.) 
Só 2272/1947. XIII. b. P. M. (M 
K. 173/a.) — Egyes szövött pamut 
aruk 104.077/19 7. Ip. M. (M. K. 
174.) — Egyes lábbeii fajták 
103.041/2947. Ip. M. (M. K. 176 ) 
- Tej. termék 52.790/1947. K. M. 
(M. K. 177.; Füstcső 103 039'1947 
Ip. M. ( V . K 179 ) 

II BARÁTSÁG-MOZG Ô 
Augusztus 15. 

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

Aug. 16—18»lg: Í T É L N E K A N Ő K 
Előadások kezdete hétköznap : V« 7. V« 9. vasárnap V« 5. »/« 7, V» 9 

R Á D I Ó 
Budapest I. augusztus 15. 

7.00: Reggeli zene. 8.00: Hirek. 
Műsorismertetés. 8.20: Hubay: Má-
sodik csárdajelenet. 8.30: Olasz ba 
rokk orgonamuzsika. 9.00: Görög 
katolikus egyházi ének és szentbe-
széd a rózsáktéri templomból. 10.00: 
Katolikus egyházi ének és szentbe 
széd a Belvárosi templomból. 11.00: 
Hangos Híradó. 11.15: A Tátray vo-
nósnégyes játszik. 12.15: A házi-
együttes játszik, Gerard Laboch éne-
kel. 13.00: Halhatatlan magyar ver-
sek. 13.20: Szabó öéza jazz-együt-
tese. 14 10: Ünnepi zene. 15 00: Há-
rom magyar iró: Bródy, Móricz, Ady. 
15 30: Faragó Ibolya zongorázik. 
16 00: Az ország Jövője és a népi 
kollégiumok. 16.15: Holdbeli csóna-
kos. 17.10: Tölgyessy Júlia magyar 
nótákat énekel. 18.00: Előadás a 
Stúdióban : »Szabad kabaré". 19.00: 
Rossini: Teli Vilmos. 19.15: Művé-
szet és valóság. Major Tamás, a 
Nemzeti Színház igazgatójának elő-
adása. 19.30: Hangos Hiradó. 20.15: 
A Rádíózenekar játszik. 21.10: Sport-
hírek. 22 35: Lóversenyeredmények. 
22.40: Beszélgetés Mende Tiborral. 
22.55: Könnyű muzsika. 0.30: Hirek 
eszperantó nyelven. 

Augusztus 16 szombat. 
8.00: Hova menjünk vasárnap? 

Dr. Szabó Endre előadása. 8.15: 
Szovjet ajándékhanglemezek. 9.00: 
A 3udapesti Hangverseny Szalon-
zenekara játszik, vezényel: Jáki Tóth 
Pál. 12.15: Hangszerszólók, hang-
lemezek. 12.40: Művészeti bolond-
gombák. Szokolay Béla előadása 
13.00: Horváth Elemér cigányzene-
kara múzsikál. 14.10: Arató Erzsébet 
muzsikál. 14.40: Társbérlet. Egy rá-

diócsalád élete. 15.00: Varga Lászió 
gordonkázik ; zongorán kiséri Korodi 
András. 15.30: A francia chanson. 
16 00: Tabányi Mihály Pinocchio 
jazz-együttese játszik. 16.30: Gyer-
mekrádió. 17 10: A vöröskereszt köz-
leményei. 17.30: A Munkás Kuítur-
szöveíség műsora. 18.15: „Költők — 
muzsikusok". 19.45: A falurádió 
népfőiskolája. 2020 : „Zengő zene 
— szines szó". 21.00: Hangos Heti 
Hiradó. 22.20: Előadás a Stúdióban 

Szobafestést J g t 

m 

cimfestést, mázolást 
legolcsóbb árban készií 

Pusztai József 
festőmester 

L a k á s 
Honvéd u. 2 

Vasáruk; 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, rdfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

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

Főszerkesztő • S i m a L á s z l ó , 

fe le lős 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 nyomdavezető: C m t b m L, Imn 




