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CsonMe$ye fejlődé- Miért szavazott Amerika
sének nagy KMtol
Magyarország fölvétele ellen ?

Irta: Pintér Győző
Közölte a Szentesi L3p, hogy a
Ha Magyarország vármegyéit akár
Nemzetek Szövetségének Biztonsági
fekvés, akar kereskedelmi és ipari
Tanácsa foglalkozott Magyarország
szempontból vizsgáljuk, akkor nem
felvételi ügyével. Megírtuk, hogy
kell nagyon mélyen behatolni a
vizsgálatok sorába. Az adatok hal- kilenc állam tartózkodóit a szavamazában könnyedér., mindenki meg- zástól, egy mellettünk, egy pedig
állapíthatja, hjgy Csongrád várme- (; ellenünk foglalt állást. Ujabb jelengyét mindig mostoha gyerekként tés szerint Sziria állt mellénk, mig
kezeliék a mindenkori kormányok. az amerikai Egyesült Államok elleEnnek a megyének dolgozói érdekeit ' nünk foglalt állást.
Anglia képviselője
kijelentette,
legkevésbé vették figyelembe. Hogyis !
lett volna figyelembe véve, amikor
közülük nem kerülhetett be a törvényhozásba senki, akik pedig bekerültek, semmitől se voltak annyira
távol, mint éppen Csongrádmegye
dolgozó népétől.
Senki nem törődött azzal, hogy
Az amerikai sajtó hetek óta tápéldául. Csongrád
vármegye
székhelye, Szentes város egeszen madja a magyar demokráciát és a
elso:vad, azért, mert úgy a közigaz- magyar választások tisztaságát is
gatási vonalon, mint minden más kétségbe vonja. Ennek folytán Mihályfi
egyébb vonalon, amit csak lehetett Ernő, a külügyminisztérium vezeSzentestől .elszipkázták" a környező tésével megbízott tájékoztatási mivárosok Főleg Szeged és H ódmező- miszter, fogadta a külföldi lapok
vásárhely, ami által a megye szék- képviselőit és előttük nyilatkozatot
helyének városa jelentéktelen me- tett. Mindenek előtt cáfolta az amezőgazdasági várossá tudott
csak rikai külügyminisztérium ama kifogását, amely úgy hangzott, hogy
fejlődni.
„a kisebbségben lévő Kommunista
Voltak lehetőségeink az utóbbi Párt jugosulatlanu! beavatkozik más
!
10—15 esztendőben, amikor az illetékesek nagyban elősegítettek volna ennek a városnak úgy az ipari,
mint a kereskedelmi fejlődéit, és
ezen keresztül regen már megkeltett i
volna valósítani a székhelyén nem- f
csak a járásbíróság, hanem a tör- ;
vényszéknek a megyei székhelyre
való helyezését, mert mégse tűrhető j
az, hogy ilyen nagy megyének a '
A hároméves terv megindulásokor,
lakosai törvénykezési ügyekben állandóan kénytelenek legyenek Sze- augusztus 1-én, a program szerint
a Dumgedre utazni. De nemcsak a tör- - meg kellett volna kezdeni
A
vénykezés, hanem sok egyéb ügyek- ; Tisza csatorna épités t. Először is
ben is, — hogycsak egyet említsek j többezer kubikos beállításával» méra sok közül: az adó, vagy illeték , nökök és más szakemberek irányíÜgyekben állandóan Szegedhez kell ! tása mellett a földmunkák megindífordulnia Csongrádmegye népének, | tása volt tervbevéve. Mindez a mi— ahelyett, hogy mindezeket lehe- nisztertanács ismeretes döntése alaptővé tették volna már, hogy a me- j ján történt volna, amely szerint a
betorkolással
gye székhelyén, Szentesen lehessen j csatornát ujkécskei
épitik. Fölmerült ugyan a csongrádi
elintézni.
betorkolás lehetősége is, ezt azonban
Na és aztán itt van az oktatás ! elejtették, mert százmillió forinttal
kérdése is, amely a megye szem- ! többe kerül, mint az ujkécskei.
pontjából nem lehet közömbös. De
A Viharsarok vármegyéinek moznem közömbös a megye szempont- galma, valamint az idei aszályos
jából az sem, hogy például most- esztendő meggyőzte a föídmivelésmár két esztendeje húzódik a kereskedelmi szakiskola végleges elintézése. Itt is azt látjuk, hogyha egyes ahoz a nagy küzdelemhez, amit a
illetékesek bizonyos mértekig, talán Duna-Tisza csatorna öntözési terfelületesen is kezelték ezt az ügyet, vének megvalósítása érdekében tett.
a legilletékesebb tényezőnek nem Ugyan ez a terv még ma is állandó
volt szívügye az, hogy Szentesen ez izgalomban tartja Csongrád vármeminél előbb megvalósuljon. A jelek gye földmívelő népet, mivel ennek
szerint ezt is Hódmezővásárhelyre a népességnek élethalált jelent a
.szipkázták ál"... Csongrád várme- csatorna kérdése. Ha az illetékesek
gye népének a továbbiakban pedig csak az utóbbi pár esztendő súlyos
egyáltalán nem közömbös az, — csapásait veszik is figyelembe, amely
mint hogy ez a múltban sem volt súlyos csapásban részesült az aszályközömbös, — mert ezt el kell is- kárral ennek a vármegyének szormerni, hogy a múltban is egyes galmas, törekvő földműves népe,
illetékesek és ezek közül Csergő Ká- akkor be kell látniok, hogy a Duna
roly volí alispánnak a neve fűződik Tisza csatorna megépítése nem lehet

hogy csak akkor szavazhat Magyar
ország mellett, ha meggyőződik arról, hogy a magyar kormány tiszteletben tartja az emberi jogokat.
Johnson amerikai kiküldött
éles
hangon azt fejtegette, hogy a mai
magyar kormány nem képes a Nemzetek Szövetsége alapokmányának
megtartására. Qiomikó szovjet megbízott megállapította, hogy Magyarországot, valamint a többi négy

csatlósállamokat a békeszerződések
ratifikálása után lehet felvenni a
Nemzetek Szövetségébe.
A moszkvai rádió hírmagyarázója
foglalkozik ezzel a kérdéssel és
megállapítja, hogy az amerikai körök azt szeretnék elérni, ha a demokratikus magyar kormány helyett
reakciós kormány kerülne az élre.
Ezért csinálják ezt a huza-vonát.

A magyar kormány megcáfolja
a célzatos amerikai vádakat

Azért

nem

pártok választási listájába - .
— Ez tévedés, — mondotta Mi
hályfi miniszter —, mert egyik párt
sem avatkozik bele a másik jelölő
listájának az összeállításába. Csupán
annyi történt, hogy a koalíciós pártok udvariasan közlik egymással
a listán szereplők nevét, nehogy
joggal kifogásolható egyén tévedésből rákerüljön a listára és esetleg
bekerüljön az új parlamentbe.
Megcáfolta ezután a magyar miniszter azt a vádal is, amely szerint

„a választások
húsz
százalékát,
vagyis körülbelül egymillió magyar
állampolgárt megfosztottál: a választójogától".
Ennek az állitásnak minden
szavát nemcsak megcáfolom, hanem
vissza is kelt utasítanom, — úgymond a miniszter. — Sem a belügy
minisztériumnak, sem bármely állami szervnek nem volt beleszólása
a névjegyzék összeállításába, vagy
felülbírálásába. Az egymilliós szám
önkényes kitalálás.

kezdték meg az ujkécskei csatorna földmunkáit, mert valószínűbb a csongrádi
betorkolás megépítése
ügyi szakembereket arról, hogy a
m gyar Alföldet csak öntözőmüvek
létesítésével lehet megmenteni. Ccak
igy tudjuk megvalósítani a belterjes
gazdálkodást, amely lehetővé teszi,
hogy a szemtermésről átállítsuk mezőgazdaságunkat kertgazdaságra, és
pedig első sorban gyümölcstermelésre, konyhakerti veteményesek és
bolgárkertészetek létesítésére. Itt van
például a rizs, amely tudvalevőleg
a szikes talajokat kedveli: szolnoki
példa bizonyítja, hogy egy katasztrális hold föld rizstermése 16—18
ezer forintot eredményez. Ehhez is
persze öntözés szükséges.

nagyszabású elgondolása, hogy az
Alföldet be kell hálózni öntözőművekke!. Tekintve, hogy öntözőművek
létesítése csak ugy lehetséges, ha a
Duna—Tisza csatornát
csongrádi
betorkolással épitik, az illetékesek
arra az elhatározásra jutottak, hogy
a választások után ankétot rendeznek, amelyen újból megfontolás tárgyává teszik a kérdést. Megvan
tehát a remény arra, hogy a Viharsarok megyéinek mozgalma eredménnyel fog járni és a föídmivelésügyi minisztériumban föntjárt küldöttségünk nem végzett hiábavaló
munkát.

Igy kerül előtérbe Takács Ferenc
földművelésügyi államtitkár elvtárs

Az üggyel kapcsolatban felkerestük dr. Csergő Károlyt, aki a kül-

egyes vállalkozók kereseti forrása,
hanem ennek a jobb sorsra méltó
földműves népességnek az érdeke
követeli — és ezen keresztül az
egész ország érdeke, — hogy a
csatorna megépítése észszerűen Csongrádnál legyen Mi szocialisták mindent el fogunk követni, ebben a
megyében és ebben a városben, hogy
vármegyénk népességének kulturális
és gazdasági kiemelkedését minél
előbb, a leghathatósabb eszközökkel
elősegítsük.
Most rajtatok a sor, Csongrád
vármegye dolgozói 1 Ti fogtok dön-

teni augusztus 31-én. Éppen ezért
jól gondoljátok meg asszonyok, lányok, férfiak, hogy melyik kockába
teszitek a keresztet. Ha béke:, jólétet,
közbiztonságot akartok, akkor tegyétek a 3-as kockába, a Szociáldemokrata Párt listájára a keresztet. Mi
nem szoktunk ígérgetni, most sem
Ígérünk mást, mint azt, ha megadjátok a módot és a lehetőséget nekünk szavazatotokkal, hogy cselekedjünk, akkor be fogjuk bizonyítani,
hogy nem váltunk érdemtelenné a
bizalmatokra.

3-as l i s t a :
dötíség vezetője volt. ő a követke- lehetséges. E szempont helyességét
zőket mondotta lapunk munkatár- Budapesten is elismerték és belátták,
hogy az egyre aszályosabbá váló
sának .
— Általában nagy figyelemmel és AifOldnek valóbán a létét dönti el
az
öntözés megvalósítása. Annyit
érdeklődéssel hallgattak meg bennünket. Mindenütt megígérték, hogy mindeneseire máris sikerült elérnünk,
a torkolat kérdését revízió alá ve- hogy az augusztus 21 re kitűzött
nem
indították
szik. A választások után ankétot földmunkáitokat
hívnak össze, melyen nemcsak a meg s ha a választások után egybehívott ankéton az
ésszerűségi
szakemberek, hanem a pártok kép
viselői is részt fognak venni, akik szempont alapján döntenek, akkor
hivatottak arra, hogy a nép nevében nem kétségei, hogy a Duna—Tisza
betorkolással
hozzászóljanak ehhez a fontos prob- csatorna csongrádi
lémához. Természetesen a hangsúly épül meg. Ezzel lerakjuk a fejlődés
azon van, hogy ne hajózási csator- alapjait a nagy magyar Alföldön, az
na, hanem öntözőmü legyen.
^ elkövetkező e.er esztendőre.
" ssaí
pedig csak csongrádi betorkolással

S^edeí Fetettc üzenete

a Viharsarok népének

Szeder Ferenc elvtárs, aki nemrég íiyógyult fel hosszas betegségéből," londoni utja előtt a Viharsarokban járt és több helyen beszédet mondott. Szentesre nem tudott
eljönni, de Vásárhelyen a Szentesi
Lap tudósítójának nyilatkozatot adott,
mint a Szociáldemokrata P^rt egyik
megyei listavezetője. Érdemes megfontolni azokat, amiket mondott,
mert olyan egyéniség
mondotta,
aki mögött több évtizedes harcok
sorozata áll.
— Tizennégy hétig orvosi kezelés alait állottam, — mondotta Szeder eivtars, — és csak most kapcsolódtam bele a válasziási munkába. Ezt sem vihetem végig, mert
pár nap múlva Londonba utazom.
Általában annyit mondhatok a - pu
litikai helyzetről, hogy a Szociáldj
mokrata Párt a Viharsarok megyéiben is nagyon előretört.
— A magyar parasztság sem ugy
itéh meg ir.a már a Szocíáldemo
krata Partot, mint két évvel ezelőtt
A szeredet és a rajongás, ameiiyel
a párt felé tekintenek a mezőgazdasági munkások éppen ugy, mint a

kisparasztság natalmas ré'egei, biz
íositék arra hogy augusztus 31-e
a Szociálde mokrata Part elöreórését
fogja eredményezni.
Arra a kérdésre, hogy miért megy
ki Londonba, a következőket mondotta : Augusztus vegén és szép
íernber első hetében Londonban lesz
a vilá? agrártudósainak ne nzetközi
értekezlete. Erre a korferenciára engem is kiküldtek, mint a Duna
völgyi rtgrarbizottság alelnökét Miután ezen a konferencián a körülöttünk lévő államo< agrártudósaival
is találkozom, remélem, hogy a bennünket ködösen érdek ő mezőgazdasági kérdéseket i*
megbeszélhetjük
— Üzenem a Viharsarok parasztságának — fejezte be nyilatkozatát
Szeder elvtárs —, annak a parasztságnak, amely en<>em 25 évvel ezelőtt azzal a jelszóval vá'as?tott
meg, hogy „ez a mi kutyánk kölyke". éppen olyan lelkesedéssel támogassák a Szociáldemokrata Párt
listáját, mint amilyen lelkesedéssel
és szeretetei választottak meg engem annak idején képvi élőjükké

Még mindig nincs lói
megszervezve a Közellátás
Azok a spekulánsok, akik különféle konyhakerti és a mindennapi
élelmezésre való termények vételével
és eladásával foglalkoznak, újból
rést talál ak arra, hogy aránytalanul
és közös erővel megdrágítsak az
élelmezési cikkeket. Természelesen
ezt a müveletet Budapesten kezdték
meg, annál az egyszerű oknál fogva,
mert ők fővárosi spekulánsok. Igy
például drágább lett a fokhagyma,
a paprika, a bab, a paradicsom és
a föznivaló kukorica. Hogy milyen
szemérmetlenül drágítottak, ennek
bizonyságául megemlítjük, hogy két
héttel ezelőtt a krumpli ára Buda-

Alla ndÓ

vetőmagtisztitás

„PETKUS"
vetőmegtisztitón

Földműves Szövetkezet "ESS*
Törzs Kálmán utca 10 számú
ház eladó. Értekezni ehet Rizgonyi utca 1 szám alatt a déli
órákban.

pesten 77 fillér volt, a hagymáé 88,
ma ellenben a krumpli ára 1 forint
2 fillér, a hagymáé 1 forint 80 fi'lér.
Tehát látnivaló, hogy a hagyma milyen JÖvid idő nlait több mint a
duplájára drágult. Mondanunk sem
kell, hogy a termelők csak a morzsáit kapják az árkülönbözetnek.
Ez az állapot élesen kritizálható,
főleg olyan értelemben, hogy a közellátás még mindig nincs kellően
megszervezve, viszont az ilyen és
hasonló spekulánsokat nem üldözik
és nem büntetik olyan arányban,
hogy elmenjen a kedvük a szemérmetlen árdrágítástól.
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Pusztai József
festőmester

Lakás:
Honvéd u. 2

— Mentőautó telefonhivó száma 23.

szocialista
E l t e m e t t e az é l ő f e l e s é g é t
egy kegyetlen t e m e t ő ő r
Budapestről jelentik : Négy héttel
ezelőtt eltűnt a Költő-u cai lakásá
ból Kaszás Ilona 56 éves nő, aki
együtt é!t Schmidt György 50 éves
temető őrrel. Kevéssel a nő eltűnése
elölt Kaszás lioní megjelent a rendőrségen. Azr panaszolta, hogy a vadházastársa megfenyegette, hogy megöli. Akkor beidézték a temeti őrt, aki
javulást ígért.
Az eset után csakhamar feltűnt a
híz lakóinak, hogy nem látják a nőt.
Vallatni kezdték a temetőőrt, aki
előob azt Irzudta, hogy Kaszás
Ilona a rokonaihoz vidékre utazott,
majd amikor a rendőrség is faggatni
kezdte, bevalló te, hogy az ass.ojiyt
megölte.

A Farkas réti temetőben éppen sirt
ásott, arn kor az asszony kivitte nekt
az ebédet, mondta vallomásában
Durván rátámadt, hogy miért nem
vitt neki bori is. Az asszony összesz'dta: örüljön, hogy az ebédet meg
tudta főzni, mert a keresetét mindig
elissza. A férfi annyira feldühödött
hogy a csákánnyal fejbecsapta Kaszás Hónát. Az Wrb^borulva összeesett. Erre bedobta a megásott sirba
s amikor látta, hogy az asszony még
mező*' gyorsan ráhúzta a főidet.
Hogy az esetet föl ne derítsék, szabályszerű sirdombot készített és azt
teleültette rózsákkai és naponta öntözte őket . . .

Megtalálták a magas .uérnyomas
gyógyító szerét
A bécsi egyetem belgyógyászati
klinikáján dr. Klein EduárJ Péter
orvos kísérletek«.t folyta*, a magas
vérnyomásnak rí gerincoszlopba adott
injekciók ált: 1 való gyógyítására. A/,
injekciók valóban megszüntették a
magas vérnyomást és minden kisérő
jelenségét.
Eddig műtéttel igyekeztek : magas vérnyomást elháiitani. „Gmglionektomia" utján sikerült larós ered
ményt biztosit; ni, sői ez az operáció sikeresnek mtitatkozott a magas

vérnyomás következtében
fellépő
különböző betegségek: szivzavurok,
szívbetegségek, sőt vesezsugorodá
sok elháritasdra is. M.st az injek
ciós eljárás fölöslegessé teszi a
műtét beavatkozásit.
Dr. Kíei.i a közeli napokban nyilvánosságra hozza kísér:-: leit és ered ményeit, amelyeket mostmár nemcsak a szakkörök, hanem a sok százezer számra érdekelt laikusok is érthető izgalommal várnak.

Hír a fiainkról

Hadifoglyok
földigénye

Az utolsó 24 órában mintegy 30
átmenő hadifogoly t ke/ett, szentesiek a következő«: voltak:
Pászti János, Géc i László és
Tóth Imre M nden valószínűség szerint tegnap (-sít
érkeztek többen
és ma reggel is érkezni fognak.

Figyelem'

Fegyelem!

A Szociáldemokrata Párt
kebelébe tartozó
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bemutatva
Mindenki részére olcsó szórakozást
BARÁTSÁG
nyújt

a •M^MMfilmszínház

A demokrácia első vivmanyái.ak,
a földreformnak végrehajtása során
figyelemmel voltaK a még távollévő
hadifoglyokra és részükre is tartottak fönn földet.
A polgármestei most felhívja azokat a hadigondozottakat, továbbá a
magyar demokratikus hadseregben
szolgálatot íeljesitóket, valamint a
hadifoglyok hozzátartozóit, akik a
földosztás során nem kaptak földe?,
de igénylésükét még 1946 január
elseje előtt bejelentettek, — hogy
saját érdekükben jelentkezzenek "a
Városháza 22 es szamu hivatali helyiségében hélfőn délelőtt 8 - 1 2
óra között.
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drót, ráfvas, drótkerítés
legolcsóbban beszerezhető \

Lupták László

Hirdetmény

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

11.605/1947. számú hirdetményben nyomdahiba folytán a IV. szavazókör szav^zóhelyiségek^nt Daruutca 4. szám van feltüntetve.
Értesítem a IV. számú szavazókör
területén lakó érdekelt szavazókat,
hogy a IV. szavazókör szavazóhelyisége Daru-utca 14 szám alatt van.
!032
Polgármester

— Ingyenelőadás lesz. A Szociáldemokrata Párt rendezésében vasárnap délelőtt 11 órakor ingyenes
filmelőadás lesz a Barátság Moziban.
Ennek soráp le fogják vetíteni Szakasits, Marosán és Bán elvtársak
filmrevett beszédeit is.

KÉTHLY

ANNA augusztus

26-án

kedden d. u. 5 órakor Mindszenten. 8 órakor Nagymágocson tart beszédet.

33 |
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Ma HONSz gyűlés
A HONSz elnöksége ér.esití <agjait hogy 24 én, vasárnap délelőtt
11 órakor a Tóth József színházteremben megyei nagygyűlést tart,
amelyre kéri a bad'rokkantak és haüi' ndozottak megjelenését A srvtii ja Koós Zoltán,
HONSz
alelnöke lesz.
Naptár: Ma augusztus 24
vasán *p Római katolikus Bertalan
estáns B:r«alan. A nap kel
4.50 órakor, lenyugszik 18 42 órakor
A h;.'d kel 14.11 órakor, lenyugszik
22 36 ordkor.
í d ö j á r á s j e l e n t é s : Várható idö :
Mérséke'; szél felhős idő, helyen
ként záporeső és zivatar. A hőmérséklet kissé emelkedik
Mozik tnüaora. B a r á t s á g
v tg
Villamosszék felé. Szabadhat Mozgó: L)é» muzsinája (amerika. zenés frm.)
Ügyeletes gvógyszertárak :
Augusztus 23- 29 ig lile, valamint
Szen -ssy tartanak ügyeletes szolgáló fot
Házasság. Bugyi Mária és
B e e: Károly rna délután 6 órakor
tart ík esküvőjüket a ref. nagytemplonb-n.
Esküvő. Váradi Katalin és
Moinar Sándor ma déluíán 7 órakor
tattiák esküvőjüket a ref. nagytemplomban.
- Üzemi pártnap. Ma, vasárnap ielelőtt 10 órakor a Zsoldos
üzen szociáldemokrata dolgozói a
Kossuth t.tca 26 szám alatti párt
székházban üzemi pártnapot tartanak.
E^idó dr. Mijó János.

Elvtárs! Nem vagy magad!
Ne hagyd magad!
Az áll. gimnázium igazgatóság* tuditja az ifjúsággal, hogy az
1947—48. iskolai év kezdetének
menetrendje a következő: Javítóvizsgáitok augusztus 28 reggel 8 óra,
30 iorint. Mtgán és felvételi vizsgák
irásbel: része augusztus 28—29 legge 8 óra. Mag/m és felvételi vizsga« szóbeli rtSze augusztus 3 0
reggé; 8 óra. Pótbeiratások szeptem*>eÜnnepélyes évnyitó szept. 2
(gyülekező fél 9 órakor.) Rendes
tonnás kezdete szeptember 3 reggel
8 óra. A helybeli javító és mag^nvizsgazók jelentkezzenek augusztus
27-én délelőtt 11 — 12 óra között
— Dr. Lakos Sándor ügyvéd
hadifogságból hazaérkezett és ügyvéd, gyakorlatát Horváth Mihály-u.
6 szám alatt megkezdte.
. — A z idén már kocka cukrot
kapunk.
Cukoriparunk kezdi
békebeli nívóját. Az
>dér egymillió tonna cukorrépa tere s r e számítanak s a felszabadulás
most kezdenek m^jd először
na gyobb
tömegben kockacukrot is
«yá-tani.
15

v^szanyerni

Rendkívüli sikerrel mutatták be
a szentesi fiatal táncosok, mit tanultak

Pecz 'rszky Katalin táncintézetének
szombat esti bemutatója hatalmas
sikert aratott. Az érdeklődő közönség színültig megtöltötte a színháztermet. Előadásnak régen volt olvan
sikere, mint ennek a hónapok munkajava: előkészített táncbemutatónak.
Peczárszky Katalinról joggal mondhatjuk, országos viszonylatban is
kevés ilyen öíletes, tehetséges tánctanárnő van, mint ő A közönség
soraiban is osztatlan elismerést váltó t ki páratlan türelmével és szaktudásával, amellyel a lánc fogalmaival eddig ismeretlen csöppségeket
és fiatalokat bevezette a tánc magasabb művészetébe, mondjuk olyan
sikerrel, hogy némelyik szereplő főv á r o s i színpadon is megállná a
helyét.

Az előadás külsőségekben is remekel*. Ilyen ruhajetmez felvonulást
még hivata'os szir.észek szereplése
alkalmával is riikán lát nagyigényű
szinházkö^önségünk. Külön dicséret
illeti itt a szülőket, akik a mai nehéz
viszonyokban áldozatot nem kiméivé,
a ruhák beszerzésével hozzájárulták
az eiőadás fínyh^z és sikeréhez.
Nem szabad azonban kihagyni a
dicséretből a díszletek tervezőjét és
kivi'e ezőjét, Hevér Győzőt sem, aki
olyan pompás kerei t adott a műsorszámnak, mely maga is csodálkozó elismerést vallott ki.
Már a műsor e.ső száma elragadtatod tapsorkánt aratott. Ugyanis
Biahms V. magyar táncára 12 csöpp
kislány táncol: Mind csupa magyar
ruhácskában, kek, zöld, ró?sa zin,
piros prusziikokban, apró szoknyácskákban, kalaszo-, árvdlányhajr.s portákban, megilletődött arccal de mégis olyan kecsesen, hogy a közönség alig akarta eket leengedni a
színpadról. A magyar táncok csoportja közt első helyen kell megemliíenünk Gere Marika és Fraknóy
LásJó magyar kettősét, a hat fiu
székely népi táncát, a csürdöngölót,
melyet olyan megrág dó erővel rop
nak, hogy az embernek önkéntelenül
is táncra mozoul a lába. Külön ki
kell emelni a csoportból Répasi
László, Gyarmati István és Regőczi
Ottó nevét, akik a legmeggyőzőbb
erővel adíák vissza a népi tánc lényegét A „H'-'jre Kati" —- zenéjére
Szabó Teréz és Regőczy Ottó o'yan
csárdást táncoltak, hogy percekig
zúgott utána a taps.
Gyors egymásutánban peregtek a
megragadó számok. Egyik csodálkozásoól a másikba estünk. Alig volt
arra időnk, hogy egy-egy feltűnőbb
színfolt megragadja figyelmünket.
Az ebő ilven szinfolt, melyet bátran nevezhetünk az est egyik fénypontjának a „Virin-jelenet - volt.
Tizenhat, 7—9 éve* gyermek táncolja ezt a mesejelenetet, melyben

a pöttömnyi szobalány álma e'evenedik meg. Éjfélkor a vitrin babái
életre kelnek és sorra ellejtik táncaikat, mig végül reggel lesz s a felébredő kis szobalány rájön, hogy
csak álom volt az egész. Valóban
álomszerüen szépek voltak Szentessy
Erzsi és Márta, Német Zsuzsika,
Gyarmati Zsuzsi, Rdjki Erzsébet,
Rdblóczky Gyuri, Vajda Etelka, Farkas Marika, Szabó Marika és Szijjárló Si. Irénke.
A klasszikus csoportban Strauss
egyveleg és a Liszt: Szerelmi Álmok
balettszamai meglepetesként hatottak
s az ember és gép megdöbbentő
realitása szivoemarkoló volt. Az ember harca a gépenkel, mely harcban
végül is az ember elbukik, a gépek
győzelmeskedne*. Igazi művészi tehetséget árul el G^re Marika kifejező
arc mimikája, kifogástalan kézmozdulatai és átérzett művészi tánca,
mely feljogosít bennünket arra a
kijelentésre, hogy tehetségét és technikáját fővárosi szinpdon
lehetne
gyümölcsöztetni A „Farsangi jelenet" gondtalan felszabadult vidámsága eltüntette a közönség arcáról a
mindennapi gondok redőit, mely a
mai rohanó életben legnagyobb jótéteménynek számit.
A szereplők közül alig lehet valakit kiemelni, hiszen egyik jobb volt,
mint a más k. Különös, kiugró ese
ménynek számit azonban Zsurka
Lenke aktobaiikus tánca, melyet a
közönség fergeteges tapsviharral ismételtetett. Mozgása, tehetsége és a
tánc iránt megnyilvánuló rajongó
szeretete hisszük, hogy megragadta
a művészet támogatóinak figyelmét
és hamarosan az őt megillető helyre,
szintiskolába fog jutni, nonnan hivatásos karrierje elindulhat. Bilik Erzsébet és ifj. Njgy József keringője
magasnivóju élvezeíet nyújtott és
bizonyítja azt, hogy közönségünk a
táncban is értékeli azt. ami igaz
művészet.
A „Jazz revü" mar a mai modern
táncok világába vezet bennünket és
Papp Csibi személyében olyan sikkes, könnyed és született ritmusról
tanúskodó tehetséget ismertünk meg,
amilyen nagynevű, nemzetközi táncosoktól Iá'ható. Neki csak három
dolgot ajánlhatunk: tanulni, tanulni,
tanulni. A Gtrlek és Boyok színpompás revüjelenete remekül aláfestette Kovács Ica és Piáger Ferencné
eredeti énekszámait. Itt kiváltképen
Bilik Erzsébet igazolta be, hogy
akrobata ügyességgel, finom Ízléssel
táncol.
Szirovicza János konferánsz az
előadás stílusának megfelelően látta
el feladatát. Mindent összegezve, a
közönség egy olyan sikeres előadás
emlékével távozott, mely sokáig megmarad mindenki számára.

A Z S O L D O S R.-T.
gabonaosztálya, mint k i j e l ö l t
gyűjtőkereskedő

mindenfajta gabonát
átvesz.

=

Telefon 5

Anyakönyvi hírek
Augusztus 16—23 közt a következő anyakönyvi bejegyzések történtek :
Születés: Polyák Katalin, Pusztai
Erzsébet, Dósai M. Anna, r\dám Lajos, Bucsy Márta, Kocsispéter Teréz, Lucza László, Lajos Ilonka, Kovács I s t y á n , Horváth Jenő, Kónya
Petur, Kurucz É^a, Fekete András,
Sipka J^nos, Bdlogh Lajos, Páger
Ilonka, Nagy Erzsébet, Kovács László, Kovács Imre, Gyarmati Viola,
Varga Franciska, Bella György.
Házasság : Vecseri János—Kövér
Kis Júlia, Oberfrank János—Égető
Eszter, Varga István—Túri Ilonka,
Romhányi
György—Soós
Eszter,
Vármonostori Endre—Kadáncz Erzsébet, Vigh István—Surányi Ilonka,
Szőts Gábor—Kenderesi Szabó Ilonka, Herczegh Péter—Barta Margit,
ifj. Kiss Elek—Farsang Irén, Nagy
Ferenc—Gajda Katalin.
Halálozás: Tóth Ferencné Fejős
Juha 39 éves, Pólya Sándorné Sólyom Jusztina 50 éves, Molnár István 15 hónapos, Bugyi Pál 60 éves,
Iticz R cz Jánosné 47 éves, Székely
Lacika 5 éves, özv. Cseszkó Jánosné
Kiszely Júlia 66 éves.
— Magánalkalmazottak figyelm é b e . Szakszervezetünk helyi c oportja f. hó 26-án délután 6 órai
kezdettel a szakszervezeti székházban demonstratív nagygyűlést tart
budapesti
előadók
részvételével.
Tárgyalásra kerülnek tagjainka! a
jelenben legjobban érdeklő problé
mák: Kollektív szerződések, besorozásoK, üzemi bizottsági és egyéb
szakszervezeti bizottsági kérdések
Megjelenés tagjaink részére kötelező.
Vezetőség.
— A hadirokkant
drámája.
Badár Bilázs székesfehérvári hadirokkant igen rossz anyagi viszonyok •
között élt. Az utóbbi hónapokban
már a búskomorság jelei mutatkoztak rajta. Egy elkeseredett pillanatában
a reformá'us temetőben két nyakkendőre felakasztotta magát. Mire
rátaláltak, már meghalt

Ne hidd el a híresztelést:
A Szociáldemokrata l*árt nem
egyesül más pártokkal!
— Uj hadisegély összegek. A
hiva'alos lap közli a hadisegélyek
és hadigondozási pénzellátások uj
összegét. A hadisegélyek havi összegét 12 ezer lakosnál kisebb községekben 15, 12 ezernél nagyobb községekben 18 forintban állapították meg.
Több gyermekes családoknál a negyedik gyermektől kezdve 3 forintos
pótlék jár. Az első ellátási csoportba
I. járadék osztályú hadirokkantak és
háborús polgári rokkantak járadékát
havi 135 forintban, nevelési pótlékát gyámoltanként
18 forintban
szabja meg az uj rendelet. A II. járadék osztályba tartozó rokkantak
havi 55 forint, nevelési pótlékképen
pedig gyámoltakként 10 forintot kapnak. Hadiözvegyek járadéka 36 forint, hadi félárváké 19, hadiárváké
24 forint. A hadigondozott családtagoké 18 forint. A második ellátási
csoportban az I. járadékosztályu
rokkantak járadéka havi 110 forint.
Az ehez járuló nevelési pótlék 18
forint 10 fillér. A hadiözvegyek 27,
a hadiárvák 24 és a hadigondozott
családtagok 18 forintot kapnak. De
jár még 3 forintos pótlék is.

3-as lista, 3-as program: béke, Jólét, biztonság!
r
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Vasárnap,

aug.

24 én

5

órakor

Magyar RenMlosatott
S Z E N T I

M T E

között labdarugó mérkőzés lesz.
— V a d á s z o k f i g y e l m é b e . Az
1947—48-as vadászati idény augusztus l ével kezdődött meg. A vadászjegy váltása most le van egyszerűsítve, mert csupán egy fórum, a
Magyar Állami Vadászati Felügyelő
intézi a jegyek kiadását. A vadászjegy ára a biztosítási költségekkel
együtt 105 forint. A kiutaláshoz
mindenkinek vinnie kell magával a
belügyminiszter által kiadott háromrészü fegyvertartási engedélyt és egy
darab 6x6 centi nagyságú fényképét.
A vadászati felügyelő a vármegyeházán található.
— F e l k é r ü n k minden iparost,
aki az őszi kiállításra már jelentkezett, vagy jelentkezni óhajt, hétfőn,
25 én az Ipartestületnél délután 6
órakor feltétlenül jelenjen meg, rész- »
letes megbeszélés végett.
— P a n a m a i A budapesti sajtó ;
napok óta mind élénkebben tárgyalja, !
hogy a Beszkárt különböző autó- j
buszokat vásárolt, szabálytalanul. A •
főkapitányság
ebben
az ügyben
gyűjtötte az adatokat, majd beidézte :
Szemere Jánost, a Beszkárt vezérigazgatóját és a fölmerült bizonyi- j
tékok alapján őr.zetbe vette. Ugyan- (
akkor őrizetbe vették olasz és angol
autógyárak budipesti ügynökeit is, f
továbbá a Beszkárt négy vezető
tisztviselőjét.
I
— E z is a háború következménye. Hogy Németországban mi- \
lyen óriási lenet a lakáshiány, arra 1
jellemző az alábbi kis hír: A heidel- ;
bergi temető felvigyázóját a rendőr- j
ség letartóztatta, mert a temetőben i
levő ravatalozó helyiséget bérbeadta
lakásnélkülieknek.
— Orvosi hir. Dr. Haraszti Ervin
fogszakorvos a budapesti P o l i k l i - j
nika r. fogorvosa rendelését fog- és
szájbe'egek részére — Nagy Ferenc
utca 4/a alatt (Szabadság Mozival
szemben) megkezd'e. — R?nd. idő
délelőtt 9 — l - i g , délután 3 — 6 óráig.
OTBA rendelés ugyanezen időpontban.

Ingatlanforgalom
Erdei Mihály megvette
Vincze
Franciska Kistőke 2 hold 3 4 3 D - ö l
földjét 3.189 forintért.
Piti Lajos megvette Harangozó
András Nagynyomás 1280 G~öl föld
jét 2 0 0 0 forintért.
Dobai Sándor megvette özv. Vecseri Istvánné Kistőke 1 hold 6 0 0
• öl földjét 2.000 forintért.
Bartha Etel megvette dr. Nyiri
Sándor dónáti 9 hold földjét 9.000
forintért.
Erdei Lajos megvette Czakó Kálmán 1315 D - ö i ingatlanat 8 0 0 forintért.
Szamosközi Sándor megvette Jóbi
Oyörgyné Aulich Lajos-u 10 számú
házának fele részét 2 5 0 0 forintért.
Kürti Szabó Sándorné megvette
Szabó Ferenc Bercsényi-u. 120 számú házát 5 000 forintért.
Szabó Ferenc megvette özv. Nyiri
Istvánné Balint-u. 3 számú házát
5.000 forintért.
Najjy Fererc megvette Száméi Sándor Honvéd u. 119/a számú házát
4 0 0 0 forintért.
Gránic* János megvette H^jdu Mi
háiy Alsórét 114
-öl földjét 1.500
forintért.
Balogh Ferenc megvette Szecskó
Isvanné külsőártér 474 D - ö l földjét
1.500 forintért.
Berényi Sándor megvefe Valkai
Pálné Nagytőke 1458 négyszögöl
földjét 1.000 forintért.
0 govány István megvette Buzi
Antalné Kistőke 2025 négyszögöl
földjét 5 265 forintért.
. Buzi Antal megvette Kovács Istvánné Kistőke 1 hold 6 0 0 négyszögöl löldjét 4 0 0 0 forintért.
Nagy Imre megvette Rattay Dorottya Nígykirályság 1100 négyszögöl földjét 1.800 forintért.
Valkai László megvette Rattay Dorottya Nagy királyság 4400 négyszögöl földjét 7.200 forintért.

A Kommunista Párt
filmszinházai a

3 éues terv
jegyében o l c s ó b b á
teszik a szórakozást, a

SZABADSÁG HOZGÚ
uj

— Minden héten öröm a Képes Kurir. írásban, képekben és
rajzokban számol be a világ legérdekesebb eseményeiről. Regény novella, rejtvény, sakk, csillagjóslás,
lelkitanácsadás és számos más érdekesség szórakoztatja a lap olvasóit.
— Haldoklik Dücsőné. Budapestről irják: Dücső Jánosnét, a
nyilas világ női alvezérét, 10 évi
fegyházbüntetésre ítélték. A börtönben most súlyos beteg lett s az orvosok megállapították, hogy menthetetlen. Dücsönét szabadlábra helyezték és jelenleg lakásán fekszik.
Állapota reménytelen.

olcsó

helyárai

5 0 fill.-töl 3 Ft.-ig
Több olcsó helyár
Több olcsó film
Több szórakozás.

Becsüljük

Az ipartestület elnöksége felkéri
azon iparosokat, akik a szeptemberben megnyiló ipari kiállításra jelent
keztek, hogy hétfőn, aug. 25-én d.
u. 6 órakor az ipartestületnél feltétlen megjelenni szíveskedjenek. Úgyszintén kérjük a kiállítást előkészítő
bizottsági tagok megjelenését is. Fontos ügyről lesz szó.
Kérjük az iparosságot, hogy tagsági dijaikat szíveskedjenek a hivatalba behozni, mert az altiszt fizikailag nem tud minden tagot felkeresni. Amennyiben felhívásunknak
az iparosság nem tenne eleget, a
nótorius nem fizetőket kénytelenek
lesnünk a törvény értelmében végrehajtásra kiadni, mert erre előljáró
sági határozat is van
A7t reméljük, hogy erre nem kerül sor, mert
megérti mindenki az ipartestület nehéz helyzetét, segítségére fog sietni.

MEGVÉTELRE keresek 2
pult mérleget Nyiri utca 4.

mozik a

— Rövid egy iskolai év alatt
perfekt államvizsgás irodai gépirókat
és gyorsírókat képez ki a szentesi j
gyorsíróiskola. Kossuth-tér 5. Beiratások a szept. 10 én kezdődő tanévre délelőttönként.

Az ipartestület jegyzői hivatala értesiti az érdekelteket, hogy az au
gusztus havi szeg, drót és vaslemez
jegyek megérkeztek. Átvehető hétfő
tői szeptember l-ig a hivatalos órák
alatt.

Apróhirdetések

MflFlRT

— Friss cement, gipsz, mész
szigetelőlemez, táblás budai föld
tűzifa, faszén állandóan kapható Kis,
Oergelynél Vecseri utca. Telefon 172

Iparos élet

meg

A FORINTOT!

Mindent 1 helyen legolcsóbban.

Divat, rövidáru
és piperecikkek

Lőwynél
Kossuth u. 18

kg-os
1043

P u c h . S'eyer, Waffenrad, Stiría
Dianunt kerékpárok olcsón beszerezhető Bori gépraktárban.
1039
ORVOSI rendelőbe üzletbe, vagy
bármily hasonló állásba fiatal joob
iparosleány elmenne, cím a kiadóhivatalban
—
TEHENET fejőre és ökröt, vagy
lovat tartásra vállalok, cim a kiadóban
1016
Pianino eladó vagy kiadó, harmoniumot vásárolnék Dósza György
utca 60.
1040
TARTOSHUH.AMOT,
hajfestést
szárítást, vizhuliámot
garanciával
gyönyörűen készíti Zsemba Teleki
Pál u. 25.
231
É v e s hizónak Való eladó F e kete Márton utca 1 szám alatt.
MÉRLEGEK és sulyok j a v i t á s á t
vállalja: Búzás, Ady-u. 38.
Sack eke, borona, zománcozott
tűzhely, kályha, mérlegek, 6ulyok
legolcsóbbak Borinál.
1041
SZEGVÁRON jóforgalmu fűszer
vegyeskereskedés
kiadó, értekezni
Szegvár II. T . 131. özv. Gémes J á nosnéval.
Előnyösen
vásárolhat,
eladhat
varrógépet, kerékpárt, Írógépet, mérlegeke/, súlyokat, kerékpárgumikat
Borinál.
1042

Választási naptár
Augusztus 25, hétfő. A szesztilalomra vonatkozó hirdetmény közzététele. A pártokat figyelmeztetni
kell, hogy a szavazóhelyiségekbe
bizalmit küldhetnek.
Augusztus 26, kedd. A felszólamlások elbírálásának utolsó napja
Augusztus 27, szerda. A felszólamlások ügyében hozott határozatokat a központi választási bizottság
szétküldi.
Augusztus 28, Csütörtök. A végleges választói névjegyzék közszemlére tételének első napja. Deli 12
óráig lehet névjegyzékkivonatot kiszolgáltatni.
Augusztus 29, péntek. A közszemlére tétel második napja.
Augusztus 30, szemoat. A közszemlere tétel utolsó napja. Éjfélkor
kezdődik a szesztilalom.
Augusztus 31, vasárnap. A választás napja. Éjfélkor megszűnik a
szesztilalom.
Szeptember 3, szerda. A választókerületi választási eredmények kihirdetése.
Szeptember 6, szombat. Az országos lajstrom választási eredményrk
kihirdetése.

GYAKORLOTT
mindenesfőzőnőt
felveszek Kiss Bálint utca 10, emelet
EGY fiatal fejős
príma varrógép van
Balogh u. 13.

tehén és eg>
eladó. Mecs

Tanuló leányokat teljes ellátásra felveszek. Szt. Imre herceg utca 4 sz
Gimnázium mellett.
FIATALEMBER részére egyszerűen bútorozott
szobát
keresek
Grünstein üvegüzlet.
1044
Keveset használt női kerékpár
eladó, értekezni déli 12 órától Lahner György u. 5.
Iskolás fíut vagy leányt teljes ellátásra vá 1 álunk Horváth Gy. u. 18.
Jó

állapotban

levő

gyermeksportkocsi

eladó Törs Kálmán 10«
Megfelelő helyre
t A l A l f i r f i
l t 5 I C I
oki. 1 -tői kiadnám
másfél éves ü<ző borjúmat maj. 1 ig
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám

Borbély berendezés
van

eladó

Nagy

Sándor-utca 13

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 '

nyomda

Felelő« nyomdavezető: C s a r n o s

L.
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