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f . az orvosnő; n házi- és n parasztasszony 3 
A választások napja rohamlép-

tekben közeledik s már csak pár 
nap választ el bennünket attól a 
naptól, mikor a dolgozó nép hitet 
tesz a haladás, a demokrácia és a 
szocializmus mellett. Mert ezek mel-
lett az eszmék mellett fog hitet tenni, 
hiszen az ezer éves árnyék és sö-
tétség után végre kijutott a szabad-
élet napjának éltető melegébe. Aki 
nem ezeket az elveket tartaná szem 
előtt, az saját magát lökné vissza 
a mélybe, ahonnan olyan nehéz volt 
kiemelkedni, még a szocializmus 
mártírjainak vérhullatása árán is. 

A két borzalmas háború tébolya 
erősen megtizedelte a férfiak számát 
B nem is lepődtünk meg, mikor az 
ideiglenes választói névjegyzék ösz-
szeállltása után kitűnt, hogy a férfi-
szavazók és a nöiszavazók között 
az utóbbiak száma jutott túlsúlyba. 
Felmérhetetlen történelmi felelőség 
nyugszik tehát a nők vállán, mert 
elsősorban ők döntenek most az 
ország sorsáról. Az asszonyok át-
érzik felelősségük komolyságát, amit 
bizonyít az a három, önvallomás 
számba menő válasz, amit három 
különböző asszonytól kaptunk. 

Az orvosnő: 
— Azt kérdezte tőlem, milyen 

gondolatok foglalkoztatnak, mielőtt 
a döntő lépést megteszem? — kér-
dezi komoly arccal s végigsimít 
egyszerűen hátrafésült haján. 

— Az én foglalkozásom értelmi-
ségi foglalkozás. De én is olyan 
munkás asszony vagyok, mint az, 
aki kapával a kezében a jövő ter-
mést segíti életre. Tehát munkás 
vagyok, s a dolgozók között van a 
helyem. A Szociáldemokrata Párt 
75 év óta követeli a nők egyenjo-
gúságát. Szerintem ez nagyon he-
lyénvaló. A nők, az asszonyok az 
élet legválságosabb pillanatainak ta-
núi, hiszen ők állanak ott, a szü-
lető gyerekek bölcsőjénél, ők zárják 
le a haldokló szemét a halálos ágyon 
s mióta áll ez a világ tökéletesen 
látták el feladataikai. Pont az ország 
sorsának eldöntésére nem lennének 
elég komolyak, mikor gyermekeik 
jövőjéről van szó?... Az asszonyok 
látják az utat: a szocializmus úiját 
» ezt szem előtt tartva, fogják tel-
jesíteni augusztus 31-én is a köte-
lességüket. 

A háziasszony 
• következő akivel beszélgetünk. 

— A férjem — kezdi, — nap, 
mint nap megújuló küzdelmeket 
folytat a megélhetésért. S milyen 

nehéz volt a helyzetem, mikor a 
háború évekre elszakította tőlünk, A 
Szociáldemokrata Párt elsőnek szállt 
síkra a viliágbéke gondolatárt s ne-
künk háziasszonyoknak csak az a 
kívánságunk, hogy nyugalom és béke 
legyen, mert nem azért nevelünk 
gyerekeket, hogy esztelen háborúba 
vigyék őket és nem azért teremtünk 
családi otthont, h^gy férjeink távol 
az otthontól, egész életüket átvias-
kodják, s vértengerbe gázolva rok-
kantan, bénán férjenek v >sza. Tud-
juk, hogy a Szociáldemokrata Part 

választási győzelme a béke, a csa-
ládvédelem és a fölemelkedés leg-
biztosabb záloga. Ezért teszem majd 
a keresztet a hármas kockába! 

A parasztasszony 
örömmel rázza meg a kezemet. 

— Édes lelkem, sokat tanultunk 
45 óta. Az olyan part, amelynek 
megszökött a vezetője, minket pedig 
a legnagyobb nyomorúságban ha-
gyott itt a 40 forintos búzaárral, az 
nem kell többé a tanyavilágban. 
Négy gyermekem van, mind szo-

ciáldemokrata. Van tíznéhány hold 
földünk s ez a föld, ha dolgozunk 
el fog látni mindennel. A Szociál-
demokrata Pártban megbízunk, mert 
már gyermek koromban is érettünk 
harcolt. Az urammal tenn voltunk 
annakidején Pesten, mikor a párt-
kongresszus volt, s már akkor be-
széltük, hogyha egy új szavazás lesz 
akkor mi is a szociáldemokratákra 
fogunk szavazni! 

Bizalmasan közelhajol s halkan 
mondja: 

— Meg aztán, lelkem, — de ezt 
is írja meg —, egy pártnak sincsen 
olyan vezetője, mint Kéthly Anna. 
Érezzük, hogy ö közülünk való, ér-
tünk dolgozik s szeretjük őt. Ha 
Kéthly Anna párlja a hármas listán 
indul, mi is csak oda szavazhatunk. 

Sttlyok Dezső is kiszökött 
az országból 

Ujabb politikai 
koztatja a magyar 

szenzáció 
fővárost: 

foglal-
Sulyok 

Dezső, a Szabadság Párt volt el-
nöke, eltűnt. Augusztus 17-én Su-
lyok a családjával együtt Pápára 
utazott, onnan pedig Zalaszentgrótra 
ment rokoni látogatásra. A hét vé-
gén Sulyok családja visszajött a fő-
városba, ő azonban nem. 

Sulyok nem sokat hallatott magá-
ról pártjának feloszlatása után. Visz-
szavonult a politikai élettől, nem 
nyilatkozott és csupán egy-két ba-

rátját látogatta meg a Pénzintézeti 
Központban, de ott se búcsúzott el 
senkitől. 

A Szabadság Párt vezére gazdag 
ember volt. Kőszeg mellett 250 hol-
das birtoka. Pápán szőlője, háza és 
jólmenő ügyvédi irodája volt. Ami-
kor az elmúlt napokban Hdlter Béla 
gyárigazgató, a volt Szabadság Párt 
főtitkára megszökött, attól kezdve a 
közvélemény figyelme Sulyok felé 
fordult. Amikor a belügyminisztérium 
államvédelmi osztálya megtudta, hogy 

Halter megszökött, azonnal megin-
dították a nyomozást Sulyok után 
is, őt azonban már nem tudták meg-
találni. 

Sulyok néhány héttel ezelőtt út-
levelet kért a belügyminisztériumban, 
azt azonban nem kapta meg. 

A magyar hatóságok ugy értesül-
tek, hogy Sulyok Dezső már meg 
is érkezett Ausztria amerikai zóná-
jába. 

Mí történt Pfeifferékkel Csongrádon ? 
A vezetők megfutottak és így kikerültek a rendőrségi védőgyürűből — 

Hárman, köztük Keresztes Tamás volt képviselő, megsebesültek 
Hétfőn, az esti órákban elterjedt 

_ hir Szentesen, hogy botrányba 
fulladt Pfeifferék csongrádi gyűlése is. 

Lapunk munkatársa kedden dél-
előtt telefonon felhívta Diószeghy 
Lajos főhadnagyot, a csongrádi 
rendőrkapitányság vezetőjét és az ő, 
valamint a hiteltérdemlő szemtanuk 
tájékoztatója alapján az alábbiakban 
számolunk be a csongrádi gyűlésről: 

A csongrádi Pfeifferisták műkö-
dését kezdettől fogva rossz szemmel 
nézte a város demokratikus társa-
dalma. Ott is teleragasztgatták a fa-
lakat a Szentesen ismert plakátjaik-
kal. Ezeket a plakátokat azonban a 
munkáspártok és a koalíciós pártok 
plakátjaira helyezték és nem egy 
esetben kis röpcédulákat ragasztot-
tak Kéthly Anna és Rákosi Mátyás 

képeire. 
Ilyen előzmények után itt is meg-

hirdették a zászlóbontó nagygyűlést 
hétfő délutánra. Pfeifferék a szentesi 
kudarc után indultak el autón Cson-
grádra és velük ment több szentesi 
Pfeifferista is, akik szavalókórust 
akartak alakítani a gyűlésen. A gyű-
lés színhelyéül a Oazdasági Egyesü 
letet hirdették. Itt gyűlt össze 200— 
250 főnyi, főleg kubikos hallgatóság, 
akik a tétovázó Pfeifferéktöl köve-
telték, hogy kezdjék már el a gyű-
lést. Ekkor Pfeiffer — nyilván a 
szentesi példán okulva — azt mon-
dotta, hogy a városháza erkélyéről 
fog beszélni. A tömeg egy kicsit 
méltatlankodott, de azért nyugodtan 
átvonult a városháza elé. Itt is hu-
zamosabb ideig várakoztak, mig 

végül Pfeiffer ismét közölte, hogy 
menjenek vissza a Gazdasági Egye-
sület székházába, mert ott akar 
beszélni. A hallgatóság ekkor han-
gosan méltatlankodott, mire Pfeiffer 
párt vezetői sértő megjegyzéseket 
tettek a tömegre. Ekkor Pfeiffer az 
egyik elöremerészkedö munkást meg-
ütötte. A rendőrség, hogy a további 
veszekedésnek elejét vegye, kordon-
nal akarta körülvenni a párt veze-
tőit, de ez nem járt sikerrel, mert 
a tömeg elöl Pfeifferék futásnak 
eredtek, ugy, hogy a legkiválóbb 
csongrádi „sportoló rendőrök" se 
voltak képesek utóiérni őket. 

Menekülésük közben verekedés 
támadt: osztogatták a pofonokat, s 
többen ásóval és kapával a kézben 
megtámadták Pfeifferéket. A vereke-
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dés során fültövön szúrták Keresz-
tes Tamást, a vásárhelyi Kisgazda-
párt volt nemzetgyűlési képviselőjét, 
ezenkivül több kisebb sebet ejtettek 
Pfeiífer Zoltánon is, valamint Pardi 
Ferencen, a párt szentesi vezetőjén. 
Három személyt, köztük Keresztes 
Tamást is a mentők beszállitották a 
szentesi közkórházba, ahol első se-
gélyben részesitették őket, sebeiket 
be is kötözték, majd Keresztes és a 
csongrádi sérült hazamentek. Csak 
egy személy maradt a kórházban, 
aki néhány napos ápolásra szorul. 

A csongrádi rendőrkapitányság 
közölte velünk, hogy a Pfeiffer-pári 
vezetőségét, számszerint 14 személyt, 
ugy kellett összeszedni a különböző 
házakból, az esti órákban. Ezután 
rendőri védelemmel beszállitották a 
rendőrség épületébe, majd este 8 
óra után sikerült őket kiszöktetni a 
városból. 

Uálasztás és sajtó 
Irta: Gergely István 

A választási agitációk egyik jelleg-
zetessége, hogy az igazi demokrati-
kus sajtó kerüli a szenvedélyes ki-
töréseket és tettekre és teendőkre 
hivja fel a figyelmet. 1947 augusz-
tusában levizsgázik a demokratikus 
sajtó es kevés kivételtől eltekintve, a 
vizsgát sikerrel teszi le. 

A sajtószabadság kitűnő iskolá 
nak bizonyult a sajtó munkásai ré-
szére. Növelte a felelősségérzetünket 
és rávezette őket arr3, hogy a leirt 
szó legjobb birája 'az újságíró lelki-
ismerete, mert egyedül ó felelős a 
lapokban megjelent közleményekért. 
Elsősorban az 1945-ben kivívott 
sajtószabadságnak köszönhetjük, 
hogy ma a valóban demokraiikus 
sajtó nangja józan és higgadt. Az 
újságírók a választás jelszavait is 
lemérik az értelem és önkritika szű-
rőjén. 

A választás elé nagy várakozással 
tekint a magyar s. j 'ó is. A toll 
munkásai számára szintén rendkívül 
fontos a magyar nép döntése. A í 
választás eredményétől azt várjuk, 
hogy a szabad szellem megerősö 
dik a magyar életben és ezáltal is ! 
erősödik a sajtószabadság démonra- ; 
tikus gondolata. Olyan parlamentet j 
remélünk, amely a szellem bírod il-
mából száműzi az iiletékteten be- j 
hatásokat, visszaszorítja az anyagi ^ 
szempontok, a magánvállalkozás ön-
ző érdekeinek érvényesítését. 

A Szociáldemokrata Párt küzd { 
legrégebben Magyarországon a sajtó- ' 
szabadsagért. A mi sajtónk b bi-
zonyította, hogy a sajtószabadsággal, 
amelyért a szocialista újságírók mér- j 
hetetlen szenvedéseket álltak ki, tud 
élni ugy, hogy abból a közösségnek 
az egész nemzetnek csak előnye > 
származhat. Ezt a sajtószabadságot 
akarjuk tovább épiteni az uj ország-
gyűlés demokratikus törvényhozá-
sán keresztül. 

Bőhm Vilmos 
m o n d o t t a v a s a r n a p : 

Az ellenzékieskedő politikusok ij 
hangja egyre durvább lesz és akad * 
közöttük több, aki nem átalja mi- I 
nisztereinket bizonyítás nelKül olyan I 
súlyos vádakkal illetni, amelyek a 
magyar köztársaság becsületét bel-
és külföldön egyaránt veszélyeztetik. 

— Ha azt akarjuk, hogy a magyar 
közélet tiszta legyen és a választá-
sok után teljes erővel foghassunk 
hozzá a hároméves tervhez, a Szo-
ciáldemokrata Pártnak megerősödve 
kell kikerülnie ebből a választási 
küzdelemből. 

Már az eddigi eredmény is bizonyítja, 
hogy sikerül a 3 éves terv 

Az Országos Tervgazdálkodási Ta-
nács legutóbbi ülésén behatóan tár-
gyalta a 3 éves terv első két hónap-
jának ipari termelési adatait és jóvá-
hagyta az Országos Tervhivatal által 
előterjesztett terveket. 

Az ipari termelés értéke az első 
évben már erősen megközelíti a bé-
kebeli értéket, amennyiben a gyár-
ipar az 1938. évi 13.8 milliárd fo-
rintra becsülhető termésével szemben 
11.9 milliárdot termel. 

A bányászat és kohászat terme-
lése az első évben már meg is ha-
ladta a békebeli szinvonalat, azaz 
1153 millió forinttal szemben eléri 
az 1228 millió forintot. 

A legfontosabb közszükségleti cik-^ 
kek közé tartozik a pamutszövet.* 
Sajnos, Magyarország a békebeli 360 

ezer pamutfonó orsó helyett jelenleg 
240 ezer orsóval rendelkezik. Az 
Angliában megvett 120 ezer pamut-
fonó orsó beállítása a termelésbe 
lehetővé fogja tenni a nagyobb fo-
naltermelést. A terv szerint a pamut-
szövet termelésnek az első évben el 
kell érni a békebeli termelést, a 185 
millió métert. 

A nyersanyag hiány miatt gyapjú-
szövet termelésünk csak egész évre 
számitva tudja elérni a békebeli ter-
melést. A p imutharisnyatermelés szin-
tén már az első tervévben eléri a 
békebeli termelést. 

Jelentékenyen fog fejlődni a nö-
vényi konzervek gyártása. Augusz-
tusban 10 ezer, szeptemberben közel 
20 ezer tonnát termelünk növény- l 
konzervekből. 

vegyék be a szentesi gyerekek in-
gyen tankönyvvel való ellátását. 
Ha ezt a mult napokban, saját 
hatáskörében megtudta tenni a hód-
mezővásárhelyi polgármester, semmi 
akadálya, hogy Szentesen is kö-
vessük a jó példát. 

Nervetti Károly nyilatkozik 
a villany uj áráról 

Ismeretes, hogy a Gazdasági Fő-
tanács a villany árának 20 százalé-
kos leszállitá-iát kiterjesztette az egész 
országra. Ezzel kapcsolatban kérdést 
intéztünk Nerve ti Károly elvtárshoz, 
a Villamosmüvek szentesi igazgató-
jához, aki a következőket mondotta: 

— A rendelet szerint a 20 száza-
lékkal csökkented egységárra joga 
van háztartásban a világítási fogyasz-
tónak. De csak 84 kilówatt óra évi 
világítási fogyasztást lehet a csök-
kentett áron els/ámolni, a többi fo-
gya ztásra a régi ár érvényes. Nem 
vonatkozik a rendelet a főző, fü'ő 
és egyéb készülékekre, valamint üz 
lel helyiségek világítására. Az árle-

Lássuk el a szentesi szegény tanulókat 
ingyen tankönyvekkel 

A 3 éves terv meghozza a so-
kat nélkülözött és sinylődöti ma-
gyar dolgozóknak a fölemelkedést 
gazdasági vonalon, az eddigi jelek 
szerint saját erőnkből elérjük az 
utolsó békeév életnívóját és a pro-
gram szerint 1950-ben már bizo-
nyos kulturnivó lehetőségére is szá-
mithalunk. 

S itt első sorban kell gondolnunk 
a dolgozó kisemberek gyermekeinek 
szellemi nevelésére. Szentesen épp 
ugy, mint szerte az országban, a 
muitban nem adatott meg a sze-
génysorsu gyermekeknek a tanulás 
lehetősége. Ennek következtében ren-
geteg népi származású tehetségünk 
elkallódott. A fölszabadulás után, 
az akkori kultuszminiszter nyomban 
az oktatás ingyenességéről beszélt, 
airol, hogy még az egyetemek ka-
pui is kitárulnak a dolgozók gyer-
mekei előtt. Ebben a vonatkozásban 

Augusztus 27. 28. 29. 30. 

Tarzan győz 
A dzsungel ezer vesélyt rejtő világa. Tarzan robinzoni paradi-
csoma elevenedik meg előttünk ebben a filmben. Legújabb hiradó 
Figyelem! Olcsó leszállított helyárakkal. 50 fillértől 3 forintig. 

. Klőadáaok k e / d e t e hétköznap: 6. 8, vasárnap 4. 6, 8. 

I 
szállítás tehát csak a magánháztar- j 
tások világítási fogyasztására vonat- : 

kőzik. A rendelet szerint a csökken- 1 
tett áron lehet elszámolni hét lóerőig 
a motorikus kisipari fogyasztókat, j 
Ez az egész évi fogyasztásokra vo-
natkozik. A magánháztartásokban és ' 
a fentemiitett kisipari fogyasztóknál ! 
husz százalékkal csökkentették az 
órahasználat diját is. 

Az árcsökkentés, amely a dolgo-
zók terheit kívánja enyhíteni, nagy 
bevételi kiesést jelent a villamosmü-
nek. Ennek ellensúlyozására a Gaz-
disági Főtanács állami pénzügyi tá-
mogatást hely ezett kilátásba. 

azonban keveset mutathatunk fel a 
mai napig. Pedig éppen kulturális 
vonal-.'ii a legtöhb a tennivaló s a 
mulasztások pó lására mindent meg 
kell tennünk, éppen a hároméves 
terv keretében. 

Ez az elgondolás vezette a Szo 
ciáld- mokrata Pártot, amikor a fő-
városi szociáldemokrata példa nyo-
mán, az ingyenes tankönyvellátás 
bevezetését kéri Szentes iskoláiban. 
Az ellenfurr dalmi rendsor mulasz-
tásainak pótlását alulról kell elkez-
deni s már az általános iskolába 
jaró gyerekek szüleit is tehermente-
siteni kell az oktatással járó költ-
ségektől, hogy a népi tehetsegek 
kibontakozását már a kezdet, kez-
detén se akadályozza semmi. 

Partunk községi frakc ója nevében 
ezúton szóliijuK fel a város vezető-
ségét és az arra illetékeseket, hogy 
a 3 éves terv kulturprograir jaba 

Összeírják az 1927. évi 
születésű ifjakat 

A Honvedelmi Miniszter Ur 10.500/ 
1947. Eln. közig, szám alatt kiadott 
rendelet alapján felhívom az 1927. 
évi születésű állí'ásköteleseket, akik 
Szentes város területén vannak, hogy 
összeírásuk végett f. évi szeptember 
hó 1, 2, 3 és 4 napjain a Városi 
Katonaügyosz'ályon (Városháza 46. 
számú szoba) az 1939 II. tc. 177 
§ ban előirt büntetés terhe mellett 
személyesen, az ideiglenesen távol-
levők pedig írásban feltétlenül jelent-
kezzenek. Jelentkezni tartoznak azok 
is, akik ezen évfolyamból már ka-
tonai szolgálatot teljesítettek. Jelent-
kezni tartozik minden magyar állam-
polgár férfi, továbbá Magy:.r< rszág 
területén lakó minden olyan féifi, 
akinek magyar állampolgársága ugyan 
meg nem állapítható, azonban kül-
földi állampolgárságát sem tudja 
igazolni. 

A személyesen jelentkezők sze-
mélyazonossági okmányaikat (rend-
őrségi bejelentői, p, születesi, házas-
sági annyakönyvi kivonat, iskolai 
bizonyítvány, segédlevél stb r) akik 
már katonai szolgálatot teljesítettek, 
szolgálatuké vonatkozó okmánvaikat 
hozzák magukkal. Az írásban jelent-
kezők ptdig összes személyi adata-
ikat (születési év, hó, nap, hely, is-
kolai végzettség, foglalkozás," szü-
lők neve, állandó tartózkodás helye 
utca és házszám, v gy külterületi 
határrész megnevezése és tanyaszám,) 
az illetőségi helyen tartoznak beje-
lenteni. 

A Honvédelmi Miniszter Urnák 
20 100 1946. és az ezt módosító 
5 400 1947. Eln- közig. H M. sz. 
rendelete alapján felnivom a/okal, 
akik papjelölti és papi kedvezmény 
ben, akik OrÖKöit me<ei gazdaságok 
birtokosait megillető kedvezményben 
csalcdfentitaitói kedvezményben, több 
katonat adó családokat megillető 
kedvezményben és azokat, akik az 
1945. évi VI. t. c.-ben szabályozott 
földreform során fö djuftatásban ré-
szesültek, hogy szabályszerűen ok-
mányolt é^ f (szerelt kérvényüket 
Szentes n». váró polgármesteréhez 
cimezve 1947. évi d cember hú 31. 
napjáig a városi iktatfhivatalba nyújt-
sák b j . A kérelmek késedelmesen 
történő benyújtása esetén kérelme-
zőnek számolnia kell azzal, hogy a 
kedvezmény megadása esetén csak 
a legénység legközelebbi általános 
felváltásakor fog nemtényleges vi-
szonyban helyeztetni. 

A jelentkezés kötelező. Ennek nem 
tudás3, vagy nem ismerése nem 
ment a vo.iatkozű büntetőjogszabá-
lyok alkalmazási alól. 

Figyelmeztetem tehát az 1927. évi 
születésű állításkötelesekJ, hogy a 
lenti napokon tartandó összeíráson 
való meg nem jelenéi az 1939. 11. 
t. c 177 § a érteimébnn két hónapig 
terjrdhetö elzárással büntetendő. Meg 
nem jelenés esetén még e bünteté-
sen felül rendőrségi karhatalommal 
lesznek előállítva. 

Polgármester. 

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

• órákban. 

300 literes hordó és 4 méteres 
gerenda eladó Wesselényi n. 49. 



Ki az az Oláh Sándor és mit akar ? 
A Szentesi Újság hasábjaira is 

beosont Oláh Sándor, hogy felrúgva 
a koalíciós kormány és a magyar 
demokrácia államférfiainak megálla-
podását, — megtámadhassa úgy a 
Szociáldemokrata Pártot, mint a Ma-
gyar Kommunista Pártot és lekicsi-
nyelje a Nemzeti Parasztpártot. Cso-
dálatos, hogy a Szentesi Újság ezút-
tal se, még mindig nem a Független 
Kisgazdapárt budapesti, országos 
központjának a felfogásához simul. 
Miért nem ? Hát a Szentesi Újság, 
illetve a nyomdája főrészvényesei 
még mindig külön politikát valla-
nak ? 

fgen. mert Oláh Sándornak helyet 
adtak. Már pedig ez a — par hónap 
óta nagykorú — tiatalember állan-
dóan külön dűlőúton vágódik. Ezt 
teszi már két év óta. 

Lássuk csak : 
Oláh Sándor hódmezővásárhelyi, 

jelenleg 22. évét tapossa. Pestről ke-
rült le, ahol parkettáncos és hang-
versenyrendező volt Pesti összeköt-
tetése révén lekerült Vásárhelyre, 
mint a Kisgazdapárt ottani szerveze-
lének a titkárja. Megjegyezzük, hogy 
a Kisgazdapárt vásárhelyi szerveze-
tének főveze'ője Karácsonyi Sándor 
volt. aki MÉP-korifeus és az anti-
bolsevista kiilliiás rendezője vo't — 
abban az időben Ez a Karácsonyi 
két éven át, cí-.ak mint a Gazdasági 
Egylet igazgatója, inkább a háttér-
ből irányított. És csak az idei juli-
usban lépett ki nyíltan, amikor a 
demokrácia ellen szakadatlanul igató 
és emiatt végleg betiltott „Vásárhe-
lyi Független Újság" helyett elindi 
tott „Független Újság" felelős szer-
kesztői ,11'ását, mint stróhman, át-
vette. A szellemi „vezéi" az 0 áh 
S-tnyi gyerek maradi. Mert ő volt 
előzőleg is, két éven át. Persze Ka-
rácsonyi Sándor a ré-i, reakcióra 
hajló elemeket bent hagyta a nagy-
válris/tnianyban, továbbá a vásárhe-
lyi Parasztszövetségben, a Ga/d^sági 
Egyletben. Ha Gömbös föltámadna 
(meg Ítéletnapján se fog) örömmel 
sztm'élhetné ezt a vásárhelyi attrak-

ir kup.ccal és a múltját meg-
tagadó négy iparossal együtt. 

Képzeljük el, hogy két év óta 
mnyen hangszereléssel ágált ez a 
vásárhelyi társaság Szakadatlanul 
támadták a két munkáspártot. És a 
kora szerint is legéretlenebb 0 áh 
Sándor volt a primhegedüs. Hazug 
cikkei miatt másfél éve in ernálták. 
Pár hónap múlva mentőakcióval 
visszakönyörö^ték, hogy „hiszen még 
gyerek", — de a gyereket még job-
ban szabadjára engedték, azzal, hogy 
ő értük : „a gazdákért > zenvedett". 
Oláh »ny még inkább fenegyerekké 
nőtt. Ó hordotta le Vásárhelyre Pfetf 
fert. Futót, Salátával körítve Gon-
doljuk meg, mennyire szolgá'ti ez a 
társaság B. S*abó István „alkot-
mányvédő" sürü szerepeltetésével 
együtt a koalíciós pártok békéjét. Ez 
sehol se vonult föl annyira, mint 
éppen Vásárhelyen. Pfeiffer egyik 
látogatása alkalmával nem is tagad-
ta. hogy Hódmezővásárhelyen keresz-
tül fogja kiemelni a Viharsarkot . . . 

Közben pedig a politikai hangver-
senyrendező Oláh Sándor egyre na-
gyobb fiu lett. így a mult hónapban 
ő vállalkozott arra is, hogy a vásár-
helyi nyomdában kiadja azt a kör-
levelet, amely a Kisgazdapárt orszá-
gos vezetésétől követelte, hogy hívja 
egybe az országos nagyválasztmányt 
¿s vegye vissza a pártha a kizárt 
képviselőket; Pfeifferrel az élen. Majd 
Oláht ugy szerelték le, hogy a Cson-
grád csanádi választókerületbe a lis-
tán elsőnek jelölték. Uiána Karácso-
nyi Sándort. Erre a Sanyi gyerek 

azonnal faképnél hagyta ugy Pfeif-
" " B ; Szabót, ugyanakkora 

volt vásárhelyi kisgazda képviselő, 
Keresztes Tamás záptojásba esett: 
neki nem adtak alkalmat, hogy vi-
szakozzék. így került most Keresztes 
Pfeifferrel együtt a szentesi pódiumra. 

Igaz, Oláh Sándor és Karácsonyi 
Sándor múltját, kacskaringós és po-
litikai jellemet érintő magatartását 

fölismerve, a Kisgazdapárt központja 
az utolsó pillanatban törölte mind-
kettőt a listáról. Viszont Oláh Sán-
dornak megígérték, hogy ambícióját 
méltányolva, megteszik előbb cson-
grádmegyei titkárnak, utána pedig 
alföldi titkárnak. Róka-bóka, ez is 
szép. 

íme, ez Oláh Sándor gyors por-
tréja. 

„Egy morék búzát a hadifoglyoknak" 
Dcrekegyhűza 10 mázsát gyűjtött 

A belügyminisztérium a községek 
elöljáróinak megküldte a SAS moz-
galom jótékonysági bélyegeit s ezzel 
egyidejűleg leállította az összes pénz-
beli gyűjtéseket, melyek a hadifog-
lyok megsegítését célozták. Aki a 
jövőben a hidifoglyok számára gyűj-
téssel akar foglalkozni, annak e 
bélyegakció keretében kell tovább-
folytatnia ezt az áldozatos munkát. 
A megye számára küldött bélyegek 
névérteke 45 600 forint, 10—20— 
50 filléres, továbbá 1 2 5 10 és 50 
forintos címletekben. A bélyegek fel-
használása hatósági gyűjtés (igazol-
ványok, jogosítványok felülbélyeg-
zése) és társadalmi u'on történik. A 

1 befolyt jövedelem 50 százaléka a 
1 hazatérő helyi igazolvánnyal ellátott 

foglyok támogatasára lesz forditva, 
10 százaléka a vár negyei SAS bi-
zottság, 40 százaléka pedig az or-
szágos SAS központ rendelkezésére 
lesz bocsájtva. 

\ bélyegekből befolyó segélyek 
folyósításánál irányadó szempont az, 
hogy a legszükségesebb gyorssegé-
lyeken kivül a segélyezés célja a 
volt had foglyok megélhetésének meg-
alapozása. Az eddigi gyűjtésekből 
befolyt összegekkel is mar sok ha-
dif glyot részesitettek segélyben. A 

Hír a fiainkról 
Az elmu't 24 órában ismét 60 

átutazó hadifogoly érkezett, szente-
siek a következők voltak: 

Bónus József Vecseri u. 48 szám, 
Rokolya Ferenc Hjnvéd u. 8, Tiha-
nyi László Rákóc i Ferenc-u. 88, 
Erdélyi Ignác Dózsa György-u. 151, 
Teli J .nos Dósa Gynrgy-u. 105, 
Vas Sándor Nagy Smdor-utca 2, 
Ecseri Imre Fabian Oncsatelep 3, 
Gyebnác L^jos Kiskirályság 102, 
Puskás György derek;gyh$zi oldal 
34 és Giricz János Sáfrán Mihály-u. 
54. 

Sebesi Ferencről Fábián Oncsa-
telep hirt hozott Téli J ¡nos Dózsa 
György-u. 105, Kovács Ferencről 
Újváros 14 értesitést hozott Giricz 
János Sáfrán Mihály-u 54 

Mit mond 
Bán miniszter 
a kis iparosokról ? 

Pestről jelentik: Bán Antal elv-
társ, iparügyi miniszter, választási 
beszédeben ezeket mondotta: 

— A választási küzdelemben az-
zal rágalmazták meg a Szociálde-
mokrata Párlo», szándéka az, hogy 
államosítsa a zsupfedeles viskókat 
és kolhoszokba kényszerítse a kis-
iparosokat. A valóság ezzel szemben 
az, hogy a Szociáldemokrata Párt 
azt akarja, hogy 

zsupfedelek helyett cserép-
fedelek legyenek, a kisiparo-
soknak pedig, akik szintén 
példásan kivették részüket 
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: Ez a mi kockánk!: 

pénzbeli gyűjtés eredménye közel 
30 ezer forint s ebből a mult hónap 
31-ig hazaérkezett foglyok kérelmeit 
elégítették ki. Az országos SAS 
mozgalom és a népjóléti miniszté-
rium jelentős összeget kitevő támo-
gatása azonban lehetővé tette, hogy 
az illetékesek minden rászoruló ha-
difoglyot méltányos segélyben része-
sítenek. 

Iit említjük meg, hogy a hadi-
fogolyfogadó bizottság Sás Pétert 
végleges titkárává választotta meg 
s bár eddig is a legnagyobb rend-
ben mentek a dolgok, a jövőben 
még fokozódni fog a bízottságok 
munkatempója. A hadifoglyok meg-
segítésének ügye az egész nemzet 
legszívesebben vett problémája 
lett, ezt bizonyítja, hogy De-
rekegyháza község elöljárósága az 
„Egy marék búzát a hadifoglyoknak" 
akció keretében 10 máza búzát 
gyűjtött a hadifoglyok részére. 

Ez az áldozatkészség példa nélkül 
áll Csongrád vármegyeben, de re-
méljük, hogy sem a tOobi községek, \ 
sem a városok nem fognak mögötte j 
maradni Derekegyháza áldozatkész-
ségének. 

az á j j áép i tós nagy m u n k á j á -
ból, hitellel, szerszámokkal 

segí tségére s iessen. 
— A kisiparosok dolgozzanak ugy, , 

mint eddig. Ha akarnak, szövetkez- i 
zenek, de valódi szövetkezeteket lé-
tesítsenek. ne álszövetkezeteket. A 
Szociáldemokrata P-rínak velük kap-
csolatban más szándéka és politi-
kája nincs. 

Választási tudnivalók 
Szentes utcáin is megjelentek a 

kö?ponti összeíró bizottság elnöké-
nek plakátjai, amelyen közlik a vá-
lasztásokon induló pártok jelöltjei-
nek a teljes listát. A* egyes listák 
fölött a pártok jelvényei láthitók. 
Csongrád—Csanád megyében a 
Keres/tény Női Tábor Kivételével 
valamennyi párt indul a választáso-
kon. A pártok sorrendje az Országos 
Nemzeti Bizottság által titkos sza-
vazás ut ján megállapított sorrend, 
mely szerint a Szociáldemokrata 
Pánté a hármas lista. 

A plakát közli a szavazókörzetek 
pontos címét, valamint azt, hogy a 
szavazás augusztus 31-én reggel 7 
órától, este 8 óráig tart. A szavazás 
alkalmával nem elég a választási 
névjegyzékben kapott számot be-
mondani, hanem fel kell mutatni 
a személyazonossági igazolványt, 
rendőri bejelentőlapot, vagy fény-
képes igazolványt. 

Aki augusztus 31 én, a szavazás 
napján nem tartózkodik ott, ahol a 
választói névjegzzékbe felvettek, az 
haladéktalanul kérjen az összeiró 
bizottság elnökétől névjegyzék-kivo-
natot, amelynek alapján bárhol le-
szavazhat. 

Kimutatás 
a szentesi Központi Összeiró 
Bizottság fellebbezési és felül-

bírálási m u n k á j á r ó l : 
Beadott fellebbezés szamláló-

lapokkal együtt . . . . 1246 
Az eredetileg kizárt 1166 sza-

vazatból nem fellebbezett . 441 
Ebből elutasittatott . . . . 884 
Meg lett adva 803 

Szülők dicsérete 
A szombatesti táncbemutatót köz-

kívánatra vasárnap megismételték. 
Ha visszagondolunk a két bemutatón 
elért hatalmas sikerre, nem mehetünk 
el mellette szó nélkül, hogy ismé-
telten ki ne emeljük a szülök áldo-
zatkészségét. Mert amilyen jelmeze-
ket, magyaros és estélyi ruhákat ott 
láttunk, az nem volt mindennapi. 
Sőt, azt mondhatjuk, hogy a legjobb 
békeévekben fővárosi szinpadon sem 
igen láttunk gyönyörűbb ruhákat. 
Nem ttjdjuk ismét részletesen az 
egyes számokat leirni, nem áll mó-
dunkban a e g y e s szereplők jelme-
zeit részletesen ismertetni és bírálni, 
ezért általánosan az egészről, össze-
foglalva, beszélünk. 

Pár szóval jellemezhetjük : mese-
beli szép volt. Bebizonyosodott, hogy 
a háború borzalma sem tudta a 
szülői, az anyai szeretetet elhalvá-
nyítani az emberek lelkéből. A mai, 
nagyon nehéz anyagi viszonyok kö-
zött cs3k a kiolthatatlan anyai sze-
retet biztosíthatta azokat a drága 
ruhákat és jelmezeket, amelyeket 
megcsodáltunk. 

Ha az anyai szeretet ilyen erős 
tud lenni, akkor mi, szocialisták 
nyugodtak lehetünk, mert a mai ne-
héz viszonyok köít elsősorban a 
szocializmus békés munkája volt az, 
amely a legszentebb érzést, az anyai 
szeretet táplalta. És ez újabb biztató 
jel számunkra, a vasárnapi válasz-
tások előtt. Az asszonyok jól tudják, 
hogy minden rágalom lepereg rólunk 
és mi, szocialisták, sziklaszilárd hit-
ttel kiállunk a család békéje, a szü-
lői és anyai érzés megvédése és 
zavartalan biztosítása melleit. Hamis-
sággal soha, sehol nem pióbáltunk 
senkit se megnyerni a mi igazsá-
gunknak. Idővel úgyis mindenki be-
látja, — mert a tények be fogják 
bizonyítani, — hogy igenis a mi 
hiiünk és nézetünk az egyedül he-
lyes és igaz út. melyen haladva, 
előbb-utób elérhetjük a boldog, ma-
gyar szocialista országot. 

— Naptár. Ma augusztus 27 
szerda. Róm. kat. Kalazanti Józs. 
Protestáns: Gebhárd. A nap kel 
4.55 órakor, lenyugszik 18.37 óra-
kor. A hold kél 16.38 órakor, le-
nyugszik 0.01 órakor. 

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

— Országos vásárok. Csépán 
és C^nádpalotán augusztus 30-án, 
Mezőtúron szeptember 1-én, Oros-
házán pedig szeptember 11, és 12- én 
lesz országos kirakodó és állatvásár. 
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Készülődés az őszi 
szentesi kiállításra 

Az őszi kiállításra lázasan készülnek 
iparosaink. Szerdán este az Ipartes-
tületben összejöttek, hogy megtár-
gyalják a kiállítás részleteit. A meg-
beszélésen jelen volt Tokácsli Lajos, 
a kiállítási rendező bizottság ré-
széről. 

Az iparosok tudomásul vették, 
hogy a kiállítási helyért négyzet-
méterenként 8 forintot kell fizetni. 
A kiállításra eddig hatvanan jelent-
keztek. Ez a szám bizony nem elég-
séges. Kérdést intéztünk ezzel kap-
csolatban a Ipartestület vezetőségé-
hez, mi ennek az oka ? A válasz 
iparosaink nem rendelkeznek ele-
gendő anyaggal. 

Felhívjuk az iparosok figyelmét, 
hogy adjanak be pótigénylést, mely-
ben feltüntetik milyen célra kell az 
anyag. Az Anyag- és Árhivatalt pe-
dig felkérjük, támogassa a kisiparo-
sok igényléseit és a lehetőség szerint 
Mtaljon ki részükre megfelelő meny-
nyiségben anyagot. Ha ez megtör-
ténik, a kiállításra jelentkezők száma 
legalább a kétszeresére fog emel-
kedni. 

— I d ő j á r á s j e l e n t é s : Hazánkban 
az elmúlt nap általában felhős volt 
Esőt csak egy két helyről jelentettek 
főleg nyugatról. A hőmérséklet álta 
Iában 25 fok körül mozog, de Sze-
geden 29 fokig emelkedett. Várható 
idő: Mérsékelt nyugati, északnyu-
gati szél. Változó felhőzet, néhány 
helyen kisebb eső. A hőmérséklet 
alig változik. 

— Baleset . Sebestyén Mihály 25 
éves csongrádi földműves fejére 
munka közben ráesett egy rud és 
rajta súlyosabb természetű sérülést 
ejtett. A meotök beszállították a szen-
tesi közkórházba. Sebestyén állapota 
súlyos, de nem életveszélyes. Gyó 
gyulása hosszabb időt vesz igénybe. 

— Felborult autó. A Kommu 
nista Párt vasárnap Mezőtúron 
nőgyülést tartott. A gyűlés részt-
vevőinek egy csoportját a gyűlés 
után teherautón szállították haza. Az 
egyik teherautó Mezőtúr határában 
52 utasával felborult, egy asszony 
meghalt, 13-an életveszélyesen, 15-en 
pedig súlyosan megsebesültek. A 
mentők a sérülteket a kórházba 
szállították. 

— Az angol munkáspárt fő 
titkára nyilatkozott a zsidókérdés-
ről, az egyik francia lap munkatár-
sának. Ezeket mondotta: A zsidó-
kérdés nem lehet egyedül Paleszti-
nában megoldani, hanem minden 
országnak be kell fogadnia a honta-
lanokat. Az angol kormány hajlandó 
résztvenri a közös igyekezetben, ha 
a többi ország is megteszi a ma-
gáét. A palesztinai bevándorlást terv-
szerűen kell előkészíteni és a zugbe-
vándorlásokat meg kell akadályozni. 

— A reuma gyógyítása. Dr. 
Barsi Imre magyar orvos hosszabb 
időn át kísérleteket folytatott vérát-
ömlesztéssel, kölönösen nőknél, a 
reumás izületi csuz gyógyítása.' A 
Londonban élő orvos kísérletezése 
világraszóló felfedezést eredménye-
zett. Megállapította, hogy a reuma 
vérátömlesztéssel gyógyitható. Olyan 
fiatalasszonyoknál akik három éve 
szenvednek reuma izületi gyulladás 
ban, a terhesség harmadik hónap-
iában a betegség egyszerre elmúlik. 
Ezen a nyomon elindulva, a terhesek 
Téréből kimutatta azt az ismeretlen 
anyagot, amelyet azután vérátömlesz-
tés utján juthatott a reumás betegek 
vérébe. A betegek túlnyomó részt 
meggyógyullak. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
m a 23 . 

3 a magyar igazság: 
/. három éves terv, 
2. hármas jelszó: jólét\ biztonság, béke, és 
3. a Szociáldemokrata Párt 3-as listája! 

Tanoncok 
iskolai beíratása 

Az 1847—48. tanévre szóló ipa-
ros- és kereskedötanonciskolai be-
iratások folyó év augusztus hó 28, 
29 és 30 án (csütörtökön, pénteken, 
szombaton) délután 2 tői 5 óráig 
lesznek a központi református isko-
lában. Magán és javító vizsgálatok 
a fent jelzett időben lesznek ugyan-
csak megtartva. A beiratáshoz 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 
bemutatni. Beiratáskor az iparosia-
noncok 15 forint tanszerdijat, a 
kereskedőtanoncok pedig ugyanezen 
a cimen 10 forintot fizetnek. Az is-
kolák igazgatója felhívja a munka-
adók figyelmét, hngy tanoncaikat a 
kitűzött időben feltétlenül iras>ák be 
az iskolába, mert a beiratás rendes 
idejének elmulasztását az ipartörvény 
értelmében a közigazgatási kihágási 
b róság szigorúan bünteti. Az ipar-
türvény rendelkezése szerint a próba-
idős tanoncokat is azonnal be kell 
iratni. Az esetleges felmentésekre 
irányuló kérelmeket az igazgatóhoz 
címezve a beiratás alkalmával írás-
ban kell beterjeszteni. A tanítás folyó 
év szeptember hó 9 én kezdődik. 

Igazgatóság 

Három bor ju t ellett egy 
tehén. Ismeretes, hogy a tehenek 
csak ritkán ellenek ikerborjakat. Az 
pedig, hogy egy tehén három élőt 
hozott volna a világra, még ritkában 
esik meg Most Miskolczi Pál ceg-
lédi gazdálkodó tehene ellett egy-
szerre három bikaborjúi, úgy a te-
hén, mint a borjak egészségesek és 
életrevalók. 

— Hamisí t ják a százforintos 
bankjegyeket . A Magyar Nemzeti 
Bank felhívja a nagyközönség fi-
gyelmét arra, hogy a százforintos 
bankjegyekel fényképészeti úton ha-
misitják. A hamis bankjegyeknek 
legfőbb ismertetőjele az, hogy a víz-
jel hiányzik róluk, a vörös vonala-
kat, illetve rajzokat kézi vizfestéses 
vonaldk helyettesitik. A valódi bank-
jegy előoldalán a női fejet sötétkék 
keret veszi körül és hálózatos fehér 
vonalú rajz látható. Ez a hálózat a 
hamisitványon nem fehér, hanem kék-
színű. 

— Nyilvánosságra került a spa-
nyol börtö. ök főigazgatójának sta-
tisztikája. E szerint a spanyol bör-
tönökben nem 40 500 fogoly van 
mint ahogyan azt Francóék hirde-
tik, hanem 114 970 fogoly, köztük 
több mint 20 ezer nő. Francó bör-
tönbevetette azokat is, akik az úgy-
nevezett szavazás alkalmával nem 
vonultak az urnák elé. A közlés sze-
rint a börtönökben éheznek az em-
berek és a tüdövész is pusziit. 

J ó á l lapotban levő 

gyermek sportkocsi 
eladó Törs Kálmán 10. 

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

Hirdetmény 
Felhivom a különböző pártok fi-

gyelmét arra, hogy minden szava-
zatszedö bizottságba a belügymi-
niszter rendelete szerint 3—3 sza-
vazati joggal rendtikezö bizamii 
egyént küldhetnek be E*en bizalmi 

egyének nevét irasban kötelesek az 

egyesszavazókörökhel közölni f. 
évi augusztus 29 én déli 12 óráig 

Szentes, 1947 augusztus 25. 

N e m e s J á n o s 
központi összeíró bizottság 

elnöke. 

Pártélet 
Választási gyűlés. A Szociál-

demokrata Part szerdán este 7 óra-
kor, a Piti csárdánál választás gyű-
lést tart. Előadók: Téli Lajos és Ju-
hász Janosné elvtársak. 

Figyelem! 
Felhivom azon elvtársakat, akik a 

szavazatszedő bizo'tság mellé belső 
bizalminak lettek jelölve, folyó hó 
28 án, csütörtökön este 7 órakor az 
igazolványok átvétele és egyéb tudni-
valók végett feltétlenül megjelenni 
kötelesek. 

Végrehajló bizottság. 

Választási naptár 
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. Deli 12 
óráig lehet névjegyzékkivonatot ki-
szolgáltatni. 

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

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

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

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

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

Felhívás. 
A Szentes megyei város rendezé-

sében 1947 évi szeptember hó 27-
től október hó 5. napjáig megtar-
tandó alföldi mezőgazdasági, keres-
kedelmi, ipari árumintavásárra és 
kiállításra a jelentkezéseket a kiállí-
tási iroda (városháza 21 sz.) a mai 
naptól kezdve elfogadja. A jelentke-
zésalkalmával a tértidíj is befizetendő. 
Minden nemű felvilágosítást megad 
a kiállítási iroda. 
981 P otgdrm ers 

Hirdessen lapunkban! 

B u d a p e s t I. augusztus 27 

7.30: Reggeli zene. 8.00: Az öl-
tözködésről. 8.15: Egyvelegek. 9.oó 
Zádor Zoltán Jazz együttese. 12Í15* 
Magyar nóták. 13.00: Beszélgetés 
külföldről hazatért magyar asszonyok-
kal. 13.20: Szalay Lajos orgonál 
14.10: Létexett-e Atlantis? 14 25: a 
magyar opera története. 16.00: Az 
Egyesült Nemzetek és Magyarország 
16 15- Alkonyatról napkeltéig 17 ]§• 
A Hadifogoly Híradó. 17.15: A Vö-
röskereszt közleményei. 17 50: A Kis-
gazda Párt választási közieménvej 
18.00: Hanglemezek. 18 30: A rádió-' 
zenekar já-szik. 19.30: Dinnyes La-
jos miniszterelnök, választási beszéde 
1945 : Nagy Imre, volt földművelés-
ügyi ininiszier „A parasztság jobb 
jövendőjéért" cimü választási beszé-
de. 20 20: Beszélgetés Éliás József 
református lelkésszel. 20.40: Rózsa 
Vera énekel. 2 1 0 0 : Orvosok a nem-
zet szolgálatában. Rádióankét. 21 25 
Időszerű kérdések. Kassai Géza e ő-
adása. 21.40: Magyar nóták. 22 30 
A Magyar Vonóshármas játszik 
23 00: Operarészletek. 0.30: Hírek 
eszperantó nyelven. 

Hirdessen lapunkban! 

? 1 
Vasáruk, 

tűzhelyek, 
zománc-

edények ? 
szeg, drót, rúfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

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

| I 
Szobafestést' 

címfestést mázolást 
leRolesóbb árban kés/i» 

Pusztai József 
festőmester 

Lakas 
Honvéd u. 2 

Becsüljük meg 

A FORINTOTl 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

D i v a t , r ö v i d á r u 
é s p i p e r e c i k k e k 

Lőwyné l 
K o s s u t h u. 18 

Előnyösen vásárolhat, eladhat 
varrógépet, kerékpárt, írógépet, mér-
legeke/, súlyokat, kerékpárgumikat 
Borinál. 1042 

Megfelelő helyre » A l f l I A r e 
okt.l-tői kiadnám f e ' e ' o r c 

másfél éves ü<ző borjúmat máj. l-ig 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 

Főszerkesztői Sima László. 
Felelős szerkesztő : Szalay János 

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

Felelői nyomdavezető: CsarflM L. Imrt 




