
3-as kockába tedd a keresztet! Ez a békéért, jólétért és biztonságért küzdő Szociáldemokrata Párt kockája. 
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Egy amerikai ujságiró azt kérdezte 
tőlem legutóbb, miért vagyok szo-
ciáldemokrata ? 

Azt feleltem : szocialista azért va-
gyok, mert semmiféle más elmélet, 
vagy mozgalom nem tudta számom-
ra cáfolhatatlanul megmagyarázni a 
társadalom fejlődésének törvényeit. 
Csak a szocialista világszemlélet ké-
pes végigvezetni minden érvét és 
bizonyítékát, egyik sem visz zsák-
utcába. Vaiameiy társadalmi és tör-
ténelmi esemény okai és következ-
ményei »gyaránt megénhetök ennek 
a szemléletnek világosságánál. 

Demokrata pedig azért vagyok, 
mtrt meggyőződésem szerint építő-
munkát csak a demokrácia intéz-
ményeivel és eszközeivel lehet vé-
gezni. Az erőszak éppen azt öli meg 
az emberben, amire a közös élet 
és közös munka érdekében legjob-
ban szükség van : a felelősséget és 
az érdeklődést. Ugy a fizikai, mint 
a lelki élet törvényei azt tanítják, 
hogy az a szer 'ünk, vsgy értékünk, 
ameiyet nem használunk, elcsöke-
vényesedik, sőt elhal. A társadalmi 
együttélés kérdéseivel szén ben ki-
fejlődő közömbösség és passzivitás 
az erőszjk egyenes következménye. 
Csak az a demokrácia fejleszt ki 
olyan állampo'gari közösséget, 
amelyben mindenki eivégzi köteles-
ségeit és mindenki igényt tart jo-
gaira, amely intézményesen belevonja 
társadalmi, gazdasági és politikai 
életébe a dolgozó embereket 

Mindezt azért kell elmondanom, 
mert most megint sokat emlegetjük, 
hogy az 1945-ös választáson a po-
litikaiig tájékozatlan nők s.avjzatai 
a reakciót erősitették. Mi szociálde-
mokraták több mint félszáz éves nö-
mozgalmunkban a demokratikus esz-
közök értékelésére és megbecsülését e 
neveltük asszonyainkat. Azt tanítot-
tuk, hogy a társadalom fejlődése a 
termelő eszközök és módszerek fej-
lődésével együtt halad. E fejlődés 
végén ott áll az osztálymentes, ki-
zsákmányolásmentes szocialista tár-
sadalom, a megvalósult szocializmus. 
De ez az ut nem puszla gépies fo-
lyamat, amely önmagától elvisz ben-
nünket az álmodott paradicsomi jó-
létbe. Az ember akarata, közremű-
ködése és segitsége szükséges ennek 
megvalósítására. 

Az ember első emlékeit és élmé-
nyeit, legelső oktatását a hozzá leg-
közelebb álló nőtől, az anyától 
nyeri. Rendkívül jelentős tehát, hogy 
a nő milyen lelki és szellemi fel-
készültséggel foglalkozik a gyer-
mekkel. Arról van szó, hogy saját 
tudatlanságát, elfogultságait, saját 
maga kiskörébe elzárkózó önzését 
adja-e át a gyermeknek, vagy pedig 
tudásával, helyes alapokon nyugvó 
meggyőződésével a gyermeket is 
értelmes, bátor, a társadalom közös-
ségébe harmonikusan beleilleszkedni 

| képes felnőtté neveli-e? • 
Senki sem vonja kétségbe a jó 

anya szeretetét, gyöngédségét, arnely-
lyel gyermekének lizikai jólétérői 
gondoskodik De vájjon ebben a 

• fejlett kulturáju és bonyolult gazda-
sági rendszerű társadalomban ele-
gendők-e ezek a régi nagyszerű női 
erények ? Az érzelmekhez az érte-
lemnek is párosulnia kell. Egy mo-
dern gépet, vagy szerszámot nem 
bizunk hontár ké>re, még kevésbé 
bizhatunk egy emberi lelket olyan 
nőre, aki a társadalom kérdéseit nem 

ismeri. 
Eddig ezzel keveset törődtek. A 

régi elnyomó rendszer a nőt külön-
leges elnyomatásban és tájékozat-
lanságban tartotta, hogy szelleme 
elkorcsosuljon, emberteremtő gyö-
nyörű feladatára képtelenné váljon 
és mint rabszolga, rabszolgajelleme-
ket formáljon. A demokrácia a nőt 
szinte feneketlen mélységekből emeli 
fel az uj ember teremtésének méltó-
ságára. 

Dukai Takáts Judithoz irta Ber-
zsenyi Dániel ezeket a nagyon ko-

Uálasztás után senki ne sopánkodjon, 
— mondotta Pintér Gyözö a vasutas gyűlésen 
A szentesi szociáldemokrata dol-

gozók szerdán este tartották a vá-
lasztás előtti gyűlésüket. A gyűlés 
szónoka Pintér Győző elvtárs volt. 
Óva inteiie a va&uidsokat, jól ion-
tolják meg az elmúlt vasutas gyű-
léseken elhangzott Ígéretekkel kap-
csolatban, vájjon beválthatók e azok? 
Egy bizonyos: mi, szociáldemokra-
ták könnyelműen előre nem ígér-
getünk, amig nem tudjuk, milyen 
tömeg, milyen erő lesz a hálunk 
mögött, a választások után. Majd 
azután, az erő tudatában, nem Ígér-
ni, hanem cselekedni fogunk. Ve-
gyük csak példának Dániát, Hollan-
diát. és Svédországot, ahol a Szo-
ciáldemokrata Párt már négy év-
tizede irányit. Ennek eléréséhez 
azonban elengedhetetlenül szüksé-
ges, hogy a munkáspártok több-
ségben kerüljenek ki a választásból. 
De szükséges ez az ország béké-
jének szempontjából is, mert ha az 

, erők szétforgácsolódnak, ,itt örökös 
' belviszályok, gazdasági krízisek és 
; kormányválságok lesznek. Ez eset-

ben pedig csak tönkremehet az or-
! szág, nem pedig felépülhet. Mi nem 
! nem mondjuk, mi nem kenyszeri-
1 tünk senkit, melyik pártra szavaz-
i zon. Ezt mindenkinek az öntudatára 

bizzuk. De később senki ne Sopán-
kodjon. 

A beszéd végeztével egy, ugylát-
sz»k nem va'ami öntudatos és sok 
kérdéssel tisztaban nem lévő mun- i 
káspárti vasutas szólalt fel. Felszó- t 
lalasában azonban nem a gvűlésen 
elhangzottakról beszélt, hanem a • 
már ismert rágalmakkal igyekezett I 
rossz hangulatot kelteni. Többen ; 
meg is j 'gyezték : Mit beszél maga ? í 
„Maga öntudatos kommunista," — j 
hiszen a Horthy rendszerben a Nem-
zeti Munkaközpont vpzető tagja 
volt ?! Amikor azután a megfelelő 
válaszba az előadó elvtárs belekez-
dett, szégyenkezve elhagyta a ter-
met, anélkül, hogy végighallgatta 
volna a választ. 

És igy van ez legtöbbször. Olya-
nok akarják a munkásegységet meg-
bontani különféle rágalmakkal, ak k 
magukat „öntudatos* párttagoknak 
hazudják, de ha jobban megnézik 
elvtársaink, észreveszik, hogy a 
felső ing alatt még ott van a zöld 
szin. Kivánatos lenne — a mun-
kásegység megvédése érdekében — 
az ilyen és hasonló párttagokra J 
jobban ügjfelni. 

Balogh páter és a „Magyar Nemzet" 
j Balogh István, aki Szegedalsóköz-
I pontról került bele a politikai élet-
I be, már a 30-as évek végén is 
j kapcsolatot keresett a sajtóval. Ab-

ban az időben agyafúrt módon 
megszerezte a „Délmagyarország" 
cimü szegedi lapot, amely ugyan 
később kisiklott a kezéből, azonban 
Balogh páter továbbra is a sajtó 
felé orientálódott. Köztudomásu, 
hogy mint a miniszterelnökségi 
sajtóosztály vezetője, majd mint mi-
niszterelnökségi államtitkár érdek-
csoportjával együtt kezébe ragadta 
a „Magyar Nemzet* cimü napilap 
részvénytöbbségét. Ez az újság 

Balogh páter stilusában minden al-
kalmat megragad arra, hogy támadja 
a Szociáldemokrata Pártot. Helyesen 
és erőteljesen mutat rá a „Világos-
ság" legfrisebb számában a rossz-
indulatú és hazug támadó sorozatra, 
majd megjegyzi a követke7Őket: 
„Ezzel kapcsolatban felvetjük a 
kérdést, hogy a választási küzde-
lemben résztvevő pártok közül miért 
egyedül és kizárólag a Szociálde-
mokrata Pártot támadja hetek óta a 
Magyar Nemzet ? Csak nem ingat- « 
ianügynökök bérelték ki hasábjait Ü 
erre a célra ?" 

moly sorokat a nők sorsa ellen : 

„Hogy a szelíden érző szép nemet 
Letiltva minden főbb pályáirul 
Guzsalyra . tőre kórhoztatni szokta 
A férfitörvény, vájjon jól v a n - e ? 

De hét c s a k erre v a n n a k - e teremtve 
Azok, kik embert szülnek s nevelnek ? 
Oh nagy s dicső cél van nekik feladva 
S rendeltetésük szebb, mint a miénk I 

De mint mehetnek nagy pályájukon 
Bevont szemekkel és béklyós l á b a k o n ? 
S kívánhatunk e tőlük oly csudát 
Hogy céljainknak megfeleljenek. 

H a őket a vak gyermekségbe zárjuk ? 
A miveletlen föld c s a k gazt terem." 

A szociáldemokrácia a nőnek ezt 
a szomorú sorsát meg akarja vál-
toztatni, hogy helyes ösztöneiket és 
érzéseiket, jól működő értelmüket 
felhasználhassuk egy gonosz rend-
szer megsemmisítésére és egy uj 
tarsadalmi rend kialakítására Ez 
az uj taisadalmi rend elsősorban a 
nök számára szolgáltat igazságot. 
Megszünteti a nyomort, a létbizony-
talanságot és a ma megoldhatatlan 
gazdasági kérdések eddigi egyetlen 
orvosszerét, a háborút. A család-
alapitás okai közül kikapcsolja a 
gazdasági kényszert és a magára-
maradottságtól való félelmeket. Egyet-
len nő sem lesz, aki akarata és 
vágyakozása ellenére nem érheti el 
a női élet legszebb beteljesülését, 
az anyaságot, egyetlen anya sem 
lesz, akinek rettegnie kell, hogy 
ínségre és tudatlanságra hozta vi-
lágra gyermekét. 

Érdemes e a nőnek ezért a célért 
küzdeni ? Igen, az életet adó nő 
legnagyobb kötelessége a demokrácia 
alkotó munkájában résztvenni. Azt 
a gazdasági rendszert akarjuk egy 
jobb és tökéletesebb rendszerrel fel-
váltani, amely ma az életbiztonságot, 
a kényelmet, a kulturát, a szépség-
hez való jogot „polgári életformá-
nak" nevezi és csak egy szűk osz-
tály kiváltságaként tartja fenn. Eze-
ket a kiváltságokat az önzésnek, a 
felelőtlenségnek, a más fájdalma iránt 
való érzéketlenségnek kínai falával 
vették körül. Mi ezeket a kinai fala-
kat akarjuk gombolni és megsem-
misíteni és az úgynevezett polgári 
életformát emberi életformává akar-
juk kiszélesíteni. 

Ehez a nagy munkához szüksé-
günk van millió és millió okos, 
bátor, felelős érdeklődő és gyen-
g é i szivü nőre. Nőkre, akik akkor 
is anyák, ha sohasem szülhettek 
gyermeket, de szivük telve van min-
den szenvedő és ellátatlan gyermek 
iránti fájdalommal, asszonyokra, akik 
gyermeket várnak és anyákra, akik 
saját gyermekeik sorsával együtt, 
minden gyermek számára boldog és 
békés életet akarnak biztosítani ezen 
a földön. 



A szentesi piac legfőbb tanulsága: 
Betartják az árakat — Bár politikailag is olyan stabil helyzet 

alakulna, mint gazdaságilag 

keresik, akik esetleg a lapokból 
tudják meg, hogy megvannak azok 
a mesés kincsek, amelyekért gyif* 
koltak. de ahhoz hozzá nem fér-
kőzhettek. 

Hogy közgazdasági vonatkozásban 
milyen eredményeket mutat fel a 
magyar demokrácia, arra legjobb 
példa a piac, mert az ilyen kis vá-
rosokban, mint Szentes is," úgyszól-
ván az egész közgazdasagi élet a 
Hetipiacon zajlik le. Mielőtt az ered-
ményeket újból felsorakoztatjuk, néz-
zük meg tárgyilagosan, milyen volt 
a legutóbbi piac. 

A csütörtöki hetipiac forgalma — 
szokás szerint — meg sem közeli-
tette a hétfőit, de azért a körül-
ményekhez képest élénk volt. Kö-
zepes kereslet és kínálat mellett 
legnagyobb volt a felhozatal a kü-
lönböző gyümölcs- és zöldségfélék-
ben, amelyeknél kisebb ármérsék-
lődést tapasztaltunk. 

A legkeresettebb cikk kétségtele- j 
nül a dinnye, amelynek kilóját j 
3 0 - 4 0 fillérért adták. A többi gyü- ! 
mölcs árát már nem mindenki tudja , 
megfizetni: alma 0 90—1.40, körte . 
1—2, szőlő 1.30—1.80 forint volt | 
kilónként. Az idén kevés krumpli 
termett a pusztító aszály miatt, s 
s igy az 1.10 forintos krumpli se , 
tartozik a legolcsóbb * népélelmezési j 
cikkek közé. A többi napi ár igy \ 
alakult: paradicsom 0 70, ugorka ; 
0.60, paprika 0.90 forint. A ba- | 
romfipiac árai változatlanul tartottak 
voltak. 

Visszanézünk egy kicsit 
Amint elvegyülünk a vásárlók 

közé s látjuk, hogyan telnek meg a 
háziasszonyok kosarai és kerülnek 
elő a pénztárcák a jó forinttal, ön-* 
kéntelenül is visszagondolunk a , 
szentesi piac egy évvel ezelőtti ál- ; 
lapotára. ! 

i 
A rendőr, aki most nyugodt lép-

tekkel sétál az árusok között, talán j 
már nem is gondol arra, mennyi 
dolga volt neki itt egy esztendővel I 
ezelőtt. Akkor, amikor a dolgozók ! 
verítékéből megteremtett forintért 
vívtunk élet-halaiharcot a feketézők, 
a profit-éhségtől elvakult árdrágítók ! 
ellen Nem, erre már nem gondol, j 
vagy ha eszébe jut is, mint egy 
lidérces álom rossz emlékét háritja 
el magától. 

Ma már a körülményekhez ké-
pes: stabil a gazdasági élet, az 
irányarakat mindenki betartja. Ugy 
a termelők, mint a fogyasztók fél-
tékenyen őrködnek a forint érték-
állósága fölött s a rend őrének ma 
már nem sok keresnivalója van a 
szentesi piacon. 

— Az áldozatokhoz, a lemondá-
sokhoz hozzá vagyok szokva, meg-
edződtem én is az idők viharában, 
— mondja bucsuzóul. — Ma már 
öntudatosan és szívesen viselem a 
terheket, mert ludom, hogy megérik 
áldozatvállalásunk gyümölcs'* 4 Ter-
mészetesen augusztus 31-érf nem 
fogom elfelejteni, hogy kinek kö-
szönhetem azt, hogy egyáltalán élek. 

Béke — Jólét — Biztonság 
Közben lassan megcsappan a for-

galom. A gondos háziasszonyok 
teli kosarakkal sietnek hazafelé, hogy 
egyszerű, de Ízletes ebéddel várják 
munkából hazatérő férjeike*. Nincs 
még Kánaán ebben az országban, 

de a dolgozó nem éhezik, munká-
jának megkapja tisztes ellenértékét, 
amelyből szűkösen ugyan, de mégis 
telik a legelemibb szükségletekre. 
Jólét nincs, de a béke és a bi-
zalom a jövőben a?, ami bizto-
sítékul szolgál valamennyiünknek 
arra, hogy ránk köszönt még a bol-
dogabb holnap. A gazdasági rend 
után, a választásokkal megvalósul a 
politikai stabilizáció is, amely elő-
segíti a hároméves terv sikerét, rá-
vezeti a magyar dolgozó milliókat a 
fölemelkedés útjára s megvalósul a 
hármas jelszó, amellyel a Szociál 
demokrata Párt indul a választási 
küzdelembe: Béke, — jólét. — biz-
tonság ! 

Választási tudnivalók 
A Központi Választási Bizottság közli az alantiakat: 

1 A választójogi törvény rendel-
kezései szerint a választóknak a sza-
vazás alkalmával személyazonossá-
gukat személyazonossági igazolvány-
nyal, vagy rendőrségi bejelentőlappal 
vagy fényképes hivatali igazolvány-
nyal, vagy bármelyik párt bizalmi 
egyéneinek igazolásával vagy más 
hiteltérdemlő módon igazolniok kell. 

2 A törvénynek ez a rendelke-
zése akként értendő, hogy a fent 
felsorolt rendelkezések közül bárme-
lyikkel rendelkezzék a szavazásra 
jelentkező személy, azonosságát iga-
zoltnak kell tekinteni. Ha tehát a 
szavazásra jelentkező akár csak rend-
őri bejelentőlapját is (bejelentő lap-
jának igazoló szeivényét) felmutatja 
vagy még ennek hiányában is, ha 
a jelenlevő pártbizalmi személya-
zonosságát igazolja, úgy minden 
további igazolás nélkül szavazásra 
bocsájtható. 

3. A szavazatszedő bizottságok 
tehát a választások tisztaságának és 
a szavazásra jogosultak szavazati 
jogának biztosítása érdekében a tör-
vény e fenti rendelkezéseit feltétle-
nül tartsák be, nehogy a szavazásra 
jogosultaktól különböző igazolványo-

Stabil a helyzet 
Megkérdezzük az egyik árust, aki 

közef két évtized óta árul már a 
szentesi piacon s mondhatjuk, hogy 
itt nőtt fel. Azt mondja, hogy az 
egy év előtti helyzethez viszonyítva, 
jelentős mértékben javult az ő sorsa 
is. Elismeri, hogy 1946 augusztus 
1-én nem igen bizott a gazdasági 
stabilizáció sikerében, s ő maga is 
csodálkozik rajta, hogyan sikerült 
mégis megszüntetni az anarchiát, 
hogyan sikerült aránylag egyensúly-
ba hozni a bérek és az árak viszo-
nyát ugy, hogy ma már legatfbb 
a létminimum minden dolgozó szá-
mára biztosítva van. Persze panasz-
kodik. hogy az iparcikkek árai ma-
gasak, de bizik a 3 éves terv sike-
rében Végül igen találóan jegyzi 
rocg. bogy nem állnánk most uj 
választások előtt, ha politikailag 
annyira stabil volna a helyzet, mint 
gazdasági téren. 

A rablógyilkosok nem találták me$ 
a dúsgazdag igazgató kincseit 

Buda egyik szépen berendezett 
lakásában kegyetlenül meggyilkolták 
B'aun Károly nyugalmazott igazga-
tót. Braunról tudta a környék, hogy 
dúsgazdag ember. A lakásában is 
24 darab valódi perzsaszőnyeget ta-
láltak s igen szép antik bútorokat 
A 73 éves ember egyedül élt és 
csak pár órára szokta fölkeresni a 
bejárónő, hogy mindent rendbe te-
gyen Azon a délutánon, amikor a 
gyilkosság történt, Braun szintén 
egyedül tartózkodott otthon. A házi-
orgonáján játszott klasszikus dara-
bokat. A gyilkosok orozva ütötték 
le és szétverték a fejét, majd föl-
forgatták az egész lakást, a kincsei 
után ku»atva. Azonban nem találták; 
csupán tízezer forintot tudtak elvinni 
és azzal megelégedtek. 

Amikor a nyomozás napok óta 
eredménytelennek bizonyult, jelent-
kezett egy öreg budai asztalosmester. 
Vallomásában elmondta, hogy ő tudja 
melyik bútornak van titkos fiókja, 
Meg is mutatta és a legnagyobb 
meglepetésre megtaláltak 36 kiló 
színaranyat, közel 2 kiló súlyú pla-

tinát, 346 darab brilliánskövet és 
más ötvös-művészeti aranytárgyakat. 
Egy másik titkos fiókban pedig ott 
hevert 93 darab arany cigarettatárca, 
47 darab arany és platina nyaklánc 
remek drágakövekkel, 17 igen érté 
kes arany karkötőóra. De találtak 
ugyanott 40 darab 20 koronás ara-
nyat, 150 darab 10 koronás arany-
érmét és 9 Napóleon aranyat. Hogy 
milyen értékei voltak az idős igaz-
gatónak, bizonyítja, hogy a szakér-
tő az egyik brilliáns gyűrűt 400 
ezer, a másikat 250 ezer forinira 
becsülte. 

Amikor a Nemzeti Bank kikül-
döttei a detektívfőnök szobájában 
elkezdték a leltározást, káprázó sze-
mekkel megjegyezték: 

— Az a véleményünk, hogy ilyen 
kincsekkel még a Habsburg Albrecht 
anyja, Izabella volt főhercegnő se 
rendelkezett, pedig róla azt tartották, 
hogy ő volt korszakának a legcsu-
nyább arisztokrata nője, de ugyan-
akkor ő volt a leggazdagabb is. 

Most az ismeretlen és megszökött 
rablógyilkosokat egész Európában 

kat kérve őket szavazati joguktól el-
üsse, gyakorlásában megakadályozza. 

4. Személyazonosságának igazo-
lására minden szavazó polgár fény-
képes személyazonossági, vagy más 
igazolványnak hiányában igyekezzen 
rendőri bejelentő 'apját, (bejelentő 
lapjának igazoló szelvényét) a sza-
vazás határnapjáig augusztus 31 be-
szerezni és azt a szavazásra vigye 
magával. Ha bármely oknál fogva 
ezt sem tudná beszerezni, forduljon 
pártbizalmijához, akinek igazolasa 
pót »Ini fog minden minden okirat 
igazolást. 

5. Az a választó aki írni, vagy 
olvasni nem tud, vagy akit testi 
fogyatkozása gátol abban, hogy a 
szavazólapot megfelelően megjelölje 
vagy saját kezűleg a borítékba he-
lyezze, kisérő segítségével élhet. 
Kísérőnek olyan személyt kell érteni 
aki a szavazás végett megjelenő vá-
lasztóval együtt jön a szavazatszedő 
bizottság helyiségébe, ezért a pártok 
bizalmi egyénei és a szavazatszedő 
bizottságok tagjai kísérőül nem al-
kalmazhatók. 

Nemes János. 
a Közp. Választási Biz. elnöke 

: Ez a mi kockánk!-
"•••••••••••••••••••a 

Mit csinál a csongrádi 
összeiró bizottság ?! 

Egyelőre minden megjegyzés nél-
kül közöljük rnagyartési pártszerve-
tünk telefonjelentését, amely igy 
hangzik : 

A csongrádi összeíró bizottság 
Magyartés ideiglenes névjegyzékéből 
önkényesen törölt 130 szavazót. 
Ebből" 73 a Szociáldemokrata Párt 
tagj ». Közte van a párttitkár egész 
családja is. 

Ries István 
mondotta rádióelőadásában . 

— A Szociáldemokrata Párt a 
hékért, jólétért és biztonságért har-
col. Programját meg is valósitja. 
Most a népé a szó. Az egész ország 
és a nép érdeke kívánja, hogy a 
tömegei erősitsék a Szociáldemok-
rata Pártot. Ne felejtse el senki, az 
a kereszt, ame'yet a szavazólapra 
tesz, a szebo j >vöé is lehet, de ha 
rossz helyre tes/i, akkor a magyar 
nép fogja viselni a keresztel. Min-
denkinek a Szociáldemokrata Pártra 
kell szavaznia. 

Marosán György 
mondotta a legutóbb tartott nagy 
beszéde során : 

Ma Magyarországon több mint 
ötmillió ember szavaz a kilencmillió 
főnyi lakosságból. A Horthy-rezsim 
alatt ugyanennyi ember közül csak 
egymillió volt a szavazópolgár. Jel-
lemző, hogy a Somogyi Béla és 
Bacsó Béla aljas meggyilkolása ide-
jén a külföld nem érdeklődött any-
nyira Magyarország belügyei iránt, 
mint most a választásokat megelőző-
leg. A Szociáldemokrata Párt önzet-
lenül a pártszempontok háttérbe-
szoritásával az újjáépítés szolgálatába 
állította hatalmas erkölcsi erejét 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy az 1945-

évi VIII. t. c. 38. §-ának 1. bekez-
dése értelmében a szavazatszedő bi-
zottság visszautasítja azt a szavazót 
aki személyazonosságát igazolni nem 
tudja. 

A személyazonosság igazolására 
rendőri lakásbejelentő lap, vagy 
egyéb személyazonossági igazol-
ványok szolgálnak. 

Figyelmeztetek mindenkit, hogy a 
szavazás alkalmával személyazonos-
ságának igazolására alkalmas iga-
zolásokat vigyen magával, mert el-
lenkező esetben kiteszi magát annak, 
hogy a szavazatszedö bizottság a 
szavazástól visszautasítja. 

Dr. Solti László 
1060. h. polgármester. 

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

órákban. 



Csodák születnek a földön, ha 
az értelmiség egybeolvad a néppel 
mondotta Szakaslts Á r p i d 

Budapestről jelentik : Szerdán dél-
után értelmiségi nagygyűlést tartott 
a Nemzeti Színházban a Szociál-
demokrata Párt Ahányan befértek 
annyian voltak ott. Szakasits Árpád 
elvtárs mondotta el nagy beszédét. 
Azzal kezdte, hogy eloszlatja a hie-

1 m i n t h a e z t a Syülést kortes-
célból hívták volna össze. Nem Ha-
nem dokumentálni kivánjuk a pa-
rasztok, a munkások és az értelmi-
ség egységét. 

— N e m véletlen, folytatta, hogy 
a Szociáldemokrata Párt már 1942-
ben maga köré gyűjtötte az értel-
miséget, hogy elkészíthesse azokat 
a terveket, amelyek szerint az uj 
Magyarországnak meg kell épülnie. 
Ezek a tervek, illetve gondolatok 
valóra váltak a hároméves tervben. 
Elsősorban az értelmiségnek keli 
felismernie, hogy a politikai vál-
ságok mögött voltaképen a régi és 
uj világ ütközik mindig és az értel-

miségieknek az uj világ mellett kell 
döntenie! Ha az értelmiség egybe-
olvad a néppel, akkor csodák szü 
létnek a magyar földön. Soha ked-
vezőbb körülmények nem voltak 
még, hogy a munkás, a paraszt és 
az értelmiség szövetsége Magyar-
országon eleven valósággá váljék. 
Ez az ország a mienk a mi 
közös kincsünk, gyarapítsuk te-
hát úgy a kultúrában, mint 
jólétben. Őrt kell állni a vártán, 
mert minden veszendőbe mehet, 
nemcsak az, amit most épitünk, ha-
nem a jövendő is. 

Szakasits Árpád után Kassák La-
jos elvtárs, az ismert író, majd Ries 
István beszélt. Ries elvtárs utalt arra, 
hogy sokan azt vallják még mindig, 
hogy nem kell mind^ikinek politi-
zálni. én pedig azt mondom; Nem 
politizálni is politika, — a gyávaság 
politikája. Dolgozzunk és tanítsunk I 

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

Rendkívüli érdeklődés mutatkozik 
a budapesti Őszi Vásár iránt 

HÍREK 
A nép gyűlöli 

az erőszakot 
A.aép szabad akar lenni, mert 

utálja, gyűlöli és megveti a szolga-
s á g és az eröszakot, mert végre 
p e r k é n t akarna élni. Ezt a vágyat 
azonban teremtő akarattá kell át 
alakítani, mégpedig ugy, hogy fel-
szítjuk az emberekben a szellem 
bátorságát és felébresztjük az embe-
rekben ' az" emberi méltóságérzetet, 
aTtely elutasít magától minden szeny 
nyes terrort, amely a személyes sza-
badságot,. a közszabadságot és a 
Közösség érdekeit veszedelmezteti. 

— Naptár. Ma augusztus 29 
pintek. Róm. kat. Ker. János. Pro-
?e>táns: Erneszt. A nap kel 4 56 
órakor, lenyugszik 18.33 órakor. A 
hold kél 18 08 órakor, lenyugszik 
2.ÓC órakor. 

Várható idő: Gyenge észak-
nyugati szél, felhőátvonulások helyen-
ként kisebb eső. A hőmérséklet alig 
változik. 

— Mozik műsora. B a r á t s á g 
Me2«ó: Tarzan győz. S z a b a d s á g 
Mczgó Milliók bolondja. 

Ügyeletes gyógyszertárak : 
Ajgasztus 23—29 íg lile, valamint 
Szentessy tartanak ügyeletes szolgá-
latot 

Három napos szesztilalom. 
Országszerte megjelentek a falraga-
sz amelyek szerint figyelmeztetik 
a kr-zőnséget, hogy augusztus 30-án 
0 'iától kezdve, tehát szombaton 
virradat előttöl fogva, egészen a vá-
la=?:ást követő nap 24 órájában, 
a ni -rétfőn egé-z nap éjfélig, szesz-
tilalom lesz. A jelzett időkben sze 
*zesita! árusítása, kiosztása, vagy 
bánriiity médon való forgalombaho 
zatate a legszigorúbban tilos. A ren-
delkezés betartását mindenütt és 3 
naiv: n át állandóan ellenőrzik. 

Szeptember 15-ére halasz-
tották az iskolai év megnyitá-
sát Az iskolák helyiségeiben nem 
tud :ák elvégezni a szokásos tataro-
zás munkákat, mert a választások-
ka kapcsolatban számos iskolát 
igény bevettek. Ezért a közoktatás-
ügy: miniszter rendeletet adott ki, 
amelynek értelmében az iskolai év 
megiyitását szeptember 15 re kell 
haiasiíani. A rendes tanitás 16 $n 
regge! kezdődik. 

Orbán Sándor meghalt. Év-
úzeúek óta a legismertebb népdal-
énekes volt Magyarországon Orbán 
Sándor. Főleg a rádióban énekelt, 
&z nban nemcsak a fővárosban, ha-
ner vidéki nagy városokban is sok-
fzo- a közönség elé állott és meg-
hóditotta a sziveket. A hódmezővá-
sárhelyi származású Orbán most 
váratlanul és hirtelen meghalt. Fog-
lalkozása miatt sokat éjszakázott és 
e: ¿ : életmód idő előtt megviselte 
£ szivét és az alattomos betegség 
végzett vele. Bizonyos, hogy Szen-
teste is sokan megilletődve gondol-
nak hirtelen távozására. 

Beiratkozás a Zeneiskolá-
ban (Nagy F.- nte) 29, 30, szeptem-
ber }-2-3-án délelőtt 10—12-ig, dél-
után 4—7-óráig. Tani'ás 4 én kez-
dődik Tanszakok: Zongora, hegedű, 
érjrkkcrreptálás tangóharmonika. 

Rendkivül érdekesnek Ígérkeznek 
a szeptember 5 én megnyíló Buda-
pesti ÖSii Vásár nagy ipari pavi-
lonjai Ezen a vásáron mutatkoznak 
ugyanis be elsőízben a számtalan, 
egyéb iparvállalat körében a kiál-
lítás nyilvánossága előtt a Nehéz-
ipari Központ és az Állami szénbá-
nyák Jjs. A két állami vállalat mö-
gött azonban nem marad el a tex-
tilipar nagy közös épülete és a bőr-
ipari, a vegyiipari és számos egyéb 
szakmai kiállítás sem. A magyar 
vasártörténetben új színt jelent az a 
körülmény, hogy az árúmintavásáron 
együtt az iparral szerepel a mező-
gazdaság is. 

A budapesti Öszi Vásárt a három-
| éves terv népszerűsítésének jegyé-

ben rendezik és szeptember 5-én 

Mire törekszünk? 
Elég volt a válságokból, elég volt 

a nyugtalanságokból. A nép békére 
vágyik, élni és dolgozni akar. Mi, 
szociáldemokraták is ezt akarjuk. 
Ezért törekszünk a nemzeti erők 
egyesítésére, a demokratikus erők 
összehangolására. 

— Az autóbusz járat menet-
dijait leszállították. Általában 15 
százalékkal olcsóbbodott a Szentest 
is érintő akár Budapest—Szeged, 
akár Debrecen—Makó felé, Szente-
sen át való menetdíj. Szeptember 
1-étől kezdve az autóbuszjárat me-
netrendje is bizonyos változást fog 
szenvedni. 

nyitják meg, a Városligetben. Szem-
ben a főkapuval hatalmas pavilon 
szemlélteti a szövetkezeti gondolat 
eddigi eredményeit és a szövetke-
zetek további fejlődésének tervét. 
Különösen látványosnak Ígérkezik a 
kertészet, a gyümölcstermelés, a ha-
lászat, méhészet, a tojás és- tollke-
reskedelem, a magtermelés számos 
és gazdag szines csoportja. 

A külföld részéről rendkivül élénk 
érdeklődés mutatkozik. A külföldi 
vásárlátogatók éppúgy, mint a ma-
gyar vidék közönsége, vásárigazol-
ványok alapján 50° o-os vasúti díj-
kedvezményt kapnak. A félárú je-
gyek augusztus 29-től érvényesek. 

A budapesti Öszi Vásár sikere 
előreláthatólag rendkivüli nagy lesz 
belföldön és külföldön egyaránt. 

A mi egyezményünk 
Mi, szociáldemokraták a szabadság 

eszményét követeljük A mi eszmé-
nyünk szabad emberek szabad ha-
zája, öntudatos állampolgárok békés 
társadalma. G>áva és szolgalelkú 
nép nem teremthet szabad, független, 
önálló hazát! 

— Torz ikrek. Az egyik község-
ben kétfejű gyermek született. A gyer-
mek holtan jött a világra. Két telje-
sen kifejlett feje, két mellkasa, négy 
karja, de csak két lába volt. Az 
anyát sikerült megmenteni az élet-
nek. Tulajdonképpen ikergyerekek 
születéséről volt szó, akik összenőve 
jöttek a világra. Az ilyen összeolvadt 
ikrek általában nem életképesek. 

4 SZENTESI LAP 1947. szept. 29 Közgazdaság 
Vezessék be 

a munkakötelezettséget 

Egy bizonyos, nem szabad meg-
tűrni ebben az országban a munka-
kerülést. Mindenkinek dolgoznia kell 
s a munkások joggal követelik az 
általános munkakötelezettség beveze-
tését. Ha háború idején jogos a 
mozgósítás, akkor mennyivel jogo-
sabb a mozgósítás a békéért, a jó-
létéri és a biztonságért. 

— A kánikula szomorú ered-
ménye : leromlott a termés ! A csép-
lés eredményeként az eddigi felte-
vésekkel szemben az átlag gabona-
termést 4 és fél mázsára lehet érté-
kelni. Ugyanis az ország több vár-
megyéjében a terméseredmény ka-
tasztrális holdanként alig éri el a 
2—3 mázsát. De a többhetes szá-
razság folytán a kukoricánál és cu-
korrépánál is rosszabbodtak a kilá-
tások. Katasztrófálisnak mondják a 
helyzetet a takarmánycikkek terén. A 
legelők majdnem mindenütt leégtek 
és a gazdáknak komoly gondot okoz 
az állatok takarmányozása. 

— Ahogy azt Hitler tervezte.. 
A nürnbergi Pohl bünper tárgyalá-
sán Helga von Ruppert tanú azt 
mondotta, hogy Hitler 1943 nyarán 
síremléke tervezésével volt elfoglalva. 
Münchenben olyan magas piramist 
akart építtetni, amelynek csúcsa ma-
gasabb lett volna az Alpoknál. A 
tervezőktől azt kívánta, hogy a sír-
emlékét olyan anyagból épitsék, 
amely dacol az évtizedek viharával 

— Dúvad-e a nyul ? A vásár-
helyi képviselőtestület legutóbbi köz-
gyűlésén határozatot hozott amelyben 
kérte a földmüvelésügyi minisztéri-
umot, hogy nyilvánítsak dúvaddá a 
nyulat. A minisztérium elutasító vá-
lasza a napokban érkezett meg 
Vásárhelyre. A válasz leszögezi, hogy 
„a nyul csak akkor tesz kár a gyü-
mölcsösökben, ha g o n d a t l a n a 
gazda." 

— Még a koporsóval is pana-
máznak I Budapestről jelentik: A 
Községi Temetkezési Intézet minden 
évben versenytárgyalást ír ki kopor-
sók és szemfödelek szállítására. A 
versenytárgyalások körül már a 
múltban is botrányok zajlottak le, 
mert az olcsóbb és jobb ajánlatot 
tevő kisiparosok elől egy bőséges 
anyagi forrásokkal és összekötteté-
sekkel rendelkező csoport szerezte 
meg a nagy összeget jövedelmező 
szállítást. Ugyanez történt most. A 
Központi Javító Műhely, amely kisi-
parosok szövetkezete alapján dolgo-
zik, igen olcsó ajánlatot tett a szál-
lításra. Erre jött a nyilvánvalóan 
kartelben álló nagycégek csoportja 
és furcsán, de mégis az utóbbinak 
adták oda a szállítást, azzal, hogy 
„a Központi Javitó Műhely ajánlata 
nem lehet más, mint rossz tréfa, 
olyan o!csów. A Szociáldemokrata 
Párt közbenjárására most a gazda-
sági rendőrség vizsgálja ki, hogyan 
is történt ez a manőver. 

— A Vendéglátóipari Szakosz-
tály értesiti tagjait, hogy szombaton, 
vasárnap és hétfőn szesztilalom van I 

Elnökség. 

Elvtárs! Nem vagy magad1 
Ne hagyd magad! 

Aug. 29-én, ma, pénteken I IN f 10 f I a pártszékházban 
este fél 8 órai k e z d e t t e l r U 1 l 6 » l (KO**UM.U.*•> 
Szalay János beszél a legidőszerűbb kérdésekről. Mindenki hozza magával a tagsági könyvét 



3-as l is ta : s z o c i a l i s t a 
Hír a fiainkról 

Legutóbb a kővetkező hadifog-
lyok érkeztek: Nagy Ferenc és Nagy 
Gyula Szentes. Varga Pál Csongrád. 
Moldován Mihály Szentes. Halász 
Tibor, Kőhalmi József Csongrád. 
Hegyi Ferenc Nagymágocs, Lustyik 
Pál Gádoros, Nobik Mátyás Cson-
grád, Sarók Bálint Szentes, Tulkán 
János Kiskirályság és Varjú Mihály 
Gádoros. 

— Lezuhant a nyárfáról. Nemes 
László nyolc éves fiu szüleinek szeg-
vári tanyáján, játék közben felmá-
szott a nyárfára. Több méter magas-
ságból lezuhant. A gyereket nyomban 
beszállították a közkórházba, ahol 
megállapították, hogy koponyaalapi 
törést szenvedett. Az orvosi beavat-
kozás már nem tudott segiteni rajta 
és a szerencsétlen kisfiú szerdán ki-
szenvedett. 

— Elfogták a f e g y v e r e s lótol-
vajokat . A muh év ősze óta Cson-
gradmegve városainak és községei 
nek határaiban vakmerő lólopások 
történtek. Nyilvánvaló volt, hogy 
szervezett banda garázdálkodik. Na-
gyon nehéz volt őket elfogni, mert 
úgyszólván mindenfelé voltak cin-
kosaik és orgazdáik, akik igyekeztek 
odahatni, nehogy a tolvajokat elfog-
ják Több esetben bebizonyult az is, 
hogyha meglepték a lórablókat, akkor 
azok fegyvert rántottak és ugy kény 
szeriteit'ék a gazdát, vonuljon be a 
házba és ki ne menjen addig, amig 
ők az elkötött lóval el nem tűnnek. 
A rendőrségnek sikerült most föl-
számolni ezt a bandát és elfogta 
eddig a következőket: Halál Palt, 
Halál Györgyöt, Gulácsi Alajost és 
Kolompár Józsefet. Már tizenhat or-
gazdának a kihallgatása is megkez-
dődött. Sajnos, az elkötött lovak 
tucatjaiból alig remélhető, hogy egy 
párat megtalálnak, mert kézről-kézre 
adták azokat és a legtöbb ló odaát 
van már Romániában. 

— B a r á t s á g o s mérkőzés . Na-
gyon érdekesnek igérkez k az a 
labdarugó küzdelem, amelyet szom-
baton, azaz augusztus 30-án ren-
deznek meg az Erzsébet-kerti pá-
lyán. Ugyanis ezen a napon itt fog 
játszani a Csongrádi Barátság a 
Szentesi MTE-vel. Amint halljuk, 
mind a két csapatban uj emberek 
is játszanak és azok, akik ugy az 
egyik, mini a másik kiválasztott 11 
embert ismerik, azt mondják, hogy 
igen ió mind a két összeállítás. A 
mérkőzés negyed 6 órakor kezdő-
dik. Előtte a Zsoldos Rt. fog mér-
kőzni a Bolgárkertészek csapatával, 
fél 4 órai kezdéssel. 

Ne hidd el a híresztelést : 
A Szociáldemokrata Párt nem 

egyesül más pártokkal! 
— Mentőautó telefonhivó szá-

ma 23. 

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 Polgár rr, ers 

r SPORT ~~i 
Bán miniszter tiszteletdija 

az olimpiai bajnokoknak 
Soha nem volt olyan fontos, mint 

most, hogy a magyar bajnokok a 
londoni olimpiászon első, vagy má-
sodik, illetve csapatbajnoki dijakat 
nyerjenek. Ugyanis a sport komoly 
és nagyvonalú külföldi hirverő le-
hetősége a demokratikus Magyar-
országnak. Ebből indult ki Bán 
Antal elvtárs, iparügyi miniszter is, 
aki minden olyan, az Olimpiára 
készülő magyar sportoló részére, 
aki a londoni olimpiász előtt még 
itthon rekordot ér el, egy-egy, fi-
nom müvü svájci karkötöórát aján-
lott fel tiszteletdíjul. Reméljük, hogy 
Bán Antal iparügyi szociáldemo-
krata miniszter példája követőkre 
talál. 

Hirdetmény 

Felhívom a különböző pártok fi-
gyelmet arra, hogy minden szava 
zatszedő bizottságba a belügymi-
niszter rendelete szerint 3—3 sza-
vazati joggal rendelkező bizalmi 
egyént küldhetnek be E /en bizalmi 

egyének nevét irashan Kötelesek az 

egyes szavazÓKÖrökKel közölni f. 
évi augusztus 29 én d^li t2 óráig 

Szentes, 1947 augusztus 25. 

Nemes János 
központi összeíró bizottság 

elnöke. 

Pályázati hirdetmény 
A Népjóléti Miniszter 93 521 — 

1947. 111/2 sz rendelete alapján 
Szentes megyei város f »ügyelő bi-
zottsága pályázatot hirdet egy óvó-
női állásra. A pályázathoz mellé-
kelni kell a következő okmánvokat! 
1. Születési bizonyítvány. 2 Honos-
sági bizonyítvány. 3. Ujkeletü er-
kölcsi bizonyítvány. 4 Ujkeletü tisz-
tiorvosi bizonyítvány. 5. 0«ievél 
másolat. 6 Igazoló bizottsági hatá-
rozat. 7. Működési bizonyítvány.' 8. 
Rövid életrajz. 

A pályázati kérvényeket 1947 szep-
tember lOig kell beküldeni Virányi 
L*jos ovodafelügyelő bizottsági el-
nök Szentes, Kossuth u. 3 cimére. 

Ovodafelügyelő Bizottság 

Megfelelő helyre I A I A I / Í P A 
okt. 1 tői kiadnám I C i C l o r e 

másfél éves ü<ző borjúmat maj 1 ig. 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 

KERESKEDŐ1 HÍREK 
Az iparűzés joga 20 éves korig 

örökölhető. 20 éven felül az örökös-
nek saját személyére kell iparenge-
délyt szereznie. 

Megjelent az uj igazolási rende-
let. Október l-ig minden kereske-
dőnek be kell adni kérelmét, akit 
eddig még nem igazoltak. 

A 10.130—1947 Korm. sz. ren-
delet (M. K. 188 szám) egyszeri 
vagyondézsma fizetését irjaelő mind-
azoknak a vagyonadó fizeésére kö-
telezetteknek, akiknek tiszta vagyona 
a 75 000 forintot meghaladja. Az 
egyszeri vagyonszaporulati dézsma 
pedig azokra vonatkozik, akiknek 
vagyona 1939 ¿ s 1947 között leg-
alább 50.000 forinttal szaporodott. 

A kereskedelmi és iparkamarai vá-
lasztásokat november 30.-a eiőtt meg 
kell tartani. 

A tej és tejtermékek árát az 
52 860—1947 K. M. sz. rendelet 
(M. K. 185. szám) újra szabályozta. 

« , A O I 
Budapest I. augusztus 29. 

7.30: Reggeli zene. 8: Hová me-
gyünk vasarnap? 8.15: Hangleme 
zek. 9: Szalonzene. 12 15: Vajdai 
Kasszian énekel. 12.45: Vidéki pe-
dagógusok látogatása Budapesten. 
13: Könnyű zene, 14.10: Pesti hír-
adó. 15: Hanglemezek. 16 „Nép-
szerű operettekből." 16.45: A polgár 
riogatása. 17 10: Szdkszt-rvezeti ta-
nácsadó. 17.25: Szakszervezeti hír-
adó. 17.30: A hadif goly hiradó rá-
dió közleménye. 17.35: A Vörös-
kereszt közleményei. 17.45: Sport-
közlemények. 18: A Munkásdalegy-
lettrk Szövetsége krpviseietek nevé-
ben a Gyömrői Általános /Vtynkás 
dalegylet énekel. 18.30: Hangos 
Hiradó. 19: Vidám percek. 19 30: 
Dobi István a Kisgazda Párt elnö 
kének választási beszéde. 19.45: 
Erdei Ferenc a Nemzeti Parasztpárt 
főtitkárának választási beszéde. 20 20: 
A rádiózenekar játszik 21.40: Köz-
ség politika országos poli'iks. 
Kadar János a MKP főtitkár helyet 
tesének előadása. 22.30: Magyar 
nóták. 22.45: Külügyi negyedóra. 
23: Mfivészlemezek. 0.30: Hirek 
eszperantó nyelven. 

Szobafestést 
cimíestést, mázolást 
legolcsóbb árban készit 

Pusztai József 
festőmester 

Lakas• 
Honvéd u. 2 

B A R Á T S Á G - M O Z G Ó || 
— » 

Augusztus 29. 30. 

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

Előadások kezdete hétköznap: 6. 8, vasárnap 4, 6. 8. 

Hol lesznek a pártunk 
választási irodái ? 

A Szociáldemokrata Párt választást 
irodái aug. 31-én, a választások 
napján az alábbi helyeken lesznek • 

Kiss Bálint utca 14, Kossuth utca 
26, Szent Imre hg. utca 1, Temető 
u'ca 8, Klauzál utca 23, Baross ul 
13, Deák Ferenc-utca 47, Bartha 
János-utca 18, Ady Endre-utca 24, 
RáKóczi Ferenc-utca 105, Deák 
Ferenc-utca 59, Korsós-sor 13, 
Wesselényi utca 35, Honvéd-u. 48, 
Damjanich u 5, Bercsényi-u. 130.. 
Boros Sámuel u. 46, MátAffy Ferenc 
utca 14. Etífán Ede utca 12 Szondt-u. 
7, Fa-kas Antal u. 29, Szent Imre 
hg.-u. 4, Árpád u. 12, Farkas Antal 
u ca 26, Kéreg; u'C3 14, Béke-u l/a 
Temető u*ca 7, Ko suth u. 31. 

Felhívjuk az elvtársak és olvaso-
ink figyelmét, hogy a választások 
napján bármilyen panaszukkal r -
duíjanak a szavazókörükhöz -e^ 
közelebb eső szociáldemokrata 
lasztási irodához. 

Választási naptár 
Augusztus 29, péntek. A közb siti-

iére tétel második napja. 
Augusztus 30, szombat. A koz 

szemlére tétel uto'só n*pj3. Éjféifcor 
kezdődik a szesztilalom. 

Augusztus 31, vasárnap. A vi 
lasztás napja. Éjfélkor megszűr \ 
szesztilalom. 

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

Szeptember 6, szombat. Az ois'A-
gos lajstrom választási e r e d m é n y 
kihirdetése. 

Vasáruk; 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, ráf vas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

Szentes, Barth?. János u. 12. 
Telefonszám : 13 

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
M i n d e n t 1 h e l y e n l e g o l c s ó b b a n | 

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

L ő w y n é l \ 
K o s s u t h u. 18 ! 

Jó á l l a p o t b a n levő 

gyermeksportkocsi 
eladó Törs Kálmán 10. 

Főszerkesztő. Sima László. 
Felelős szerkesztő : Szalay János 

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

Felelő« nyomdavezető: Csernus L. Imrt 




