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Meg je len ik hétfő kivételével 
minden nap a reggel i órákban. S Z O C I Á L D E M O K R A T A N A P I L A P Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Közöljük a Debrecenbe érkezett szentesi és RörnyMell MfoglyoR névsor« 
R T imes a Szociáldemokrata Párt előretörését jósolja a vá lasztásokon 

400 ezer forintot 
kapott a vármegye 

közmunkák végzésére 
Tegnap reggel az újjáépítési mi-

niszter értesítette az alispánt, hogy 
•kérelmére 

Csongrád vármegye munka-
nélküliéi s z á m á r a 400 ezer 
forintot kiutalt. Minthogy az 
összeg kiutalása máris fo-
lyamatban van és a munká-
kat rövid napokon belül meg 

lehet kezdeni, . . 
az alispán vasárnap délelőtt 9 órái a 
összehívta a vármegye munkásszer-

vezeteit, érdekképviseleteit, aFÉKOSz 
és a MÉMOSz vármegyei szerveze-
teit, hogy 

az összeg fe lhasználása tár -
gyában döntsenek. 

A vármegye munkanélküliéi öröm-
mel köszöntik ezt a jelentős ösz-
szeget, bár az aratásig kb egymillió 
forintra lenne szüksége a vármegye 
összes munkanélküliéi foglalkozta-
tására. 

Letartóztatások 
a Varga Béla szökése 

ügyében 
Szekfü Gyula az uj külügyminiszterjelölt • 

Szakasits elvtárs Svájcba utazik 
Vargáékat a soproni közigazga-

tási halóság magasrangu lisztviselői 
segítették át a határon. Valameny-
nyiüket már le is tartóztatták. Ugyan-
csak megbízható éríer, ülések van-
nak arról is, hogy Híves Henrik 
miniszteri tanácsos, a miniszterel-
nökség elnflki osztályának volt ve-
zetője, aki Nagy Ferencet Svájcba 
kisérte, nem szándékozik vissza-
térni Magyarországra. 

Az uj kormány kedden mutatko-
I zik De a nemzetgyűlésnek. Az a 

régebbi kombiráció, hogy Kertész 
István római követ lép Gyöngyössi 
János örökébe, megdőlt és e pilla-
natban a külügyminiszterség leg-
esélyesebb jelöltje a Szekfü Gyula 

moszkvai magyar követ. 
A politikai nyugalom teljes hely-

reálltát bizonyítja az a tény is, 
hogv vezető politikusaink közül töb-
be;*. külföldre utaznak, vagy már el 
is utaztak. így Bán Antal és Kéthly 
Anna szerdán délben Zürichbe 
utaztak, hogy ott a szocialista kon-
gresszuson résztvegyenek, a hét vé-
gén követi őket Szakasits Árpád is. 
Ries István igazságügyminiszter pe-
dig a jövő héten Prágában tárgyal. 
Ugyanoda utazott Száva István nem-
zetgyűlési képviselő is. Kétségtelen, 
hogy az emiitettek értékes felvilágo-
sító munkájukkal végkép eloszlatják 
a magyar politikai helyzet körül 
fejlesztett ködöt. 

Magyarország amerikai és svájci 
követe megtagadta a hazatérést 

Ismeretes, hogy az újjáalakított . tet hazarendelt. Az amerikai rádió 
magyar kormány több magyar köve- I csütörtök esti magyar adásában kö-

Merre haladunk ? 
Nemzetközi vonatkozásban és az 

egyes országokon belül is szaporod-
nak a válság-jelenségek. Szocialista 
számára ez nem meglepő. Miután a 
monopolkapitalizmus nagy kisénete, 
a fasizmus összeomlott, kérdésessé 
vált maginak a kapitalizmusnak fenn-
maradása is. A tömegek érzik, a szo-
cialisták világosan látják, hogy ugyan-
arra a gazdasági alapra, amelyből 
nem véletlenül a fasizmus keletkezett, 
nem lehet biztos demokráciát építeni. 
Ez természetesen nem jelenti azl, 
hogy a régi rend urai harc nélkül 
lemondanak jogaikról. A kapitalizmus 
közelgő és vőlószinüleg minden ed-
digit fölülmúló válsága küszöbén az 
imperialista nagy hatalmak abban 
látják a válság orvosságdt, hogy más 
országokra és osztályokra akarják 
áthárítani a terheket. 

Az amerikai nagytőke uj piacokat 
akar meghódítani. Az ellentéreket fo-
kozza, hogy az amerikai nagytőke 
minden országban a reakció erőit 
támogatja. Offenzívája azonban nem 
csupán a kisebb országok független-
ségét fenyegeti, hanem & nagy ha-
talmak belpolitikai viszonyaiba is be-
leavatkozik és súlyos bonyodalmakat 
idéz elő. így kiélesedöben vannak az 
ellentétek Amerika és Anglia közölt. 
Nemcsak azért, mert az angol nép 
nem akar az amerikai nagyiöKe szol-
gálatában a Szovjetunió ellen politi-
zálni, hanem azért is, mert az ame-
rikai nagytőke erőszakos támadása 
sérti az angol nagykapitalizmus ér-
dekeit is. 

Ennek a problémáknak jegyében 
zajlott le az angol munkáspart minapi 
kongresszusa, amelyen két jelenté-
keny beszéd hangzott el. Dalton ki-
jelentette, hogy nem óhajt ujabb 
amerikai kölcsönt igénybe venni. Be-
vin beszéde pedig azért volt ered-
ményes, mert figyelembe vette a mun-
káspárti tömegek hangulatát és a 
munkáspárt ellenzéki csoportjainak 
követelését. Beszéde az eddigi angol 
politika óvatos, ae jól érezhető reví-
zióját tartalmazta. Nagy nyomatékkal 
utalt az Amerikától való függetlenség 
hangoztatása mellett az Anglia és a 
Szovjetunió közötti megegyezéses 
együttműködés szükségességére. 

Két másik országban is erősen 
érezhető az amerikai imperializmus 
támadása: Olaszországban és Francia-
országban. Ennek következményeit 
nagyjából ismerjük. Magyarországon 
is egyre világosabban kirajzolódnak 
az osztályfrontok. Ebben a helyzet-
ben döntő tényezők, hogy a tervszerű 
gazdálkodás kérdésében a munkás-
egység sziláidnak bizonyult. De a 
nagy kapitalizmus és a demokrácia 
ellenségeinek meg-megujuló kísérlete, 
hogy az országot visszavezesse a le-
tűnt rendszer irányába, állandó gaz-
dasági ós politikai feszültséget te-

remt és ez sokáig fenn nem tartható. 
Nincs kétségünk az iránt, hogy a 
demokrácia ellenségeinek nem de-
mokratikusak a szándékai, még akkor 
sem, ha demokratikus szólamokkal 
operálnak. Nagy Ferenc péWája bizo-
nyítja, h >gy nem lehetnek ábrándjaink 
a demokrácia ellenségeinek törekvé-
seiről. A magyar népnek, a dolgozó 
tömegeknek végre ismerni kell iga2Í 

ellenségeit. A hazai, de a nemzet-
közi eseményeknek is legfontosabb 
tanulsága számunkra az, ne enged-
jük, hogy tömegeink letérjenek nyíl-
egyenes utjukról. 

Tömegeinket megerősítjük és moz-
gósítjuk. Az élesedő küzdelemben 
szilárdan ellenállunk azoknak a csá-
bításoknak, amelynek célja megtörni 
a munkásosztály egységét. Utunk 

zölte, hogy Szegedy-Maszák Aladár 
Magyarország washingtoni követe 
kijelentette, hogy nem tér vissza 
Magyarországra és nem ismeri el az 
uj magyar kormány törvényességét. 
Hasonló állásfoglalás várható a hírek 
szerint Gordon Ferenc svájci ma-
gyar követtől is. 

Négy vármegye szociális 
értekezletét rendezik meg 

Makón 
Junius 19 én és 20-án Csanád, 

Csongrád, Békés és Bács-Bodrog 
vármegyék, valamint Szeged, Makó, 
Hódmezővásárhely és Baja szociális 
felügyelői értekezletet tartanak Ma-
kón. Az értekezleten mintegy 60 
személy vesz részt, köztük a nép-
jóléti minisztérium kiküdötte is és 
foglalkoznak a szociális feladatokkal 
és célkitűzésekkel. 

Mnsyurorszóí az újság-
írók nemzetközi 
szervezetében 

A nemzetközi újságírók szerveze-
tének értekezlete szerdai ülésén egy-
hangúlag és vita nélkül felvette Ma-
gyarországot, Bulgáriát, a Fülöp szi-
geteket, Romániát és Venezuelát tag-
jai sorába. Irán felvételi kérvényét 
az értekezlet a végrehajtó bizottság-
nak adta át. Az értekezlet a továb-
biak során kétórás vita után ! 4 sza-
vazattal 6 ellenében felvette a köz-
társasági spanyol újságírói szövetsé-
get a nemzetközi újságírók szerve-
zetébe. 

Átkísérték 
a szegedi ügyészségre 

a Kósa „triót" 
Csütörtöki számunkban beszámol-

tunk arról a nagyszabású bűnszövet-
kezetről, amelyet a napokban leple-
zett le a szentesi rendőrség. Kósa 
Ferenc és két fia akik sorra foszto-
gatták a tanyákat és nagyszámú be-
töréses lopást követtek el, most a 
szegedi törvényszék előtt felelnek 
tetteikről. 

csak egy lehet, választásunk nincs, 
mert mi már 1939-ben döntöttünk : 
Megőrizve pártunk önállóságát és 
forradalmi hagyományainkat, megte-
remtjük a munkásosztály egységét és 
mint harcos forradalmi proletárpárt 
a demokrácia megerősítésén át a 
szocializmus megvalósítására feszit-
jük meg minden erőnket. 
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Csongrádvármegye földműves kongresszusát 
Eiőtdók: M a r o s á n G y ö r g y főtitkárhelyettesé« T a k á c s F e r e n c M relésflgyl államtitkár. 

Elkeseredés 
Körülbelül ötven esztendeje lehet, 

hogy a szakértők megállapították, 
hogy Szentesen kulminál a magyar-
országi hideg és a hőség egyaránt. 
A szentesi határ a legmelegebb és a 
leghidegebb területe volt a régi nagy 
Magyarországnak, amikor ugy számí-
tott mint az ország legközpontibb 
területe. De a térképváltozás nem 
változtatott a helyzeten, Szentes meg-
maradt a Kárpátmedence legkritiku-
sabb pontjának: a legnagyobb me-
leg és a legnagyobb hideg itt van 
Közép-Európában. Hiszen magába-
véve az a körülmény, hogy itt van 
a legnagyobb hideg és a legnagyobb 
meleg, nem jelentene semmit, de en-
nek a körülménynek van egy másik 
konzekvenciája is, ugyanitt van a 
legkevesebb csapadék az egész or-' 
szágban. A mai ember már nem 
foglalkozik időjárás megfigyelésekkel, 
mert jobban érdeklik a politikai nyi-
latkozatok, vagy ha azok nem, akkor 
egy-egy futballmeccs, vagy valami 
film és más eféle, hiszen a meteoro-
lógia, meg minden más egyébb az 
ugy is megbukott, az idén is levizs- [ 
gá*ott Gyertyaszentelő, Mátyás nap j 
is, Sándor, József, Benedek is, a 
fagyos szentik is, sőt a pót fagyos- j 
szent csoport Dezbő, Eszter. Orbán i 
30 tokos meleget hozott, tehát aki 
valamit hitt meg ezekbe a dolgokba, 1 

az megtérhetett oda, hogy minden j 
hazugság a földön, egyedül a kéz-
zelfogható valóság biztosit életet, ha-
lált. En ériem, hogy ezt nagyon 
könnyű elmondani, de saját maga-
mon érzem, hogy amilyen könnyen 
mondom, épp?n olyan könnyen for-
dul félre a szám; végeredményben 
is arra vagyunk kíváncsiak, mi j 
hjszna van Szentesnek abból, hogy f 

itt van a legkorábbi gyümölcs, "a 
legkorábbi zöldség és mikor ezeket j 
learatjuk, akkor itt már szárazkóró- ! 
kat sodor a szél, mert leperzsel min- j 
dent a hőség, az aszály és a fene- I 
tudja micsoda. Hatvan esztendő em- I 
lékezete tárul fel előttem és megál * 
lapítom, hogy ez alatt a hatvan esz-
tendő alatt május 31-én még érett I 
pongrádi cseresznyét nem láttam, • 
(germersdorfiról nem beszélek, mert J 
ezelőtt hatvan esztendővel ezt a Kő-
szegen kitermelt és azulán Bajoror- ! 
szágba átcsempészett fajtát akkor 
még senki se ismerte, mert ha jól 
tudom 1898 óta ismeretes), de egyéb : 

kései fajta cseresznyéket sem. Né- • 
zem a szentesi meggyet, azt hiszem | 
a legközelebbi vasárnapra egyszerűen , 
leérik. És a hőségnek van még egy 
másik következménye, a vörös szilva ; 
egyszerűen lebábádzik. Ez alatt azt 
kell érteni, hogy meg vörösödik, idő • 
előtt lehull Én nem veszekszem az 
időjárással, mert hiszen annak sem-
mi értelme nincs, de az elkeseredés 
mégis úrrá lesz rajtam, amikor lá-
tom, a jóakaratú igyekezet meghiú-
sulását minden vonalon. A harmadik 
vetésű cukorborsó« egyszerűen ki 
kellett szedni, mert megégett. A má-
sodik vetésű babról leégnek az apró 
C6Övek. Az idei szamóca termést 
csak az eiső zsendülé»ben lehetett a 
piacra vinni, de a továbbit nem, 
mert egyszerűen megaszalódott a tö-
vön, amelyik maga is kiszaradt. Én 
megállapítom a valóságot és az el-
keseredés ereje csöppenti a számon 
V-t azt, hogy még egy ilyen esz 
tendő ne Jöjjön a magyar földre, 
mert az pusztulást jelent. 

(—m—z—) 

Marosán György vasárnap Szentesen ismerteti 
a poHtiboi helyzetet 

A Szociáldemokrata Párt junius 
8-án tartja Csongrád- megyei paraszt 
kongresszusát Szentesen, a Tóth 
József színházteremben. A kongresz-
szus napirendje: 

1. A mezőgazdasági népesség 
problémái és a Szociáldemokrata 
Párt. 

2. A megyei földműves bizottság 
megválasztása. 

3. Indítványok tárgyalása. 
A kongresszus keretében a nap 

folyamán népgvülést tartunk, ame-
lyen Marosán György elvtárs, nem 
zetgyülési képviselő, a Szociáldemo-
krata Párt főtitkárhelyettese ismer-

tetni fogja Szentes dolgozó népe 
előtt az általános politikai helyzetet. 
A kongresszus előadói lesznek még: 
Takács Ferenc elvtárs földmüvelés-
ügyi államtitkár és Papdi György 
elvtárs a Szociáldemokrata Párt vár-
megyei titkára. 

Hegérkezett 
magyar hadifoglyok 

első csoportja 
Szerdán a déli órákban befu.ott 

Debrecenben a magyar hadifoglyok 
első csoportja. Amikor ennek hire 
elterjedt a város nagy sietséggel fo-
gott a munkához, hogy érkező fia 
inkát méltóképpen fogadhassa. Eb-
ben a készülődésben nagy szerepe 
volt a Szociáldemokrata Pár4 deb-
receni sajtójának is. Rövid idő alatt 

tájékoztató cédulák, plakátok tfzez 
reit dobta utcára. 

Délben megállt a termelés és a 
dolgozók végelláthatatlan sorokban 
vonultak a hadif oglyok fogadtatására, 
Debrecen városa örömmámorban és 
ajándékokkal fogadta hazatérő vére-
inké. A> első csoporttal 676 ma-
gyar ember lépett ismét hazai földre. 

Fontos határozatok 

Az idei cséplésí 
munkálatokkal kapcsolatban 

A traktcrtulajdonosok és a munkás-
érdekképviseletek legutóbbi értekez-
letén a cséplés kérdését döntötték 
el. Minthogy az uj mezőgazdasági 
évben a cséplésí munkálatok zavar-
talan lefolytatása nemzetgazdasági 
érdek, ezért az elkövetkező nyár 
mezőga?dazági munkálatai felé a 
közeli hónapokban fokozott figye 
lemmel kell fordulnunk. 

Az értekezlet elvetette a 
cséplőgépek körzeti beosz-
tására vonatkozó indítványt. 
Nem látta kívánatosnak, hogy a 

cséplőgéptulajdonosok külön-külön 
körzetekben működhessenek. Nem 
szabad elfelejtenünk ennek a hatá-
rozatnak c-ép^sre nézve káros vol-
tát, mert ebben az esetben a tehe 
tősebb és erősebb gazdálkodók ter-
mészetesen az elsők között csépel-
tetik el gabonájukat és igy legutól-
jára az uj földtulajdonosok és a 
törpebiriokosokra kerül a sor. Ab-
ból a szempontból azonban mégis 

üdvös, hogy gyengébb teljesítményű 
és sok bújjál járó gépek kiesnek a 
munkálatokból és igy kiküszöböl-
tetve, mintegy siettetik a cséplés 
folyamatát. 

A cséplési munkaidő tekin-
tetében határozatot nem ho-

zott az értekezlet, 

mert az aratási ts cséplési munká-
latokra vonatkozó munkaidő ügye 
mar a munkabérmegaiiapité bizott-
ság előtt szerepelt és lett lefektetve. 
A cséplési munkaidő reggel 4 órá-
tól este 8 óráig tart. Fél . ra reg-
geli, 2 órás déli és fél órás dél-
utáni pihenő közbeiktatásával. 

A géplulajdonosok helyi szakszer-
vezete az értekezlettel egyetértve 
Ígéretet tett, hogv 

a gépekhez csak a szakszer-
vezeti központnál nyilvántar-
tott és hivatásos szentesi 
mezőgazdasági munkásokat 

fog foglalkoztatni. 

A Times a Szociáldemokrata Párt 
előretörését jósolja a választásokon 
A londoni Times bécsi tudósító-

jának érdekes cikkét közli a magyar 
Szociáldemokrata P. rt által kilátóba 
helyezett magyarorszagi váUsziá-
sokról. 

A lap idézi a Népszava f gyik ve-
íérkikkének megállapítását, anuly 
szerint lehetetlen Magyarországon 
demokratikus kormányt vezetni a 
Ki?g zddpárital való koalíció nélkül, 

amely jelentékeny tömeget képvisel. 
A Times szerint ina még nem lehet 
megi'éfni, mit eredményeznek a vá-
Ijsttások, de a Népszav* idézett 
cikke azt tnutatj:-, hogy a baloldal 
szeretr,é, ha a K:sga.dapárl demo-
kratikus parasztjai különválnának a 
középosztály és az úri bürokrácii 
bizonytalan gyászolóitól. 

A Times ezután megállapítja, hogy 

1945 óta a magyar nép bizalma fo-
kozódott az új rezsim után, különö-
sen a stabilizáció, földreform és ál-
talában az újjáépítés sikerének jó-
voltából. Ha a jónak ígérkező aratás 
jól is sikerül, emelkedik az életszín-
vonal és az őszi választásokon a 
szocialisták több szavazatot kaphat-
nak. Valószínű kevesebb, de kolí-
ciósabb szellemű kisgazdapárti kép-
viselő kerül be a parlamentbe — 
fejezi be tudósítását a lap — és új 
kormánykoalíciót lehet létrehozni 
szociáldemokrata vezetéssel. 

Áttelepített szlovákiai 
magyarok lopja 

„Uj O.thon* címmel lap indult 
meg a Szovákiából kitelepített és el-
menekült magyarok tájékoztatására. 
A hézagpótló lap részle'es tájékoz-
tatást nyújt az áttelepültek gazda-
sági felsegítésér*1 szervezett Otthon 
Beszerző és Értékesítő Szövetkezet 
működéséről, a Szlovákiában hagyott 
ingóságok áthozatalának lehetőségei-
ről, az Áttelepítési Kormánybiziosság 
működéséről, közli az áttelepült ma-
gyarok földbérlet-szerzési és állás-
vállalás lehetőségeit és sok más 
cikket. Előfizetni lehet az Othon 
Szövetkezetnél: Budapest, VI. É'sék 
utca 4. 

Nagy Gyermek 
és Ifjúsági nap 

Vasárn p az M. N. D. Sz. Zöld-
kereszt Nemzeti Segély és a 48-as 
Ifjúsági Bizottsága közös gyermek 
és ifjúsági napot rendez. 

Az egész város fáradalmát meg-
mozgató ünnepség reggeli zenés éb-
resztővel keídődik, majd 10 órakor 
zenés, én^es felvonulássá! folytató-
dik, bandérium, babakorzó, stb. a 
sporttelepre, ahol a gyermekek és az 
ifiuság egyházi áldásban részesül. 
Délután 4 órakor a sporttelepen 
lornab mutaíó a vasutas zenekar 
közre .Működésével, mezitlábo„ futball-
tnOrkő ét. A ligetben bábszínház, 
szabad színpad, vasár. 

Este újra a 48-as Ifjúság pompás 
műsorában gyönyörködhet a közön-
ség a sporttelepen, 

A Ligetben tánc az Ökrös sörö-
zőben. 

Sicntcs város közönségét pártkü-
lönbség nélklM szeretettel hiv és vár 
a R fidezőség. 

Hirdessen lapunkban! 



1. SzociőldcmoKrnta Kereskedő Kongresszus B u d a P . . f „ 
fl Debrecenbe érkezett 

szentesi hadifoglyok névsora 
Az első hadifogolycsoporttal, amely szerdán délben érkezett meg 

Debrecenbe, a következő szentesi és környékbeli hadifoglyok érkeztek a 
Szovjetunióból: Mácsai György Szentes, Kókai Péter Csongrád, Kis Mihály 
Tömörkény, Csorba Ferenc Szentes, Gyapjas Pál Mindszent és Sebestyén 
István Csongrád. 

A felsorolt hadifoglyok már haza is érkeztek otthonukba. 

Ma június 7. Rom. kai. Róbert, 
aiolesléns Róbert. 

VisáHósjelentés: Tisza 3-én 45. Kurca 30 
Hőmérséklet • + 25 fok. 

Időjére s : Felhős idő, élénk széllel. 
Sok helyen záporeső, és nagyobb zivata-
rok. A hőmérséklet fokozatosan süllyed. 

Ügyeletes gyógyszertárak i június 7 — 
13-ig lile—Szentessy. 

Szabadság Mozgó: Két arcú asz-
szony. (Gréta Garbó) 

Címerek 
Az Erzsébet-téren a városi ker-

tészet brovuros munkát végez. Ami-
kor más városokban a kertészet le 
Mit és a virágcsudák helyett parék 
merednek az emberek elé, akkor a 
szentesi tereken és utcarészeken az 
ember kénytelen megállani és cso-
dálkozva megnézni azokat a kerté-
szeti mestermüveket, amelyeket a 
városi kertészet előállított. Az Er-
zsébet tér. meglétesitésekor arra volt 
szánva, hogy gyönyörű virágkert 
legyen. 35 évvel ezelőtt, amikor leg-
előszőr rendezték be ezt a kertet, 
messze földről idejártak megcsodálni 
azt a sokezer szekfűt, amiből piros, 
fehér, rózsaszín és sárga szőnyeg-
ágyak voltak. Most Gulyás Ferenc, 
a városi kertészet vezetője megal-
kotta a köztársaság címerét, a vá-
ros címerét, a Vaosz jelvényt és le-
rajzolt elibünk egy forintot, amelyre 
fölirta: forint a fegyvered, védd 
meg! Büszkén nézzünk a városi 
kertészet mestermüveit és ugy érez-
zük, hogy ezek a kertészeti csodák 
is megerősítik az újjáéledő demo-
kratikus Magyarországot, (s-ó) 

— Felhívom a gépjárművezető 
szaktársakat, hogy 7-én d. u. 6 órá-
ra megjelenni szíveskedjenek, mert 
a központtól egy kiküldött fog ér-
kezni, Elnök. 

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

— Antiszemita gyfiíések Lon-
donban. Mint a moszkvai rádió 
Londonból jelenti, az angol lapok 
Londonb?n tartott két fasiszta 
nagygyűlésről adnak hírt. Az egyiken, 
amely Loi don északi kerületében 
volt, Mosley, az angoí fasísztapárt 
vezetője „Beszáirolóm" cimü köny-
vének kézzel irott példányait áru-
sították. A résztvevők antiszemita 
jelszavakat hangoztattak. A másik 
gyűlésen összeütközésre került sor 
a gyűlés résztvevői és a rendőrség 
között. 8 embert letartóztattak. 

— Napokon belül megjelenik 
az uj igazolási rendelet. Az uj 
rendelet szerint az igazoló eljárások 
felügyeletét ezenlul nem a Nemzeti 
Bizottságok, hanem az igazságügy-
minis-?er gyakorolja. Julius 15 ig 
keit benyújtani az uj igazol¿sí nyi-
latkozatokat Az uj rendelet véget vet 
minden bizonytalanságnak. 

— Felhívjuk a? kat az elvtársa-
kat, akik a Szabadság Munkásképző 
EgyeRül tnek 1904-1918 köbölt tag-
jai voltak. Írásban jelentkezzenek 
Szakajts Antal elvtársnál (Iparügyi 
Minisztérium, IV. etn. 414 ) 

Epizód a 
Érdekes és nem mindennapi epi-

zódja volt annak a nőgyülésnek, 
amelyet az elmúlt vasárnap rende-
zett a Szociáldemokrata Párt Szen-
tesen, a Tóth József színházterem-
ben. Az eset egyébként jellemző 
arra, hogy milyen áldozatokra képes 
egy szocialista asszony, ha a moz-
galomról van szó. 

A vasárnapi nőgyülésre Fábián-
sebestyenböl, fáradságot nem ki-
méivé, bejött Kálvin Sándorné elv-
társnő, aki igen előrehaladott ter-

— Szociáldemokrata Vidéki 
Kereskedő Kongresszus le«z a 
szegedi ipari vásárral egyidőben 
junius hó 8 án S egeden, melyen 
a Szociáldemokrata Kereskedő Moz-
galom központját dr. Pehr Sándor 
miniszteri tanácsos és Dán Tivadar 
fogjak képviselni 

nőgyűlésről 
hes állapotban volt. Nagy ér-
deklődéssel és lelkesedéssel hallgatta 
a gyűlés szónokait, közben azonban 
rosszul lett és a mellette levő elv-
társnők elvitték az egyik orvoshoz 
aki megállapította, hogy áldott ál-
lapota annyira előrehaladott, hogy a 
szülés perceken belül megtörténhet, 
és azonnal beutalták a kórházba. 
Az elvtársnö este a kórházban 
egészséges leánygyermeknek adott 
életet. 

O X I G É N 

K A R B I D 
Kapható Kántornál 

Ország - Világ 
A 60 éven felüli magán nyugdí-

jasok rendkívüli pótlékot kapnak. 

Budapesten több halálos áldozata 
van a hőhullámnak. 

Juliusban a nemzetgyűlés elé ke-
rül az új választójogi törvényja-
vaslat 

Többszázezer forintos visszaélések 
miatt internálták a martonvásári 
Földműves Szövetkezet három igaz-
gatóját. 

Rajzik a kaliforniai 
pa|zste!9 

E veszedelmes gyümölcsfakártevő 
szaporodása a napokban kezdődött 
meg. Az ellene való védekezés min-
den gyümölcstermelőnek legfonto-
sabb kötelessége. 

A mozgó lárvák gyorsan teleped-
nek le, s igy a védekezést mihama-
rább meg kell kezdeni, mert ami-
kor pajzsát már kiépítette, a nyár 
folyamán nem tudjuk elpusztítani. 

A védekezés 2 °/0 káliszappanból 
készült permetlével történik, vagy 
pedig 1 ®/o ideg (kontakt) méreggel. 

A káliszappanból készült permet-
levet csakis lágy vízben, (ártézi, pa-
tak) szabad készíteni, mert az kü-
lönben kicsapódik. A kemény vize-
ket pedig 100 l.-ként 2 0 - 2 5 dkg. 
szódával meglágyítjuk. 

Az 1 °/0 ideg (kontakt) méreg a 
nyári higitásu mészkénléhez, vagy a 
bordóiléhez is keverhető, ha g o a t a -
kártevö ellen is akarunk védekezői. 
Ez esetben nem feltétlen szükséges 
a lágy viz használata. 

Bármely szert használjunk is a 
védekezésnél, arra kell törekedni, 
hogy a fának minden részét meg-
áztassuk. Tehát a lomb, a termés, 
a gallyak és törzs egyaránt be le-
gyen vonva a permet lével. 

A permetezést legkésőbb e hó 
10 ig kell elvégftni. (Ha.) 

u Á m ö 
Budapest I. junius 7. 

7 25: Reggeli zene. 8: Közellátás 
negyedóra. 8.15: Hanglemezek. 9 
Bodonyi Anikó zongorázik, Mihály 
Ferenc gordonkázik, Mikó Heruann 
Magda énekel. 12 15: Müller Jóska 
ggányzenekara. 13 15: Kis titok nagy 
írók műhelyéből. 13 30: Tibor György 
hegedül. 14.10: Párizsi hangképek 
14.30: Operettmuzsika. 15.20: Prestes 
az élő legenda. 15.40: Liszt magyar 
rapszódiáiból. 16: A randevútól a 
válásig. 16.30: Gyermekrádió. 17: 
A Vöröskereszt közleményei. 18 00: 
A rádiózenekar Játszik. 19.20: Ger-
gely Sápdor elbeszélése. 19.35: 
DJius: Második táncrapszódia. 19.45: 
A Falurádió népfőiskolája. 20 20: 
Mi épült újjá budapesten. 21: Han-
gos Heti Hiradó. 22.30: A gerol-
teini nagyhercegnő. 

Hirdessen lapunkban! 

Segítsünk 
a magyar gyermeken 

Egy keservesen végigszenvedett 
háború után akkor, amikor az or-
szágunk lakosságának jelentő % - a 
a háború áldozata lett és az annyira 
jövőt jelentő gyermek szaporulat 
statisztikája is elképesztő eiedmé-
nyeket mutat, a szen esi társada-
lom a legnagyobb reménységgel 
várja a Zöldkeriszt égisze alatt va-
sárnap végbemenő társadalmi meg-
mozdulást, dmelynek kifejezett célja, 
hogy a magyar gyermeken segítsünk. 

Mei! miről is van szó? . . . A 
gyermekek még megszületnek, de az 
első hónapokkal, amikor a csecsemő 
szervezete a legkevésbé ellentálló a 
betegségekkel szemben nagyon sok 
szülő rongyokba kényszeiül gön-
gyölni gyermekét, v?gy ennek hiá-
nyában mezitelen a higiéné lehető-
ségek teljes hiányában bízza a 
sorsra. 

Ez az akció elsősorban is a gyer-
mekeknek akar kelengyét Mstoeitani 
A Zöld kereszt vezetékével a Magyar 
Nők Demokratikus Szövetségének, a 
Nemze.i Segély ek, a 48-as Ifjúsági 
Bizottság együttműködésével egy 
egésznapra szóló értékes programot 
dolgozott ki, amelynek bevék léből 
a reászoruló gyermekeket tiszta ke-
lengyével akarjuk ellátni. 

Jó, hogy ha a mindennapi élet 
h?rcában a társadalom tekintete 

ezekre a gyermekekre téved. Csak 
néhány számadat: Szentes város 
területén 550—560 csecsemő van, 
akik közül 350 a társadalom segít-
ségét várja. Ezelőtt néhány eszten-
dővel a Zöldkeresztnek a megfelelő 
kelengye-fölszerelés állott rendelke-
zésükre. Ma csak a társadalom se 
gib égével tudja biztosítani ezeket a 
szükségleteket. 

A ruhátlanság és megfelelő ellá-
tatlanság hiányában a gyermek ha-
landóság 5 %-al nagyobb a ren-
desnél. 

Hogy ez az ilyesztő számadat 
mennyire megmozdulásra, adako-
zásra kell, hogy késztesse a felnőt-
teket is, arra legjobb indításul az 
szolgál, hogy a kicsiny ovodás és 
iskolás gyermekek az elsők a segí-
tésben. mert ők akik teljes szülői 
gyámolitásban élnek, a munkájuk-
kal az előadások szamaiban való 
megrendezésével vállalják, hogy a 
még kisebbeken elsősorban ők se-
gítsenek. 

Akik egy parányi felelőséggel is 
birnak a jövőnket illetően, hiszen 
ne.n kétséges, hogy gyermekeinkben 
él a nemzet, azok minél intenziveb-
ben vegyenek részt a vasárnapi 
egyetemes megmozdulásban. 

Jun. 8-án Gyermek és Ifjúsági Nap Szentesen 



— Minden szellemi és fizikai 
Ifjú dolgozónak ismernie kell a 
mozgalom történeiét és eseményeit. 
A közeljövőben megjelenik Szaka-
sits Antal: A magyarországi szoci-
alista H szakszervezeti ifjúsági rtloz-
galom története. Ezúton is felhívjuk 
ifjúsági mozgalmunk régi harcosait, 
hogy a mozgalomra vonatkozó élmé-
nyeiket, leírásaikat, jegyzőkönyvet, 
valamint a pártifjusági és szakszer-
vezeti általános mozgalom és az if-
júsági sport és kulturmozgalomra 
vonatkozó adataikat, fényképfelvéte-
leiket, stb. Szakasits Antal minisz-
teri osztályfőnökhöz (iparügyi mi-
nisztérium) a legsürgősebben kekül-
deni szíveskedjenek. 

— Hadifogoly hozzátartozók 1 
Régen várt hozzátartozóink rövide-
sen visszajönnek. Fogadásuknál mi 
is ott szeretnénk lenni és az ezzel 
kapcsolatos munkából mi is kisze-
relnénk venni a részünket. 

Ezért felhívunk minden hadifogoly 
hozzátartozót, hogy f. hó 9-én, este 
7 órakor a városháza közgyűlési 
termébe jöjjön el. Itt az ezzel kap-
csolatos munkálatokat fogjuk meg-
beszélni. Mindenkit elvárunk. 

— Mentőautó telefonhivó szé-
n a 23. 

Vizsla kiállítás 
Jzentesen 

Az Országos Vizsla Club délvidéki 
csoportja csütörtökön vizsla kiállítási 
rendezett Szentesen. Ez alkalommat 
verseny vizslákkal engedelmességi 
gyakorlatot, továbbá nagyteljesít-
ményű vizslákkal filmbemutatót és 
vizslatörzskönyvezést végeztek. A ki-
állítás befejeztével az OVC tagjai és 
a vidéki vendégek tiszteletére társas 
vacsora volt. 

Legújabb 
Olaszország Póla nevű városában 

általános strájk tört ki. 

Ausztria és Lelgyelot szág 9 mil-
lió dolláros árucsere egyezményt 
kötött egymással. 

Az amerikai bankok 50 millió 
dollár kölcsönt ajánlott fel Japánnak. 

Ujabb kétszázezer holland katonát 
hajóztak be Amszterdamban Indo-
nézia felé. 

A lovak mesterséges 
, megtermékenyítése 

Mint a földmüvelésügyi miniszté-
rium sajtr szolgálata már jelentette, 
leromlott lóállományunk fejlesztése 
érdekében Bárányos Károly földmű-
velésügyi miniszter mesterséges meg-
termékenyítő állomások felállítására 
adott rendelkezést. A meginduláshoz 
szükséges igen bonyolult műszerek 
már elkészültek s még ebben a hó-
nagban megkezdődik Jászberénybe*n 
az első megtermékenyítő állomáson 
a nagyjelentőségű munka. 

Magyarországon a háború előtt 
csupán egy állami méntelepen foly-
tak igen kezdetleges fokon álló kí-
sérletek, míg a külföldön, igy külö-
nösen Oroszországban a mesierséges 
megtermékenyítést már régóta ered-
ményesen folytatják. A apaállatoktól 
egyetlen fedeztetés alkalmával nyert 
termékenyitő anyag hozzávetőleg 10-
15 ivadék létrehozását eredményezi 
s megfelelő konzerválással hosszú 
ideig megtartja életképességét és ter-
mékenyítő hatását. 

B « ^ D L Ó F A D E R É K 

M M * , h t e t e Mártóh-u. 1 alat t . 

Készülünk 
I CEMTgHWiUllBHI tm 

A közelgő 1948-as cefltennáriumi 
év első ünnepi f'próbája zajlott le 
junius elsején Főt községben. A ne-
velői kongresszuson, amelyen Or-
tutay Gyula kultuszminiszter és Mi-
hályfi Ernő tájékoztatásügyi minisz-
ter is. részt vett, külsőségében is 
dokumentálta az ifjúság és a n a -
badság, az összefogás és a biztos 
munkaakarat egységes, egymástól 
soha el nem választható képét. A 
község 48-as ifjúsági bizottsága, 
melyben az összes pártok, egyesü-
letek képviseltették magukat példa-
adó utmutatás a jövő évi ünnep-
ségsorozatok sikerére. 

Ortutay Gyula kultuszminiszter 
beszédeben két gondolatkört érin-
tett. Az elíő a 48 as történeti gon-
dolat. A magyar felszabadulás és 
felemelkedés hagyományai 1848-ban 
gyökereznek. Dózsa, Rákóczi és Kos-
suthtól egyenes ut vezet a kommu-
nista, szociáldemokrata és kisgazda-
párti mártírokig. Mindannyian a ma-
gyarság egységét kívánták megte-
remteni. Ennek az eszmének vezér-
motivuma a munkásság és a pa-
rasztság harmonikus együttműködése 
a haladó értelmiséggel. A 48 mai 
értelme; a munkásság és a paraszt-
ság vállvetve, szilárd egységben vív-
ja ki az ország felemelkedését. Ezért 
az egységért pártkeretektől függet-
lenül, mind a kisgazda, mind pedig 
a munkáspártok vállvetve küzdenek. 
Az ország felszabadulása óta ez a 
politikai irány vezette a magyarság 
vezetőit és ennek a gondolatnak a 
jegyében dolgoznak tovább. A má-
sodik gondolat az a megrendítő 
esemény, amely a magyarság poli-
tikai élet uj válságát felidézte. A 
váliág azonban a kormány ujjáa'a-
kitásával véget ért és a kibontako-
zás a felemelkedés útját mutatja. 

Különbö/ö felszólalásokra vála-
szolva a kultuszminiszter utalt arra, 
hogy ma, amikor az újjáépítés cso-
dáiban gyönyörködhetünk, az ipari 
dolgozók és a parasztság rendkívüli 
teljesítményeket végeznek, a peda-
gógusnak is meg kell tenni mindent 
a magyar demokrácia jövőjéért. Az 
életre alkalmas, a saját lábán meg-
álli tudó, öntudatos, tiszta és bátor 
nemzedékeket kell felnevelni. A mun-
kás és paraszt osztályokból felsza-
baduló népi erőket, minden igyeke 
zettel segíteni és támogatni kell. 

A tankönyvkérdéssel kapcsolatban 
bejelentene a miniszter, hogy az egy-
séges tankönyv a legrövidebb időn 
belül minisztertanács, majd a parla-
ment elé kerül. Az egységes tan-
könyvnél a felekezeti iskolák, sőt 
a táji iskolák hagyományos és kü-
lönleges szempontjait is figyelembe 
veszik. 

A nevelők anyagi helyzetén vál-
toztatni fogunk. Amint a gazdasági 
helyzet lehetővé teszi, a nevelői stá-
tust a birói státus nívójára emeljük. 

A demokrácia megmutatta, — két 
év alatt olyan eredményeket ért el, 
— amely világviszonylatban párat-
lan. A magyar nép, amely ilyen rö-
vid idő alatt ennyi eredményt muta-
tott fel, jogos bizalommal fordulhat 
.a jövendő felé. 

r s p o r t ~ i 
LABDARÚGÁS 

ÍZMTE—Hűv. HTVE 
. 1:0 (1:0) 

Az I. osztály déli csoportjának 
második helyezettje jött el Űrnapján, 
mivel a csoportbajnok HMTE a va-
sárnapi osztályozóra készül. A mér-
kőzésen erősen meglátszott a nagy 
meleg hatása, de még igy is szép 
adogatások, helyzetek váltakoztak és 
néha egész szép iskolajáték alakult ki. 

SzMTE : Mészáros — Orgovány, 
Koós (Máv.) — Demeter J., Kovács, 
Soós (Máv) — Deme.er L., Tóth I., 
Szabó, Princz, Kréter. 

Máv. HTVE: Csíki — Erdős, 
Palócz — Szűcs, Reményi, Daru — 
Komáromi, Varga, Tóth Ernő, Biró, 
Csorba. 

A vásárhelyiek szép tologatással 
közelitik meg Mészáros kapuját, de 
a védők tisztáznak. Demeter, Princz, 
Szabó, Tóth és Soós veszik most át 
az i-ányitást és szebbnél-szebb hely-
zetek adódnak. Princz sarokra tartó 
lövését Csiki jó érzékkel szögletre 
tnlja. Egy pete e rá Princz pont arra 
a helyre rúgja a bőrt. A kapufáról 
visszapattanó labdát a 22. peteben 
Szabó az ellenkező sarokba vágja : 
1:0 PZ SzMTE javira. A várárhelyiek 
Biróji jut most Ígéretes helyzetbe, 
de a védők elnyomják. Most újra tá 
mad a nagy kedvvel játszó Soós, 
Demeter, Kovács fedezetkor s küldi 
előre a jól tologató bel3Ő hármast. 
A második félidőben a helyi csapat 
kissé visszaesik, a ,HTVE igyekszik 
kihasználni, de semmi sem sikerül, 
pedig helyzet bőven akad. A 20. 
percben Szabó rosszul lép, bokája 
megrándul és kiviszik a pályáról. A 
helyiek most mát inkább az cied 
ményt igyekeznek tartani. Mészáros 
pár parádés védést mutatott be, a 
hátvédek és a fedezetsor megbízha-
tóan működtek, a csatársor szélsők 
nélkül szárnyszegett volt, de még is 
szépen dolgozott. J ó k : Mészáros, 
Kovács, Soós. Princz és Szabó, illetve 
Csiki, Biró, Komáromi, Remé< yi. A 
játékvezető megfelel'. 

K É Z I L A B D A 

Ujpest-Rálm vegyes-
Szentesi MÁU B (4:3) 
Szentes országos viszonylatban is 

jó sporthirnevét nagyban emeli a 
kézilabdázóink szép kecskeméti tel-
jesítménye. Űrnapján játszották a vé-
gig iramos, szcp helyzetekben bővel-
kedő mérkőzést. Góldobók: Sze 
menyei (3), Debreczeni (2), Czakó (2). 
A második félidőben a pestiek már 
7:4 re vezettek, amikor a szentesi 
fiuk .mindent beleadva", a kecske-
méti hatalmas nézősereg biztatásával 
bravúrosan kiegyenlítettek 1 Jók vol-
tak egyénileg : Beniczky, Molnár, 
Czakó és Debreceni. A Kézilabda 
Szövetség elnöke mintaszerűen ve-
zette a mérkőzést. —Vecseri 

J u n i u s 7 — 8 * 1 0 Csak 2 napig I 

Autós banditák 
Izgalmas amerikai gengszter film. Legújabb hiradó 
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Hirdetmény 
Az Országos Társadalombiztosító 

Intézet pályázatot hirdet 470 szer-
ződéssel eddig be nem töltött, Je-
lenleg Ideigléfies megbízás alapján 
ellátott vidéki rcndelöifltéztfti és 
körzeti kezelőorvosi, valamint vál-
lalati pénztári, rendelőintézeti éa 
magánrendelőjében működő szer-
ződéses orvosi állásra. 

Pályázat az Intézet bármely helyi-
szervénél beszerezhető űrlapon le-
het. Határidő: 1947 junius 21. A 
pályázati űrlapot a szükséges ok-
mányokkal és állásra illetékes helyi-
szervnél kell benyújtani. Részletes 
felvilágosítással ugyancsak az ille-
tékes helyi szervek szolgálnak. 

Felhívás 

A Gépjárművezetők szakszerveze-
tének vezetősége felhívja az összes 
gépjárművezetőket, hogy 1947. évi 
junius hó 7-én, szombat du. 5 óra-
kor a szakszervezeti székházban gyű-
lést tart, melyen a gépjárművezetők 
szakszervezetének központi titkára 
Polgár Dezső fog beszámolót tar-
tani. 

A vezetőség kéri a tagokat, hogy 
minél nagyobb számban jelenjenek 
meg. Vezetőség. 

! f Meghívó 

A városi, vármegyei és községi 
alkalmazottak országos szövetsége 
szentesi csoportja f. hó 7 én szom-
baton déli 12 órakor a városháza 
közgyűlési termében taggyűlést tart, 
melyre a tagok megjelenését kérem. 

Elnök. 

Felhívás 
A Faipari munkások Szakszerve-

zetének vezetősége felhívja az ösz-
szes szaktársak figyelmét, hogy f. 
hó b-án, vasárnap délelőtt 9 óra-
kor tagértekezlet lesz. 

Kérjük az összes faipari munká-
sokat, hogy mennél nagyobb szám-
ban jelenjenek meg. 

Vezetőség 

Felhívás 
A Vas- és Fémmunkások Szak-

szervezetnek Vezetősége felhívja az 
összes Szaktársak figyelmét, hogy 
folyó hó 8-án, vasárnáp délelőtt 
10 órakor a Szakszervezeti székház 
ban lévő helyiségbea taggyűlést lart. 

Központi l.iküldött.fog beszámolói 
tartani. A Vezetőség felhívja a szak-
társak figyelmét, hogy mennél na-
gyobb számban jelenjenek meg. 

Vezetőség. 

Hirdetmény 
15/48—1947. sz. 1947 április 3-

án a szentesi vasútállomáson 1 drb. 
zsákot és 1 drb. há'izsákot találtak, 
igazolt tulajdonosa a Rend-jr^apitány 
ságon átveheti. 

Hirdetmény. 
14/38-1947. sz. 1947 junius 2 

án az Appunyi téren 1 pár fekete 
női cipőt találtak. Igazoit tulajdonosa 
a rendőrkapitányságon átveheti. 

Felhívás 

A Husipari Munkások Szakszerve-
zetének Vezetősége felhívja az ösz-
szes husipari munkások figyelmét, 
hogy vasárnap délelőtt 11 órakor a 
Szakszervezeti Székház 4-es számú 
helyiségében fontos ügyben értekez-
letet tart és kéri az összes husipari 
munkásokat, hogy feltétlen jelenjenek 
meg. 

FcW.erke.zl6. Sima László. 
Felelőn szerkesztő: Szőke Ferenc. 
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