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Minden vonatkozásban 
titkosan szavazunk, 

tehát elbuktak a rémhírterjesztők 
Budapestről jelentik: Az arra il-

letékes kormánykörök megtárgyaltak 
az augusztus 31-i választási szava-
zás valamennyi technikai kérdését. 
A választás lebonyolításában vala-
mennyi párt 3—3 bizalmi embere 
fog résztvenni. Ez azt jelenti, hogy 
a szavazólapokkal semmilyen vissza-
élés nem történhetik. 

A zárt és lepecsételt csomagok-
ban hivatalosan továbbított szavazó-
lapok a szav^zóbizottságok elé ke-
rülnek. Amikor a csomagokat fel 

bontják, j:len lesznek a pártok bi-
zalmi férfiai. Ennélfogva mindenütt 
ellenőrizhetik, hogy hány szavazó-
lapot adnak ki, valamint azt is, hogy 
mennyi a szavazás után föntmaradó 
szavazólapok száma. 
, Egyébként a szavazó lapokat az 

Államnyomda késziti el, szigorú 
elszámolással. Ez annyit jelent, hogy 
a gépekből kikerült minden egyes 
ivről el kell számolni, az ivek szám-
lálását pedig a nyomdagép tengely-
forgásá* ellenőrző készülék végzi el. 

Bán Antal kon tá r rende le te tervezetét 
e l fogadta a miniszter tanács 

A legutóbbi minisztertanács Bán 
Antal elvtárs, iparügyi miniszter elő-
terjesztésére elfogadta a jogtalan 
iparűzés hatályosabb leküzdését 
célzó rendelettervezetet. Az uj ren-
delettervvel a magyar kézmüiparos-
ság évtizedek óta hangoztatott kö-
vetelése teljesül. 

A rendelet értelmében az ipartes-
tület tagjait — kérelemre — köteles 
évenkint megújítandó arcképes iga-
zolvánnyal ellátni. A kontárkodás-
ban elmarasztaltak büntetése 15 
napig, bizonyos esetekben két hó-

napig terjedhető elzárás lehet. A 
rendőri büntetőbíróság elsőfokú ha-
tározata ellen, mint végső forumhoz, 
csak a belügyminisztériumban szer-
vezett Kihágási Tanácshoz lehet 
fellebbezni. 

Az uj rendelet kihágás cimén 
6000 forintig terjedhető pénzbünte-
téssel a megrendelőt is bünteti. 

A kisiparosság Bán elvtárs mos-
tani rendeletéből is láthatja, hogy 
szempontjait, kívánságait az ipar-
ügyi kormányzat mindenkor figye-
lembeveszi. 

flnglia ¡5 a saját erejéből 
és a dolgozók segítségével késziti el 

a beruházási terveit 
Londonból jelentik: A brit kor-

mány olyan intézkedéseket hozott, 
amelyekből kiviláglik, hogy Anglia a 
dolgozóinak az erejebői épiti fel a 
jövőjét, azaz az amerikai dollárköl-
csön ügyét háttérbe helyezi. Amint 
az egyik államférfi a legnagyobb 
londoni közgazdasági lap számára 
kijelentette: .Anglia eltökélte ma-
gát, hogy inkább éhezik, azonban 
mégis a maga erejéből fogja felé-
píteni a saját jövőjét és ennek a 
szenemében késziti el a beruházási 
terveit". 

Ez az angol magatartás annál 
»nkább figyelmet érdemel, mert tu-
dott dolog, hogy a magyar koalíciós 
kormány is a saját erejére, s a dol-
gozó milliók SZÍVÓS további mun-
kálkodására épiti fel a jövőjét és ál-
lapította meg a hároméves beruhá-
zni programját. 

Mialatt Anglia munkássága teljes 
nejével támogatja az Attlee- fele 

munkáspárti kormányt és egységgé 
kovácsolódva dolgozik a békéért, 
ugyanakkor Amerikában megint nagy-
méretű sztrájkok vetik előre az ár-
nyékukat. Sőt az Usában eddig is-
meretlen anyaghiány réme is fenye-
get. Így a Oenerál Motors közli, 
hogy acélhiány miatt kénytelen egy 
hétre bezárni a gyárakat. De a mai 
naptól kezdve más üzemekben is 
csökkentették a munkaidőt. 

Hír a fiainkról 
Hétfőn 2 szentesi hadifogoly ér-

kezett: Détár Lajos és Kormány 
Imre Aulich Lajos utca 44. Kormán/ 
Imre értesitést hozott Szűcs Lajos-
ról, Munkás utca 20. Útban van 
hazafelé. Szép Ferenc az Uraiban 
van, jól van, egészséges. Hirthozó 
Szabó Imre Orosháza, Október hat 
utca 51. 

Válasz Oláh Sándor vezércikkére 
A Szentesi Újság vasárnapi vezető oldalán Oláh Sándor a valótlanság 

és rosszhiszeműség egész tárházát tömörítette össze „1947 választási tak-
tikája" című cikkében. Azt mondja, üogy „Politikai ellenfeleink tárgyilagos 
vezetői jól látták, hogy eleve le kell mondaniok arról, hogy esetleg párt-
jaik többségi pártként kerülnek ki a választásból." Nem tudom, miből kö-
vetkeztet Oláh Sándor kisgazdapárti tag úr a fentiekre ? Talán a Kisgazda 
Párt 1945. évben elért eredményére, és azóta is kézzel fogható parlamenti 
eredmenyekre, talán amit a nagytöbbségnél fogva végzett a magyar nép 
érdekében ? 

Nem mondom egyesek tényleg buzgón dolgoztak a kisgazda mandá-
tum védelme alatt például azon, hogy megszervezzék az összeesküvő ban-
dát és hátbatámadják azt a demokráciát, amely megmentette életüket és sza-
badon engedték, hogy hálából hátba támadják a demokráciát. 

Oláh Sándor úr a továbbiakban arról ir, hogy a két munkáspárt kö-
zött milyen polémia folyt az utóbbi időben a két párt egyesülését illetőleg. 
De ha csak azt frta volna, ami a valóság és úgy írta volna, hogy abból 
a száraz tényeket tárta volna az olvasó tábora elé, egy szóval sem emlé-
keztünk volna meg róla. De nem tűrhetjük szó nélkül azt, hogy Oláh Sán-
dor a Kisgazda Párt hivatalos napilapjában felrúgta azt a választási paktu-
mot, amit a koalícióba tömörült pártok, közlük a Kisgazda Párt is elfoga-
dott és aláirt. Csodálko/unk azon, hogy a Kisgazda Párt helyi vezetősége 
megengedte, hogy lapjában ilyen rágalmazó és minden valóságot nélkü-
löző cikk megjelenhessen. Nem hisszük, hogy a Kisgazda Párt józanul 
gondolkozó vezetői elhigyjék azt, hogy a fentemlített vezércikk a Kisgazda 
Párt választási malmára hajtotta volna a vizet. Megvagyunk győződve arról 
hogy a magyar parasztot ma már nem lehet ilyen tendenciózus cikkel be-
folyásolni. Nagyon kiérzik a választási kortézia és a magyar paraszt csak 
undorodva dobja félre a gyűlölködő, rágalmazó és minden komolyságot 
nélkülöző cikket. 

Mi sem érdemesitjük arra, hogy tovább foglalkozzunk vele, már azért 
sem, mert Szakasits Á'pád, a Szociáldemokrata Párt főtitkára, félreérthe-
tetlenül, világosan magyarul megmondotta, hogy a Szociáldemokrata Párt-
nak történelmi hivatása van ebben az országban. És ha Oláh Sándor nem 
ért és nem akar tudni magyarul, mi csak sajnálni tudjuk öt. Ez a válaszunk 
az egész otromba erőlködésére. 

Pintér Győző. 

Botrányba fulladt Pfeifferék 
szentesi zászlóbonfása 

Hétfőn délelőtt 11 órára hirdette 
zászlóbontó nagygyűlését Szentesen 
a Pfeiffer- féle Magyar Függetlenségi 
Párt, a Kossuth térre. 

Pfeifferék hivei, mintegy 100—120 
ember, főleg az emelvény köré cso-
portusultak. Itt helyezkedett el 20—25 
főnyi rendezőgárdájuk is, akik na-
gyobb részt jobboldali beállítottságú 
gazdaifjak, érettségizettek, egyetemi 
hallgatók és volt katonatisztek vol-
tak. 

A gyűlés botrányba fulladt. Ami-
kor Pfeiffer az emelvényre lépett és 
meg akarta kezdeni beszédét, a tö-
meg jelentős része, főleg asszonyok, 
paradicsommal, dinnyével és egyéb 
zöldségfélékkel, valamint záptojá-
sokkal és sárgafestékes csomagok-
kal dobálták meg a pártvezért és a 
párt szentesi szervezetének az emel-
vényen tartózkodó vezetőit. 

A nagyszámmal kivonult rendörök 
próbálták fenntartani a rendet, L i 
sikertelenül. Végül 20 perces zűrza-

var után Pfeifferék elhagyták az 
emelvényt. Közben verekedés ^is 
történt, amelynek során a Pfeiffer-
párti fiatalok boxerekkel küzdöttek 
a kosaraikkal védekező asszonyok 
ellen. Ezeket a kisebb csetepatékat 
azonban a rendőrségnek sikerült 
gyorsan megszüntetni. 

A rendőrség közölte velünk, hogy 
a verekedésekkel kapcsotatban két 
előállítás történt. A kihallgatás után 
az egyik személyt szabadlábra he-
lyezték. A másik szerepének kivizs-
gálása még folyamatban van. A rend-
őri jelentés közli még, hogy a ve-
rekedés körülményeinek kivizsgálá-
sára megindították a nyomozást. 

— Időjárásjelentés: Várható idő: 
Gyönge északi szél, borús idő. Né-
hány helyen kisebb záporeső lehet-
séges. A hőmérséklet lassan emel-
kedik. 



3 a magyar igazság: 
1. három éves terv, 
2. hármas jelszó: jólét; biztonság, béke, és 
3. a Szociáldemokrata Párt 3-as listája J 

Kéthly Anna sorra járja 
a Csongrád—csanádmegyei 
városokat és községeket 

Vasárnap Makón, úgyszintén több 
csanád megyei nagyközségben és 
Hódmezővásárhelyen is beszélt a 
két megye Szociáldemokrata Párt 
listavezetője, Kéthly Anna elvtárs. 
Kedden pedig — többek közt — 
Mindszenten és Nagymágocson 
mondja el választási programbe-
szédét. 

Vasárnap Vásárhelyen meghall-
gattuk az ország legjobb szónok-
nőjét. A Kossuth-téri Városháza előtt 
gyülekeztek az emberek ezrei. Rend-
kívül sok asszony és leány. Kéthly 
Anna immár valamennyi öntudatos 
dolgozóé. Népszerűsége szavakkal 
alig fejezhető ki. Ezt ismét láttuk 
Hódmezővásárhelyen, ahol annak 
dacára, hogy másfélórát késett, min-
denki nyugodtan várakozott és he-
lyén maradt. Egyébként ez a késés 
is azzal volt magyarázható, hogy 
ahol megfordult, alig engedték el 
és Kéthly a tőle megszokott alapos-
sággal és közvetlen egyszerű han-
gon. minden fontos kérdésre fele-
letet adott. És amikor a vásárhelyi 
nagy teret betöltő hallgatóság meg-
pillantotta Kéthly Anna finom arc-
élét, perceken át zengett az egész 
környék a lelkes éljenzéstől, majd 
a szélrózsa minden irányából, gyors 
léptekkel ujabb és ujabb csoportok 
indultak el a Kossuth-tér felé. 

Kéthly elvtárs ezúttal látható 
fáradsággal lépett az emelvényre. 
Meg is mondta : 

— Három hét óta járom az egész 
országot, mert más más megyékben 
is szerepelek a listán, őszintén 
megvallom, hogy én jóhiszeműen 
azt reméltem, hogy az egyes pártok 

abban és azért vetekednek egymás-
sal, hogy ki tud több konkrétumot 
mondani a hároméves terv országos 
és helyi viszonyok között való meg-
valósítására. Nem tagadom, keser-
vesen csalódtam. Sok helyen ugy 
néz ki az egész választási hadjárat, 
mint ahogy évtizedekkel ezelőtt, kü-
lönböző választások során láttam. 
A pártok és a személyek egymást 
támadják, sértő kifejezésekkel, gya-
núsításokkal, ferdítésekkel illetik, 
úgy, hogy a választó közönség 
meglepetne hallgatja és figyeli ezt a 
tünetet. Én ezúttal sem óhajtok az 
ilyen választási kortéziába beszállni, 
— folytatta Kéthly Anna. De ugy 
érzem, hogy sem nekem, sem a 75 
év óta olyan elszántan és mindig a 
dolgozó nép jól felfogott érdekeiért 
harcbaszállt Szociáldemokrata Párt-
nak nincs is szüksége másra, mint 
a való helyzet őszinte föltárására. 
Az áll előttünk, hogy nem szabad 
Magyarországon sehol, senkinek 
utólag, még évek után sem szemre-
hányást tennie, hogy a Szociálde-
mokrata Párt nem szigorúan azokat 
a programpontokat igyekszik keresz-
tülvinni, amelyeket 1947 augusztu-
sában is a választói nagygyűlések 
során hirdettünk és félre nem ért 
hetően körvonalaztunk. 

Megfigyelésünk szerint mindazok-
ban a városokban, községekben és 
tanyai központokban, ahol Kéthly 
Anna, továbbá Takács Ferenc elv-
társ és listánkon lévő képviselője-
löltek okos, higgadt beszédeiket 
megtartották, joggal remélhetjük a 
Szociáldemokrata Párt győzelmét. 

Magyar cserkészek nyerték meg 
a világverseny első diját 

Félhónapja annak, hogy Páris mel-
lett, Európa egyik legszebb vidékén, 
tábort ütöttek a világ cserkészei. 
Természetesen a magyar fiúk is 
megjelentek, ötvennégy nemzet küld-
te el a legügyesebb ifjait, akik mint 
az ilyen jamboree-versenyen szokás, 
egymással vetélkedtek, kik, mit tud-
nak. összesen háromezer cserkész-
örs kelt versenyre ezúttal. Starthoz 
álltak a mi fiaink is. 

Mindegyik őrs 8 8 taggal küzdött, 
napokon át, fárasztó gyakorlatokkal 
és egyéni ügyességgel. A magyar 
csapat már a selejtezőben megmu-
tatta oroszlánkörmeit. Tudtak a gye-
rekek I Az elődöntőben már fogadá-
sokat kötöttek, főleg az angolok és 
az amerikaiak: 

— Figyeljétek meg, a magyarok 
elsők lesznek ! 

Valóban : a magyaroké lett a vég-
ső győzelem. A versenyágak közül 
az elsőben ők nyerték a fő dijat. A 
másodikban holtversenyben bár, de 
szintén elsők lettek. A harmadikban 
viszont lemaradtak. A két első dijjal 
mégis a magyarok nyerték meg a 
világversenyt, amennyiben ilyen ered-
ményt az 54 nemzet többi ifja közül 
egyik se tudott felmutatni. 

Még valamit: A magyar fiuk a 
legnépszerűbbek az egész táborban. 
Ugyanigy a párisi lakosság rajongva 
megszerette a hol komoly és férfias, 
hol vidám és kellemes fiukat. És az 
árvaiányh íjat lerimánkodják a kalap-
juk mellől, — főleg a szép párisi 
leányok. S a fiuk bizony annyira 
udvariasak, hogy odaadták, ezért 
táviratilag tizezer csokor árvalány-
hajat kértek a budapesti központból, 
de „nagyon gyorsan-. 

Egyébként 7 8 nap múlva jönnek 
haza cserkészeink és azt tervezik, 
hogy a fővárosban s a nagy vidéki 
városokban bemutatják azokat a gya-
korlatokat, amelyekkel megnyerték a 
világversenyt. 

„Magyarország 
megérdemelte volna . . . « 

A M a n c h e s t e r Guardian az 
Egyesült Nemzetek Biztonsági Taná-
csának mostani határozatairól írva 
kiemeli, hogy az UNO tizenkét fel-
vételre jelentkező állam közül tizet 
visszautasított. A Biztonsági Tanács 
túlszigoruan Ítélkezett. Mind Magyar-
ország, mind Olaszország megérde-

melt volna egy kis engedékeny-
séget a tanács részéről. 

Figyelemreméltó, hogy ez a véle-
ményeiben mindig független, nagy-
multú lap, Olaszország mellett első-

sorban Magyarországot említi, mint 
olyan államot, amely képes volna és 
hajlandó lenne az UNO-tagsággal 
járó kötelezettségeket teljesiteni. 

Mi a való helyzet a szentesi 
nyaraltatás körül? 

tás is. 
ígéret történt, hogy ha minden jói 

megy, akkor ötezer, esetleg még 
több üdülő kerül le a fővárosból 
Szentesre, a lovassági lakianyába 
egymástváitva a nyaralók. A VAOSz' 
azaz a Városi, Vármegyei és Községi 
Alkalmazottak Országos Szövetsége 
szintén igyekezett és továbbra is 
igyekszik bekapcsolódni az akcióba 
Amikor az első száz nyaraló Szen-
tesen üdült, egyik belügyi államtit-
kár lent volt és a tapasztaltakról el 
volt ragadtatva. Jelenleg az a hely-
zet, hogy a választás után százan 
és százan jönnek le Szentesre, szep-
temberi nyaralásra, sőt szó van ar-
ról. hogy a MAB1 szintén leküld ide 
500 nyaralni szándékozót. 

Megjegyezzük, hogy több panasz 
tevővel ellentétben bentjártak nálunk 
olyan nyaraló vendégek is, akik el-
ragadtatással beszélnek Szentes szép-
ségéről, a ligetről, a strandról, a 
rendezett utcákról és terekről. Ugyan-
akkor azt is elmondották, hogy mi-
óta lent vannak, azót3 hiztak. 

Mindezek után valóban igen fon-
tos körülmény az, hogy Szentes vá-
rosába necsak az idén, hanem a 
jövő évben is minél többen lejöjje-
nek nyaralni és innen csak kellemes 
emlékekkel távozzanak és elvigyék a 
város jóhirét. 

A napokban négy pesti nyaraló 
vendég panaszát hoztuk a lapban. 
Egyértelműen azt adták elő, hogy 
Szentesre ők is lejöttek nyaralni, 
egy akciónak a keretében. Szemé-
lyenként 12 forintot fizettek naponta, 
azonban bár ötször kaptak enni, azt 
kevesellik és nem tartják megfelelő-
nek. Miután arra is hivatkoztak, 
hogy szakszervezeti vonalon kerültek 
a fővárosból le a vidékre, érdeklő-
désünkre azt a felvilágosítást kaptuk, 
hogy a szentesi szakszervezetek er-
ről az akcióról közelebbit nem tud-
nak. 

Miután minden kérdésben szigorú 
tárgyilagosságra törekszünk, tovább 
érdeklődtünk az eset iránt s meg-
tudtuk a következőket: 

Szirmay Ervin Miklós, az értelmi-
ségi szakszervezet országos elnöke, 

szegényebb pénzű budapestiek 
nyaraitatása céljából megállapodást 
kötött Zalay Ferenccel, aki ugyanak-
kor a honvédelmi minisztériummal 
kötött szerződést. Ennek értelmében 
a szentesi lovassági laktanyát rend-
behozatta és ott igyekezett naevvo-
nalu nyáraltatást megszervezni. 7100 
forintot költött a laktanya épületei-
nek a rendbehozására és hogy az 
épületek valóban rendben is vannak, 
ezt Vajda Imre polgármester elvtárs 
konstatálta. így indult meg ugy a 
gyermek-, mint a felnőtt-nyaralta-

Iskolai értesítések 
A római katolikus általános és 

népiskolában az egy és két tárgyból 
elégtelen osztályzatot nyert tanulók 
javitó vizsgálata augusztus 28 án 
csütörtökön délelőtt 9 órakor kezdő-
dik. A tanulók beirása augusztus 28, 
29, 30 és szeptember 1-én lesz. Az 
első osztályba lépő tanulók szülője 
a beiratáskor hozza magával a gyer-
mek anyakönyvi tanúsítását, amelyen 
előzőleg a plébánia hivatal által 
igazoltatta a gyermek megkereszte-
lését. Szeptember 2-án, kedden lesz 
a tanév ünnepélyes megnyitása és a 
rendes tanitás szeptember 3-án kez-
dődik. 

A református általános iskolában, 
a beiratások, a javitó, — és magán-
vizsgákat augusztus 28, 29, 30 és 
szeptember 1-én tartják meg. Az 
iskolai év megnyitása szeptember 
2 án lesz, míg a rendes tanitás 3-án 
kezdődik. 

Ugyanez a helyzet a többi szentesi 
belterületi és külterületi állami álta-
lános és népiskolákban. Általános 
állami iskola Szentes belterületén a 
polgári leányiskola épületében (fiú-
iskola és leányiskola), Hékéden, Be-
rekháton és Alsórét újtelepen. Kül-
területen mindegyik két tanitós iskola. 

Az áll. polg. leány- és a vele 
kapcsolatos általános iskola igazgató-
sága közli az érdekelt szülőkkel és 
tanulókkal, hogy az 1947—48. évre 
szóló beiratások augusztus 29 és 
30. napján délelőtt 9 - 1 2 óra között 
lesznek. 

Megnyílik az általános iskola I— 
VII. és a polgári iskola IV. osztálya. 

Az általános iskola I. osztályába 
azokat a leánygyermekeket vesszük 
fel, akik 6. életévüket, az V osz-

tályba azokat, akik 10 életévüket 
betöltötték. 

Az V. osztályba lépők szüleinek 
nyilatkozniok kell arról, hogy a sza-
bad foglalkozások keretében melyik 
idegen nyelvet akarják taníttatni. Az 
iskola a németre és a latinra van 
beállítva, de módot keres az orosz 
nyelv tanulására is, ha a szülők 
kívánják. 

A polgári iskolába csak pótbeira-
tások vannak. 

A beiratkozáskor fizetendő díj 10 
forint. (Ebből 8 forint tüzelő be-
szerzés) 

A tanéveleji javitó, különbözeti és 
magánvizsgálatok augusztus 28-án 
lesznek, délelőtt 8 órától. 

A tanévet szeptember 2 án reggel 
9 órakor istentisztelettel nyitjuk, a 
tanitás 3 án kezdődik. 

Tanoncok iskolai beiratása. 
Az 1947—48. tanévre szóló ipa-

ros- és kereskedőtanonciskolai be-
iratások folyó év augusztus hó 28, 
29 és 30-án (csütörtökön, pénteken, 
szombaton) délután 2-től 5 óráig 
lesznek a központi református isko-
lában. Magán- és javitó vizsgálatok 
a fent jelzett időben lesznek ugyan-
csak megtartva. A beíratáshoz a ta-
noncok magukkal hozzák a tanonc-
szerződésüket, régi és uj ellenőrző 
könyvecskéjüket. Akik még nem jár-
tak tanonciskolába, azok a népis-
kolai, esetleg polgári vagy gimná-
ziumi bizonyítványukat is tartoznak 
bemutalni. Beiratáskor az iparos-
tanoncok 15 forint tanszerdijat, a 
kereskedőtanoncok pedig ugyanezen 
a címen 10 forintot fizetnek. Az is-
kolák igazgatója felhívja a munka-
adók figyelmét, hogy tanoncaikat a 
kitűzött időben feltétlenül írassák be 
az iskolába, mert a beiratás rendes 
idejének elmulasztását az ipartörvény 
értelmében a közigazgatási kihágást 
bíróság szigorúan bünteti. 



B É T H L Y ANNA augusztus 36-án 
kedden d. u. 5 orakor Mindszenten, 8 órakor N a a v m ^ n ^ n tart beszédet. 

Huszonkét gyermekével, magyar 
asszony tartja a világrekordot 

Egyik budai szanatóriumba bevit 

a mi kockánk! j | fi 

H Í R E K 
Figyelem! 

Felhívom azon elvtársakat, akik a ; 
szavazatszedö bizottság mellé belső j 
bizalminak lettek jelölve, folyó hó ! 
28-án, csütörtökön este 7 órakor az ! 
igazolványok átvétele és egyéb tudni- f 

vatók végett fehétlenül megjelenni 
kötelesek. 

Végrehajtó bizottság, j 

Hirdetmény 
-elhívom a különböző pártok fi- ! 

gyeimét arra, hogy minden szava-
zatszedö bizottságba a belügymi- j 
niszter rendelete szerint 3—3 sza- , 
vazati joggal rendelkező bizalmi i 
egyént küldhetnek be. Ezen bizalmi ' 
egyének nevét Írásban kötelesek az ! 
egyes szavazókörökkel közölni f. 
év: augusztus 29-én déli 12 óráig. ; 

rzeites, 1947 augusztus 25. 

Nemes János 
központi összeíró bizottság : 

elnöke. 
— » 

— Naptár. Ma augusztus 26 kedd. 
Római katolikus Zefizin, protestáns 
izsé A nap kel 4 53 órakor, lenyug- ' 
szik 18 38 órakor. A hold kél 16.11 
órakor. 

— Mozik műsora. B a r á t s á g 
Mozgó: Villamosszék felé. Szabad-
sác Mozgó : Rejtelmek völgye. 

— Ügyeletes gyógyszertárak : 
Augusztus 23—29 ig lile, valamint j 
Szentessy tartanak ügyeletes szolgá- ! 
latct. 

tek a mult héten egy asszonyt" 
egyeri, 12 holdas ujgazda 

? n , £ ; A n e v e S e b ö k Feiencné. Alig 
töl ötté be a 43 ik életévét. És meg-
szülte csecsemőjét, Tibort. 

— Ez a huszonkettedik gyermeke, 
— mondja a kezelő orvos. — Hu-
szonkettő közül tizenöt van életben 
ma is. Ugy az anya, mint a legki-
sebb fia, jól vannak. 

Orvosi engedéllyel egyik újságíró 
bement a beteg asszonyhoz. Füg-
getlenül a szüléstől, más baja is van, 
de az orvosok nagy szeretettel gyó-
gyítják és igyekeznek talpra állítani. 
Az asszony ezt mondja : 

— Valóban a Tiborka huszonket-
tedik gyermekem. Úgyszólván min-
den évben uj kicsim született, mióta 
férjnél vagyok. Else tudom mondani, 
milyen gond volt nekem és az uram-
nak a rengeteg gyermek . . . Akik 
meghaltak, azok is a szegénység és 
nyomor miatt pusztultak el, főleg 

téli időben . . . Jelenleg két fiam 
van még orosz fogságban, a harma-
dik a mult hónap elején tért haza. 
Nyolc gyermekem tizenkét óv alatti. 

Az újságíró kiment Békásmegyerre 
és beszélt a férjjel. Ezt mondta: 

— Szegény embernek nem való 
ennyi gyerek I Magam se tudom, 
hogyan neveltük eddig őket? Reg-
gel, ha fölkelek, sohase tudom, mi-
hez is kezdjek? Fogalmam sincs, 
miből lesz ebéd, jól lakunk-e, — 
még kevésbé sejtem, lesz-e valami 
vacsorára, vagy éhesen fekszünk le? 
Nagy baj, hogy az asszony tavaly 
óta betegeskedik. 

— Szereti a feleségét ? 
— Már hogyne szeretném. Nincs 

is még egy ilyen rendes asszony, 
ennyi gyerekkel, tessék elgondolni... 
Még nálam is többet dolgozik. Csak 
már itthon volna. 

Körülnéz, mit játszanak a legki-
sebbek, majd nagyot sóhajtva, el-
kezdi a robotot. 

az 
Hol lesz 
új faiskola 

— HONSs-gyülés Szentesen. 
A HONSz vasárnap vármegyei gyű-
lési tartott Szentesen. Vajda Imre 
elvtárs felszólalásában jelentette, 
hogy Szentesen is állandó helyisé-
ger biztosítanak a hadirokkantaknak, 
mégpedig valószínűleg a villanyiroda 
helyén. 

Ezután került sor Korányi Géza 
budapesti kiküldött beszédére. Rá-
mutatott arra, hogy a hosszú éj-
szaka után végre virradni kezd a 
Hadigondozottaknak is, de ez a haj-
nalhasadás még nem jelenthet déli 
verő<ényt. Ismertette, hogy a három-
éves terv keretében megvalósul a 
hadigondozottak, hadirokkantak, öz-
vegyek, árvák fölemelkedése is, 
amennyiben a járadékokat fokozato-
sai emelik és a keresetképtelen, 
valamint a 60 éven felüli gondo-
zottal! részére pótlékot szavaznak j 
meg Ismertette ezután a most ké-
szüli munkáltatási rendeletet. Mind-
ezekről már irt a Szentesi Lap. 

— 1260 pár lábbeli osztása. A 
rr.ai napon megkezdődik az 1260 
pár lábbeli szétosztása. A Fékosztói 
¿s az Ufosztól kapott igénylési iga-
zolvánnyal a városháza 46 os számú 
szobájában lehet jelentkezni az utal-
ványért. Az utalvány birtokában a 
kiutalt lábbelit a Földműves Szövet-
kezet Apponyi-téri üzletében lehet 
Megvásárolni. 

Szakértői szemlét tartott a városi 
kertészeti bizottság Szentes város 
atsócsordajárási gazdaságának terü-
letén, hogy megállapítsa a nyolc 
katasztrális holdra tervezett új fa-
iskola helyét. 

A bizottság teljesen átnézte az 
egész területet s megállapította, hogy 
a faiskolának legalkalmasabb lesz a 

! volt levente lővőter melletti, a vá-
roshoz legközelebb eső 8 holdas te-

; rület, amelynek földje is teljesen 
' megfelel a faiskola céljainak. A volt 
j levente lövőtérből gyümölcsös lesz. 

A kertészeti bizottság idevonat-
kozó javaslata a város legközelebbi 

j városi közgyűlése elé kerül. 

I — A városi adóhivatal felhívja 
az érdekeltek figyelmét, hogy a vá-
rosi adóhivatal első kerületében a 
szentesi dohányárusok egyenesadó 
közösségére vonatkozó egyéni kive-
tési lajstrom közszemlén van, au-
gusztus 22 tői szeptember 5-ig. Ezen 
idő alatt az észrevétel akár írásban, 
akár szóban megtehető. 

— Baleset. Kiss Sándor 42 éves 
textilkereskedő, Soós utca 1 szám 
alatti lakos a lakásán véletlenül el-
csúszott és bal bokáját eltörte. A 
kórházban ápolják, gyógyulása hosz-
szabb időt vesz igénybe. 

Pártélet 
Választási gyűlés. A Szociál-

demokrata Párt szerdán este 7 óra-
kor, a Piti csárdánál választási gyű-
lést tart. Előadók: Téli Lajos és Ju-
hász Jánosné elvtársak. 

— A rendőrség komoly intelme. 
A szentesi rendőrkapitányság kihágási 
osztálya felkért bennünket az aláb-
biak közlésére: Az üzlettulajdonosok 
a záróra rendeletet pontosan tartsák 
be. A háztulajdonosok a házszám 
táblákat nyolc napon belül látható 
helyen függesszék ki, mert ellenkező 
esetben a kihágási eljárás megindul 
ellenük. Isméielten figyelmezteti a 
rendőrkapitányság a kerékpározókat, 
hogy az közvilágítás beálltán tul vi-
lágítás nélkül közlekedni nem szabad. 
A kerékpároknak rendelkezni kell 
névtáblával és dörzsfékekkel. A lo-
vaskocsikat őrizetlenül hagyni nem 
szabad. Akik a fölhivásnak nem 
tesznek eleget, azok ellen minden 
esetben kihágási eljárást indítanak. 

— A Délvidék legjobb góllö-
vőjét, a vásárhelyi Petriket leszer-
ződtette a Szegedi Atlétikai Klub, 
amely tudvalevőleg az NB l-ben 
játszik és országos viszonylatban is 
komolyan számitó klubcsapat. Petrik 
vasárnap már be is mutatkozott csa-
patával, a budapesti Ferencvárossal 
mérkőzvén. Azt remélik, hogy az alig 
18 éves Petrik rövidesen Magyaror-
szág válogatott csapatába is bekerül. 

I^B A R ÁTSÁG-M 0 Z Q Ö j 
Augusztus 26. 

Villamosszék felé 
Oyilkosság, szerelem a halál árnyékában. — Izgalom, titok és 

megtérés. — Legújabb hiradó. 
Figyelem! Olcsó leszállított helyárakkal. 50 fillértől 3 forintig. 

Előadások kezdete hétköznap: V» 7. V« 9. vasárnap V« 5. V« 7. l / t 9. 

HatflMozottak 
utazási kedvezménye 
A közlekedésügyi miniszter a ha-

dirokkantakat és hadiözvegyeket uta-
zási kedvezményben részesíti. A 
rendelet szerint: a vak hadirokkantak 
arcképes igazolvánnyal díjmentesen 
utazhatnak, kísérőik pedig ugyan-
azon igazolvány, alapján a menetdíj 
felét fizetik. 

Az I. járadékosztályú hadirokkan-
tak saját személyükre és járadékban 
részesült családtagjaik részére félárú 
kedvezményre jogosító arcképes iga-
zolványt kapnak. A II. járadékosz-
tályú hadirokkkantak ezt csak kizá-
rólag saját személyükre kapják meg. 
A III. rokkantak részére 5 darab a 
IV. osztályú rokkantak részére 3 
darab, a hadiözvegyek részére éven-
ként 2 darab, oda és visszautazásra 
érvényes félárú jegy váltására jogo-
sító igazolványt kapnak. Azok a 
hadirokkantak és hadiözvegyek, akik 
ilyen kedvezményes igazolványt akar-
nak igényelni összeírás végett 25-töl 
kezdve jelentkezhetnek a városháza 
46-os számú szobájában. 

— Angol ellenes tüntetések 
Egyiptomban. Egyiptom nagyobb 
városaiban viharos angolellenes 
tüntetések zajlottak le. A tömeg el-
keseredett hangulatban kiáltozta, 
hogy elég volt már a tárgyalásokból 
és az egyesitett Nilus-völgyét éltette. 
Szavalókórusok szidalmazták Angliát, 
Franciaországot, Amerikát, Belgiumot, 
Kínát, Braziliát és az Egyesült 
Nemzeteket. A rendőrség megkísé-
relte a tömeg szétoszlatását, a tün-
tetők azonban ellenálltak és kölcsö-
nös lövöldözés kezdődött. Hetvenöt 
sebesülés történt. 

— Gyorssegély. A népjóléti mi-
nisztérium értesítette Csongrádmegye 
alispánját, hogy 54 ezer forintot utalt 
ki a hazatért hadifoglyok egyszeri 
gyorssegélyezésére. A segélyek ösz-
szege személyenként 20 forinttól 200 
forintig terjedhet, s a beérkező ké-
relmeket a rászorultság szerint fog-
ják érdemben elbírálni. A segély iránti 
kérelmeket a városi szociálpolitikai 
tanácshoz (Városháza 46 os szoba) 
kell benyújtani s a segélyt igénylő 
hadifoglyoknak ugyanitt kell jelent-
kezniök adataik fejvételéért. 

— Az orvosok szakszervezete 
ma délután 6 órakor az OTI főor-
vosi hivatalában fontos ügyben érte-
kezletet tart. 

— Eljárás két asszony ellen. 
Még az elmúlt év utolsó hónapjai-
ban több asszony járt a polgármes-
ternél. Közülük kettő, Faragó Sán-
dorné és Áfra Lajosné ellen eljárást 
kellett indítani, mert a polgármes-
ter szobájában valótlan hireket ter-
jesztettek a hadifoglyokról. A sze-
gedi népbiróság Kozma-tanácsa most 
tárgyalta az ügyet és mindkettőjü-
ket felmentette, mert a vádat csak 
egy tanú igazolta. A felmentő ítélet 
ellen a népügyész fellebbezést jelen-
tett be. 

— A cséplési visszaélőket egy-
más után vonják felelőségre. A szen-
tesi közellátási felügyelőség repülő-
bizottsága sorra följelenti a feketén 
csépelöket. Legújabban Hegedűs Bá-
lint vásárhelyi cséplőgéptulajdonos 
csépelt feketén, a sándorfalvi határ-
ban. 75 mázsa búzát és 21 mázsa 
árpát vont el a beszolgáltatás elöl, 
bűntársai is voltak. Ügyükben rövi-
desen ítélni fog az uzsorabiróság. 
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LABDARÚGÁS 
SzMTE—Budapesti Rendőrök 1:1 

Szépszámú közönség kissé csa-
lódva nézte végig a két csapat 
játékát. A vendégek könnyedén vet-
ték az MTE kísérletező csapatát. 
Tetszett Szánó mint kapus a végig 
jól játszó Uli, Somdgyi, Molnár és 
Kása. Somogyi egyébként a SzMTE 
felé gravitál, vele megoldódna a 
jobbszélső gond. A SzMTE-bői jó 
volt Orgovany Sándor, Gujdár, Tóth 
és Dorogi. Kréter nem szélső, de 
Orgovány 1. sem találja helyét a 
csatársorban. Kálmán a középfedezet 
szerepére jó és Demeter I is inkább 
védőjátékos. Demeter II. a második 
félidőben feljavult. A közönség rossz 
néven vette a cserélgetéseket, de mi 
távolabbi szempontokat nézve, igazat 
adunk a vezetőségnek, mert a ki-
cserélt játákosok mind megfeleltek 
és a bajnoki küzdelmekben fősze-
replök lesznek. 

Változatos játék után a 6. percben 
nagy védelmi hibából Mátrai szépen 
húzott labdája hálót ér, 0:1. A 14. 
percben Kréter lesből indulva szépen 
bead, de Demeter I. két lépésről 
a kapusnak tálal. A 15. percben 
Mikecz jó lövését Mihály továbbítja 
a kapuba, 1:1 a félidő és a vég-
eredmény. A második félidőben is 
sok gólhelyzet m^rad kihasználat-
lanul, bár Tóth szebbnél szebb lab-
dákkal tömi a kissé önző Mihályt. 

A két csapat: SzMTE: Mészáros 
Orgovány II., (Kálmán), Demeter II. 
Gujdár 1., Mikecz, Demeter I., (Or-
govány 1.), Tóth, Mihály. 

Rendőrök: Szabó, — Gyurcsó, 
Uli — Nánai, Turcsi, Német — 
Somogyi, Berek, Mátrai, Molnár, 
Kása összeállításban játszott. A já-
tékvezető jól látta el könnyű fel-
adatát. Vecserr 

Sporthírek 
Vasárnap tartotta a DLASz rendes 

évi közgyűlését, melyen a SzMTE 
is képviseltette magát. Elhatározta a 
közgyűlés a következő évre az egy-
séges I. osztály megteremtését. Ez 
jót jelent sportszempontból, mert 
a mesterségesen kitenyésztett N. B. 
II. helyett a régi, igaián az amatőr 
sportot szolgáló nagy játékerejü első 
osztály lép! A közönség régi óhaja 
ez, mert a jelenlegi úgynevezett I. 
osztály csak megerösf'ett II. osztály-
nak felel meg. A kiesett csapatok 
helyébe a KMTE II. Bácsalmási 
Vasutas és a Halasi MÁV jönt A 
bajnoki rajt szeptember 7-én kez-
dődik és a SzMTE a KTK val kerül 
össze Kiskunfélegyházán. 

Meglepetés volt a SzMTE új 
felszerelése. Jó anyag és mutatós. 
A szünetben meglátogattuk az öltö-
zőben a játékosokat és mindannyian 
megelégedettek és boldogok, hogy 
új mezt húzhattak magukra, örülnek 
mert úgy érzik, hogy az új labda-
rugó vezetőség törődik velük és sze-
rény anyagi körülmények között is 
mindent megtesznek a játékosok 
érdekében. Többek közt 20 pár 
vadonatúj elsőrendű cipő áll rendel-
kezésre, 4 garnitúra mez és 2 új 
labda. Elmondhatjuk, hogy a SzMTE 
ma a környék egyik leggazdagabb 
egyesülete felszerelés tekintetében. 
Kívánatos, hogy a sportszerető kö-
zönség minél nagyobb számban lá-
togassa a mérkőzéseket, hogy ez-
által is biztositható legyen a felsze-

relés beszerzésével előállott költségek 
fedezése. 

SzMÁV—KVMSE 2:2. Barátságos 
visszavágó mérkőzés. A tartalékkal 
kiálló két csapat idény eleji mérkő-
zést vívott, gyenge irammal. A szen-
tesiek góljait Soós és Váradi sze-
rezték. A játékvezető tűrhetően bí-
ráskodott. 

R Á D I Ó 
Budapest I. augusztus 26. 

7.25: Reggeli zene. 8 00: Angol 
előadás. 8.15: BBC ajándékhangle-
mezek. 9 00: A debreceni 4 honvéd-
kerületi zenekar játszik. 12.15: A 
házi együttes játszik. 13.00: Régi vá-
lasztások Magyarországon. 13.15: 
Seregély Irma hárfázik, Szebenyi Já-
nos fuvolázik. 14.10: Régi magyar 
konyhaművészetről. 14 30: Opera-
részletek 15.00: Szövetkezeti negyed-
óra. 16 00: Kohut Ibolya énekel. 
16.40: Izornku'atás újabb eredmé-
nyei. 17.10: A MKP Párthiradója. 
17 40: A Hadifogoly Hiradó. 17 5: 
A Vöröskereszt közleményei. 18 00: 
A „Sperly legendája". 18 15: Mit 
üzen a Rádió ? 18 45: Világhiradó. 
19 00: Hogyan keletkezik a népdal? 
19.30: Választási beszédek. 20 20: 
Elöadán a Stúdióban : „A nagy ri-
port". 21.20: Karády Katalin énekel. 
21 35: A Magyar Kommunista Párt 
a munkásságért. Apró Antal előadá-
sa. 22.30: Pertis Jenő cigányzene-
kara. 23 00: A Szovjet Követség 
ajándékhanglemezei. 

— A polgármester közli, hogy 
Szentes város Hegyközségenek ta-
nácsa által Kecskemétre tervezett 
kirándulás augusztus 26 a helyett, 
27-én, szerdán lesz. 

— Legújabb rémhir. Előbb 
Budapesten, majd a vidéki nagyvá-
rosokban kezdték suttogni, hogy jár-
ványos agyhártyagyulladási megbe-
tegedések észlelhetők az országban. 
A népjóléti minisztérium most meg-
cáfolja, mondván, hogy az erről 
szóló rémhirek nem igazak. Ugylát-
szik, nyári tömeghisztériáról van szó, 
hangzik a népjóléti minisztérium fel-
világosítása. Arról van cs*k szó, 
hogy az influenzához hasonló fertő, ő 
anyag egyes megbetegedéseknél 38 
—39 fokos lázat idéznek elő, azon-
ban ez a betegség se r»em rosszin-
dulatú, se nem halálos. Egyébként 
ilyen megbetegedés is csak a Dunán-
túl fordul elő, ellenben az Alföldön 
sehol. 

— A Balatonra az idén igen 
sok dolgozó került nyaralásra. Az a 
panasz, hogy egyes balatonmenti 
nyaralóhelyek aránytalanul drágák. 
Ennek egyik oka, hogy az ottani 
szallótulajdonosokkal a munkásnya-
raltatás ügyében nem sikerült meg-
állapodást kötni. Ilyen módon elő-
állott az a furcsa helyzet, hogy a 
tengerparti hires Abbázia olcsóbb, 
mint Siófok, vagy Balátonföldvár. 
Most a budipesti nagy gyárak el-
ha'ározták, hogy lehetőleg a tenger-
partra terjesztik ki a munkásnyaral-
tatást. 

Jó állapotban levő 

gyermek sportkocsi 
eladó Törs Kálmán 10. 

TÖLTÉSNEK való föld ingyen ki-
hordható Kossuth utca 26. Szociál-
demokrata Párt. 

Nagy felhozatal a piacra 
A héttői piac igen élénk volt. A 

nagy felhozatal ellenére a kereslet 
nem nyilvánult meg kellő mértékben. 
A zöldség és gyümölcs piacon cse-
kély áresés tapasztalható. A napi 
árak így aldJm'nak: paradicsom ki-
lója 70 fillér, ugorka 60, paprika 90 
sárgarépa csomója 60 fillér. Kala-
rábé darabja 30, káposzta kilója 80, 
szilva 1.00, szőlő 1 ,40-1.80, alma 
90—1.50, körte 1.00—2.20, krumpli 
110, vöröshagyma 2.00, fokhagyma 
7.00 és tök 70 fillér kilónként. Kü-
lönösen nagy volt a felhozatal diny-
nyéből. Ára 30—40 fillér volt kilo-
ramonként. Kis mennyiségben sza-
lonna is volt a piacon, kilónként 
25—26 forintos áron. 

A baromfipiacon az árak a kö-
vetkezőképpen alakultak: csirke 7, 
kövérkacsa 6, sovány liba és kacsa 
3.50 forint kilónként. A tojás 60 fii. 

Megjelent az uj kukorica is. A 
termelök 10 kocsi kukoricát hoztak 
be. Az uj kukorica ára 70—75 fo-
rint volt mázsánként. Mint érdekes-
séget emiitjük meg, hogy az ókuko-
ricát literenként 1.80 forintért adták. 

— Magánalkalmazottak figyel-
mébe. Szakszervezetünk helyi c>o 
ponja f. hó 26 án délután 6 órai 
kezdettel a szakszervezeti székház-
ban demonstratív nagygyü'ést tart 
budapesti előadók résztvételével. 
Tárgyalásra kerülnek tagjainkat a 
jelenben legjobban érdeklő problé-
mák: Kollektív szerződések, besoro-
zások, üzemi bizottsági és egyéb 
szakszervezeti bizottsági kérdések. 
Megjelenés tagjaink részére kötelező. 
Vezetőség. 

Figyelem I Figyelem! 
A Szociáldemokrata Párt 

kebelébe tartozó 

O R I E N -
Filmipari Rt. moziainak 
helyárait 2 2 - t ö l csökkentet te . 

B A R A T S A G M OZI 

Törzs Kálmán utca 10 számú 
ház eladó. Értekezni lehet Roz-
gonyi utca 1 szám alatt a déli 

órákban. 

Választási naptár 
Augusztus 26, kedd. A felszólam-

lások elbírálásának utolsó napja. 
Augusztus 27, szerda. A felszó-

lamlások ügyében hozott határoza-
tokat a központi választási bizottság 
szétküldi. 

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

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

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

Augusztus 31, vasárnap. A va-
lasztás napja. Éjfélkor megszüníK a 
szesztilalom. 

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

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

helyárai 5 0 fillértől 
3 forintig 

Nagy M O P E X filmek 
bemutatva. 

Mindenki részére olcsó szórakozást 
BARÁTSÁG 

n y ú j t a filmszínház 

Hirdetmény 
A 68 703—1946 II. 1. F. M. sz. 

rendeletben foglaltakra értesítem az 
állattartó közönséget, hogy az ország 
tenyész- és igavonó állatvásárlásá-
nak és szállításának a háborús ese-
mények következtében átmenetileg 
szükségessé vált korlátozását a fenti 
számú rendeletit 1 hatályon kívül he-
lyezte és a szóban lévő jószágok 
engedélyhez kötött vásárlásának és 
szállításának rendszerét megszün-
tette. 

Polgármester 

§ Vasáruk; 
tűzhelyek, 

zománc-
edények v 

szeg/ drót, rdfvas, drótkerítés y 
legolcsóbban beszerezhető V 

$ Lupták László 5 
V vaskereskedőnél K 
H Szentes, Bartha János u. 12 V 
• f Telefonszám: 13. K 

cimfestést, mázolást 
legolcsóbb árban készít 

Pusztai József 
lestőmester 

Lakás 
Honvéd u. 2 

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Divat , rövidáru 
és piperecikkek 

L ő w y n é l 
Kossuth u. 18 

Megfelelő helyre t e l e l ő r e 
okt. 1 tői kiadnám 
másfél éves ü<ző borjúmat máj. l-ig 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 

Borbély bereade xés 
van eladó Nagy Sándor-utca IS 
mm^mmmmmmmammm^m 

Főszerkesztő • Sima László. 
Felelős szerkesztő : Szatay J á n o s 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a .Barátság' nyomda 

FtleJős nyomdavezető: Csarnas L. Imri 




