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Agrárkongresszus 
Nincs nagyobb jelentőségű ténye 

a demokráciának és benne a dol-
gozó ember történelmi pártjának, a 
Szociáldemokrata Pártnak, min» a 
városi és falusi dolgozók összefo-
gása. A törvényes és törvényen ki-
vüli erőszik semmit sem rrulasztott 
el, hogy ennek gátat véssen és nem 
mulaszt el ma sem a felszínen levő 
és a félsz in alatt levő reakció, hogy 
a dolgozók egységét rombolja. Mara 
összegyüinek Csongrád vármegye 
területéről a szociáldemokrata föld-
művesek Szentesen. Pontos értesü-
léseket akarnak szerezni vezetőiktől, 
holt tartunk a földmüvesnép létérde-
keit érintő kérdésekkel? 

A hároméves terv megindításának 
küszöbén vagyunk, Augusztus 1-én 
kezdődik enntk végrehajtása, ezért 
a földművelő nép óriási kíváncsiság-
gal várja, mi történik a mezei gaz-
dálkodás életében? Kétségtelen, hogy 
a világ megváltozott. Felosztot'uk 'a 
nagybirtokokat, kiosztottuk az apró 
földművesek között, s az igy előálló 
mezőgazdasági helyzet megjavult az 
áj tulajdonosok ja/ára. Hinni kell, 
hogy a földművelés mai rendszerét 
ágy az érdekelt apró földművesek, 
mint az ország érdekében <• tformál-
ják, gépesítik és olyanná teszik, 
hogy az magasabb életithetőséget 
biztosít tulajdonosának, s ezzel az 
államháztartásnak az egész ország 
népének. 

Érthető tehát a kíváncsiság, amel-
lyel a földművelőnk p a kormány 
programot kiséri. Érthető, ha megye-
szerte kimozdulnak a falvakból a 
mai napon a kérgeskezü dolgozó 
földművesek és összegyűlve beszélik 
meg a jövő eshetőség* i>, a lehető 
ségeket, amelyek a földművelő nép 
életét vannak hivatva átállítani egy 
magasabb színvonalra. A Szociálde-
mokrata Párt 75 esztendős pro-
gramja igazolja, hogy magasabb 
életszínvonalat akar, meg akarja 
szüntetni a gadasági szegénységet 
és azt a megkülönböztetést, mely a 
földművelőt eddig leminősítette pa-
rasztnak. A Szociáldemokrata Párt 
egységesíteni akarja az egész ma-
gyar nemzetet az egyenlőség szent 
jogán. Meg akarja szüntetni azokat 
a lehetőségeket, amelyeket eddig a 
földművelő nép elnyomására, kihasz-
nálására használtak fef* élelmes, go-
nosz emberek. Akik úgy fogták fel 
osztálygögjükben, hogy a földműve-
lőt meg lehet sérteni, a négylovas 
hintóról ostorral lehet csapkodni, 
az ári csizmát bele lehet törölni, 
mert... mert az csak — paraszt. 

Sajnos a magyar földművelők 
többsége még mindig nem okult a 
rault keserves tapasztalataiból és nem 
ismerte fel a helyes utat. Nem vonta 
le a konzekvenciákat a parasztáruló 
Nagyatádi Szabó példájából s így 
juthattunk el a közelmúltban a má-
sik nagy parasztájulóhoz, Nagy Fe-
renchez, akit a földművelők bizalma 
a miniszterelnöki székbe emelt, ahol 
elárulva osztályát az úri reakcióval 
szövetkezett a demokratikus köztár-
saság megdöntésére. 
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Ma délelőtt Agrárkongresszus, 
délután pedig Népgyűlés lesz Szentesei! 
a Szociáldemokrata Párt rendezésében A 1 -jlim.'.*! í J*b 

EIOadók: Marosán Gytkgy, Takács Ferenc és Papdi György elvtárs 

A Szociáldemokrata Párt ma 
délelőtt 9 órai kezdettel tar t ja 
Szentesen a Tóth József szín-
házteremben csongradmegyei ag-
rárkongresszusát. A kongresszus 
napirendje a következő: 

1. A mezőgazdasági népesség 
problémái és a Szociáldemo-
krata Párt, 

2. A megyei földműves bizott-
ság megválasztása, 

| 3 Indítványok tárgyalása. Pár-
5 tunk megyei földműves kongresz-
j szusa i r á n t már is n a g y 
¡ é r d e k l ő d é s n y i l v á n u l 

meg vármegyénk földművesei 
körében. A megyéből többszáz 
párasztkiküldött érkezését jelen-
tették. Azonkívül résztvesz a 
kongresszuson Szentes és kör-
nyéke szocdetn. földművesnépe. 
Itt kell azonban megjegyeznünk, 
hogy a kongresszuson termé-
szetesen résztvehet és szívesen 
látjuk a párt egyéb foglalkozású 
tag ja i t is és az egész város dol-
gozó parasztságát, pártállásra 
való tekintet nélkül. A kongresz-
szus előadói lesznek Takács 
Ferenc elvtárs, földművelésügyi 

államtitkár és Papdi _ 
elvtárs a Szociáldemokrata Pá 
csongrádmegyei titkára. 

A kongresszus keretében dél« 
után 3 órai kezdettel ugyancsak 
a Tóth József színházterembe« 
népgyűlést tartunk, amelyen 
Marosán György elvtárs, nem-
zetgyűlési képviselő, a Szociál-
demokrata Párt főtitkárhelyet, 
tese ismertetni fog ja Szentes 
dolgozó népe előtt az általános 
politikai helyzetet. 

Legújabb belpolitikai fejlemények 
Péntekre befejezett t'nnyé vált 

Kővágó József Budapest polgármes-
terének lemondása. Az uj polgár-
mester személyére nézve még nem 
töriént döntés, d? szintén a Függet-
len Kisgazdapárt soréiból fog kike-
rülni. A Kisgazdapártban egyébkent 
széles tisztogató munka indult meg. 
Az e.'sö csoporban mintegy 18-—20 
nemzetgyűlési képviselő politikai sze-
repét fogják felülvizsgálni. 

A választások Ugye 
Ha a választójogi törvény junius 

30-ig elkészül, akkor szeptember 

első feíében már választhat az or-
szág. Természetesen ehhez szüksé-
ges az, hogy ne merüljenek fel tech-
nikai akadályok. A választás lebo-
nyolításához kb 12—13 vagon pa-
píranyagot kell előteremteni, aminek 
előállítása szintén komoly gondokat 
okoz. A választójog kritériumait fel 
tétlenül meg kell változtatni oly mó-
don, hogy fasisztákat nem szabad 
mégegyszer a demokrácia szavazó-
urnáihoz engedni. 

Az Országos Nemzeti 
Bizottság üláse 

Pénteken hosszú szünet után ülést 

tartotc az Országos Nemzeti Bizott-
ság Tildy Zoltán jelenlétében. Sza-
kasits Árpád megnyitó beszédében 
hangsúlyozta, íiogy az Országos Nem-
zeti Bizottság több, mint egy éve 
nem taitott ülést. A reakció látta, 
hogy nem tud szövetkezni a Nem-
zeti Bizottságokkal és ezért elsor-
vasztásukra törekedett. Most, amikor 
az ország egy ufabb megrendülésen 
ment keresztül, ismét szükség van 
az Országos Nemzeti Bizottság mun-
kájára. 

Lemondott 
párisi magyar követ Is 

Munkát kér 
Mindszent dolgozó népe 

Mindszent dolgozó népe kiáltvány-
nyal fordult a demokratikus kormány-
hoz, amelyben azonnali munkát kér 
a község számára. A kiáltvány kö-
veteli, hogy ne közmunka cimen ad-
ják a munkát, mert annak diia a 
rendes munkabéreknek még a felét 
sem éri el. A kiáltvány követeli még 
a nagybankok államosítását, a kiosz-
tott földek teiekkönyvezését és a zöld-
hitel magas kamatlábának csökken-
tését. 

Auer Pál Magyarország párizsi kö-
vete bejelentette lemondását. A köz-
társasági elnök a lemondást tudo-
másul vette. Egyben a követség ve-
zetésével ideiglenesen dr. Szakasits 
György követségi tanácsost nevezte 
ki. Ugyancsak ideiglenes megbízatást 
kapott Veszprémi Hangba Béla és 
Marik Pál követség tanácsosok is 
előbbi mint berni, utóbbi pedig, mint 
a washingtoni magyar követség ide-
iglenes ügyvivője. Szegedi Maszák 

Aladár, Auer Pál és Oordon Ferenc 
magatartását a magyar köztársaság 
többi, külföldön állomásozó követei 
súlyosan elitélik. Bőhm Vilmos, Ker-
tész István, Bede István, Szántó Zol-
tán, Bartók László és más külképvi-
seleti vezetők részben távirati uton, 
részben pedig távbeszélőn adtak ki-
fejezést felháborodásuknak és nyilvá-
nították ki ragaszkodásukat a magyar 
kormány iránt. 

A magyar földművelőknek végre 
rá kHI döbbenniök arra, hogy csak 
egyetlen párt van, amely a múltban 
és a jelenben is a legkövetkezete-
sebben küzd érdekeikért: a Szociál-
demokráta Párt. A mai napon olyan 
párt hívja az ország legnagyobb 
dolgozó rétegét, amely párt soha 
többé nem akar uri Magyarországot, 
soha többé egyházi és világi nagy-
birtokot, soha többé olyan politikai 
helyzetet, amelyben két különböző 
parton áll a városi és a falusi mun-

kás. Szakasits elvtárs mondotta: cé-
lunk az, hogy a város és a falu 
dolgozóinak életnívóját egy magas 
fokon összehangoljuk és stabilizáljuk. 
Mai para8ztkongresszusunkon a már-
ciusi tagtoborzón hatalmasan felduz-
zadt szociáldemokrata tömegek pa-
rasztkápviselöi gyúlnék össze. Ma-
gukkal hozták a szocialista munkás-
mozgalom táborába sorakozott agrár 
tömegek hiségét, öntudatát, kemény-
ségét hitét és bizalmát. Magukkal 

hozták a csüggedhetetlen szocialista 
hitet és reményt, hogy igaz harcunk 
amelyért munkások, paraoztok és 
értelmiségiek annyi áldozatot hoztak, 
hamarosan elhozza számunkra a dol-
gozó osztály teljes felszabadulását, 
a m u n t o emberiség tiszta, ssép 
világát. 

j ó munkát, szocialista munkát kí-
vánunk a|szabad Szenteden, a szabid 
Csongrád megye szabad földmű-
veseinek. 
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Krónikás 
jegyzetek 

Újra irni kezdem az én jegyzetei-
met. Eszembe jut, mikor negyven-
egy évvel ezelőtt az első krónikás 
jegyzeteket irtam. dehogy gondol-
tam arra, hogy még 1947-ben is 
újra kezdem ezeket az írásokat és 
oka lesz annak, miért kezdem újra. 
Akkor nagyon szimpla viszonyok 
voltak. De akkor is koalíciós kor-
mányzat *olt és akkor is bajok vol-
tak á koalíció körül. A koalíció több-
ségi pártja akkor is legalább tizen-
hét féle árnyalatot képviselr és ak-
kor se volt semmi komoly koaliciós 
program és akkor is egyik kelemet -
lenség a másik után következett. 
Egy különbség mégis volt mához 
viszonyítva, se házelnök, se mi-
niszterelnök, se miniszter, se kép-
viselő nem szökött sehová. Vala-
hogy mégis becsületesebb viszo-
nyok voltak. 

O 
Nagy Ferenc miniszterelnök és 

Varga Béla a nemzetgyűlés elnOke 
„megléptek". Tragikus sorsa Ma-
gyarországnak és tragikus sorsa a 
a magyai kisgazda társadalomnak 
ez az esemény. Ezt a két férfit a 
magyar társadalom ugy tekintette, 
mint aki csakugyan demokrata és 
akinek semmi köze ntncs a régi 
világhoz, aki akarja a nemzeti át-
alakulást. Hogy az emberek élete 
mennyire más bensóleg és külső-
leg, hogy milyen mást mutat egy 
emb^r, amikor szónpki pózba vágja 
magát és milyen más, mikor háió-
kabátba látjuk. Nagy Ferenc és Var-
ga Béla, nem beszélünk a többiről, 
megszerezték az áruló r evét es mél-
tán iktathatók a Rákóczi forradal-
mat elárulé Ocskaiak és gróf Ká-
rolyi Sándorok közé 

O 
Az ember elgondolkozik rajta hogy 

1944 októbere óta mi minden tör 
tént itt nálunk Szentesen és elgon-
dolkozik azon, hogy mennyi jóaka-
rat és mennyi vergődés tartotta egye-
nesbe ennek a városnak az ügyeit. 
Nem arról van sió. Hogy dicsére-
teket írjunk akárkinek is a fejete-
tejére. mert az ostobaság. A babér 
két napig zöld, aztán fonnyadt és 
vég« aszott szemét 'esz balöle, arait 
elfúj a széf. Amelyik közéletü em-
ber valamire becsüli magát, az un-
dorral utasítja vissza a tapsot és az 
éljent. Ugy érzem, hogy a szentesi 
egyensúly fenntartása nem azéljene-
ken és nem a tapsokon múlott, ha-
nem becsületes emberek becsületes 
munkáján. 

O 
A krónikák nem mehetnek el soha-

sem az időjárásról való megemléke-
zés nélkül. Mert az időjárás nem 
csak a mának jelzője, de jelenti a 
hotaapui és a hoioaputani t*. Szen-
tes mindig a lehetetlen időjárások 
központja volt, de vén emberek sem 
tudnak nasonlót mondani ahhoz a 
háromesztendjhöz, amelyik most 
jött egymásután ránk. Már csak a 
jövendő történet írója számára is 
feljegyzem, hogy itt Szentesen meg-
álmodta valaki a hét sovány tehén 
és a hét kö/ér tehén álmát, amit 
állítólag Jákób fia József látott az 
egyiptomi börtönben. Csak ez for-
dítva van. Ott a hét kövér tehenet 
nyelje el a hét sovány tehén. Ne-

j ü n k azt igéri az álomlátó Rozi néni, 

Tegnap 1500 hadifogoly 
érkezett Debrecenbe 

Szombaton ujabb ezerötszáz hadifogoly érkezett Debrecenbe. A hí-
rek szerint néhány nap múlva ujabb 3500 hadifogoly indul Máramaros-
szigetről Debrecen felé. Ezen kívül ujabb csoportok érkezését jelezték. 
Nagyon jó ruhában és mindannyian egészségesen érkeztek. 

Beszélgetés egy szentesi földmunkással 
az agrárproletariátus problémáiról 

Ismeretes, hogy a Szociáldemok-
rala Párt országszerte vármegyei 
földműves kongresszusok keretében 
ismerteti a március végén Budapes-
ten megtartott három napos szociál-
demokrata parasztkongresszus hatá-
rozatait. A nagyarányú fölvilágosító 
és nevelő munkával pártunk ujabb 
lépést tesz a parasztság sorsának 
felemelésére. 

Igy jutottunk el a mai naphoz, 
amikor a földmunkások és 
kubikosok fővárosában, Szen-
tesen rendezzük meg a cson-
grádmegyei agrárkongresz-

szust, 
amely szintén szervesen kapcsolódik 
bele az ország különböző vánnegyé 
iben egymásután megrendezett ha-
sonló szoeiáldemokrala megmozdu-
lásokba. Olyan párt szól ezen a na-
pon a megye parasztságához, amely 
párt 75 év ót 3 magáénak vallja a 
parasztság minden problémáját és 
legkövetkezetesebben küzd felemelé-
sük érdekében. 

,,Ct*cílista v a g y öcsém ? — 
mafd leszoksz róla44. 

Szentesen, a régi haicok városá-
ban, uj levegő: a szabadság meg-
tisztult légkCre fogadja az összeülő 
kongresszust Igen, szabadon és 
nyíltan beszélgetik meg problémáikat 
az összeülő elvtársak — de nem 
mindig volt ez igy, amint erről egy 
öreg szentesi szocialista földmunkás 
tájékozta^ bennünket. Fblketestük őt 
s megkértük, hogy nyilatkozzék, a 
régi idők harcairól s arról, hogya i 
Játja a magyar parasztság felemel-
kedésének útját. 

Hát bizony, — kezdi az őszbe-
csavarodott fejű, kéigeatenyerü öreg 
fölétunkás — ba most meleg is 
van, de sokkal melegebb volt 
előtt2ö - 2 5 esztendővel. Emlékszem, 
amikor egy gyűlést akartunk beje-
lenteni és 15 társam közül alig 
akadtunk hárman, akik aiámertük 
irni a bejelentési kérvényt. Amikor 
aztán fölvittem a rendőrkapitánynak, 
a kérvény elintézése annyi volt, hogy 
az aranygalléros félisten ezt mondta: 

ha valamit mernek csinálni, 
véresre veretem magukat. 

Bizony azokban az időkben nem volt 
könnyű mozgalmat csinálni. S még 
ma is emlékszem arra, amikor a, 
piactéren egy felvonulás alkalmával, 
még mint fiatal legényembernek, a 
darutollasok meghuzigálták alig ser-
dülő bajuszomat. „Cucilista vagy 
öcsém? — majd leszoksz róla!" — 
mondotta a csendőr. Azóta megöre-
gedtem, nem egyszer néztem szembe 
a szolgabiróval, a rendőrrel, a csend-
őrrel. de erről a „rossz szoká-
somról" csak nem tudtam leszokni. 

Megvolt az eredmény 
Bennünket. csongráJmegyei föld 

munkásokat nem leheted letériteni 
az útról és meg is lett ? munka 
eredménye. 

A Szántó Kovács Jánosokat 
és a Szeder Ferenceket mi, 
szocialista földmunkások ad-

tuk ennek az országnak. 
Különös örömömre szolgál — foly-
tatja az öreg földmunkás — hogy 
megérhettem a mai napot, amikor 
kongresszus keretében tárhatjuk fel 
az.orszáp legelesettebb rétegének, a 
m a g y a r p a r a s z t s á g n a k 
problémáit, s tudjuk, hogy a föl-
vetett kérdések nem lesznek csupán 
a pusztába kiáltott szavak, mert közel 
van már az idő, amikor valamennyi 
problémánk megoldódik, s mindeze'-
orvoslására e'ső sorban garancia .*j 
nagymultú Szociáldemokrata Párt 
háromaegyed évszá ados követke-
zetes harca 

Én ugyan már megöregedtem, és 
bele is. fáradtam az élet küzdelmei-
be, de azért azt mondom: érdemes 
továbn csinálni! Mert biztos vagyok 
benne, ez a munka eredményes 
lesz. Eljön még az az idő, amikor 
minden magyar földmunkásnak meg-
lesz a kis családi háza, saját földje, 
egyszóval az emberséges becsületes 
megélhetése — fejezte be szavait a 
névtelen földmunkás. 

cMes lessze idegenből a távoli 
orosz szteppék világából egy 

átkos rendszer% „száműzetéseként* 
otthonukból kiszakított magyar vé-
reink ismét hazatérnek. Magukkal 
hozzák a nagy kelet világát, a 
Volga, a Dón, a Dnyeper, a Kau-
kázus levegőjét, a nagy orosz njp 
üzenetét. Nagyon, de nagyon vártuk 
őket. Apák, anyák, testvérek öröm-
könnycsillogása aranyozza be a 
hazatért családjának minden pilla-
natát. Itthon van ő, akit vártunk, 
akit sokszor elveszettnek hittünk, 
igen itthon van. A demokratikus 
haza is tárt karokkal várja és álr 
tftja csatarendbe megtért katonák. 
Egy pusztulásra kárhozott világrend 
küldötte őket utolsó rohamra : nem 
szólhattak szembe a kényszerrel és 
hála az égnek, hogy megtartotta 
őket a gondviselés és hazatérhettek. 
De el kellett pusztulni annak az át-
kozott világrendnek, amely kisza-
kította közülünk. Igen itt kellett 
hagyni a gügyögő kicsinyeket, a 
könnyes szemű családanyákat, el 
kellett szakadniok. S ó nincs az a 
szív, nincs az a lélek, amely talán 
annyit szenvedett volna, mint a 
család fejét, a család mindenét, a 
család legkedvesebbét nélkülöző gyer-
mekeivel árvánhagyott családanya. 
De visszajöttek és szemünkben öröm-
könny csillog. Távolkeletről dübö-
rögve futnak be a véreinket szál-
lító szerelvények s jönnek-¡önnek... 
Hazatérnek abba a világba, amely 
nem fegyvert ad a kezükbe, ner,i 
gyűlöletet olt a lelkükbe, hanem az 
áldott béke épitő eszközeivé ková-
csolja össze a magyar véreket. 
Jöjjetek csak régen várt testvéreink. 
Jöjjetek: s a csüggedt családokba 
varázsolt boldog melegség hozza 
meg a magyar nép számára a lelki 
újjáéledést és a családok megvi-
gasztalódása mellett a boldog de-
mokratikus jövőt. 

Váiasztás 
a VAOSz-nál 

A városi és vármegyei alkalma-
zottak szakszervezeténél pár hónap 
óta huza vona volt akörül, hogy ki 
legyen a szakszervezet alelnöke' 
Szombaton délben a szakszervezet 
közgyűlést tartott Solti Imre elnök-
lete alatt s rendezte ezt a vitás 
kérdést. Alelnökké Téli István vá-
rosi tisztviselőt, a kommunista párt 
tagját válaszfetták meg. 

Csökkentik a magyar 
képviselők számát 
Az uj választójogi törvény tárgya-

lása során felmerült az a terv, hogy 
a képviselők számát csökkentsék A 
jelenlegi 422 képviselő az ország 
viszonyaihoz mérten' indokolatlanul 
sok. 

hogy a hét sóvá íy tehéntől hízik 
meg a másik hét tehén kövérre. 
Lelke rajta Rozi néiiinek, de a há 
rom szük esztendő után nem kívá-
nunk még négyet semmiféle tehén-
hizlalás céljából. Barázda. 

E G Y S Z Í N Ű É S S Z Í N E S H O Z A I K L A P O K , C E M E N T L A P O K 

beton-kéményaitók 
mesgyekarók, cementcsövek, dnnakavlcs, marosi-
homok, portland-coment a 

cementárugyárában. Telefon.: ö 8Z. 
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B fcidapeatea 

Junius 21 és 22-én 

H I K E k 
Ma június J . Rom. kat. Medárd, 

praiaskéns Medárd. 
VkáHásjelentés: Tisza 7-én 36. Kurca 20 
Hé mérséklet. + 27 iok. 

Időjárás.: Mérsékeli szél. változó fel-
hóiét, a hőmérséklet nem változik. * 

Oflrveletes gyógyszertárak « június 7 — 
13-ig Selkóné—Havas. 

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

MEDÁRD 
A kalendárium ezen a napon 

Méddrd nevét irja. A Tsizió szerint 
ez a jámbor szent igen nevezetes 
napo! jelez, mert a magyar népi 
meteorológia szerint, ha ezen a na-
pon esik az eső „nem lészen annak 
negyven napokig elmúlása". Vagyis 
jómagyarán, a medárdnapi eső 
negyven napig tart. Amikor szom-
baton reggel kiléptem az ágyamból, 
azonnal észrevettem. hogy „ nagyon 
gyanús a helyzet". Az időjárás ed-
dig is „hadiállapotbanu volt velünk, 
sőt „atomháborút" folytatott elle-
nünk, mert a hőatomok milliárdjai-
val ostromott bennünket megállás 
nélkül, s ha néha véletlenül hűs 
szellő lebbent keresztül rajtunk, 
azonnal csodálkozásba estünk: mi 
történik körülöttünk, vagy velünk? 
Ha aztán az a két-három csepp 
ísó lefolyt, olyan áhitozás vett raj-
tunk erőt, ami kellett volna, hogy 
megindítsa az egek csatornáit. De-
hát ozok a csatornák mind kiszá-
radtak és legföllebb por hullott a 
fenekükből a nyakunkba. Most meg 
jött a AUdárdot előző nap, az ég 
csupa jelhő, szombaton reggel pon-
tosan három perc és harminckét 
másodpercig esett az eső. Mi lesz, 
ki tudja ? Jó eső, vagy negyennapos 
vizáradat, aki most vízzel teszi 
tönkre azt, amit eddig^ a szárazság 
pusztított. Mert az időjárás jól tud-
ja folytatni a hadviselést, (xa) 

• 
— Ezüst mennyegző. Aranyi 

István, a városi lakáshivatai vezetője 
és neje Bi-ó Klára tegnap ünnepel-
ték házasságkötésüknek 25 éves év-
fordulóját. Az ezüst mennyegzö há-
zaspárt sokan üdvözölték ebbői az 
alkalomból és fejezték ki jó kíván-
ságukat. 

— Erős szóda 128 %-os elő-
fizelhető hatósági árban és 14-én 
átvehető Kiss Gergely kereskedőnél 
Vecseri-utca. 

— Fodrász mesterek 1 Hétfőn 
délután 9 én fél 4 órakor gyűlés 
lesz az Ipartestületben forgalmi ügy-
ben. Pontos megjelenést kér a Ve-
zetőség. 

— Ma nyitvalévő dohányáru-
dák. Szántai László Petőfi szálló, 
— Gránicz Pál Apponyi-tér 1, — 
özv. Kátfii Jánosné Kispiac-tér, —• 
Dér Ferencné Rákóczi Ferenc-utca 
155, — Öze Mátyás Mentő-u. 44. 

— Meghivó. Szentes megyei vá 
ros Nemzeti Bizottsága f. évi junius 
hó 9 napján d. e. 10 órakor a vá-
rosháza 18. számú helyiségében 
ülést tart, melyre a tagokat tisztelet-
tel meghívom. Feltétlen és pontos 
megjelenést kérek. El r\ök 

— Városi szimfonikus Zenekar 
és kamarakórus hangversenye 
ma este 8 órakor a színházterében. 
— Helyár: 3 frt. 

Hirdessen lapunkban? 

Nagy művészest 
hadifoglyaink javára 

Magyar-Szovjet Művelődési Tár-
saság hadifoglyaink fehegitésére 
1947 junius 14-én este 8 órai kez-
dettel a Tóth József színházban 
Palotás (Sáfrány) Imre a budapesti 
rádió k ö z k e d v e l t énekese, 
Török Rózsa a budapesti Vidám 
Operettsanhár primadonnája, Kiss-
Angyal Ernő zeneszerző, Déry Tibor 
iró közreműködésével művészestet 
rendez. Műsor : 

1. Petőfi és Kiss József versek, 
előadja: Széchenyi Máiia. — 2. 
Dalok, előadja: Berkes Borta. — 3. 
Előadás, tartja: Déry Tibor. — 4. 
Lehár „Giuditta" c. operettből: 
Olyan forró ajkadról a csók... Kál-
mán: „Marica grófnő" belépő ének-
li : Török Rózsa. — 5. Lehár Kál-
mán : „A mutt zenéje- operett egy-
vele. Lehár: „Cigányszerelem* c. 
operettből: Józsi dala, énekli: Pa-
lotás Imre, — 6. Jacobi: „Leány-
vásár" c. operettből: Ha lennékegy 
lánykának édes.. Kálmán : „Marica 
gtófnő" operettből: Ne szólj kicsim... 
énekli, Török Rózsa és Palotás 
Imre. 

Szünet. 
7. Kálmán: „Csárdáskirálynő" 

operettből: Miért futsz az üdv után... 
Friml: Indián szerelmi dal Kiss-
Angyal Ernő: a Pesti nő.... énekli 
Török Rózsa. — 8. Kálmán: „Cir-
kuszhercegnő" c. operettből: Egy 
drága szempár... Lehár: Paganini c. 
operettből: Volt nem egy, de száz 
babám... énekli Palotás Imre. — 9. 
Lehár: Mosoly országa c. operett-
ből : Texa duett. Sireuss: Varázs-
keringő c. operettből: Halkan száll... 
énekli Török Rózsa és Palotás Imre. 
— 10. „A medve" bohózat I. felv. 
irta Csehov. Rendezte; Négyessy 
Mátyás. Szereplők: özv. Zelenák 
Ilona. A hitelező Vass Imre, öreg 
lakáj: Reményi Mihály. Zongorán 
kisér: Kiss-Angyal Ernő zeneszerző 
és Négyessy Mátyás Ernő. Előadás 
után tánc. Jegyek, melyek egybep 
műsorul is szolgálnak, már váltha-
tók a Rózsa illatszertárban. (Ady 
Endre utca 3). Kéri a rendezőség, 
hogy az előjegyzett és kifizetett je-
gyeket elvinni szíveskedjenek. 

Q kenderkórója ha wan 
s z á l l í t s a b e 

a szegvári kendergyárba 
Megvásároljuk, vagy készárút adunk érte. 
Egy kocsi tehemél nagyobb mennyiséget 
a tárolás helyén megtekintjük, ha e l ö z ö l c g Z S O l d O S t e l C p e n 

b e j e l e n t i 

Felhívjuk azokat az elvtársa-
kat, akik a Szabadság Munkásképző 
Egyesületnek 1904-1918 között tag-
jai voltak, írásban jelentkezzenek 
Szakasits Antal elvtársnál (Iparügyi 
Minisztérium, IV. em. 414). 

— Hadifogoly hozzátartozók! 
Régen várt hozzátartozóink rövide-
sen visszajönni k. Fogadásuknál mi 
is ott szeretnénk lenni és az ezzel 
kapcsolatos munkából mi is kisze-
retnénk venni a részünket. 

Ezért felhívunk minden hadifogoly 
hozzátartozót, hogy f. hó 9-én, esti 
7 órakor a városháza közgyűlés-
termébe iöjjön el. Itt az ezzel kap-
csolatos munkálatokat fogjuk mege 
beszélni. Mindenkit elvárunk. 

Szigorú eljárás indul 
a túlórán felül dolgoz-

tatok ellen 
A gazdasági rendőrség Budapes-

ten a Gazdasági Fölanács átirata 
alapján több gyárban és üzemben 
folytatott vizsgálatot annak megálla-
pítására, hogy a gyárvezetők nem 
dolgoztatnak-e munkavállalóikkal a 
heti 18 órában maximált túlórán fe-
lül is. Ennek során eljárást indítot-
tak több gyár vezetői és üzemi bi-
zottságának elnökei ellen. Ezzel kap-
csolatban közlik, hogy a jövőben a 
legszigorúbban fogják ellenőrizni a 
túlórákat szabályozó rendeletek be-
tartását. 

Kereskedelem és szö-
vetkezetügyi tan-

folyam érettségizettek 
részére 

Középiskolát végzettek részére egy 
éves kereskedelmi és szövetkezetügyi 
tanfolyamot létesít a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamara Budapes-
ten. A tanfolyamokat szegénysorsban 
élő érettségizett fiuk és lányok ré-
szére szervezik, akik nem képesek a 
4—5 évig tartó egyetemi tanulmányok 
magas költségeit fizetni és akik rá 
vannak utalva, hogy mielőhb kenyér-
kereselhez jussanak. Érdeklődők je 
lentkezzenek hétköznapokon délután 
5—7 óra között Budapest, VII., 
Wesselényi-utca 38. II. emelet. Vi-
dékiek kérjenek postán tájékoztatót 

Szakasits 
zürichi utazása 

Külföldi megfigyelők nagy politi-
kai fontosságot tulajdonítanak Sza-
kasits zürichi utjának. Szakasitsnak 
módjában lesz beszélni az angol 
mnnkáspárt két vezetőségi tagjával 
és igy képet nyújthat nekik a jelen-
legi magyar-helyzetről. 

Ország - Világ 
Az amerikai szenátus ratifikálta a 

magyar békeszerződést 

A Kisgazdapárt könyörtelenül fel-
számol minden reakciós törekvést, — 
mondotta Dobi István. 

Letartóztattak a bolgár ellenzéki 
agrárpáTt vezérét. 

jU 
I Bulgáriából megkezdték a szovjet 

csapatok kivonását. 

Előkészítő tárgyalások, indulnak a 
magyar- németárucsereforgalmi egyez-
mény kötésére. 

Rövidesen megvalósul a kiskeres-
kedők társadalmi biztosítása. 

Mész, cement, # 

kópor és tűzifa 
minden mennyiségben kapható 

TRAJ-fatelep 
GÖRÖG-UDVAR. 

Telefon: 
341. 

M db 1 és fél évas « drb fiatal 
I racka nőstény juh • anya kecs-

ke 2 db 7 hetes nőstény fiával el-
adó Lázár Vilmos u. 17. Ujj Sándornál 

Iparos hirek 
Az ipart^ület elnOksége felhívja 

az iparosság figyelmét a vasárnapi 
„Gyermek-napra", miért ís kéri, hogy 
tanoncaikat, gyermekeiket a gyermek-
napi felvonulásra engedjék el, illetve 
vigyék el. Gyülekezés 8-án, vasárnap 
reggel a Tyúk-piactéren. A lehetőség 
sz.rint kérjük, hogy a gyermekeiket 
szakma szerinti öltözetben engedjék 
el, melyet ugy értünk, hogy munka-
ruhában, szerszámokkal felszerelve 
legyenek a fiuk és lányok. 

Az ipartestület elnöksége felhivje 
az iparosság figyelmét arra, hogy 
hétfőn, junius 9-én, d. u. 7 órakor 
az Ipartestületben dr. Péter Pál Ot-
tokár főorvos iparegészségügyi elő-
adást tart Kérjük az iparosságot, 
hogy ezen előadáson ö maga és csa-
ládja, valamint a tanonc és segéd-
munkásai is minél nagyobb számban 
vegyen részt. Érdeklődjünk saját dol-
gaink és egészségünk iránt. 

Az ipartestület elnöksége kéri az 
„IPARI VÁSÁR" előkészítő bizottság 
tagjait, hogy hétfőn, junius 9-én, 
délután 6 órakor az Ipartestületben 
feltétlen megjelenni szíveskedjenek 
fontos megbeszélés végett. Pontos 
megjelenést kérünk. Az ipari vásárra 
junitís 15-ig lehet jelentkezni. Fel-
hívjuk ez alkalomra az iparosságot 
és reméljük, hogy minél nagyobb 
számban jelentkeznek. 

Az ipartestület hivatala felhívja 
azon szakmákat, melyek még nem 
vették át a május havi vas, szeg és 
drót utalványaikat, hogy junius 10-ig 
okvetlen vegyék át, mert tovább nem 
tudjuk tartani a jegyeket és későbbi 
felszólalásnak nem tudunk eleget 
tenni. 

Mestervizsga előkészítő tanfolyam 
kb. junius 20—25-én Lezdödik kellő 
számú jeteutkezö esetén. Jelentkezzék 
sürgősen, aki részt akar venni a Ifcír 
közelebbi mestervizsgán. Tanfolyam 
diját mindenki fizesse be : 30 Ft. 



Jon. 8-án Gyermek és Ifjúsági Kap Szentesen 
. SzIM hírek 

Felhivjnk a SzIM tagokat, hogy 
a 48-as ifjúsági bizottság ma dél-
előtt rendezendő ünnepségén vegye-
nek részt. 

Gyülekezés reggel 8 órakor 2 
Kossuth utca 26 szám alatti Szlm 
helyiségben. 

Párthírek 
A Rendeső Gárda tagjai ma reg-

gel pontosan 8 órára feltétlenül 
jelenjonek meg a pártszékházban 
Kossntii ntca 26 ssám. 

Lódijazás és lóverseny 
Orosházán 

Az Orosházi Járás Lótenyésztő és 
Lovassport Egyesület a Lófuttatók 
Országos Egyesületével karöltve, f. 
évi junius hó 14 én lódijazást, 15-én 
gazda lóversenyt rendez. A lódijazás 
kezdete 14-én 9 órakor, melyen be-
mutathatok az 1. évnél idősebb mé-
nek és kancák, külön csoportokban. 
Beiratási dij drbonként 5 forim. — 
A 15 iki lóversenyen indulhatnak 
kancák és mének nem hivatásos 
lovasok által lovagolva. Bejelentési 
határidő junius 10-ike, melyet az 
érdeklődő tenyésztők közvetlenül Vö-
rös Imre egyesületi elnök Orosháza, 
Kisbirtokos Szövetség cimre küldje-
nek meg. A lóverseny nevezési dija 
is 5 forint lovanként. 

Hirdetmény 
A belügyminiszter úrnak 178.485/ 

1947 számú rendelete értelmében 
felhívom azokat a varmegyei, városi, 
vagy községi alkalmazottakat, nyug-
dijasokat, vagy elbocsájtott tisztvi-
selőket, akiknek Észak-Erdély terü-
letén ingóságaik, esetleg ingatlan 
vagyona maradt ott és azokat .Casbi" 
zár alá vette, hogy a zár alá vett 
ingó és ingatlan vagyonról az alábbi 
adatokai tartalmazó jegyzéket, illetve 
leltárat kettő példányban a városháza 
46. sz. szobájába f. hó 20. nap. 
jának délig 12 óráig feltétlen nyújt-
sák be. A határidő elmulasztásából 
esetleg származó joghátrányokért a 
mulasztó felelős. 

A bejelentésnek a következő ada-
tot kell tartalmaznia, illetve követ-
kező kérdésekre kell a választ meg-
adni. 

1. A vagyon tulajdonosának a 
neve, foglalkozása, jelenlegi pontos 
lakhelye, Romániában mettől med-
dig és hol volt lakhelye, állampol-
gársága. 

2. Ingó vagy ingatlan vagyon le-
írása. Ingatlannál annak pontos fek-
vési helye, (megye, város, község). 
Az ingatlan minősége (ház, telek, 
szántóföld stb). Az ingatlan vagyon 
hozzávetőleges értéke forintban, eset-
leg leiben. Ingó vagyonnál a táro-
lási hely megjelölése, megye, város 
község. Minősége, mennyisége (pl. 
két szoba bútor, gazdasági felsze 
relés, állatok szám szerint stb.) 
Hozzávetőleges értéke forintban lei-
ben. 

3. A vagyon mikor, mely hatóság 
által, milyen cimen vétetett zár alá. 

4. Tett-e a tulajdonos a lefoglalt 
vagyonának felszabadítása iránt in-
tézkedéseket, ha igen, hol, mikor, 
mely hatóságnál ? 

Felbivom az érdekeltek figyelmét, 
bogy a tentt kérdöpontokra a leg-
pontosabban válaszoljanak. 

Polgármester. 

Ingatlanforgalom j 
Koncz László és neje megvette 

Molnár Sándor és neje Sima Ferenc 
u. 33 sz. házát 10 000 forintért. 

István Ferenc és neje megvették 
Váradi Béláné Daru u. 17 sz. házát 
9.000 forintért. 

Czakó Szilveszter és neje meg-
vették Csendes János és bt. Ber-
csényi u. 29 sz. házát 10.000 fo-
rintért. 

Ludányi Sándor és neje megvette 
Ludányi Imre Heltay F. u. 17 számú 
házának 1/20 részét 400 forintért. 

Nagy Anna megvette Vas Gyula 
és neje Sáfrán M. u. 34 sz. házát 
5.000 forintért. 

Kotvics Varga Imre és neje meg-
vették Pataki László Alsórét 1135 
• öl földjét 2 000 forimért. 

Rácz Erzsébet és bt. megvették 
Gyarmati Sándor Wesselényi u 96 
sz. házát 3 000 forintért. 

Roykó Rózsa és bt. megvették 
Bálint János Berek 1 h 500 • öl 
földjét 2.000 forintért. 

Csikós Péter megvette Burkus 
Imre és neje 1 hold 593 D-ö! föld-
jét 3.600 forintért. 

Gregus János és bt. megvette Ba-
lázs Sándor és neje Ba'ogh J. u. 31 
számú házát 7 500 forintért. 

Felhívás 
A Faipari munkások Szakszerve-

zetének vezetősége felhívja az ösz-
szes szaktársak figyelmét, hogy f. 
hó 6-án, vasárnap délelőtt 9 óra-
kor tagértekezlet lesz. 

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

Vezetőség 

Felhívás 
A Va.c és Fémmunkások Szak-

szervezetének Vezetősége felhívja az 
összes Szaktársak figyelmét, hogy 
folyó hó 8 án, va^árnáp délelőtt 
10 órakor a Szakszervezeti székház-
ban lévő helyiségben taggyűlést tart. 

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

Vezetőség. 

O X I G É N 

K A R B I D 
Lerakat Kántornál 

BARATSÁG-MOZGÓ 
Junius 7—8-I9 Csak 2 napig I 

Autós banditák 
Izgalmas amerikai gengszter film. Legújabb híradó 

Hétfőtől: SZEMBEN A H A L Á L L A L 
Elradánok ke7dete h«MkÖ7n«p : V« 7. '/* 9. vnsórrmp V* 5 '''4 7. V4 9 

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. 

Pályázati hirdetmény 
Szentes megyei város tanoncisko-

lái felügyelő bizottsága a város által 
fenntartott szakirányú kereskedő ta-
nonciskolánál üresedésben lévő há-
rom közismereti osztály, óraadói te-
endőinek ellátására pályázatot Hirdet. 

Valamennyi közismereti és rajzi 
tárgy tanítására legalább népisko-
lákra képesített tanítók, vagy ennél 
magasabb képesítéssel rendelkező 
egyének pályázhatnak. 

A megválasztott óraadók az ipar 
ügyi miniszter által megállapított 
díjazásban részesülnek. 

Pályázati határidő 1947. évi ju-
nius hó 10. napja déli 12 óra. 

Kérvények a bizottsághoz címezve 
az igazgatónak dr. Mátéffi Ferenc 
utca 12 sz. alatt nyújtandók be. Az 
érdeklődök és pályázók ugyanitt 
kapnak felvilágosítást a felmerülő 
kérdésekre. 

Hajdú József sk. felügyelő 
bizottsági elnök. 

^ ^ i 2 ^ diófaderék 
•U46. Fekete Márton-u. 1 alatt. 

Apróhirdetések 
Gyönyörű tartóshullámot, haj-

festért, szinezést, szőkítést Zsembá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

Emergé gummitextii hajtószij 
képviselet Wellisch G p-aktárban. 
Cséplő, malo*7, gazdaság és minden 
egyéb célra. Felvilágosítással sz.ve-
sen szolgálok. 

ERÖS firfi varrógép, ruhaszek-
rény, ágy eladó Al-órét 193/a sz. 
Szeder telep mellett. 

NAPOZÁSHOZ krém, púder, kölni, 
hajolaj kapható l/sák festéküzletben. 

570 kc. oldalkocsis motorkerék-
pár eladó Árvái Bálint u. 8. 

Lutz zománcok, festékek, 
lakkok elismert legjobb minőség 

L U T Z E D E É S T Á R S A 

Tef! Gyér 121 028. Városi iroda 406*515 

kb 

Äj ' ngyümö l csös 
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Cim a kiadóhivatalban. 

Föazerkew/US • Sima László. 
Feleifi» szerkesztfi: Szőke Parane. 

Felelő« kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a . B a r á t s á g " nyomda 

PW«J6* aromdava»«iAt Cser óni L l a 

Köszönetnyilvánítás. 

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a roko-
noknak, jóbarátoknak, jószom-
szédoknak és jóismerősöknek, 
akik szeretett leányunk 

Virágos Ilonka 
temetésén megjelentek, koszo-
rúkkal, virágokkal elhalmoztak. 
Külön mondunk köszönetet fő-
tisztelendő Ildefonz atyanak a 
szép imáért és Balázs tanító 
urnák a szép énekekért. 

Gyászoló család. 

K A D I Ö 
Budapest I. junius 8. 

s 
7.00: ReggeM zene. Hanglemezek. 

Közben: Naptár. 8: Hirek Műsoris-
mertetés. 8 .20 : Szórakoztató zene. 
Hanglemezek. 9: Református vallásos 
félóra. 9.30 Unitárius vallásos félóra. 
10: Görög-katolikus egyházi ének és 
szentbeszed a Rózsak terén lévő tem-
plomból. 11: Evangélikus istentisz-
telet a Deák-téri templomból. 12.15: 
Anyák 5 perce. 12:20: tnekes, zenés 
részletek J hann Strauss : A cigány-
báró c. operettből. 14.10: Ünnepi 
zene. Hanglemezek. 15: Az elbeszé-
lés magyar mesterei 15 20 Farnadi 
Edhh zongorázik 15.45: Vas-Vnaip 
krónika. 16: Akáclombos kis falum-
ból. 17.10. Magyar Parnasszus. 18: 
A modem ember szabadidejéből. 
Török Sándor vasárnapi beszeigetése 
Aszódi Zoltán egyetemi magántanár-
ral. 18 20: Falurádió. 19.0Í' A házi 
esyütirs játszik. 19.45 : Mebáj, az 
mindenütt Meháj. Várnai Dániel el-
beszélése. 20 15: A Protestáns Ének-
karok díszhangversenye a Zenemű-
vészeti Főiskola nagyterméből. Hin-
del: Cselló-szonáta g-moll. Előadja : 
Zsámboki Miklós, zongorán kísér 
Zsámboki Margit. 21 00: A Rádió 
hangja. 21 10: Sporthirek. 21.15: 
Hanglemezek 21 .30 : Rádióankét. 
22 25: Hangképek a vasárnap spo?:-
járól. 22.40: Tánczene. Hanglemezek. 
23: Schumann müveiből, születés-
nek 137 évfordulóján. Hegedűver-
seny. Álmodozás. Negyedik szimfó-
nia. Hanglemezek. 

Budapest I. junius 9. 

7.30: Reggeli zene. 8: Háztartási 
tanácsadó. 8.15: Heti zenés kalen-
dárium. 9: Vizalaky Kovács Gyula 
cigányzenekara. 12 15: Virágos Mi-
hály énekel. 13: Pest-budai képes-
krónika. 13 20: A házi együttes ját-
szik. 14 10: Körmendi Alice sanszo 
nokat énekel. 14 30: A pályaválasztás 
és képességvizsgálat problémái. 14.50; 
Hanglemezek. 16: A párisi opera ku-
lisszái. 16.15: Filmrészletek. Hang-
lemezek. 15.40: Petőfi világa. Ifj 
Hegedűs Sándor előadása Petőfiről. 
17 10: Páithiradó 17.20: A Hadifo-
goly Hiradó rádióközl. 17.25: A Vö-
röskereszt közlem. 1800: Haydr és 
Magyarország. Előadás 18.30: Mat 
angol költők. 19: .Elindul egy kar-
rier . . .« Varga Sándor, a munkás-
ból lett operaénekes bemutatkozása 
a rádió hallgatóinak. 19 30 : Falu-
rádió. 19.45: Uj gazdák negyedórája 
20.20: Magyar muzsika 21 50: Han-
gos hiradó. 21.40: Orosz nyelvokta-
tás. 22.25: Tánclemezek. 22.55: Ha-
difogoly Hiradó rádióközlem. 23 00 
Szovjet ajándékhanglemezek. 0 30 
Hirek eszperantó nyelven. 




