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Néhány hét talán és meglesz a 
magyar békének bizottságokon ke-
resztül letárgyalt, kiviaskodott szö-
vege, amely alá odakerült a béke-
delegáció elnökének aláírása. És ez-
zel befejeződik egy korszak, amely 
— es ezt nem lehet eléggé hang-
súlyozni — 1919. augusztus 6-án 
kezdődött és amely szigorú logikai 
következményeként vezettek el oda, 
ahova jutottunk. 

A magyar közvéleménynek — kü-
lönösen a magyar közvélemény kö-
zéposztályi! részének — politikai 
rendszertől független fogyatékossága 
az alaptalan op imizmus és remény-
kedés. Ilyen optimista és remény-
kedő volt a Szovjet-Unió rendkívül 
toleráns magyarországi magatartásá-
nak hatása alatt akkor a közvéle-
mény, amikor azt hitte, hogy Ma-
gyarország háborús magatartása el-
lenére kedvező békét fog kapni. Ért-
sük meg: nem igazságos békére 
gondoltak, nem arra, hogy egy or-
szágnak bizonyos elemi politikai és 
gazdasági létfeltételeit biztosítani kell 
ahhoz, hogy az ország fennmarad-
hasson, hanem arra, ho^y „feledve 
mindent, ami történt", a győztes ha-
talmak valamilyen különleges rokon-
szenv alapján Magyarországot átvi-
szik a győztesek oldalára. 

Magától érthetődik, hogy ez a fel-
fogás minden ténybeli aiapnélkül 
való volt. Magától értetődik, hogy 
az az ország, amely Hitler oldalán 
szállott had^a, Hitler oldalán kell, 
hogy vérezzék. 

Mit tehet egy olyan ország de-
legációja, amelynek nemcsak hogy 
semmi köze sincs az elmúlt negyed-
századhoz, de ennek a negyedszá-
zadnak ellenzéke és üldözöttje volt 
akkor, amikor mégis úgy tekintik, 
mint ugyanannak az országnak kép-
viselőjét ? 

Próbálhatjuk annak hangsúlyozá-
sát, hogy szakítottunk teljesen a 
múlttal nemcsak formában, de lénye-
gében ir», nemcsak az emberekben, 
de az elv tekintetében is, hogy ami-
lyen rossz európaiak voltunk a fehér 
terror napjaitól kezdődőleg olyan jó 
európaiak akarunk lenni ezután. Igen, 
ezt elhiszik, el is fogadják. Szám-
lánkból azonban ezen a címen csak 
egy részt írnak le. 

Persze ezt is el lehet rontani és 
ebben is lehet bűnöket elkövetni. A 
mi szerencsétlen országunknak nagy 
gyakorlata van abban, hogy a leg-
történelmi pillanatban a legprovo-
katívabb módon hívja ki maga ellen 
a világ közvéleményét. Nagyobb 
szerencsétlenséget a magyar béke-
delegáció számára, mint amilyen a 
miskolci gyilkosságsorozat volt, el-
képzelni sem lehet. Idekint rendkí-
vül pontosan és rendkívül szigorúan 
értékelnek. Értékelnek nemcsak azok 
akiknek nincs pro vagy kontra elő-
ítéletük, de értékelnek főleg azok, 
akiknek érdekük az, hogy Magyar-
ország ne az új, hanem a régi ar-
cával jelentkezzék a világ előtt. 

Mindegy: a többi tehertétel mellé 

ü zenét Párizsból 
ezt is bevesszük béketárgyalási ba-
tyunkba. 

Magunktartásaban egy gondolat 
bizonnyal nem szerepel. A primitív 
ravaszságnak az a gondolata, hogy 
az ellenséges érdekeket egymás el-
len akarjuk kijátszani és abban re-

! ménykedünk, hogy ügyeskedésünk 
révén minden vitás esetben a szá-
munkra kedvezőbb álláspont győzel-

| meskedik majd. Ilyen nincs és ha 
í ezt megpróbálnók, csak egyet érhet-

nénk el: azt, hogy a békét alkotók 
egyike sem hinne őszinte jószándé-
kunkban és megint azzá válnánk, amik 
részben régi uraink bűne folytán vol-
tunk: a Dunamedence fekete báránya. 

Elmondhatjuk, hogy a politikai 
életben résztvevő pártjaink, elsősor-
ban a munkáspártok, következetes 
lépéseket te^znek azon az úton, amely 
a Szociáldemokrata Pártnak 75 éves 
nevében is foglalt, programmját jelzi: 
a szociális szellemtől áthatott de-

mokrácia úiján, a szocializmus, mint 
végcél felé. 

A den okrácia értelmezése orszá-
gonként és pártonként más és más 
lehet. Mi szociáldemokraták, a mi 
értelmezésünket rögzítettük az évek 
és évtizedek során. Azt hisszük, 
hogy ehhez az értelmezéshez kell 
közelednie az országnak és ez az 
értelmezés, amely Keletet és Nyuga-
tot legjobban és legbiztosabban ki-
elégítené. Faragó László. 

Gyöngyösi megbeszélése 
Moíoíovval és Byrnessel 
A Magyar Távirati Iroda diplo-

máciai különtudósítója jelenti, hogy 
Gyöngyösi János külügyminiszter 
látogatást tett Byrnes amerikai kül-
ügyminiszternél. Kedden dé után 
Molotov szovjet külügyminiszter fo-
gadta a magyar külügyminisztert. 

A Szovjetunió és az Egyesi! *t 
Államok külügyminisztereinél tett 
látogatások rendkivül szívélyes lég-
körben folytak le. A beszelgetés so-
rán természetes n szőnyegre kerül-
tek a magyar békével kapcsolatos 
összes döntő kérdések és a magyar 
külügymiirszternek alkalma volt 
megismerni a két nagyhatalom jelen-

j legi véleményét a dunavölgyi poli-
tikai és gazdasági kérdésekről. 

A magyar békedelegáció tagjai a 
Szent István napjára forduló egész 
éjszakán dolgoztak annak a jegyzék-
nek elkészítésén, amelyet a magyar 
küldöttségnek augusztus 20-án éj-
eiig kellett benyújtani a békeérte-
kezlet titkárságára. Ez a jegyzék 
tartalmazza a magyar békeküldött-
ség észrevételeit a magyar békeszer-
ződés-tervezet egyes pontjaira. Ezek 
az észrevételek kerülnek maid a 
magyar területi és politikai bizott-
sághoz és a román békeszerződéssel 
foglalkozó bizottsághoz is. 

Szakasits á r p á d e lvtárs 
Pár izsba é rkeze t t 

Szakasits Árpád elvtárs miniszter-
elnökhelvettes és Justus Pál elvtárs, 
akik a Szociáldemokrata Párt képvi-
seletében résztvesznek a nemzetközi 
Francoellenes szocialista kongresszu-
son. szerdán reggel megérkeztek Pá-
rizsba. Szakasits és Justus elvtársa-
kat Gyöngyösi János külügyminisz-
ter, Auer Pál párizsi magyar követ 
és a sajtó képviselői fogadták. 

A tegnap reggeli francia lapok 
különben részletesen foglalkoznak a 
szocialista kongresszussal és jelzik 
Magyarország megnívását 

Közvetlenül a Franco-ellenes kon-
gresszus után, augusztus 31-én és 
szeptember 1-én rendezik meg a 
francia szocialista párt ez évi kon-
gresszusát is, melyre Szakasits elv-
társat szintén meghívták. 

R belügyminiszter szigorú napi-
parancsot intézett a rendőrséghez 

a miskolci eseményekkel kapcsolatban 
Dr. Münich Ferenc főkapitány 

hétfői napiparancsában tette közzé a 
belügyminiszternek a miskolci ese-
mények alkalmából kibocsátott pa-
rancsát a rendőrség részére. A pa-
rancs részletesen foglalkozik a mis-
kolci eseménnyel, amelynek során a 
fasiszta provokátorok megismétlődő 
buitogatására a felizgatott tömeg be-
tört az ottani főkapitányságra és a 
politikai rendészeti osztály egy tag-
ját megölte, majd a politikai és gaz-

dasági őrizeteseket, valamint az in-
ternáltakat szabadon bocsátotta. 

A Miskolcon történtekért a fasisz-
ta provo<á'orok a felelősek, akiknek 
szemelyét fel fogják fedni, a tettesek 
pedig elnyerik méltó büntetésüket. 

Tény azonban, hogy a rendőrség 
nem állt hivitása magaslatán és tag-
jai hivatali kötelességükről megfeled-
kezve, otthagyták őrhelyüket, ahová 
feletteseik bizalma állitotta őket. 
Megállapítást nyert, hogy az augusz-

tus 1-i tüntetés indiióoka az voil, 
hogy a rendőrségi közegek az őri-
zetbevetíek közül nénányat bántal-
maztak. 

Éppen ezért a belügyminiszter a 
miskolci városi főkapitányság I, Il/a 
és Il/b állománycsoportjához tartozó 
valamennyi tiszt felmentését, illetve 
a vizsgálat szerint, a rendőri testü-
let kötelékéből való elbocsátását, az 
őrszemélyzet tagjai egy részének 
azonnali leszerelését, más részének 
azonnal más állomáshelyre való át-
helyezését rendelte el. 

Végül min -'azoknak letartóztatásá-
ról is intézkedik a rendelet, akik az 
őrizeteseket bántalmazták 

A belügyminiszter a továbbiakban 
elrendelte, hogy a parancs tartalmát 
a rendőrőrszemélyzeitel mindenütt 
ismertetni kell, mert ezentúl minden 
ha ásköri túlkapást a legszigórúnban 
fog megtorolni. 

Truman és Bidault 
távirata Tildy Zoltánhoz 

Szent István napja alkalmából 
Truman az Egyesült Államok elnöke 
és Bideault francia miniszterelnök 
szivélyeshangú táviratot küldött Til-
dy Zoltán köztársasági elröknek. 
Mindketten népeik jókívánságait fe-
jezik ki a magyar nemzet iránt. 

A miniszterelnök 

kitüntetése 
Tildy Zoltán köztársasági elnök 

Nagy Ferenc miniszterelnököt a 
Szabadság-renddel tüntette ki. A 
köztársasági elnök a kitüntetést 
szerdán délben személyesen nyúj-
totta át Nagy Ferenc miniszterel-
nöknek. 

Letette az esküt 
a honvédelmi miniszter 

Tildv Zoltán köztársasági elnök 
Bartha Albert vezérezredest nevezte 
ki honvédelmi miniszterré. Az új mi-
niszter letette a hivatali esküt az el-
nök kezébe és átvette hivatalának 
vezetését. 



Quo Vadis „Szentesi Újság"? 
mában - hűen önmagához -- to-
vább folytatja a piszkálódást. Ezút-
tal Ries elvtárs vasárnap elmondott 
beszédének azt a részét kifogásolja 
amelyben az igazságügymmiszter be-
jelentette, hegy a baloldal képviseli 
az igazi hazafiasságot ebben az or-
szágban. 

A „Szentesi Újság" méltatlanko-
dását egy mondatban válaszolunk: 
Azok, akik kételkednek abban, hogy 
a baloldali munkások és parasztok 
az igazi hazafiak, olvassák el estén-
ként a „Szentesi Újság" cikkeit és 
megfognak győződni arról, hogy az 
igazságügyminiszter fent említett ki-
jelentése teljes mértékben fedi a va-
lóságot. 

A másik dolog, amelyik ugyan-
csak szálka a „Szentesi Újság" sze-
mében az, hogy a legutóbbi városi 
közgyűlés elfogadta Erdei Mihály 
javaslatát, amely szerint felirattal for-
dulnak a kormányhoz, hogy az tűz-
ze napirendre a felekezeli iskolák 
államosítását. Emlékeztetjük a „Szen-
tesi Ujság"-ot arra, hogy a közgyű-
lés már a múltban is fordult ilyen 
felirattal a kormányhoz. Egyébként 

fiassággal tiszteit „Szentesi Újság 
és szaz százalékig igazolja Ries elv-
társ kijelentésének helyességét. Ho-
gyan nevezheti magát hazafinak az, 
fki hajlandó volna tűrni, hogy a 
felekezeti iskolákban továbbra is 
uszítsanak a demokrácia ellen. Avagy 
talán a „Szentesi Újság" mái- nem 
emlékszik arra, hogy a legutóbbi fa-
siszta összeesküvések szálait csak-
nem kivétel nélkül a felekezeti isko-
lákból indultak ki? 

Megemlítjük még, hogy az egész 
ügy nem Erdei képviselő egyéni ma-
nővere, hanem a két munkáspárt 
együttes álláspontja. 

Lehet, hogy ez sokaknak — kö-
zöttük a „Szentesi Ujság"-nak is 
— nem tetszik, de szerencsére van-
nak még hazafiak ebben az ország-
ban tisztelt „Szentesi Újság", akik 
éberen őrködnek a demokrácia fölött 
és akik minden igyekezetükkel azon 
vannak, hogy a „Szentesi Ujság"-hoz 
hasonló lapok piszkálódó cikkei kellő 
értékükre leszállítva kerüljenek a 
valóban demokratikus közvélemény 
elé. 

ieiirdlldl a ívunnaiijfiívjí-. 

r . i m w i . T . v . v — * * 

B-lista a szentesi postán 
A szenteű posta B-üstája befeje-

ződött. Nyugdíj nélkül elbocsájtották 
Nyúlási Ferenc I. o. tisztet, Török 
László II. osztályú tisztet. A követ-
kezőket, mint létszámfelettieket bo-
csátották el a posta szolgálatából: 
Rablóczky Árpád főfelügyelő, Lovas 
Lajos 1. osztályú, Mészáros László, 
Balogh Jolán II. osztályú segédtisz-

teket, Romhányi József I. osztályú, 
Török László, Szalva Jakab, Bagi 
Ferenc, Göbölyös János, Fejes Mi-
hály, Boros Imre II. osztályú altisz-
teket. Ezekkel az intézkedésekkel 
úgy a tiszti, mint az altiszti állo-
mány husz százalékát bocsátották el 
a szentesi postától. 

J egyezzünk üz le t rész t l 

Szentesi Á l t a l á n o s F o g y a s z t á s i , 
Termelő és Értékesítő Szövetkezet 
Gabonaraktár: Teleki Pál-u. 8. és a Sarkadi-telep 
I r o d a : Ba r t h a J ános-u . 5. 

Moso t t és mosa t l a n g y a p j ú átvé-

tel a l e g m a g a s a b b n a p i á ron . 

Te rmények , va lamin t o l a j o s m a g -

vak átvéte le . 

A forgalmi adóról 

tékes munkása az országnak. Üröm-
mel állapítjuk meg, hogy valóban 
becsületes dolgozó kereskedők pár-
tunk célkitűzéseit vallják maguké-
nak. A szentesi kiskereskedő-társa-
dalomnak is épen a legértékesebb 
része szocialista. Nem csalódtunk 
tehát a demokratikus kiskereskedők-
ben, ők sem fognak csalódni a szo-
ciáldemokrata pártban és a szo-
cialista vezetés alatt álló kereske-
delmi kormányzatban. 
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Ualami nem vág 
Nem szoktam hírlapi vitákba ele-

gyedni, s csak akkor teszem, ha az 
igazság helyreállítása ezt megköve-
teli. A „Szentesi Újság" csütörtöki 
száma „Másképp történt" cím alatt 
hosszabb cikket közöl Erdőháti N. 
János, a ref. egyház főgondnoka alá-
írásával, amely megkívánja, hogy az 
igazságot helyreállítsuk. A cikk azt 
állítja, hogy a városi képviselő tes-
tület mult pénteki közgyűlésén, ami-
kor az egyházak iskolasegélyét tár-
gyalta, nem hozott olyan határoza-
tot, amely kimondotta,' hogy fölira-
tot intéz a kormányhoz a vármegye 
útján a felekezeti iskolák államosí-
tása érdekében. Valami nem vág itt 
az igazsággal. Mert a tiszta szín 
igazság az, hogy amikor én meg-
tettem a tanács előterjesztését arra, 
hogy a két nagyegyház iskolafönn-
tartásra egyenként évi 8400 forint 
hozzájárulást kapjon, előterjesztésem 
után felállott Erdei Mihály városi 
képviselő, aki meleslegesen nemzet-
gyűlési képviselő is és megtette in-
dítványát, hogy ámbár elfogadja az 
iskolák segélyezésére vonatkozó ta-
nácsi javaslatot, mégis felirattal kí-
ván fordulni a kormányzathoz, hogy 
a felekezeti iskolákat államosítsa. 
Nem védem Erdei Mihályt, sem a • 
szavait, de nem támadta a szentesi j 
iskolákat, ellenben megmondta azt, j 
amit Erdőháti N. Jánosnak is tudni 
kell mert föltéteíezem. hogy újságot 
olvas, hogy igenis akadtak feleke-
zeti iskolák, ahol bombákat rejteget-
tek és ahol a tanári kar és tanítói 
kar fasiszta propagandát folytatott a 
gyermekek közt. Erdei Mihily fel-
szólalása után én azt a megjegyzést 
tettem, hogy a városi képviselő tes-
tület már a mult évben, mikor meg-
szavazta a felekezeti iskolák segé-
lyét, felirattal fordult a kormányhoz 
a felekezeti iskolák államosítása iránt. 
Erre Erdei Mihály azt mondotta, hogy 
az mindegy, írjunk fel újra és sür-
gessük meg a felekezeti iskolák ál-
lamosítását, annál inkább, mert mint 
az adott eset is bizonyítja, az egy-
házak nem tudják fenntartani az is-
kolákat és vagy községi, vagy ál-
lamsegélyre szorulnak. Erdeinek erre 
a kijelentésére a tanács nevében én 
kijelentettem, hogy az indítványhoz 
hozzájárulok, annál inkább, mert 
magam sem vagyok híve a feleke-
zeti oktatásnak. Az én felszólalásom 
után senki sem szólt, szavazást senki 
sem kért és a polgármester az Er-
dei indítványát egyhangúlag elfoga-
dottnak jelentette ki. Ez történt és 
betű szerint így történt. Bizonyosan 
nemcsak én állítom ezt, de a jelen-
volt képviselőknek mindegyike, akik 
figyelemmel kísérték a megtörtént 
dolgokat, tehát se nem aludt, se nem 
olvasott, se nem társalgott a határo-
zat kimondásakor. Nem szeretek 
személyeskedni és egyáltalán nem 
akarom bántani a református egyház 
érdemes főgondnokát, akit mint em-
bert is tisztelek és becsülök, de arra 
kérem, hi ír és újságban ír, akkor 
gondolja meg, hogy mit ír, mert ép-
pen az a pozicíó amit betölt, köte-
lezi arra, hogy amit ír, az vágjon a 
megtörtént eseménnyel. 

Sima László 

Elhalasztják 

az UNÓ ülését ? 
A párizsi rádió jelentése szerint 

Molotov szovjet külügyminiszter ké-
rést intézett az Egyesült Nemzetek 
főtitkárához, hogy az UNÓ szep-
temberi konferenciáját halasszák el 
december végére. 

A szentesi kereskedő- és iparos- 1 
társadalom általános forgalmi adó-
kötelezettsége kérdésében a szegedi 
magyar pénzügyigazgatóság kikülde-
tésében a forgalmi adóhivatal kikül-
döttei az Ipartestület székházában 
hétfőn előadást tartottak. Az előadás 
során rámutattak arra a lényeges 
körülményre, hogy az általános for-
galmi adózás újabb szabályozását 
tartalmazó 2 620 1946. P. M. sz. 
rendelet valójában a stabilizáció elő-
segítését szolgálja. 

Rámutatott az előadó a rendelet 
azon intézkedéseire, amelyek már 
megtalálták azt az útat, mely a 
pénzügyi intézkedésekbe belevitte a 
szociális vonatkozásokat. Tette ezt a 
rendelet azzal, hogy a kereskedelem 
eddigi 5 százalékos ált. forg. adó-
ját általában 3 százalékra mérsé-
kelte. De ugyanezt a célt szolgálja 
a rendelet azon intézkedése is, amely 
a kisiparos társadalom támogatása 
érdekében a bérmunka esetérc az 
iparosoknak a mult 5 százalékával 
szemben ugyancsak 3 százalékban 

állapította meg a forgalmi adóterhét. 
Az előállítókat terhelő és az új kész-
áruk előállításánál követelt 10 szá-
zalékos forgalmiadó bérmunka ese-
tében nem az előállító kisiparost ter-
heli, hanem a bérmunkáltatót. A lé-
nyeg abban jutott kifejezésre, hogy 
amennyiben az ismertetett rendelet 
külön nem rendelkezik az adó kul-
csára nézve, úgy a kisiparos szak-
májára tekintet nélkül 3, illetőleg 
10 százalékkal adózik. Kivételt ké-
pez a rendelet intézkedései szem-
pontjából a vendéglátó ipar, fogadó, 
szálloda, pensió, vendéglő, korcsma, 
étkezökocsi, büffé, kifőzés, étkezde, 
tejivó, kávéház, kávémérés, espressó, 
cukrászda, cukorkaüzlet, kozmetikai 
üzem, amely kivétel nélkül bevételei 
után 9 százalékkal adózik a mult-
bani 12 százalékkal szemben. To-
vábbi kivétel van azoknál a kis ke-
reskedőknél, akik bor, sör, szeszes-
ital, cukrászipari, cukorka- \ agy cso-
koládéipari termékeknek fegyasztók 
részére való forgalomba hozatalával 
foglalkoznak. Ezek a felsorolt áruik 

cAő iparrevízíó 

vagyis az iparengedélyek „B-listájau 

az érdeklődés előterébe került. Le-
gyenek bár világrengető események 
csak természetes, hogy a kereske-
dőket jelenleg az iparrevizió kérdé-
se foglalkoztatja első sorban. Még 
néhány hét és megtisztul a keres-
kedelem jóhirneve. Üdvös intézke-
dése a kereskedelmi kormányzatnak 
is, hogy a megfelelő szakképzett-
séggel nem rendelkezőket is eltávo-
lítják a kereskedelmi életből. — 
Rónai Sándor kereskedelem- és 
szövetkezetügyi miniszter elvtársunk 
mondotta az egyik vidéki kereskedő 
napon: „Olyan országot kell te-
remtenünk, ahol minden csak azok 
érdekében történik, akik szellemi és 
fizikai munkájukat a közösség ren-
delkezésére bocsájtják. Ehhez ké-
rem a kereskedő-társadalom tá-
mogatását. • — Pártunk álláspontja 
az, hogy a becsületes, a nép érde-
keit szem előtt ¡tartó kereskedő ér-

után a beszerzési ár 30 százalékkal 
növelt összege után 7 százalék for-
galmi adót kötelesek megfizetni te-
kintet nélkül arra, hogy egyébként 
összes bevételük utan, — tehát a 
fenti árukból elért bevételeik után is 
— a 3 százalékos ált. forgalmi adót 
megfizetni tartoznak. 

Dózsa-emlékünnep 

Temesváfott 

Temesváron Dózsa Györgynek, a 
matyar jobbágyság forradalma vezé-
rének emlékére nagy ünnepet ren-
deztek. Az emlékünnepen Nagy 
István a romániai magyar írók ne-
vében beszédet mondott, abban 
hangsúlyozta, hogy a román és a 
magyar népet a közös küzdelmek, a 
történelmi idők szorosan egymáshoz 
kötötték, s hogy a ma kifejlődő 
magyar-román barátságnak gyökerei 
mélyen visszanyúlnak a történelembe. 

Készül az amnesztia 
rendelet 

Az igazságügy-minisztériumban lá-
zas munka folyik: az utolsó simítá-
sokat végzik az illetékes osztályok 
az amnesztiával kapcsolatos törvény-
javaslat tervezeten. Ries István elv-
társ igazságügyminiszter még e hé-
ten minisztertanács elé terjeszti a 
tervezetet, úgyhogy az törvényjavas-
lat formájában rövidesen a nemzet-
gyűlés elé kerül. 

Az Alföldi Parasztszöv/etkezet 
közgyűlése 

Csütörtökön délutánra az Alföldi 
Parasztszövetkezet közgyűlést hívott 
össze, hogy a szövetkezet eddigi 
működésében mutatkozó visszaélése-
ket megtárgyalja és orvosolja. 

A közgyűlés a késő délutáni órák-
ban ért véget. Részletes beszámolót 
lapunk legközelebbi számában fo-
gunk közölni. 
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Bcniti Fülöp. Protestáns Farkas. 

Hőmérséklet: 14 fok. 

Vízállásjelentés: Tisza 263. Kurca 242 
Körös 220. 

Időjárásjelenlés : Mérsékelt nyugati szél, 
felhőátvonulások. Többfelé záporeső, ziva-
tar. A hőmérséklet csökken. 

Ügyeletes gyógyszertárak: aug : 17—23-ig 
a Kossuth-utcai „Megváltó" (lile) gyógy-
szertár tart ügyeletes szolgálatot. 

Háztető 
Engedelmet kérek, hogy belekötök 

egy háznak a tetejébe. Ezt azért te-
szem, mert az a háztető nagyon föl-
tűnő helyen volt és rikitóan sérti az 
ember szemét. A Piti Mária-féle ház 
tetejéről van szó. Illetve arról a nagy 
lyukról, amely ennek a háznak a te-
tején éktelenkedik és hívja ki az em-
ber rosszérzéseiU amikor kimegy az 
Apponyi térre és látja. Hát a nótá-
ban is csak az istálló teteje lyukad 
ki úgy, hogy a lyukon keresztül a 
pejparipát ki lehet lopni. De ennek 
a háznak viharvert, elpusztult tetején 
akkora lyuk mered a bosszankodó 
szemlélő elé, amelyiken talán az egész 
házat keresztül lehetne húzni. A 
képviselőtestület most, nem rég tár-
gyalta a városfejlesztést. Kellet vol-
volna hoz^í egy határozatot, amely 
ennek a háztetőnek az azonnali „fej-
lesztését" rendelte volna el. Mert va-
lamit csakugyan kellene tenni. Nem 
tudom, nem lehetne-e érintkezésbe 
lépni az Elhagyott Javak Kormány-
biztosságával, hogy valami viselt 
háztetőt utaljanak ki ennek a lyuk-
nak az eltüntetéséhez. Igazat meg-
vallva, nem akarok én tréfálódni, se 
gúnyolódni, tudom, hogy nagyon 
sokan viselünk most foltos és eset-
leg lyukas nadrágot is, de mégsem 
állunk ki vele kérkedóen, hivalkodó-
an mutogatni ezeket a „sebeket" az 
Apponyi-térre. Nem vagyok tarel-
metlen ember, nem követelődzöm ok-
vetlen a szépségekért, de az ocs-
mányságot visszautasítom. Nem hi-
szem, hogy ne volna módja a ható-
ságoknak ezt a romtetőt, az alatta 
levő romházzal együtt valamiképpen 
elintézni. Ugy, hogy a kecske is jól 
lakjék és a káposzta is megmarad-
jon. A magántulajdon maradjon meg, 
ez a káposzta, de a háztető legyen 
megjavítva ez a jóllakott kecske. Más 
mondanivalóm nincs a háztetőről. 

(S.-ó.) 

A m b r u s elvtárs nyilatkozik| 
szocial ista múl t já ró l 

Bizony regen volt az, — mon-
dotta Ambrus Albert elvtárs — ami-
kor belekapcsolódtam a szocialista 
mozgalomba. 1912-t írtak akkor, 
azóta immár 34 év telt el. Hol nyíl-
tan és szabadon, hol pedig illegális 
úton harcoltunk, közdöttünk a mun-
kásság jogaiért. 

Az 1919-es összeomlás 
után 

engem is internáltak és négy hóna-
pig voltam a ceglédi internálótábor-
ban. De minket csociáldemokratákat 
nem lehetett internálótáborral meg-
törni, mert a kiszabadulás után még 
nagyobb lelkesedéssel küzdöttünk a 
szocialista eszmék érvényesülése ér-
dekében. A választási küzdelmek 
voltak számunkra az igazi erőpróbák. 
Minden igyekezetével azon volt az 
akkori kormányzat, hogy elnyomjon-
bennünket, de mi mindég résen vol-
tunk. 

Emlékszem — folytatta — Farkas 
főispán idejében az egyik választá-
son még a pártbizalmiakat sem en-

Moszkva a magyar stabilizációról 
J és a közigazgatás reformjáról 

gedték urnákhoz, mégis több szava-
zatot kaptunk, mint egyes kormány-
pártiak. Bíztak bennünk elvtársaink 
és így a terrort legyőzte a lelkese-
dés. 

Jött 1944 márciusa 
és a mi pártunkat is feloszlatták. 
Minden felől veszedelem leselkedett 
ránk, de mi annál dicsőbbnek és 
szükségesebbnek tartottuk a párt-
munkát. Állandó összeköttetést tar-
tottunk fenn a párttagokkal, biztattuk 
őket és reményeket ébresztettünk 
bennünk. Vártuk és tudtuk, hogy 

jön a fölszabadulás 

amely valóban eljött. Leírhatatlan az 
az öröm és boldogság, ami akkor 
elfogott bennünket. Harcunk nem 
volt hiábavaló, mert elérkezett végre 
a munkásság, a magyar dolgozók 
szabad korszaka. Ismét nyíltan, sza-
badon hirdethetjük a szocialista esz-
méket és haladhatunk azon az úton, 
amely az igazi népi demokrácia felé 
vezet. 

A moszkvai rádió szemleírója, 
Ivan Orlov. „A stabilizáció és a köz-
igazgatás reformja Magyarországon" 
című előadásában megállapította, 
hogy az államháztartás egyensúlyba 
hozása a stabilizáció fontos feltétele. 
Épen ezért szükséges, hogy a köz-
tisztviselői kar létszámát csökkent-
sék és ezzel leszállítsák az állami 
kiadásokat. Emellett a létszámcsök-
kentés arra ís lehetőséget nyújt, 
hogy az államgépezetből a reakciós, 
demokrácia ellenes tisztviselőket, az 
újjáépítés ellenségeit eltávolítsák. 

A népi demokrácia megerősödé-
séhez szükséges magyar közigazga-
tás gyökeres reformja. A vármegyei 
rendszert — amely a nagybirtokos 
reakció legfőbb támasza volt —, 
fel kell számolni. Csak a maradi 
vidéki közigazgatás átalakítása után 
válhat lehetővé a munkások és pa-

rasztok részvétele az állam ügyeinek 
intézésében. 

A magyar demokráciára még igen 
nagy feladatok várnak — folytatta 
Orlov. — Ki kell vezetni az országot 
abból a gazdasági zűrzavarból, mely-
be Hitlerék belevitték. Komoly gaz-
dasági támogatást kell nyújtani az 
újonnan földhözjuttatottak százezrei-
nek. Mindehhez olyan közigazgatás 
szükséges, amelyet a nép magáénak 
vall, amely a demokráciának moz-
gató ereje, nem pedig kerékkötője. 

Az új választási törvénnyel egy-
időben elkészülő gyökeres közigaz-
gatási reform Rajk belügyminiszter 
szerint jelentős lépés lesz a mult 
felszámolása felé és a választási tör-
vénnyel együtt a parasztok és mun-
kások kezébe adja az önkormányza-
tok irányítását — fejezte be előadá-
sát a moszkvai rádió szemleírója. 

Az őrlemények új ára 
A közellátásügyi miniszter augusz-

tus 17-én rendeletet adott ki, amely-
ben leszállította az őrlemények és 
malmi melléktermények árát. Az uj-
jonnan megállapított árak a követ-
kezők: Búzadara, finomliszt, árpaliszt 
82 fillér, a kukoricaliszt ára 68 fillér. 

Melléktermékek ára mázsánként a 
malomban búzakorpa, ¡ozskorpa, ár-

pakorpa, kukoricakorpa és a malom-
bükköny, malomkonkoly és ocsú 
megörölve 24 forint, a malombük-
köny, malomkonkoly és ocsú sze-
mes állapotban 18 forint a tisztítási 
hulladék (rosta alja) 12 forint. A 
vámőrlés díja 10 forint, a darálás 
díja 6 forint. 

— Tizenötezer magyar hadi-
fogoly érkezett Máramarosszi-
getre A Világosság értesülése sze-
rint Máramarosszigeten 15 ezer ma- I 
gyar hadifogoly tartózkodik. Az első j 
900 főből álló szállítmány már el-
indult Debrecen felé. A további cso-
portok a hét folyamán érkeznek 
Debrecenbe 

— F e l h í v j u k igen t isz te l t 
e lő f i ze tő inke tés o lvasóinkat , hogy 
ha a l apkézbes i tésné l , vagy b á r -
mi c ímen v a l a m i l y e n panaszuk 
van, az t csak a k i a d ó h i v a t a l u n k -
ban ( S z e n t I m r e ucca 1 s z á m ) 
alatt , m i n t i l l e tékes szervnek j e -
lenteni s z í v e s k e d j e n e k , hogy m i 
a p a n a s z u k a t h a l a d é k t a l a n u l o r -
vosolni t u d j u k . 

E g y b e n t isz te le t te l f e l k é r j ü k 
e lő f i ze tő inket , h o g y az e lő f i ze -
tési n y u g t á k a t h a l a d é k t a l a n u l 
k i e g y e n l í t e n i sz íveskedjenek , 
hogy a lap kézbes í tés a k a d á l y t 
ne s z e n v e d j e n . 

— A z o lasz k o r m á n y értesítette 
a római szovjet követet, hogy haj-

landó az olasz — szovjet légiforga-

lom helyreállítására. 

— A n g l i a jegyzéket intézett a 

lengyel kormányhoz, amelyben ki-

fogásolja, hogy minden párt élvez 

Lengyelországban egyenlő szabad-

ságjogokat. 

Az iparosok 
kereseti és jövedelmi 
„adóközösségi* rendszeréről 
Az Ipartestület székháza hétfőn 

igen forgalmas és népes volt. Dél-
előtt dr. Sólyom János szentesi adó-
tisztviselő tartott értékes előadást, 
ismertetve a kereseti és jövedelmi 
„adóközösségi" rendszert, mely sze-
rint az egyes ipari szakmák adókö-
zösségbe tömörülhetnek és adóikat 
együttesen fizethetik az adóhivatalba. 
Az előadást vita és megbeszélés kö-
vette Az a vélemény alakult ki, 
hogy az adóközősséget még e hó-
napban meg kell alakítani és beje-
lenteni a szegedi pü. Igazgatóság-
nak. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala 
felhívja az érdekelt szakmák figyel-
mét, hogy legkésőbb e hó végén 
tartsanak szakosztályi ülést. 

Az angol rádió hibáztatja 

Tatareszku támadását 

Az angol rádió spanyolnyelvű 
külpolitikai magyarázója a párizsi 
békekonferenciáról szóló beszámoló-
jában kiemelte, hogy a békekonfe-
rencia delegátusa között kínos visz-
szatetszést keltett Tatareszku román 
külügyminiszternek Magyarország 
elleni kirohanása, amellyel az öt volt 
csatlós állam közül a leggyengébbet 
akarta mégjobban sújtani. 
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Ország - Világ 
Baján müvész-telep létesül. 

A dombovári Nemzeti Bizottság 
tiltakozott a csehszlovák követelések 
ellen. 

Orosházán alsó- és középfokú 
tűzoltó tanfolyamokat rendeznek. 

A spanyol ügyben összehívott pá-
rizsi szocialista kongresszuson 18 
állam képviselteti magát. 

A francia kormány elhatározta: a 
termeléstől függetlenül nem emeli a 
kenyérfejadagot, hogy a fölösleggel 
hozzájárulhasson a világ-ínség eny-
hítéséhez. 

A jugoszláv kormány visszahívta 
az athéni jugoszláv nagykövetet. 

Ernest Feisst, Svájc magyarországi 
követévé nevezték ki. 

Magyarországra jön az UNRRA 
vezérigazgatója. 

Gerő Ernő, közlekedésügyi mi-
niszter mint a magyar békedelegáció 
helyettes vezetője Párizsba útazott. 

Amerikai jegyzék 

Belgrádban 
A bécs—udinei utasszállító repü-

lőgép szombaton este segélyjeleket 
adott le. Felkutatására kiküldtek egy 
brit képet, de az nem talált az ame-
rikai repülőgép nyomára. Az ameri-
kai gépet utoljára Klagenfurt fölött 
látták. A gép eltűnésével kapcsolat-
ban az Egyesült Államok kormánya 
jegyzéket intézett a jugoszláv kor-
mányhoz. Az amerikai jegyzék fel-
kérte Belgrádot, hogy tartsa tiszte-
letben a rossz időjárás miatt esetleg 
eltévedt amerikai repülőgépek jogait. 

B-lista revíziója 
A közszolgálat körében végrehaj-

tott elbocsájtásoknak kivételes ese-
tekben történő felülvizsgálását teszi 
lehetővé egy nemrég kiadott rende-
let. Ezzel kapcsolatban a miniszter-
elnökség figyelmezteti az érdekelte-
ket, hogy csak azokat az előterjesz-
téseket lehet a felülvizsgálatnál ér-
demi tárgyalás alá venni, amelyeket 
az illetékes szakminiszter a Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Frontba tö-
mörült valamennyi politikai párt or-
szágos központja, vagy a Szakszer-
vezeti Tanács terjesztett elő. 

Angol-egyiptomi 
tárgyalások 

Az angol-egyiptomi szerződés fe-
lülvizsgálására vonatkozó legutóbbi 
angol javaslatot elutasították. Az el-
utasító választ az egyiptomi minisz-
terelnök személyesen adta át az an-
gol delegáció vezetőjének. 

Legújabb kairói taviratok szerint 
az egyiptomi kormányban válság 
tört ki, amelynek oka az, hogy a 
miniszterelnök együtt kíván működni 
az angolokkal, viszont a küldöttség 
többi tagja nem híve a megegye-
zésnek. 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 
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— Hibaigazítás. Lapunk keddi 
számában megírtuk, hogy a szentesi 
kereskedő küldöttsége szóvátette Ries 
elvtárs, igazságügyminiszter előtt egy 
a kereskedő egylet élén álló személy-
nek a kereskedő társadalomra nézve 
kártékony működését. Ez az értesü-
lés téves, mert a küldöttség a ke-
reskedő egylet egyik volt vezetője 
ellen emelt kifogást. 

— Masaryk csehszlovák külügy-
miniszter Párizsban kijelentette, rö-
videsen hazautazik a csehszlovák 
fővárosba, hogy kormányával a cseh-
szlovák kisebbségi kérdésről tárgyal-
jon. 

— Gruber osztrák külügyminisz-
ter kijelentette, hogy Ausztria nem 
kéri Del-Tirol visszacsatolását. 

— Felmondólevél nélkül bocsájt-
ják el a B-listás köztisztviselőket — 
közlik illetékes helyről. 

— T u k á t fe lakasz to t ták . Tuka 
volt szlovák miniszterelnököt és kül-
ügyminisztert kedden hajnalban Po-
zsonyban kivégezték. 

— Elítélt rendőrök. Debrecen-
ből jelentik : Az ítélőtábla most fog-
lalkozott Nagy Dezső, Pataki Elek és 
Bak Sándor rendőrök bűnügyével. A 
három rendőr két szekér búzát, hét 
szekér tengerit kobozott el jogtalanul 
és használt fel saját céljaira. A tábla 
Nagy Dezsőt három, Patakit két és 
fél évi fegyházra, Bak Sándort pedig 
öthónapi börtönre ítélte. 

— Szentes ú j sz ín igazga tó ja 
A hivatalos lap keddi száma közli, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter az 1946/7 színi évadra a 
szentesi színházra Hámory Aladár 
színigazgatónak adta ki a játszási 
engedélyt. A színi kerülethez tartoz-
nak Csongrád, Kisújszállás, Karcag, 
Nagykőrös, Rákospalota és Abony. 
A színikerület megállapításából na-
gyon gyenge társulatot sejtünk, mert 
csupa olyan városok vannak Szen-
tes mellé beosztva, ahol a színészet-
nek nem termett sohasem babér. 

A közellátási miniszter 

az állat- és hús-

beszolgáltatásról 

A szovjet hadvezetőséggel történt 
megállapodás szerint az idei tavaszi 
és koranyári fizetéseken túl semmi-
féle rendkívüli állatfizetést nem sza-
bad teljesíteni — jelentette ki Bá-
rányos közellátási miniszter a kü-
lönböző rémhírekre válaszolva. 

Az ezévi húsbeszolgáltatási köte-
lezettségbe a Vörös Hadsereg ré-
szére történő és jóvátételi beszolgál-
tatások beszámítanak. Ahol még fo-
lyik az állatigénybevétel, az nem 
újabb kivetés, hanem az elmaradt-
nak az utólagos összegyűjtése. 

Bartha Mihály : f j - . i 
Legyen szocialista a kereskedő is! 

Nyugodtan lehet 
fürödni 

Napok óta az a hír járja a várost, 
hogy a sportuszoda vize fertőzött, s 
többen kiütéseket és más hasonló 
bőrbetegségeket kaptak a fürdés 
után. Illetékeseknél érdeklődtünk 
ebben az ügyben és azt a felvilágo-
sítást kaptuk, hogy a hír nem felel 
meg a valóságnak. Az úszómeden-
cét éppen úgy tisztítják és fertőtle-
nítik, mint évekkel ezelőtt. A vizet 
hetenként háromszor váltják, a me-
dencét 10 naponként mésszel fer-
tőtlenítik. Merő kitalálás tehát az, 
hogy a strandfürdő vize fertőzött. 

A Szociáldemokrata Párt minden 
dolgozót támogat, dolgozónak tekint-
jük a becsületes kereskedőt is. Pár-
tunk kereskedő frakciója az ő érde-
keiért küzd. A szocialista kereskedő 
problémáiról és céljairól nyilatko-
zik Bartha Mihály elvtárs, a frakció 
elnöke. 

Barátságos arccal 

fogad bennünket és már röpíti is 
felénk a kérdést: „Mivel szolgálha-
tok?" Felvilágosítjuk. — Belenyug-
szik!? — Ha már nem vásárolnak 
az eltársak, de hogy mégis vigyenek 
valamit tőlem, hát nyilatkozom. 

Nehéz napok jártak 

bizony ezideig felettünk gonddaltelt 
volt az életünk. Mi mindig fillérekre 
dolgoztunk, de az infláció ideje 
alatt nemigen lehetett fillérezni. Még 
most is érezzük hatását, hiszen majd-
nem mindenünket feláldoztunk, hogy 
megmaradhassunk. A reményt azon-
ban nem veszítettük el. Vártuk az 
időt, hogy ismét szolgálatára álltas-
sunk vevőinknek. 

Az idő elérkezett 

és ismét a régi mederben kezd a 

kiskereskedők élete folyni. A pénzünk 
értékállóságát mi is elősegítettük Árut 
szereztünk be, hitelbe vásároltunk 
sokszor még azt is ajánlottuk, ami 
nem volt, csakhogy a biza om visz-
szatérjen pénzünk iránt. Megtettünk 
minden lehetőt és most mondhatjuk 
érdemes volt. 

Vannak nehézségek is 
Nagy baj nálunk a kiskereskedők-

nél a megfelelő tőke hiánya. Nem 
tudunk versenyre kelni a nagytőké-
vel és annak hatalmával. A nagy-
kereskedő sok tekintetben előnyö-
sebb helyzetben van, mint mi. Az 
pénzével elintézhet rövid idő alatt 
olyan akadályokat, melyet nekünk 
kiskereskedőknek, csak évekig tartó 
munka árán sikerül kiküszöbölni. 

Kereskedő frakció 

keretein belül kívánjuk érdekeinket 
megvédeni és panaszainkra az or-
voslást megkapni. E: a frakció te-
hát nem konkurencia akar lenni a 
kereskedők egyletével szemben, mint 
egyebek már hangoztatták, ha-
nem híd akar lenni, az összekötíetést 
akarja kiépíteni a pártunk és a ke-
reskedők közöt, — fejezte be Bartha 
elvtárs. 

Gyapjúmosást bérmilyen mennyiségben 
vállalok kilóiét 80 fillérért. Érdeklődni lehH 
Dézsó-lotónál Petőii u. 2 638 

Zsidóellenes kilengések 
Pozsonyban 

A csehszlovák belügyminisztérium 
hivatalos közleménye szerint Szlo-
vákiában sok magyart tartóztattak le 
a Pozsonyban és más szlovák vá-
rosokban augusztus elején lezajlott 
zavargások és zsidóellenes kilengé-
sek miatt. A jelentés szerint a szlo-
vákiai kilengések közvetlen össze-
köttetésben vannak a magyarországi 
zsidóellenes kilengésekkel, amelye-
ket Magyarországon fasiszia elemek 
szítanak. A Magyar Távirati Iroda 
ehhez a hírhez hozzáfűzi, hogy a 
cseh jelentés valószínűtlennek hang-
zik és furcsán hat, mert pozsonyi 
hírek szerint e hónap elején Po-
zsonyban is és másutt is sorozatos 
magyar és zs-dóellenes tüntetések 
voltak. Nem valószínű tehát, hogy 
a szlovákiai tüntetések Magyaror-
szágból kaptak volna tápot. 

S A K K 

Anyakönyvi hírek 

1946 aug. 10—17 

Születések: Farsang Márta Anikó, 
Makai Mócz János, Berezvai Erzsé 
bet, Harnus Katalin, Táborosi Jó 
zsef, Paop László Gyul*, N ivinszki 
Anna, Burják István, Kerekes Jó 
zsef László. Dékány Judit Márta Ka-
talin, Erős Erzsébet. 

Házasság: ifj. Ujj Mihály—Halász 
Jolán, Öze István Hajdú Julianna, 
Őze Ferenc—Szüle Erzsébet, ifj. Dó-
czi Gábor—Kovács Ilona, Lénárt 
István—Ambrus Etel, Kiss Imre— 
Sülyös Julianna, Szűcs Imre—Nyíri 
Julianna, ifj. Vaczkó István—Bihari 
Erzsébet. 

Halálozás: Molnár Mihályné Kuli 
Mária 46 éves, özv. Dömsödi Mi-
hályné Bugyi Berta 73 éves, ifj. Ge-
ra István 37 éves, Kovács Lajos 49 
éves, Pápai Sándor 72 éves, Biró 
János, Molnár Eszter 2 hónapos, dr. 
Személyi Kálmán 62 éves, Vincze 
János 48 éves. 

Lézár Vilmos utca 17 szám alatt egy jó 
l e j f t s t e h é n van eledó. 
30—40 hold kukoricát ke-
resek rész-törésre. ny 

Tehetségkutató sakkversenyt ren-
dez a sakk kör szep.ember l.-i kez-
dettel. Jelentkezhet minden kezdő és 
haladó sakkozó. A versenyre a 
Sakk-Körben (Ref. Kör udvarhelyi-
ség) lehet jeleníkezni minden este 
8 óra után. A győztes „Szentes if-
júsági sakkbajnoka" címet nyeri el. 
A rendezőség felhívja jelentkezésre a 
R. K. I. E./K. L. É., Gimnazista S. 
K , gazdasági iskola és cserkész 
egyesületek volt sakkozóit. A kez-
dők S7ámára négyhetes dijmentes 
tanfolyamot tartunk. 

S P O R T 
A budapesti Törekvés — Szentesi 

MAV szombat estére hirdetett mér-
kőzése közbejött akadalyok miatt 
bizonytalan időre elmarad. 

Szentes i M Á V — B é k é s c s a b a i M Á V 
b a r á t s á g o s m é r k ő z é s 

Hosszú szünet után újból Szente-
sen játszik az általunk olvan elő 
nyösen ismert BMÁV csapata a 
sz'.nt'sí vasutasok bajnoki rajtra ké-
szülő csapatával. A MAV legerősebb 
csapatával: Zsoldos — Orgovány, 
K- ós, — Magy r, Busái, S^ós — 
Fazekas, Juhasz, Váradi (1) Hankiss, 
Szalay áll ki a mérkőzésre. Érde-
kessé az összeállításnak Váradi kö-
zépcsatá-játéka. A mérkőzés este 6 
órakor kezdődik. 

Szép e r e d m é n y t é r tek el úszóink 
Budapes ten . 

A budapesti országos úszóbajnok-
ságok során a szentesi úszók ismét 
gazdagították hírnevüket. A 3x200-as 
ifjúsági gyorsúszó csapat Eszes, Ar-
gényi és Hotváth összeállításban 
csak két karcsapás különbséggel 
lett második, maga mögött hagyva 
az ország több nagvnevü és komoly 
eredményt elért ifjúsági csapatát. 
Banki szép úszással szintén máso-
dik lett. Különösen nagy sikere voit 
a kis Timotity Magdának, aki 20 
versenyző nagy küzdelméből a ne-
gyedik helyet verekedte ki magának. 

E versennyel lassan befejeződik 
az idei úszóélet. A pó óc sapat és 
pár úszónk jelenleg a Dunántúl vá-

rosait járja. Mint az ország legjobb 
vasutas csapata Győr, Sopron, Szom-
bathely, Pécs, Kaposvár és Siófok 
úszóival méri össze erejét és remél-
jük szép útjukat, melyet jutalmul 
kaptak eredményes szereplésükért, 
siker koronázza. 

Rádió 
B u d a p e s t I . a u g u s z t u s 23. 

6.45: Reggeli t >rna. 7: Hírek. 7.20: 
Az Áttelepítési Kormánybiztosság 
közleményei. 7.30: Reggeli zene. 8: 
Asszonyok világhíradója. 8.15: Hang-
lemezek. 9: Kollár Enka zongorázik. 
10: Hírek 10.10: Hanglemezek. 10.30: 
Rádióiskola. 12: Déli harangszó, hí-
rek. 12.15: Kiimkó Albert kürtszá-
mai. 12 40: Halál a művészetben. 13: 
Badacsonyi György magyar nótákat 
énekel 14: Hírek. 14 10: Vöröske-
reszt közlemények. 14 20: Sovinszky 
László szalonzenekara. 15.15 Rádió-
iskola. 15.55: Műsorismertetés. 16: 
Hírek. 16.10: Hanglemezek. 16.45: 
Gyermekbarátok műsora. 17: Szak-
szervezeti híradó. 17.05 Juzz-zon 
goraszámok. 17.45: Sportközlemé-
nyek. 18: Hírek. 18.05: Vöröskereszt 
közlemények. 18.15: Tito Schipa 
énekel. 18.30: V iághiradó. 18.45. A 
Magyar-Szovjet Müvelődesi Társaság 
hangversenye. 19 30: Falurádió. 20: 
Hírek. 20 20: A Rádiózenekar ját-
szin. 21.40: Párisi híradó. 21.50: 
Hirek oroszul. 22: Hírek. 22.20: Mű-
sorismertetés. 22 25: Vöröskereszt 
köz emények. 22 35: Hanglemezek. 
23 10: Hí ek angolu'. 23.20: Hírek 
franciául 23 30: Hanglemezek. 

Pályázati hirde mény 

Szentes m. város tanonciskola 
felügy lő bizottsága a város által 
fenntartott szakirányú iparos és ke-
reskedő tanonciskolánál üresedésben 
levő egy cipész, egy férfiszabó és 
egy épitőipari szakrajz, kereskedő 
tanonciskolában egy közismereti óra-
adói allásra pályázatot hirdetek. 

Az óraadók a M. 1. M. megálla-
pított óradíjban részesülnek. (Jelen-
leg 2 80 forint egy óradíj) 

Pá yázati határidő 1946 augusztus 
31-én déli 12 óráig. 

Kérvények a felügyelő bizottság-
hoz cime/ve az igazgatónak 1 ker. 
Mátéffy F. u. 12 sz. alatt nyújtandó át. 

Az érdeklődők és pályázók ugyan-
itt kapnak felvilágosítást a felmerülő 
kérdésekben. 

Szentes, 1946 augusztus 19. 
Hajdú József 

22-25 felügy. biz. elnök 

Faszén, mész, cement 
köpor és budai föld 

FORINTÉRT 
T r a j n á l , G ö r ö g - u d v a r 

A s s z o n y o m ! Ne hanyagolja el ma-
gát, hozassa rendbe Túrinál a haját, 
üzlet Rákóczi F. u. 1 szám. 

Főszerkesztő: Sima László. 

Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Szerkesztő bizottság : w „ 

Dr. Solti László, Lendvay I s ü án , 

Vojníts Qéza, Pintér Győző. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 

Nyomta a .Barátság ' nyomda kft. 

Felelős nyomdavezető: Csernus L. Imr® 




