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Megjelenik hétíő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

A beszéd csak a 
szó fia 

álliija egy igen bölcs magyar köz-
mondás, ami azt is jelenti, hogy üres 
légrezgés épen olyan könnyén lehet, 
mint megtévesztő hazugság. A be-
széd semmi más, mint több keve-
sebb egymásután következő szó, ész 
és értelem nélkül sokszor, de sok 
esetben súlyos, nagy, megrengető 
hatással és nemritkán hazugságok 
mézes-mázos és gyilkosteljessége. A 
szó elrepül, állítja a latin közmon-
dás, de ennek nem az a jelentése, 
hogy a szó elvész a semmiben, ha-
nem az, hogy a kimondott szót a 
becstelen annyiszor és úgy változ-
tatja át, ahányszor arra szüksége 
van . . . És ne feledjük, hogy van-
nak szavak, illeívé beszédek, ame-
lyeket nem a nyilvánosságnak szán-
nak és amelynek pont az ellenkező-
jét teszik közé rádión, vagy ujság-
hasábokon. 

Nekünk most nagyon tanulságos 
lecke adatott arról, hogy mit jelen-
tenek a beszédformába öltözött sza-
vak. Igaz, hogy a magyar s rs már 
nem először fordította sorsunkat a 
szavakon keresztül válságos helyzet-
be s nem első eset, hogy tekinlély-
nek és tisztelegek örvendő állam-
férfiak, vagy politikusok merülnek el 
a mocsárban, mert a beszédjük, amit 
a nyilvánosságnak mondüttak, a ha-
zugságok végeláthatatlan láncolata 
volt . . beszédjük csak a hazudott 
szavak fia volt 

Háruin jegyzőkönyv feks?.M előt-
tünk, amely tanúságot tesz arról, 
hogy iftit ér a szó, mi igazi értelme 
van a beszéd) eK. Amikor a koalí-
cióban tömörült pártok kCzt első Íz-
ben merült föl az a jogos aggoda-
lom, hogy a parlamenti többséget 
alkotó kisgazdapártban sok a reak 
ciós elem s a többségi párt tagjai-
nak jelentékeny résie minden egyes 
alkalommal ellenzék módjára visel-
kedik a koalíciós kormánnyal szem-
ben, akkor a miniszterelnök, Nagy 
Ferenc, a nyilatkozatok és erélyes 
kijelentések egész sorozatában han-
goztatta, hogy megtisztítja a pártot 
s hogy a parlamenti többség hiven 
és becsületesen szolgálja a demok-
rácia ügyét . . . A szavak erélyesek 
toltak, de az eredmény alig volt 
vöbb a semminél. Azaz, mintha az 
elhangz ott szavakra érkezett volna 
meg a kézzel megfogható cáfolat, 
leleplezték a magyar köztársaság 
megdöntésére szervezett összeeskü-
vést — és kitűnt, hogy az összees-
küvők csaknem kivétel nélkül a kis-
gazdapártból kerültek ki. 

Az összeesküvés leleplezése meg-
rendítő volt s a miniszterelnök újból 
egymáshoz rakta a szavakat, a sza-
vakból megszületett a szó fia . . . 
és akkor az orosz katonai parancs-
nokság letartóztatta a kisgazdapárt 
országos titkárát, Kovács Bé'át, 
megalakult a Sulyok-párt, Nagy Fe-
renc fia Amerikába ment, a lánya 
— mellesleg megjegyezve Saláta 
Kálmán menyasszonya, — Svájcba 
költözött — és kevéssel ezután Sa-

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Többszáz munkanélküli fötdmuukás 

kérte a munkák m e g i n d í t á s á t 

Rövidesen megérkezik a vármegye 
munkanélküliéi számára kiutalt összeg 

Tegnap délelőtt többszáz föld-
munkás munkanélküli vonult fel a 
vármegyeháza elé és egy küldöttsé-
get bocsájtottak az alispánhoz, mely 
sürgős segítséget kért a föld mun-
kásság támogatására. A kü'döti ég 
vázolta a földmunkásság mai nehéz 
helyzetét, feitárla ad a nyomort, 
mely e társadalmi rélegct .sújtja. 

Tarthatatlan a földmunkás 
ság helyzete, nincs kenyér, 
nincs kereset és a legna-
gyobb nehézség előtt ál-

lanak. 
Sérelmezte a küldöthég, hogy 

mezőgazdasági munkára egyes nagy-
ga dák nem veszik fel őket, a mun 
kak'zveíftés megkerülésév 1 idege-
neket alkalmaznak A küldöttség 
kérte nz alispánt, 

szólítsa fel a helybeli gaz-
dákat helybeli munkások 
szerződtetésére, a munka-
közvetítés megkerülését pe-
dig a legszigorubba bün-

tesse. 
Az alispán fogadta a kü'döttséget 

és nyomban fel akr.rta verni a kap-

csolatot a helybeli Parasztszövetség-
gel és a Kisgazdapárt helyi szerve-
zetével. Ezek azonban nem tartóz-
kodtak székházukban. 

Dr Kunszeri Béla alispán ezután 
személyesen ment ki a munkások-
hoz : 

— Ismerem a földmunkásság ne-
héz helyzetét — mondotta —- saj-
nos a munkásságnak úgyszólván 
könyörögni kell a munkáért. 

Közölte, hogy Révai József nem-
zetgyűlési képvi-előt ittléte alkalmá-
val megkérte, járjon el a Gazdasági 
Főtanácsnál, hogy Csongrád vár-
megye munkanélküliéi, a föld- és 
épitőmunkásság nagyobb segélyt 
kaphasson. Révai József tegnap te-
lefonon értesítette az alispánt, h.ogy 
a szükséges lépéseket megtelte a 
Gazdasági Főtanácsnál és 

a legrövidebb időn belül 
kiutalják a munkanélküliek 
foglalkoztatására szükséges 
összegeket. Az alispán nyom-
ban utasította az Államépi-

tészeti Hivatalt, a városi 
mérnöki hivatalt a megindu-
landó munkálatokkal kap-
csolatos tervek elkészítésé-
re. A kész terveket ma reg-
gel Karácsonyi Ferenc főis-
pán juttat ja el az illetékes 

minisztériumba. 

Közölte még az alispán a felvo-
nult muvKanélkü!iekkel azt is, hogy 

táviratot' intézett a minisz-
terelnökhöz, a Gazdasági 
Főtanácshoz, az újjáépítési 
minisztériumhoz, hogy sür-
gős intézkedés tétessék a 
s z e n t e s i munkanélküliség 

megszüntetésére. 
A földmunkásságnak igaza van, 

én magam is azon vagyok — hogy 
mindenben segitsek 'ihol csak tu-
dok —- mondotta befejezőül dr Kun-
szeri Béla alispán. 

A munkásság a választ tudomá-
sul vette, majd a küldöttséget meg-
bízta a Parasztszövetség és a Kis-
gazdapárt aronnaii felkeresésével. 

A két munkáspárt 
vasárnapi nagygyűlései 

Tiszta választásokat akarunk, de új választójogi törvénnyel — 
A magyar demokrácia egyetlen, szilárd alapja a két munkáspárt 

A magyar politika válsága nem 
oldódott meg véglegesen. A Kisgaz-
dapárt válsága sem oldódott meg 
a most bekövetkezett változással. 
Végleg tiszta helyzetet kell teremteni 
a politikában. Ezért hirdetjük, hogy 
a magyar politikai válság egyetlen 
megoldása az uj választás. Kérdez-
zük meg a népet, hogy mit akar: a 

multat, a parazita bankárok és tőké-
sek népellenes uralmát, vagy a jövőt, 
a szabadságot, a boldogulást és a 
demokráciát. ítéljen a nép, mi tisz-
teletben tartjuk a nép döntését. Uj 
választásokat követel a Szociáldemo-
krata Párt s ehhez a követi léshez 
csatlakozott a Magyar Kommunista 
Párt is. 

Ennek a jegyében zajlottak 
le a két munkáspárt vasár-
napi nagygyűlései szerte az 

országban. 
Tiszta választás lesz — mondotta 

Szakasits elvtárs 
Mosonmagyaróváron 

Szakasits Árpád elvtárs miniszter-

láta Kálmán Svájcba szökött . . . 
A szavakból újfent beszédek lettek 
és Nagy Ferenc rendületlenül szóno-
kolt demokráciáról, köztársaságról 
és mindenről, ami az ő szájára il-
lett . . . de egyszercsak bekövetke-
zett a mese vége, a miniszterelnök 
ur is elment Svájcba . . . 

Nincsen tovább. Nem is lehet, mert 
hiszen Nagy Ferenc üdülésre való 
utazása már szökés volt a szavakból 
összerakott hazugságok miatt. . . 

Nagy Ferenc se volt más, mint a 
magyar paraszt, a magyar kisgazda 
éppen olyan közönséges és hitvány 

árulója, mint a somogymegyei Szabó 
István, aki képviselövaiasztói kerülete 
után kapta meg a megkülönböztető 
.nagyatádi" előnevet . . . A Kisgaz-
dapa.t régi vezére a földreformnál 
egyszerűen eladta a kisparasztot. Az 
1920-as földreform nem reform volt, 
hanem alávaló csalás . . . Azt a 
szobrot, amit a magyar paraszt áruló-
jának, a nagyatádinak nevezett Szabó 
Istvánnak emeltek, le kell, hogy 
döntse a most földhözjutott paraszt, 
mert az a szobor az árulás, a hazug-
ság, a csalás és hitványság megdi-
csöitése.i 

Itt vagyunk a második árulónál... 
Hazug szavakból lettek az ő beszédei 
is . . . Nagy Ferenc is befejezte... 
és megdöbbenve állapítjuk meg, hogy 
a magyar parasztot mindig becsapta 
mindenki s szeretnők rá figyelmez-
tetni, hogy ébredjen a hazug bűv-
körből, érezze, lássa és tudja, hogy 
csak kihasználják a hatalomra való 
emelkedés érdekéből . . . Gondolkoz-
zék és jöjjön velünk: a szocialista 
állam parasztja az lesz, aminek lennie 
kellene, felszabadult, boldog dolgozó, 
aki munkája gyümölcsét csakugyan 
maga élvezi. Erdy Antal 
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ítéljen o népi 
Az uj választások követelésével a 

legdemokratikusabb megoldást ve-
tette fel a SzociáldemoKrata Párt, 
hogy végleg elejét vegyük a soro-
zatos belpolitikai válságoknak s 
biztosítsuk a nemzet béké?, szociá-
lis fejlődését. 

Jól láthattuk már hónapok óta, 
hogy a rövid ideig tartó fegyver-
szünetek, sőt az utóbbi időben már 
a nép rovására és a demokrácia 
kárára kötöit Kompromisszumok 
Wwrelő.ti csendet jelentő, fojtogató 
légkörében produktív munkát vé-
gezni a lehetetlenséggel határos. Kö-
zel három esztendő óta végzi a 
maga álcbzatos, csodálatraméltó 
rffunkáját a magyar paraszt, mun-
kás és értelmiségi, — dolgoznak, 
termelnek és a boldogabb jövő el-
érésének bizios tudatában viselik 
az embertelen terheket. Közben a 
reakció magatartása egyre arcátla 
nabbá vált és a Kisgazdapártba be-
furakodva az, utóbbi időbea már 
odáig vetemedtek, hogy nyiílan 
haneozlat'ák: a fék szerepét kíván-
ják játszani az ország többségi párt-
jával. Hol vagyunk pedig még attól, 
amit hirdetünk és amit Debrecenben 
a Kisgazdapárt j s magáévá iett, 
hiszen erre az alapra épült fel a 
koalíció — igen, hoi vagyunk még 
a dolgozók életnívójának egy magas 
fokon történő stabilizálásától, ame>y 
a demokrácia beteljesülését jelen i. 
S a reakciónak, amely a Kisgazda-
párton keresztül legalitást nyert, 
már az eddig elért eredmények is 
túlontúl elegendőek voltak, már 
megálljt parancsoltak, csak azért, 
hogy utána fokról fokra lassan, de 
biztosan megsemmisítsék a demo-
kratikus vivmauyokat, s végül kö-
nyörtelenül visszataszítsák az or-
szág dolgozó népét a rabszolga-
ságba s az elmúlt 25 eszte dő 
legsöléiebb munkásnyomorát stabi-
lizálják ismét ebben az országban. 

S amikor most, mindezek nviltan 
és világosan feltárulnak a demo-
kratikus közvelemény előtt, akkor a 
dolgozók be fogják azt is látni, 
hogy közel három esztendős erőfe-
szítésük ellenére miért riem tudnak 
efjuíni odáig, ameddig ei akartunk 
jutni s miért nem valűsi.hattuk meg 
azokat a célkitűzéseket, amelyeket 
mi szociáldemokraták, a dolgozó 
kise nberek felemelése . érdekében 
eddig az időpontig már él akartunk 
érni. Akik józanul és tárgyilagosan 
mérlegelik az eseményeket, azok 
nem hibáztathatják a magyar bal-
oldalt, nem törhetnek lándzsát a 
munkáspártok fölött s nem hibáz-
tathatják első sorban a d Igozók 
érdekeiért legkövetkezetesebben és 
75 esztendő óta harcoló szociálde-
mokrata pártot. Sőt, éppen ellenke-
zőleg, amikor tudomást kell szerez-
nünk arról, hogy az ország több-
régi pártja vezetésben úgyszólván 
teljes mértékben a reakció játszotta 
a főszerepet, és a demokratikus 
magyar kormány miniszterelnöke is 
fasiszta összeesküdő volt, akkor a 

elnökhelyettes, a Szociáldemokrata 
Párt mosonmagyaróvári nagygyű'é-
sen mondott beszédet, mintegy 10 
ezer főnyi paraszt és munkás elCtl. 
Nagy Ferencet is megszédítette a vá-
lasztási győzelem, — mondotta — 
és nagy hiba volt, hogy a többség-
ben elenyészett a paraszti tömegek 
ereje és befolyása. Aszfalt-kiagazdák, 
ügyvédek, volt nagybirtokok haszonél-
vezői ugrottak az élre, s a régi de-
mokratikus kisgazdáknak egyre hal 
kabb lett a hangjuk. 

Mi nem akautnk felfordulást és 
nem is engedjük, hogy itt felfordulás 
tegyen. A nép itéletéPmég akkor is 
tiszteletben tartjuk, ha a nép vélet-
lenül tévedett, 

mert számítunk arra, hogy 
tévedését ö n m a g a fogja 

7 helyrehozni. 
A munkáspártom ebből a válságból 
nem akartak hasznot huini. Minde-
nütt biztosítottuk a nyugalmat és a 
rendet. A vátságot a legszigorúbb 
alkotmányosság . figyelembevételével 
oldottuk nieg s ez megcáfolja a kül-
földi és belföldi rémhíreket. Mi szo-
ciáldemokraták, m i n d e n erőszakot 
gyűlölünk és megvetünk, de ez nem 

jelenti azt, hogy birkák módjára en-
gedjük magunkat iemészárolni. 

A magyar politika válságát 
szavazócédulákkal f o g j u k 
megoldani, de ha bárki erő-
szakot kisérelne meg velünk 
szemben, megismerkedik a 
dolgozo munkások öklével 
és a parasztok kaszájával. 

Ries István 
kelenvölgyi beszéde 

Kies István elvtárs igazságüp.ymi-
nî y.ter a kelen völgyi Szociáldemo-
krata Párt gyűlésén mondott beszé-
det. Hangoztatta, hogy követeljük az 
uj választások kiirását, de az uj vá-
lasztásokat természetesen az uj vá-
lasztójogi törvény alapján kell lefoly-
tatni. Az uj választójogi törvénynél 
nem annak kell a főszempontnak 
lenni, hogy ki kap, hanem hogy ki 
nem kap választójogot. És itt nem 
pocicióharcról, hanem élet-halál kü*-
delémrő! van szó, amelyei a magyar 
dolgozóknak kell megvívnia. Tudo 
másul kell venni mindenkinek, hogy 
az az alap, amelyre a demokráciát 
fel lehet épiieni, csak a két munkás-
párt. 

Rákosi Mátyás Bugacon 
Rákosi Mátyás elvtárs miniszterei-

elnökhelyettes Bugacon mondott be-
szédet, a Magyar Kommunista Párt 
nagygyűlésén. A? uj miniszterelnök 
iránt bizalommal viseltetik a Kom-
munista Párt — mondotta — s fel-
tételezi róla, hogy egészen másként 
fogja kezelni az összeesküvőket és a 
demokrácia ügyét, mint Nagy Ferenc. 
Meggyőződésünk, hogy ezentúl sok-
kal egészségesebb és bensőségesebb 
lesz együttműködésünk a Kisgazda-
párt dolgozó paraszti elemeivel. A 
külföldi rágalmakról szólva kijelen-
tette, hogy itt semmiféle államcsíny, 
vagy zendülés nem történt, csupán 
leleplezték a miniszterelnököt, aki 
részese volt az összeesküvésnek és 
aki felelőssége és bűne tudat'ban 
nem mert visszajönni a magyar bí-
róság elé. Szerencsére ma már ritkák 
azok az idők, amikor vá?falak om-
lottak össze trombitálástól, mint a 
Biblia irja Jerikó tünetéről . Attól, 
hogy Londonban, vagy Páriában mit 
hazudnak az újságok, a magyar nép 
nem hagyja magát befolyásolni és 
nyugodtan eltávolítja mindazokat, 

akik visszafelé akarják fordítani az 
idő kerek é. 

Révai József Szentesen 
Révai József elvtárs, a M?gyar 

Kom nunista Párt vezetőségi tagja, a 
Szabad Nép főszerkesztője,vasárnap 
ü -íelött nagy beszédben ismertette 
Szentes dolgozó népe e'őtt a belpo-
litikai helyzetet. Nagy Ferencről szólva 
kijelentette, hogy aki a népből iön 
és elhagyja a népet, az rosszabb, 
mint az uri ellenség. Kifejezte azt a 
reményét, hogy az uj kormány uj 
korszakot nyit meg a magyar d<* 
mokrácia fejlődésiben. Hangoztatta, 
hogy a munkásság őrködik azon, 
hogy a parasztság na*y pártját és 
vele együtt a nemzett ne vihesse 
romlásba áz uri reakció. A sokez?r 
főnyi hallgatóság, amelynek soraiban 
szép számban vókak szociáldemo-
kraták, parasztpártiak s demokratikus 
kisgazdák is, végig feszült érdeklő-
dessel hallgattá Révai elvtárs nagy-
jelentőségű beszédéi. A gyűlésen 
megjelent Jósz*i Bálinfá Kisgazda-
párt szentesi nemzetgyűlési képvise-
lője is. 

dolgozóknak rá kell jönniök arra, 
hogy hihetetlenek és valóban cso-
dával határosak a?ok az eredmé-
nyek, amelyeket eddig is fel tud-
tunk mutatni. 

S ezek után valóban fel kellett 
vetni a kérdést: érdemes-e tovább 
á dozni, érdemes e vállalni a ma-
gyar dolgozóknak, a nyomorig a 
terheket, érdemes e tovább építeni a 
demokratikus országot, ha nem 
tudjuk, hogy kinek építjük azt. Vál-
laljuk a további áldozatot, de csak 
akkor, ha ezt az országot végre ma-
gunknak építjük fel, s mi formál-

hatjuk ki azt a iárs*dalmi rendet 
amelyben csak a munkának lesz ér-
téke. S erre a kérdésre fog feleletet 
adni a dolgozó nép az elkövetkező 
úi választásokon. Igen, ítélni fog a 
nép s az Ítélet elé mi szociáldemo-
kraták a legnagyobb nyugalommal 
tekintünk. " (Gy. A) 

Nyolc napon belül 
kinevezik a nagy-
bankok miniszteri 
biztosait 

A hivatalos lap vasárnapi számi-
ban rendelet jelent meg, amely ki-
mondja, hogy a rendelet megjelené-
sétől számított nyolc napon belül a 
pénzintézetek I. kúriájába tartozó 
13 bankhoz miniszteri biztost ne-
veznek ki. - A rendelet részletesen 
szabályozza a miniszteri biztos ügy-
körét. A rendelet intézk edik arról is, 
hogy a 13 pénzintézet által kibo-
csátott részvényeket a részvénytu-
lajdonosok vagy birtokosok legké-
sőbb junius 15 ig kötelesek beje-
lenteni. 

Ujabb amerikai 
csapategységek 
szálltak partra 
Olaszországban 

A „República" cimű lap jelentése 
szerint hirek terjedtek el arról, hogy 
a hgu óbbi napokban ujabb amerikai 
csapategység-k érkeztek Olaszor-
szágba s partraszáiltak Nápoly és 
Salerno kikötőjében. 

S z ö v e t k e z e t i 
Közlemények: 

A kisipar részére, inájus hónapra 
a Gazdis^gi Főtanács 2 millió fo-
rint hiteikeretet biztosított. A ipari 
siövetkezetek is részesülnek ebből a 
keretből. A kölcsön iránt; kérelme-
ket az illetékes ipartestületen keresz-
tül kell felterjeszteni. 

Felhívom a Csongrád vármegye 
területen lévő ipari szövetkezeteket, 
hog/ kérelmük másolati p ld^nyát a 
Csongrád Vármegyei Szövetkezeti 
Felügyelőséghez (Szentes, Petőfi- utca 
14 szám) saját é.dekükben sürgősen 
juttassák el. 

Félreértések elkerülése végett fel-
hívom a szfive'kezeiek figyelmét, 
hogy a Kereskedelem és Szövetkezet-
ügyi Miniszter felügyeleti jogkörénél 
fogva a 101 300/1947. K. Sz. M. 
számú rendeletet a szövetkezetek 
nyilvántartásba vételével kapcsolato-
san az összes szövetkezetekre elren-
deli. Ez a rendelkezés tehát vonat-
kozik a szövetkezeti törvény 186. 
paragrafusában felsorolt összes szö-
vetkezetekre is. Ezért felhívom Cson-
grád vármegye területén lévő vala 
mennyi szövetkezetet, hogy bejelen-
tési kötelezettségének 1947. junius 
30-áig tegyen eleget. 

Bejelentési ivek a Szövetkezeti 
Felügyelőségen kaphatók. 

Bútornakvaló diófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 a l a t t 

1. SzociólflemokiPta Kereskedő Kongresszus B u d a p ; s i e ; 
junius 21 és 22-én 

5 0 s z á z a l é k o s u t a z á s i k e d v e z m é n y 



H Í R E K 
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protestáns Kerém. 
Vízállásjelentés: Tisza 2-án 87. Kurca 280 
Hőmérséklet. + 24 fok. 

Időjárás: Fejhős idő, helyenként eső. 
zivatar, a hőmérséklet kissé süllyed. 

Űgveietqi gyógyszertárak« június 1— 
6-ig lile—Szentessy. 

Szabadság Mozgó: Népek ítélő-
széke és az Ifjúság ünnepe. 

— A „Magyar-Szovjet Művelő-
dési Társaság Szen'esi Csoportja" 
f. évi junius hó ^5-én csütörtökön 
(Űrnapján) d. e. 11 órakor a Társa-
ság székházában (Horváth Mihály u. 
10.) évi rendes közgyűlést tart, 
amelyre minden tagját ezúton is 
meghív. 

— Junius hó 14-én hadifoglya-
ink segélyezésére Palotás Imre és 
több fővárosi és helybeli tnüvész 
közreműködésével a Tó>h József 
színházban nagy müvészestet rendez 
a Művelődési Társaság. Műsor után 
tánc. Jegyek előre válthatók a Ró-
zsa illatszertárban (Ady Endre- uíca 3.) 

— Balogh páter lemondott. 
Balogh István miniszterelnökségi ál-
lamtitkár benyújtotta lemondását. 
Értesülésünk szerint a közeljövőben 
lemond Varga Béla, a nemzetgyűlés 
elnöke is. 

— Református egyház vezető-
sége felhívja az építési helyreállítási 
munkái ban részt venni kivánó.meste-
reken hogy juniu , 5 én délután 2 
órára az egyház pénztári hivatalaban 
megjelenni szíveskedjenek .és a mun-
kák személyes megtekintése után az 
esjtleg beadott árajáni uk felett a 
presbitérium fog dönteni. 

— Városi szimfónikus zenekar 
és kamarakórus évadzáró hangver-
senye junius hó 8-án a színház-
teremben. Helyár: 3 forint egységár. 

— Magánalkalmazottak figyel-
mébe. Folyó hó 5-én, d. u 6 ora 
kor a Szakszervezeti Székházban a 
szegedi titkári értekezletről fontos 
beszámoló, minden rag saját érde-
kében jelenjen meg. 

— Legújabb közellátásügyi «mi-
niszter rendelete szerint a csehszlo-
vákiai menekültek az uj termékig 
kenvérgab májukat dézsmamentesen 
őröltethetik. 

Felhívás 

A Szakmaközi Ti kárság felhívja 
az összes husipari munkásokai, hogy 
1947 év junius hó 5-én csütörtökön 
délelőtt 11 órakor fontos megbeszé-
lés véget' a Szakszervezeti Titkársá-
gon jelenjenek meg. 

A megbeszélés tárgya a husipari 
munkások szakszervezetének meg-
alakítása. A Szakmaközi Titkárság 
felvette a k3pcsoIftot Lengyel 'Ká-
rollyal, a husipari munkások szak-
szervezetének volt elnökével és szük-
ségesnek tartja, hogy a szak&erve-
zetet ismét megalakítsuk. Ennek ér-
dekeben kérjük a husipari munká-
sokat, hogy mennél nagyobb szám-
ban jelenjenek meg. 

Felhívás 

Felhívom azon Tiszahidi munká-
sokat, gkik gabona utalvanyaikat ez 
ideig nem váltották ki, a legrövi-
debb időn belől váltsák ki, mert 
utalványokat M. Sz. K. csak junius 
hó 20 ig ad ki. Junius 28 ig ter-
jedő érvényességgel. Ezen időn tul 
utalványokat sem kiadni, sem be-
váltani nem lehet. 

Pecsnik Károly. 

M a g y a r Könyvnap június 4. . 
a KULTÚRA könyvkereskedés sátrában, a görög templom "előtt 

Nagyfontosságú intézkedések: 

fl nyári mezőgazdasági munkálatok 
zavartalan biztosítása érdekében 

A nyári mezőgazdasági munká-
latok zavartalan biztosítása tárgyá-
ban értekezletet tartottak a városháza 
közgyűlési termében. Az értekezle-
ten a vármegyei Gazdasági Felügye-
lőség részéről dr. Vincze Aladár, 
vármegyei gazdasági n. unkaügyi 
felügyelő és Gránicz Antal gazda-
sági felügyelő vetlek részt. Az érte-
kezleten nagyszámmal képviseltették 
magukat a traktortulajdonosok, a 
Földműves Szövetkezetek, a Szak-
szervezeti titkárság, UFOSz és a 
FÉKOSz kiküldöttei. Jelen voltak 
még a közellátás szervei, az alispán, 
valamint a gazdasági rendőrség ki-
küldöttei is. 

Az értekezletet Vajda lmte polgár-
mester nyitotta meg. Ismertette az 
érlekezle« céljait, miszerint a feladat: 
rendes elf gadtiató módon indulhas-
son nieg az új gazdasági esztendő 
a munkaadók ¿s munkások érdekei-
nek kellő figyelembevételével. Kérte a 
íárgysorozati pontokhoz való tárgyi-
lagos és szakszerű hozzászólásokat. 

Az a r a t á s kérdése 
szerepelt az crtekez'et első részében. 

Hogy ti végezzék az aratást, ré-
sziben, általányban, vagy holdszám-
ban. E kérdésben érdemben nem 
d ö n t ö t t az értekezlet. Tekintet-

tel városunkban jólismert nagy mun-
kanélküi ségre csak helybeli munká-
sokkal lehet végezni az aratást. Az 
értekezlet elhatározta, hogy a nyári 
mezőgazdasági munkálatoknál csak 
a szdkbzcrvezclnél nyilvántartott hí-
vatásos földmunkásokat foglalkoz-
tatnak, és csak helybeli munkásokkal 
végeztetnek aratási munkálatokat. 

Az értekezlet második pontja: 
aratógépek használatától tekintsenek 
el, a munkanélküliség csökkentése 
érd» kében. Az értekezlet bár hatá-
rozatilag tilalmat nem mondott ki, 
fel fogja szóllitani a gazdákat, hogv 
minél kevesebben használjanak ara-
íógépet és határozatilag kimondta a 
béraratás eltiltását. 

A cséplés 

Az értekezlet második részében 
a cséplés kérdésével foglalkoztak. Ki-
mondották, hogy a cséplőgépeket in-
dulásuk előít föltétlenül üzemképes 
állapotba kell helyezni, mert aki ezt 
elmulasztja, el lesz tiltva a csépléstől. 
Az értekezlet arra az álláspontra he-
lyezkedett, hogy ennek ellenőrzésére 
egy külön bizottságot fog kijelölni 
és igyekezni fog, hogy a próbacsép-
lést közel a városhoz, tehát a cséplő-
gépek indulásakor végezzék el. 

Félévi börtönre Ítéltek 
egy káriyavető 

szentesi cigányasszonyt 
Ráfael Franciska szentesi cigány-

asszony szokás .̂ zerint tenyérjóslás-
sal kereste kenyerét. Egy napon be-
tért egy dorozsmai Házaspárhoz, 
ahol a. szokástól Htérően nem az 
asszony, hanem a férj kezdett ma 
gának jósoltatni. A „jósnő" kirakta 
Kártyáit, azután rosszatmondó arccal 
fordult a médium felé: 

— Kérek 240 forintot — 'mondta. 
A jövőjére kíváncsi embernek úgy 

látszik megérte, mert adott. Hallott 
is ezután rzéptt, iót. Ké-Őbb mikor 
ismét kedvezőtlenné vált a jóslás, a 
hímzett asztalteri;ót kérte el, meg is 
kapfa. így ment ez tovább, lassan 
az ígynemű, a szekrényben található 
tuha, a konyhai edény és minden 

apróbb i góság a cigányasszony 
zsákjaba véndorolt. Ha a „kuncsaft" 
tiltakozott, a szurtos Pythia így in-
tette rendre : 

— Soha az életben nem lesz sze-
rencséje, ha nem adja ide amit 
kérek. 

A szer használt és a hiszékeny 
embefről már éppen a »ajtaievő ruha 
készült levando:olni, mikor a közel-
ben rendőrök jelentek meg és a 
„ jósnő" kereket oldott. De hiába, 
őrizetbe vették és a szpgedí tör-
vényszék most jogerősen félévi bör-
tönre ítélte. A csaknem póruljárt mé-
dium ezúttal bizonyára meggondolja 
rnajd, hogy milyen úton-módon biz-
tosítsa magának a szerencsjét. 

BARÁTSÁG-M-OZGÓ 
Íúnius 4—5-ig. Csak két napig I 

Lila akác 
Ragyogó magvar vígjáték. 
Főszereplök : Ágai I., Blller 1 

A 8zerele.li és ifjúság filmje. 
Oózon, Pethes, Kabos Híradó. 
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V.ázúg-Világ 
Rónai elvtárs Moszkvában tárgyal 

a jugoszláv bolgár küldöttséggel. 

Kína elismerte a magyar kormányt. 

Amerika 30 millió dollár kölcsönt 
folyósít Iránnak. 

Az angol fővárosban bizakodással 
ítélik meg az indiai tárgyalások vár-
ható eredményeit. 

öngyilkos lett és meghalt ifj. dr. 
Temple Rezső volt képviselő. 

Két jugoszláv uszélyhajó elsűly-
lyedt Újpestnél. 

A négyhatalmi bizottság eddig az 
osztrák szerződés egyetlen szakaszát 
sem tárgyalta le — jelenti a'Mosz-
kvai rádió. 

Junius 10 ére összehívják a nem-
zetgyűlést. 

Verekedésbe fulladt a Sulyok párt 
zászlóbontó nagygyűlése Buja köz-
ségben. 

R Á D I Ó 
Budapest I. junius 4. 

7 30 Reggeli zene, hanglemezek, 
naptár. 8()0 Anyaknak gyermekek-
ről. 8.15 Szérakoztató .zene. 9 00 
Dombav Gyula szalonzenekara. 12.15 
Russel Bennet zeneitarának műso-
rából. 12 40 A lélek összhangja, 
13.00 A harisnya. 13 30 Haflgle-
mezek. 14 10 Ljadov : Az elvarázsolt 
tó. 14.20 Ifjúsági énekkarok. A Ma-
gyar Pedagógusok Szabad Szak-
szervezetének műsora. 14 50. Nika 
Mária csevegése, 15 00 Táncleme-
zek. 16 00 Emlékezés Tömörkény 
István halálának 30 évfordulójára. 
16 30 Félóra jazz. 17.10 Párthiradó. 
17.20 A Hadifogoly Hiradó rádió-
közi. 17.25. A Vöröskereszt köz-
leményei. 17.55 Áttelepítési kormany-
bizt. közi. 18 00 Mai magyar zene-
szerzők. 18 45 Szinészemlékek. 19.00 
A Rádió zenekar játszik, vezényel 
Kerekes János. 20 20 Czifra György 
jazz-műveket játszik. 21.00 Heti 
szemle. 21.25 Időszerű kérdé^k. 
21.40 Orosz nyelvoktatás. 22.30 Át-
telepítési kozrmánybizt. közi. 22.36 
A jazz-zene mesterei. 23.00 BBC 
ajándékhanglemezek. 0.30 Hírek esz-
perantó nyelven. 

A tej és tejtermékek árát az 
52.150/1947. K. M. számú rendelet 
(M. K. 117. szám), míg a fogporok 
es a gyermekápolószeftk árát *'a 
104.063/1947. Ip." M. számú rende-
let (M. K. 116. szám) újólag sza-
bályozza. 

Könyvkereskedők üzleteiket és sát-
raikat a könyvnapon este 7 óráig 
tarthatják nyitva. 

Jón. 8-án Gyermek és Ifjúsági Nap Szentesen 



Junius 6-ánv pénteken 
este fél 8 órai k e z d e t t e l 

Előadó: Dr. Mijó János elvtárs 
pdrfest a pártszékházban 

( K o s s u t h ' i i . 2 6 . ) 

Minden elvtárs résztvegyen! 

Párthlrek 
Június hó 4-én, szerdán este 8 

órakor a kórháznál üzemi pártnap. 
Előadó: dr. Solti László. 

Június hó 6-án pártest. Előadó: 
dr. Mijó János. 

A társadalomtudományi főiskola 
hallgatói szerdán esie fél 8 órakor 
a pártszékházban Kossuth u. 26 sz. 
jelenjenek meg. 

SzIM hírek 

I 5zoaa!demol<rata Kereskedő 

Kongres szus Budapesten 
Junius 14-én és 15-én tartja meg 

pártunk a szociáldemokrata keres-
kedők első kongresszusát. Ez a 
kongresszus bizonysága annak, hogy 
a Szociáldemokrata Párt, mint a 
dolgozók pártja a magáénak tekinti 
a kereskedők dolgozó társadalmát 
is. Fontos ez a kongresszus, mert 

i tárgysorozatán az áruelosztás, igaz-
( ságos adóztatás, kiskereskedői hitel, 
j szövetkezeli kérdés és az álszövet-
í kezetek elleni harc problémái sze 

Ma este fél 8 órakor párttest. Elő- ! rcPf ,neJ<- A kongresszus határozatai 
adó : dr. Boros Kálmán. 

Felhívás 

A Kereskedelmi Alkalmazottak 
Szakszervezete egyelértésben a Szak-
maközi Titkársággal felhívja a ke-
reskedelmi munkaadók ügyeimét, 
hogy 1947. év április hóig vissza-
menőleg a Kereskedelmi alkalma-
zottak fizetését felemelték. Éspedig 
9—10 fizetési kategóriába 15 %-kal, 
a többi kategóriákat pedig 10 %-kal, 
a tanulók fizetése változatlanul 
maradt. 

A Kereskedelmi Alkalmazottak 
Szakszervezete már ez uton is "fel-
hívja a munkaadók figyelmét, hogy 
visszamenőleg április í-ig fizessék 
ki a felemelt munkabéreket. Részle-
tes felvilágosítást a Kereskedelmi 
Alkaj/nayott-.k Szakszervezete é? a 
Szakmaközi Titkárság bármikor 
nyújt. 

Az olasz partizánok 
tüntettek 
Gasperri ellen 

Oasperri jobboldali kormánya va-
sárnap letette az esküt. Közben a 
volt partizanok tizezrei vonulnak a 
hegyekbe, hogy tüntessenek az uj 
kormány antidemokratikus jellege 
ellen. 

Jó , szép, csinos, Ízléses 

könyvet, 
díszmunkát, stb. 

F ü h r e r 
könyvkötő készit 

Simonyf Ernő-u. 31. 

Borzalmas szerencsét-
lenség a l/árosligetben. 

A Vakok Intézetéből megszökött 
egy 14 éves kisfiú azzal, hogy édes-
anyját megy meglátogatni. A gyer-
mek eltévedt, össze-vissza bolyon-
gott és közben beleesett a Városli-
get egyik forró vízzel telített meden-
céjébe. Harmadfokú égési sebeket 
szenvedett és sebeibe belehalt. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
m a 23. 

í pártunk programjává válna és igy 
minden kereskedőt közvetlenül ér-
dekelnek. De nemcsak a kiskeres-
kedők boldogulásáért száll síkra a 
kongresszus, hanem csatasorba ál-
liija a szociáldemokrata kereskedő-

ket a többi fizikai és szellemi •dol-
gozók felemeléséért is. Itt fogják 
demonstrálni a szociáldemokrata ke-
reskedők, hogy a maguk áldozat-
kész munkájával járulnak hozzá a 
hároméves terv végrehajtásához és 
ezzel a dolgozók életszínvonalának 
emeléséhez. 

Pártunk kereskedői felvilágosító 
hadjáratot indítanak, hogy a demo-
kratikus eszméknek minél több hí 
vet szerezzenek. Ennek a hadjárat-
nak költségeit maguk a kereskedők 
teremtik meg olyképpen, hogy kon-
gresszusi bélyeget adnak ki. Ezek-
ből a kongresszusi bélyegekből párt-
állás nélkül minden demokratikus 
érzelmű kereskedő erejéhez képest 
vásárolni fog. 

Mit keres még mindig Vass Imre 
a Szentesi Újság szerkesztőségében 

Ismeretes, hogy a legutóbbi Nem-
zeti Bizoitsagi ülésre beadványt in-
tézett Vas Imre, a Szentesi Újság 
munkatársa és kélte, hogy részere 
politikai megbízhatósági igazolványt 
adjanak az ujságiró szövetségbe való 
belépés céljából. A Nemze'i Bizott-
ság ezt a kérést elutasította egy-
hangú határozattal s mi ezek után 
illő tisztelettel megkérdezzük a Szen-
tesi Újság felelős vezetőitől, hogy 
mit keres még mindig náluk Vas 
Imre ? 

Ha a túloldal illetéke ei nem tud-
nák, ugy emlékeztetjük őket az 
Ujságiró Szövetség ama határoza-
tára, ami természetes is, nevezete-

sen, hogy csak a? lehet ujságiró 
aki tagja is az Újságírók Szövetsé-
gének. Vas Imre pedig már eleve 
nem lehet tagja ennek a [Szövetség-
nek, mert a kérelem elbírálásához 
elengedhetetlenül szükséges politikai 
megbízhatósági' igazolványt a Nem-
zeti Bizottság azzal az egyöntetű 
határozattal utasította el, hogy „ilyen 
tollú egyénekre pedig nincsen szük-
sége a magyar demokráciának". Ha 
pedig a Szentesi Újság demokra 
tikus napilapnak tartja m:->gát, akkor 
szerkes'iő'égében nem aliialma/hat 
olyan egyéneket, akik néhányhetes 
újságírói müködé-ük alatt is bebi-
zonyították reakciós mivoltukat. 

Szervezett kerékpártolvajbanda 
működik a városban 

Tegnap két feljelentés érkezett a 
rendörséghez kerékpárlopás ügyé-
ben. Ugylátszik, hogy a meleg dő 
beálltával kétes haj:amu és muitu 
egyének lusták arra. hogy napi ügye-
iket az apostolok lován végezz-k, 
hát fel-fel kapnak egy-egy falhoz 
támasztott kerékpirt, melynek a gaz-
dája éppen valamelyik kocsmában 
hűsíti magát, felugranak a kerékpárra 
és megvan oldv«« a gyaloglás kér-
dése. 

Szekeres Antal Ármentesitő Társu 
lati altis?t tegnap jelentette be a 
rendőrségen, ho^y junius 2 án dél-
előtt a Nemzeti Hitelintézetnél volt 
dolga. Az Ármentesitő Társulat tu-

lajdonát képező kerékpár!, mi^ dol 
gát végezte, megtámasztotta egy fá 
hoz, mire ismét vissz ]iért a j utcára 
azí ismereti i tettes e l lopj . 

Ugyarcsak hétfőn ctt feljelentést 
a rendőrségen Soltf Mária S'entes, 
Soós-utca 24 sz. aiatti lakos kerék-
párlopis mi itt. Ugyanis hétfőn dél-
előtt 11 órakor egy Törzs Kálmán-
utcai üzletben volt dolga s közben 
ismeretlen tettes a kerékpárját el-
lopta. 

Bir nem a rendőrségi feljelenté-
sekből, de biztos forrásokból ugy 
értesültünk, hogy a fentemütelt ese 
tekén kívül még több kerékpárlopas 
is előfordult a napokb.m. 

EGYSZÍNŰ ÉS SZÍNES MOZAIKLAPOK, CEMENTLAPOK 

beton-kéményaitók 
mesgyekarók, cementcsövek, dnnakavics, marosi-
homok, portland-cement a 

ZSOLDOS KT. 
cementárugyárában. Telefon : 6 sz. 

• m V H H H H B M n H K i a H 

r SPORT ~| 
uszAs 

A lengyelországi túrára készülő 
szentesi együttes szép és értékes 
eredményekkel zárult versenyt ren-
dezett a sportuszodában vasárnap 
délután. Részleles eredmények : 

100 m. gyorsúszás: 1. Argényi 
(Szentes) 1 08, 2. Tasi (Szolnok) 
1.10.2. 

100 m. hátúszás: 1. Bánki (Szen-
tes) 1.16.2, 2. Benkő (Orosháza) 
1.166 

200 m. gyorsúszás: 1. Eszes 
(Szeníes) 2 39.4, 2. Horvá'h (Szen-
tes) 2.49. 

200 m. mellúszás: 1. Zsoldos 
(Szentes) 3.10 2, 2. Török (Oros-
háza) 3,13. 

100 m. női gyorsúszás: 1. Füsti 
(Szentes) 1.36,8, 2. Kovács (Szentes) 
1.49 

200 m. női mellúszás: 1. Timóty 
(Szentes) 3 28 9, Sipos (Szentes) 
3.51.8, '3 Andrekó (Orosh za). 

A sport központ megbízóit ja Ta-
kács István a verseny eredménye 
alapján ámár közölt szentesieket 
vaiogatta be. 

LABDARÚGÁS 
Üdvözöljük a bajnokságot nyert 

Czongrádi Barátság csapatát és to-
vábbi jómunkát kívánunk minden 
egyes t gjnnak. 

Az I osztály alant közölt tabel-
lája n>ég változik s a DLASz'hiva-
talos adatai alapján maj ^közölni 
fogjuk. Jelenleg így áll: 

1. Cs Barátság 
2. * T K 
3. SzMTE 
4 S/ MÁV 
5. Jó no* halma 
6. KRV5E 
7. KiTE 
8. Kiskunhalas 
9. KuTE 

10. KMÁV 
11. Kiskunmajsa 
12. Cs. Tisza 
13. Mindszent 
14 S/abadszall. 

26 20 
26 18 
26 15 
25 13 
26 11 
25 8 
26 11 
26 8 

•26 5 
26 7 
26 8 
26 10 
25 6 
25 4 

14 20 <14 
76 20 42 
82:45 33 
60 32 31 
5451 27 
45 37 26 
52:52 25 
56:52 23 
20:48 22 
39 61 21 
V : 6 8 21 
25:78 20 
28 63 19 
19:98 9 

A II. osztály eredmenyei: 
Szegvár—Nagy.uá^csi Bar. 1:1 
HTVE—SzMÁV 7:2 
SzMTE—H.WTE 4 3 
Mindszent—Kute 1:0 
Cibakháza—Nagymágocsi M. 0 : 0 

gólarannval C baknaza javára bva 
A bajrtokság állása a 22. forduló ulán 

1. HMTE 
2. S/.MTE 
3. Szegvár KTK 
4. Mindszent 
5. Tis/aioldvár 
6. N magues Bar. 
7. Cibakháza 
8. HVtV Vívó 
9. S/.entesi M Á V 

10. Kunszentmárton 
11. N.-megocs M. 

1 85:23 39 
6 65 29 30 
6 59: tf) 29 
8 51:41 28 
9 38:45 25 
6 29 28 25 
8 25.39 23 

21 7 4 10 30:47 18 
21 6 5 11 35:50 11 
2\ 6 1 14 17 59 13 
21 3 5 13 13:66 11 

22 19 1 
22 14 2 
22 13 3 
22 14 -
21 11 1 
22 9 7 
21 10 3 

12. Szegvar Barátság visszalépett. 
Csütörtökön délután fél 7 ó r a -

kor Hódmezővásárhely váloga-
to t t—SzMTE b a r á t s á g o s mér-
kőzés lesz. (Vecseri) 

Vennek í é z 
cukrász. 
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Főszerkesztő. Sima László. 
Fel«lőe-ezerke«ztő: Szőke Ferenc. 

Feless kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomía a .Barátság* nyomda 

Fele'5« nyomdavezető: Csernns L. 




