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Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Ismét elfogtak egy veszedelmes szentesi betörőt 

Internálták a szentesi piac 
egyik üzérkedőjét 

Sikkasztásért 3 hónapra Ítéltek 
egy szentesi pénztárost 

Lebukott egy szentesi feketéző Budapesten 

Az új mnsyar kormúny 
tegnap bemutatkozott a nemzetgyűlésnek 

Dinnyés Lajos hosszabb beszédben ismertette 
a kormány programját 

Az egész világ kutató pillantások-
kal figyelte a magyar eseményeket 
az elmúlt hetekben. minden ed-
diginél súlyosabb belpolitikai válság 
azonban hála a munkáspártok bölcs 
vezetői és a Kisgazdapárt becsületes 
demokratái erőfeszítésének rendkivül 
gyorsan megoldódott és ami a leg-
fontosabb szigorúan alkotmányos 
keretek között. A demokrácia, a 
dolgozó nép tehát maga alá gyűrte 
a válságot. 

Az új magyar kormány tegnap 
délelőtt mutatkozott be a nemzet-
gyűlésben. A nemzetgyűlés megnyi-
tása után elsőnek a- Kisgazdapart 
deklarációját olvasták fel, eközben 
érkezett meg Dinnyés Lajos minisz-
terelnök, a kormáry tagjaival és a 
képviselők tapsai közben foglalták 
el helyüket. Ezután került sor Diny-
nyés Lajos miniszterelnök bemutat-
kozó beszédére. Beszéde elején is-
mertette azokat a csodálatos erőfe-
szítéseket, amelyeket a magyar nép 
tett az újjáépítés és az ország talp-
raállftása érdekében. Mindez népünk 
csodálatos élniakarását bizonyítja. 
9 élő cáfolatul szolgálnak az ered-
mények arra a képtelen külföldi 
rémhírekre, amelyek a belpolitikai 
válsággal kapcsoltban láttak nap-
világot az egyes külföldi sajtókban. 

Mi történt itt? 
— vetette fel a kérdést a minisz-
terelnök. Nem más, minthogy a re-
akció befurakodott a Kisgazdapártba 
és megkezdte bomlasztó tevékeny-
ségét. Ez»vezetett el végül is az 
összeesküvésig, amelynek népbíró-
sági tárgyalásán is már olyan val-
lomások hangzottak 'el, amelyek 
swrint Nagy Ferenc és Varga Béla 
tudtak az összeesküvesről. Erre szol-
gált azután a legdöntőbb bizonyí-
tékául a Kovács Béla vallomásáról 
felvett jegyzőkönyv. Szó sir.cs arról, 
hogy Nagy Ferencet kényszerítették i 
volna a lemondásra, hiszen ő Svájc-
ban tartózkodott és vele telefonon I 

folytattak megbeszélést, telefonon 
keresztül p?dig senkire sem lehet 
kényszert gyakorolni. Szó sincs sem-
miféle puccsról, államcsínyről, mert 
a válságot teljesen az alkotmányos 
keretek között oldották meg. 

A reakciónak minden oka 
megvan a nyugtalanságra 

A miniszterelnök ezután rámuta-
tott arra, hogy az országban való-
ban észlelhető nyugtalanság, de ez 
a reakciósok és a feketézők táborá-
ba« jéfcntkezík. Ezek pedig most-
már joggal nyugtalankodhatnak, mert 
a demokrácia elég erős lesz, hogy 
velük végérvényesen leszámoljon. A 
kormány programjáról szólva kije-
lentette, hugy az uj kormány a ma-
gántulajdon alapján áll, elismeri és 
tiszteletben tartja az egyének sza-
badságát. Az építő munka elindítá-
sára és fokozásába meg kell terem-
teni újból a bizalmat a pártok kö-
zött és az embereket munkájuk sze-
rint kell értékelni. Csak kétféle em-
bertípust ismerünk, a demokratikus 
dolgozó embert és az ingyenélő 
reakciós felforgatót. Ez utóbbi pe-
dig akkor sem érdemel bizalmat, 
ha akár melyik párt jelvényét hordja 

Külpolitikánk 
Külpolitikai téten — folytatta a 

miniszterelnök — jó viszonyt kívá-
nunk teremteni minden demokratikus 
állammal, elsősorban a Szovjetunió-
val és a szomszédos államokkal. A 
külpolitikai képviseletekről szólva 
kijelentette, hogy Nagy Ferenc kö-
vetei beigazolták: nem a népet, 
nem az országot, hanem a reakciót 
képviselték külföldön. Különösen 
mély undorral és megvetéssel kell 
megemlékeznünk Gordon Ferenc 
svájci és Andaházy Kasnya Béla 
ankarai követről^ akik a kasszát is 
msgnhfeal vitték. 

Belpolitika 
Belügyi téren a kormány első és 

legfontosabb feladatának tartja a 
kö2igazgatás átszervezését Személyi 
téren is. A főelv az, hogy minél 
több k'iképzett paraszt és munkás 
kerüljön a közigazgatásba, a rendőr-
ségre 'és az államapparátus egyéb 
szerveibe. 

Ugyancsak belügyi vonatkozásban 
főfeladatunknak tekintjük a svábok 
kitelepítésének haladéktalan folytatá-
sát, mert csak ilyen körülmények 
között tudjuk megoldani a magyar-
szlovák lakosságcserét is. 

A hároméves terv 
Dinnyés miniszterelnök ezután a 

hároméves tervet isntertette s főleg 
annak pénzügyi vonatkozásaival fog-
lalkozott. Isntertette. hogy a terv 
pénzügyi alapja az egyszerű vagyon-
dézsma, amely a nagyyagyonokra 
és a háborús nyereségekre vonat-
kozik, viszont a Kormány az eddi-
ginél is fokozottabb mértékben fogja 
megvédelmezni a kisemberek va-
gyonát. A terv másik pénzügyi alapja 
a bankok államosítása, amelyet 
mostmár minden párt elfogadott. 
Dinnyés Lajos végül az egyes mi-
nisztériumok feladatait ismertette, 
majd hangoztatta: nagyon jól tudja 
hogy minden program annyit ér, 
amennyit megvalósítanak belőle. 
Mindannyian nfeltífoguhk a rtninká-
nak, készek vagyunk megvédelmezni 
a demokráciát és biztosítani a ma-
gyar nép fölemelkedését és boldog 
jövőjét. 8 

Bolgár katonai 
küldöttség 
Belgrádban 

Tegnapelőtt bolgár katonai kül-
döttség érkezett a jugoszláv fővárosba. 
A küldöttség megjelent Titó marsall-
nál is. A kihallgatáson résztvett a 
jugoszláv vezérkar főnöke is. 

Jönnek a 
hadifoglyok 

Legújabb hírek szerint ismét 1350 
hadifogoly érkeze t Máramarosszigetre, 
ahonnan rövidesen útnak indulnak 
Debrecenbe. A csoportban 420 tiszt, 
928 legénység állományú és több 
nő is van. 

A hazaérkező foglyok üzenetet hoz-
tak még kint maradt bajtársaiktól. 
Így érkezett hir három környékbeli 
hadifogolyról is : N o b i t z Mátyás 
232/6 Szegvár, Szabó István Cson-
grád és Varga Mihály Derekegyháza. 
Felsorolt hadifoglyok egészségesek 
és rövidesen őket is elindítják haza-
felé. 

Amerika öngyilkos 
külpolitikát 

folytat 
Waüace, az Egyesült Államok volt 

alelnöke, az egyik legutóbbi nagy-
gyűlésen ki jelen! ette, hogy Amerika 
vezető körei ezldőszerint öngyilkos 
irányban haladnak, mert együttmű-
ködnek a világ csaknem valamennyi 
országának reakciós erőivel. 

A választások után is 
fennmarad a koalíció 

A két munkáspárt vasárnapi sze-
gedi nagygyűlésén a Szociáldemo-
krata Párt szónoka Juslus Pál elvtárs 
volt. Kiemelte, hogy a mai kuszált 
politikai helyzet tisztázása csak az 
uj választások utján érhetÓ el. A 
koalíciót a választások után is fenn 
akarjuk tartani, de annak előfeltétele, 
hogy a Kisgazdapárt végleg megtisz-
tuljon a reakciós elemektől. 

— 

JIIIÍMÍ 15» ia 

fegyvereket 
A Magyar Közlöny legutóbbi száma 

közli az igazságtigyminisztérium uj 
rendeletét, amely szerint az eddig 
elrejtett, be nem jelentett fegyvereket 
és löszért 1947. julius 15 ig még 
mindenki büntetlenül beszolgáltat-
hatja és ellene ezért semmiféle eljá-
rás nem indul. Aki ellen azonban 
már fegyverrejtegetés miatt eljárást 
indítottak, az eljárás tovább folyik. 
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Szövetkezeti 

k ö z l e m é n y e k 

Fogyasztási szövetkezetek 
alapitásónak megtiltása 

A kereskedelem- és szövetkezet-
ügyi miniszter 101.380/1947. K. Sz. 
M. számú rendeletével megtiltja a 
törvényhatósági jogú és megyei vá-
rosok területén az olyan szövetkezet 
alapítását, amelynek tárgyában fo-
gyasztási tevékenység is van. Ez a 
rendelkezés vonatkozik arra az esetre 
is, ha valamely szövetkezet tárgyát 
fogyasztási tevékenységre vagy eddigi 
fogyasztási tevékenységének üzletkö-
rét ujabb fogyasztási üzletköfre kí-
vánja kiterjeszteni. 

A tilalom átmeneti jellegű, mert 
csak 1947. évi julius hó 31. napjáig 
szól. 

Szövetkezetek részére iparjogo-
sitványok kiadása 

A kereskedelem- és szövetkezet-
ügyi miniszter 101.600/1947. K. Sz. 
M. számú rendelete iparjogositványok 
kiadásáról a következőket rendeli el: 

1. A Szövetkezeti Törvény 152. 
§ ának (1) bekezdésében foglalt ren-
delkezés szerint szövetkezet részére 
iparjogositványt az 1. fokú iparható-
ság {az illetékes miniszter előzetes 
engedélye nélküi ad ki. 

2. Az (1) bekezdésben foglalt ren-
delkezést csak a Szt. szerint alakult, 
továbbá azokra a szövetkezetekre le-
het alkalmazni, mellek igazolják, 
hogy alapszabályukat a Szt. 180. 
§ ában foglalt rendelkezésnek meg-
felelően módosították. 

3. A földmivesszövetkezetekre az 
(1) bekezdésben foglalt rendelkezést 
a (2) bekezdésben foglalt korlátozás 
nélkül kell alkalmazni 

4. A szövetkezet bejegyzését, ille-
tőleg azt a tényt, hofey a szövetkezet 
alapszabályát a Szt. 130. § ában fog-
lalt rendelkezésnek megfelelően mó-
dosította, az illetékes cégbíróságnak 
a bejegyzést elrendelő végzésével kell 
igazolni. Szövetkezet részére iparjo-
gositványt csak olyan iparra szabad 
kiadni, amelyre a szövetkezet tárgya 
az alapszabály szerint kiterjed. 

Kűlfflldfln tartózkodó szociáldemokraták 

munkájának eredménye: 

Külföld már tisztábban látja 
a magyar helyzetet 

A szegedi Szövetkezeti-Napra 
5070-os utazási kedvezmény 
Felhívom a szövetkezetek igazga-

tóságát, valamint tagjait, hogy folyó 
hó 15-én Szegeden megtip*andó ke-
rületi szövetkezeti napon minél szá-
mosabban vegyenek részt. 

A Magyar Államvasutak Igazga-
tósága a szövetkezeli napra feluta-
tóknak az oda és vissza való uta-
zásra 50 °/0-os menetdíj kedvezményt 
ad. A féláru jegy váltására jogosító 
igazolványt a Szövetkezeti Felügye-
lőségen korlátolt számban f. hó 12-
ig 2 forint lefizetése ellenében lehet 
kapni. A Felügyelőség címe : Szentes, 
Petőfi-u. 14. 

Szövetkezeti Felügyelő 

Elkobozták H a t ó i M 
József vagyonát 

A népbiróság távollétében tárgyalta 
Habsburg József háborús és népelle-
nes ügyét. A bíróság bűnösnek mon-
dotta ki Habsburg Józsefet és mellék-
büntetésként összes föllelhető vagyo-
nának elkobzására ítélte. Tekintve, 
hogy a vádlott nem tartózkodik Ma-
gyarországon, főbüntetést a magyar 
joggyakorlatnak megfelelően, nem 
szabtak ki. 

A magyar szociáldemokraták Sza-. 
kasits, Kéthly, Bán elvtárs és több 
küiföldön tartózkodó elvtársunk tel-

Íes erővel dolgozik azon, hogy a 
:ülföldi közvélemény a magyar ese-

ményeket a valóságnak megfelelően 
ítélje meg. Ennelí a munkának ered-
ményei máris mutatkoznak. 

Szakasits Árpád eWárs Zürichbe 
utaztában Bécsben nyilatkozatot adott 
több bécsi és más külföldi újság-

írónak. Hangsúlyozta, hogy Magyar-
országon rend és nyugalom van, a 
válság rövid napokon belül megol-
dódott és ezt igazolja az a tény is, 
hogy 

a vezető szociáldemokrata 
politikusok nem tartották 
szükségesnek, hogy elmarad-
janak a zürichi utazásról. 
Kifejtette Szakasits elvtárs, hogy 

sz összeesküvők akik közé Nagy 

Ferenc is tartozik, a régi .Horthy — 
Bethlen rezsimet akarták restaurálni. 
A gazdasági helyzetről azt a nyilat-
kozatot adta, hogy a nagybankok 
államosítása nem sérti a külföldi 
érdekeket és nem akarjuk lezárni a 
sorompókat a külföldi tőke beátam-

lása elől. 
A jelentős nyilatkozatot több lap 

részletesen közölte. 

Amerika elismerte 
az uj magyar kormányt 

Washingtoni hirek szerint az USA elhatározta, hogy elismeri az uj 
magyar kormányt. Hirek érkeznek arról i s hogy az amerikai kormány nem 
vonja meg a gazdasági támogatást Magyarországtól és nem valószínű, 
hogy az elmúlt magyar kormányválság kérdését felvesse az Egyesült Nem-
zetek Szervezetében. 

Kedvezményes fürdőzést 
a sportuszodában a dolgozóknak! 

A tegnapelőtti Nemzeti Bizottsági 
ülésen szóbakerült a városi Sportuszo-
da ügye Szőke Ferenc elvtársunk ja-
vaslataként. Szőke elvlárs kifejtette, 
hogy ma amikor a dolgozók a leg-
nehezebb körülmények között élnek, 
nem birják megfizetni a sportuszo-
dába szóló 3 forintos fürdőjegyeket, 
mig más kiváltságosak nyugodtan 
élvezhetik ennek a nagyjelentőségű 
fürdőnek áldásait. A dolgozó mun-
kásság tehát a magas belépődijakra 
tekintettel képtelen kevés kis idejét 
szórakozással, fürdőzéssel eltölteni; 
ezért kérte a Nemzeti Bizottságot, 
hogy a Szakszervezeteken keresztül 
keresse meg a városi Sportuszoda 
igazgatóságát, hogy ugy, mint a 

múltban is, ebben a fürdőidényben 
is biztosítsanak a dolgozók számára 
kedvezményes (50 filléres) fürdő-
jegyeket. 

' A városi Sportuszoda a jelenlegi 
magas fürdöarak mellett talán nem 
is annyira látogatott, mert 

a város közönségének nagy-
részét a dolgozó tömegek 

teszik ki, 

akik képtelenek a magas belépődijak 
megfizetésére. Abban az esetben pe-
dig, ha kedvezményes szakpzet vezeti 
munkásjegyekkel biztosítják a dolgo-
zók fürdőzését, a Sportuszoda for-
galma is minden bizonnyal emel-
kedni fog. 

Jön a % uj választás, 

de uj választójogi törvénnyel 
Még at egyszerű kisnytlasok sem szavazhatnak 

N3gy érdeklődésre tarthat számot Ries István elvtárs, igazságügymi-
niszter legutóbbi nyilatkozata az uj választójogi törvényről. E szerint az uj 
törvény előkészítése már igen előrehaladott stádiumban van és a mult 
tapasztalatait levonva, az uj választásból ki fogják rekeszteni az összes 
antidemokratikus elemeket. A nyilaspártok egyszerű volt tagjai sem sza-
vazhatnak majd. 

A nevelői kart 
a birói státus rangjára kell emelni 

A Magyar Pedagógusok Szabad 
Szakszervezetének szegedi csoportja 
a szegedkörnyéki pedagógusok be-
vonásával szombaton nevelői napot 
rendezett, amelyen megjelent és fel-
szólalt Ortutay Gyula kultuszminisz-
ter. A nevelői státusról szólva han-
goztatta, hogy azt a birói státus 
ragjára keli emelni. Személvi téren 
igyekszünk a tanerők számának sza-
porításával a falusi, tanyai és álta-
lános iskolák színvonalát emelni — 
mondotta. — Igyekezni fogunk a 
falusi és tanyai tanítóknak külön 
pótdíjjal segítségükre sietni, de a 
kulturális élet minden lehetőségét is 

meg fogjuk teremteni a vidéki ta-
nítók számára könyvtárak létesíté-
sével. Végül szükségesnek tartjuk 
az egyetemi oktatás megfelelő szín-
vonalának biztosítását. A tudomány-
nak a demokrácia mellé kell állnia 
és a magyar demokrácia kultúrpoli-
tikájában mindent ineg fog tenni a 
tudományos élet megsegítésére, — 
fejezte be nagy tetszéssel fogadott 
beszédét Ortutay Oyula kultuszmi-
niszter. 

Hirdessen lapunkban! 

Könyvnapok 
margójára 

Hazánkban nemcsak a fizikai, ha-
nem a szellemi újjáépítés is meg-
indult. Ezt bizonyítja az idei könyv-
nap az elmúlt évi könyvnapokkal 
szemben, amikor alig ötven könyv 
került az olvasók kezébe, az idén 
már közel száz új irodalmi munkát 
vásárolhattak a dolgozók. Ahogy 
Ortutay Gyula kultuszminiszter is 
megmondta beszédében, sajnos, a 
dolgozók anyagi helyzete nem en-
gedheti negt hogy elegendő köny-
vet vehessenek. 

Éppen ezért a kultuszminisztérium 
az idei könyvnapokon több ezer 
könyvet vásárolt, melyeket a vidéki 
iskolai és népkönytárakhoz kívánja 
eljuttatni. Az illetékesek is jól tud-
ják, hogy ezzel a segítséggel még 
nem érhetik el a megkívánt ered-
ményt: a parasztok és munkások 
figyelmét kell felhívni az irodalom 
szeretetére. Ez aem is lehet az ál-
lam feladata, hanem maguknak a 
népi közösségeknek, pártoknak, tár-
sadalmi és kulturális egyesületek-
nek, olvasóköröknek kell ezt a 
munkát elvégezni. Az idei könyv-
napok tanulságot adhatnak a vi-
dék népének, hogy saját kezdemé-
nyezéséből létesítsenek a jövőben 
falvanként vagy járásonként hetyi 
könyvnapokat és igyekezzenek meg-
értetni, hogy a könyveket nemcsak 
olvasni kelt, hanem áldozni is 
szükséges értük. 

A városi könyvnapok nem ma-
radhatnak elszigetelt jelenségek, 
szükséges, hogy a magyar faltak 
és községek népe is odasorakozzon 
az irodalombat átok népes táborába. 
Ha ez megtörténik, csak akkor 
mondhatjuk, hogy fizikai ujjáépi-
lésünk mellett a szellemi újjáépí-
tés is sikerrel járt. 

Mi az igazság 
a vagyondézsma 
körül ? 

A reakció a vagyondézsma körül 
is megkezdte suttogó hadjáratát és 
a hiszékeny emberek már Szentesen 
is arról suttognak, hogy .a dolgosó 
kisemberek kis házacskája, vagy a 
földje is vagyondézsma alá kert»!. 
Ezzel kapcsolatban szükségesnek tart-
juk leszögezni, hogy a vagyondézsma 
természetesen csak a nagyvagyo-
nokra vonatkozik, különös tekintettel 
a háborús vagyonokra, de a háborús 
vagyonoknál is csak abban az eset-
ben, ha az összvagyon a 75.000 fo-
rintot meghaladja. 



Ma június 11. Rom. kat. Barnab. 
protestáns Barnab. 

Vízállásjelentés: Tisza 70. Kurca 50. 
Hőmérséklet. + 13 lok. 
Időjárás • Mérsékelt szél. egyes helyen 

kisebb eső, a hőmérséklet nem változik 
lényegesen. 

ügyeletes gyógyszertáraki június 7 — 
13-ig Selkóné— Havas. 

Szabadság Mozgó: Ma nincs elő-
adás. 

ÉHSÉG 
Régibb közéleti ember alig van 

ebben a városban mint én. Közel 
ütvén esztendő minden bajában, küz-
delmében, alkotásában részem volt. 
Sok mindent megértem, de arra nem 
tudok esetet, hogy szentesi lakos 
Szentesen az éhségtől ájultan esett 
volna Össze . . . Kedden délelőtt ab-
ba a hivatalszobába, amelyben ed-
dig én dolgoztam, mint a város 
pénzügyi tanácsnoka, (kedden kezd-
tem meg hivatalom jeladását), ájult 
nőt hoztak be, aki az éhségtől vesz-
tette el az eszméletét . . . A város 
polgármestere, a' termelő bizottság 
elnöke, a közellátási hivatal tisztvi-
selői a legkeményebb támadó ost-
romnak voltak kitéve. „Kenyeret, mert 
éhen halunk, hiába adnak utalványt, 
pénz nélkül nem tudjuk kiváltani se 
* kenyeret, se a lisztet! És ezt a 
„kenyeret!* kiáltást éhségtől kiaszott 
asszonyok, emberek hangoztatják.., 
A város koldus, mert hiszen a télen 
a hadisegélyezettek megsegítésére el-
költött jóformán minden pénzt. Csak 
a garasok maradtak. Itt nincs alku. 
Itt segíteni kell. Ami kis pénz van, 
azt arra kell fordítani, hogy senki, 
szemesi, Szentesen ne essék ájultan 
össze az éhségtől, senki éhen ne hal-
jon . . . De a kérésnél legyen be-
csület. Akinek tehetsége van, akár-
milyen filléres is az, ne falja fel a 
nincstelen elöl a segélykenyeret . . . 
A város semmiből segit, ne tegye 
senki az igazán éhező helyzetét éh-
halállá . . . Ez nem szánalom, de 
becsületkérdés és én szeretem hinni, 
hogy még az éhség sem lesz hazug 
jogcim az éhezők kisemmizésére . . . 

Sima László. 

— Uj szivarka. A dohányjöve-
dék közli, hogy junius 9-én forga-
lomba hozta a Kékes cigarettát da-
rabonként 24 filléres áron. Az uj 
cigaretta fajta a Darling eljárás sze-
rint készül é6 hasonló csomagolás-
ban kerül forgalomba. 

— Férfi lett egy több gyer-
mekes asszony. Egy 40 éves hindu 
asszony több gyermek aqyja, férfivá 
változott. Az átalakulás 12 esztendő 
alatt ment végbe és a helyi orvo-
sok megállapítása szerint most majd-
nem teljesen befejeződött. 

— Orvosok szakszervezete ma 
délután 6 órakor értekezletet tart. 

— Fodrász mesterek. A for-
galmi adóközösség ügyében csütör-
tök délig jelentkezzenek Dobos fod-
rász üzletében. Vezetőség. 

— Minden szellemi és fizikai 
ifjú dolgozónak ismernie kell a moz-
galom történetét és eseményeit. A 
közeljövőben * megjelenik Szakasits 
Antal: „A magyarországi szocialista 
és szakszervezeti ifjúsági mozgalom 
története". Ezúton'is felhivjuk ifjú-
sági mozgalmunk régi harcosait, 
hogy a mozgalomra vonatkozó él-
ményeiket, leírásaikat, jegyzököny-
vet, valamint a pártifjusági és szak-
szervezeti általános mozgalom és az 
ifjúsági sport- és kulturmozgalomra 
vonatkozó adataikat, fényképfelvéte-
leiket stb. Szakasits Antal minisz-
teri osztályfőnökhöz (iparügyi mi-
nisztérium) a legsürgősebben be-
ktldeni szíveskedjenek. 

Nagy művészest 
hadifoglyaink javára 

Magyar-Szovjet Művelődési Tár-
hadifoglyaink felsegitésére 

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 Rőzsa a budapesti Vidám 
Operettszínház primadonnája, Kiss-
Angyal Ernő zeneszerző, Déry Tibor 
író közreműködésével müvészestet 
rendez. Műsor: 

1. Petőfi és Kiss József versek, 
előadja: Széchenyi Mária. — 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 mult 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 
grófnő" operettből: Ne szólj kicsim... 
énekli, Török Rózsa és Palotás 
Imre. 

Szünet 
7. Kálmán: „Csárdáskirálynő" 

operettből: Miért futsz az üdv után... 
Fiiml: 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 
kísér: Kiss-Angyal Ernő zeneszerző 
é$ Négyessy Mátyás Ernő. Előadás 
után tánc. Jegyek, melyek egyben 
műsorul is szolgálnak, már váltha-
tók a Rézsa illatszertárban. (Ady 
Endre utca 3). Kéri a rendezőség, 
hogy az előjegyzett és kifizetett je-
gyeket elvinni szíveskedjenek. 

Internáltak 
egy piaci üzérkedőt 

A legutóbbi hetipiacon a szentesi 
rendőrség elfogta Hervai János Si 
monyi Ernő utca 5 szám alatti la-
kost, aki tűzkővel és adózatlan ci 
garetta papírral üzérkedett. Hervai 
Jánost a fináncok javaslatára a rend 

őrség internálta. Egyébként pedig a 
közeljövőben szigorú razziákat fog-
nak bevezetni, hogy a szentesi pia-
cot végleg megtisztítsák a feketézők-
től, üzérkedőktől és egyéb kétes ele-
mektől. 

Sikkasztásért elítélték 
a tejértékesítő központ szentesi 

fiókjának pénztárosát 
Radányi Károly, az Országos Ma-

gyar Tcjértékesrtő Központ szentesi 
fiókjának pénztárosa volt. Mint 
ilyen egy esetben 2500 forintot emelt 
ki a kasszából és költött el a saját 
céljaira. 

Az ügy most került a szegedi 
törvényszék elé, amely Radányi Ká-
rolyt sikkasztásért jogerősen három 
hónapi fogházbüntetésre ítélte. 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Junius 11-én Csak 1 napig I 

Szemben a halállal 
Nagyszabású filmóriás. A dániai német megszállásról van 
szó. A Szabadságharc hősies munkáját folytatják, amíg 
a Hitlerizmus össze nem omlik. Fösz.: Paul Reichardt. Hiradó 

Előadások körlete h»tkft7nap: V* 7. Vi 9. vasárnnp !/< 5. f/i 7. V< 9. 

Minden Ü2em egy évi 
gyártási tervet hoteles készíteni 

Augusztus 1-én a megvalósulás 
útjára lép a hároméves gazdasági 
terv, amelynek előkészítését jelen-
leg az Anyag és Árhivatal végzi. 
A hivatal most nagyjelentőségű ren-
delettervezetet készített, amelyben 

valamennyi Özemet egyévi 
gyártási terv készítésére kö-

telezi. 
A jóváhagyott tervtől csak az ipar-

ügyi miniszter, illetve az Anyag és 
Árhivatal utasítása vagy engedélye 
alapján szabad eltérni. 

A kisiparosok egyes szakaiáira 
vonatkozó tervet az iparügyi minisz-
ter közvetlen utasítása alapján a 
kereskedelmi és az iparkamarák ké-
szítik el. 

A rendelet büntető szankciókról is 
intézkedik. 

— Felhivjuk azokat az elvtársa-
kat, akik a Szabadság Munkásképzö 
Egyesületnek 1904-1918 között 
tagjai voltak, írásban jelentkezzenek 
Szakasits Antal elvtársnál (iparügyi 
minisztérium, IV. em. 414). 

SZENTESI LAP 1947. jón. 11.3. 

Ország - Világ 
Az olasz szocialisták és kommu-

nisták Qasperri kormánya ellen fog-
lalnak állást. 

Oróza román miniszterelnök befe-
jezte belgrádi kulturális és gazdasági 
tárgyalásait és visszaérkezett Buka-
restbe. ^ 

Rónai Sándor elvtárs keresked«-
ietn és szövetkezet ügyi miniszter 
hazaérkezett Moszkvából. 

A Nemzetközi Cserkész Iroda el-
ismerte a Magyar Cserkészek Szö-
vetségét. 

Károlyi Mihály Angliába érkezett. 

Truman fel akarja fegyverezni 
egész Amerikát. 

Amerika és a Szovjetunió között 
létrejött a megegyezés Kórea ügyé-
ben. 

A Szakszervezeti 
Mozgalom 

, UTMUTATŰJA 
Bizonyára országszerte élénk vissz-

hangja lesz Szakasits Antal ipar-
ügyi miniszteri osztályfőnök most 
megjelent uj müvének, amely annyi 
útbaigazítást, adatot és utmutatást 
tartalmaz, hogy bátran nevezhetjük 
a szakszervezeti mozgalom kiskátéjá-
nak. Szakasits Antal a magyar szak-
szervezeti mozgalomnak nagymultu 
előharcosa és európai nevű szakértője. 
A tárgyismeret tökéletes birtokában, 
világos okfejtéssel és tiszta, egyszerű 
nyelven irta meg "e könyvét, amely 
különösen alkalmas arra, hogy a leg-
különbözőbb foglalkozási és társa-
dalmi réteghez tartozó olvasók meg-
tanulják belőle: mi a szakszervezetek 
jelentősége, tevékenységi köre és 
melyek azok az eredmények, amiket 
a szakszervezeti mozgalom a nem-
zetgazdaság és a munkásság érde-
kében Magyarországon kiharcolt. A 
mű e l s ő fejezete rövid történelmi 
visszapillantás, amely a szakszerve-
zetek keletkezését vetíti elénk világ-
távlatban és végig visz azokon a 
stációkon, amiken a szakszervezetek 
a nemzetközi életben és Magyaror-
szágon eljutottak a mai történeti sze-
repükhöz. Külön fejezetek tárgyalják 
a szakszervezetek belső felépítését, a 
szakszervezetekben folyó szociálpoli-
tikai és kulturmunkát, a kollektív 
szerződések különleges jelentőségét, 
az üzemi bizottságok rendszerét és 
feladatait, a munkásság egészségvé-
delmét, a nevelési és szakoktatási 
problémákat, a dolgozó nők és az 
ifjúmunkások védelmét. A kitűnő ta-
nulmány végén Szakasits Antal le-
szögezi : a munkásság hivatott arra, 
hogy őrködjék a demokrácia vívmá-
nyai felett és tovább fejlessze azokat, 
de hangsúlyozza azt is, hogy a már 
kivívott gazdasági eredményeket nem 
lehet megtartani és tovább építeni 
politikai hatalom nélkül. A kitűnő 
füzet kapható a Népszava, Szikráét 
minden könyvkereskedésben, vala-
mint az üzemi könyvárusoknál. 

Spanyolország 
névleges királyság 

Megszavazták Spanyolországban 
azt a törvényt, amely Spanyolorszá-
got névleges királysággá teszi és 
Franco megmarad államfőnek. 



I. SzocidldemoKrotn Kereskedő Kongresszus B u d a p e s t e n 
Június 14 és 15-6« 

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 
A kongresszus bizonyítéka annak, hogy a Szociáldemokrata Párt, mint a dolgozók 

= pártja, magáénak tekinti a kereskedők ügyét isi = = = = = 

Párthfrek 
Folyó hó 12-én csütörtökön d. u. 

4 órakor a MÁV üzemi csoport 
pftrte8tje lesz. Előadó: dr. Borgs 
Kálmán. 

Folyó hó 11-én délután fél 8 
órakor Társadalom Tudomány mun-
kás főiskola hallgatói jelenjenek 
meg. 

Szociáldemokrata Párt pénteken 
este fél 8 órakor a párthelyiségben 
pártestet tart. Előadó: Lendvai István. 

Felkéri a titkárság a Szociálde-
mokrata Párt üzemi csoportjainak 
elnökeit és jegyzőit, hogy f. hó 11-
én délután 6 órakor a páthelyiség-
ben szíveskedjenek fontos ügyek 
tárgyalása végett megjelenni. « 

SzlH hírek 
Ma fél 8-kor pártest. A szocialista 

előadássorozat kere:ében dr. Mijó 
János ad elő. Pontos megjelenést 
Kér a vezetőség. 

Lakos János ügye 
Lakos János, volt munkásnyúzó 

népmozgalmi nyilvántartó, akit visz-
szavettek a B-listáról és jelenleg vá-
rosházi tisztviselő, beadvánnyal for-
dult a Nemzeti Bizottsághoz, hogy 
részére politikailag megbízhatósági 
igazolványt adjanak, hogy a tanonc-
iskolában állást vállalhasson. A Nem-
zeti Bizottság a kérést egyhangúlag 
elutasította. 

A két munkáspárt 
vasárnapi nagygyűlései 

Vasárnap a két munkáspárt ismét 
az ország számos városában és köz-
ségében tartott közös nagygyűlése-
ket. A szociáldemokrata szónokok 
beszédeiből kikristályosodik pártunk 
követelése: azonnal államosítani kell 
a vegyiipart és az összes nagyban-
kokat. 

Női sakkozók 
ingyen nyaralhatnak 

Tatabánya Sakk-köre meghívta a 
szentesi női sakkozókat, hogy egy 
női sakkversenyen vegyenek részt. 
A verseny két hétig tart és ez idő 
alatt a résztvevők díjmentesen kap-
nak szállást és ellátást, valamint 
szabad strand használatot. Ezenkívül 
turista kiránduláson vesznek részt a 
begyekben a sakkozó hölgyek. 

Minden hölgy sakkozó jelentkez-
het, azok is, akik csak szórakozás-
ból foglalkoznak a sakkjátékkal. 
Részletes felvilágosítást ad a Sakk 
kör titkára. 

Dr. Töröcslk Lajos lesz 
a vármegye főügyésze 

A Nemzeti Bizottság tegnap fog-
lalkozott a még mindig betöltetlenül 
álló vármegyei főügyészi állás kér-
désével. Ezeket a teendőket már egy 
év óta dr. Törőcsik Lajos szentesi 
ügyvéd látja el lelkiismeretesen és 
közmegelégedésre, mint tiszteletbeli 

főügyész és ezért a munkájáért a 
X. fizetési osztálynak megfelelő ja-
vadalmazást kap. A Nemzeti Bizott-
ság pártfogolja Törőcsiknek azt a 
kérését, hogy hivatalosan iktassák 
be ebbe az ¿Hasba, hogy ilymódon 
megfelelő díjazásban részesüljön. 

Átadtak a szegedi ügyészségnek 
egy notórius szentesi csalót és betörőt 
A szent si rendőrség előállította 

Takács Imre Keresztes utca 25 sz. 
alatti lakost és nyomozást folytatott 
le ellene. Takács kihallgatása során 
a következőket ismerte b e : * 

Kovács Ferenc Daru utca 8 szám 
alatti lakostól kicsalt 100 forintot 
és egy ö töny íérfkubát azzal, hogy 
kukoricát szerez érte. Ugyanezzel az 
ürüggyel károsította meg Megyesi 
Pál Horváth Gyula u;ca 6 s:ám 
alatti lakost is, akitől 60 forintot 
vett fel. 10—10 méter függönyt csalt 
ki özv. Tóth Gyuláné Bartha János 
utcai lakostól. 

Takács ezenkívül még két betö-
rést is beismert. 1945 ápriüsában 
betört N.̂ gy István Jászberényi la-
koshoz és ellopott 3 öltöny férfiru-
hát és egyéb ruhaneműket. Betört 
Ambrus nevü gazdálkodó kistőkei 
tanyájába is, onnan szintén ruhane-
műket' lopott. A lopott holmik egy-
részét eladta és elmulatta. A nyo-
mozás során megkerült holmikat a 
rendőrség visszaadta tulajdonosai-
nak. Takács Imrét pedig tegnap át-
ki?éfték a szegedi ügyészségre. 

Lebukott egy szentesi feketéző 
Budapesten 

Mégis csak igaz az a közmondás, 
hogy addig jár a korsó a kútra, 
mig el nem törik. S az ertiber ftfiíi-
dig örömmel hallja, ha arr 1 szólnak 
a hirek, hogy egy-egy közismert fe-
ketézőt, konjunktura lovagot, elér a 
végzet. Egy ilyen esetről számolunk 
be az alábbiakban i s : 

Az egyik fiatal szentesi kereskedő, 
aki iek nem régóta van füszerüzlete, 
gyakran feljár Budapestre, de nem-
csak bevásárlás céljából, hanem 
azért is, hogy oda élelmiszereket fel-
vigyen, eladjon s ezáltal .némi mel-
lékesre- is tegyen szert, amiből job-
ban tudja „tengetni* életét. így in-
dult el a minap is a reggeli vonat-

tal Budapestre '„tarisznyájában" 60 
kijogramm jóminőségü füstölt sza-
lonnával. Az üzlet azonban taost 
nem járt a megfelelő hasznothajtó 
eredménnyel, mert „derék hősünk" 
véletlenül e^y budapesti gazdasági 
rendőrnek adta el a 60 kiló szalon-
nát. Eddig a történet, amelynek 
utolsó epizódja az, hogy a fiatal ke-
reskedő természetesen nem tudott 
visszajönni Szentesre, hanem maga 
helyeit egy távir tot küldött fiatal 
feleségének a következő szöveggel: 
Sürgősen kérek takarókat és élelmi-
szert — és címként az egyik buda-
pesti fogház van megjelölve. 

Fűszerszakosztályunk adóközössé-
gi ügyben tna, ' szerdán délután 6 
órakor Egyletünkben ülést tart. 
Megjelenés tjgjaink érdekében fel-
tétlenül szükséges. 

Felkérjük. Összes szakosztályunk 
vezetőségét, valamint bőr-, bor-, 
festék-, vad-, fnüszafci-, tüzelőanyag-, 
üvegr és ékszerészkereskedő kar-
társatokat, hogy ma, szerdán dél-
után 6 órakor Egyletünkben fontos, 
adóügyben tartandó értekezletünkön 
megjelenni szíveskedjenek 

Hirdetmény 
Csongrád vm. felügyeleti körzeti 

Szemlélője felhívja a vármegye te-
rületén lakó lengyel állampolgárokat 
hogy a budapesti lengyel követség 
konzúti osztálya által Kiadott ideig-
lenes vagy végleges igazolvány be-
mutatása mellett 8 napon belíil je-
lentkezzenek az illetékes rendőrka-
pitányság igazgatási, rendészeti ügy-
osztályán tartózkodási illetőleg lak-
hatási engedély elnyerése céljából. 

Főszerkesztő* Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a .Barátság" nyomds 

Felelős nyomdavezető: Csernus U Imre 

Budapest I. junius 10. 

7.30: Reggeli zene. Hanglemezek. 
8: Asszonyok világhíradója. B.l5í 
Szórakoztató muzsika. Hanglemez. 
9: Az első honvédkerületi zenekar 
játszik. 12.15: A Pró Arte együttes 
énekel. Zongorán kísér Pál Sándor. 
12.40: Mi maradt meg Budapest ró-
maikori emlékeiből ? Mesterházy Je-
nő előadása. 13.00: Zenés hirek. 
13 20: Beethoven Paszioral- szimfó-
nia. (A 6BC. szmfónikus zenekarát 
Toscanini vezényli). Hanglemez. 
14.10: Tavasz a Luxemburg-kertben, 
E. Kovács Kálmán riportja. 14.20: 
Ifjúsági énekkarok. A Magyar Peda-
gógusok Szabid Szakszervezetének 
műsora. Énekel a pesti izraelita hit-
község Abonyi-utcai általános isko-
lájának énekkara dr. Salgóné Mol-
nár Márta vezényletével és a Bartók 
Béla uti általános iskola énekkara 
Ákontzné Muhoray Blanka vezény-
letével. I Bartók: Ne menj el, Ko-
dály : Juhásznóta, Elmegyek, Kis 
krce lányom, Bárdos: Megjött inár 
a fecskemadár, Kis kacsa fürdik, 
Jazminbokor, Tót dudások, Héber 
táncdal, Részletek a 137. zsoltárból, 
héber szöveggel, Két angol kánon, 
Szövegét irta: Ralcs István, Purcell 
Raícs István: Tölts a borból. II. 
Népdalok és népdalkánonok. 14 50: 
Orosz és ukrán dalok. Hanglemezek. 
Rég elvirágzott. (Vinogradov) Szjer-
jezsa a pásztorfiu. (Makszakova/, 
Tombolt a vihar. (Mihajlov), Trojka* 
(Iljemesev), Nem akar aludni. (Pet-
ruszkenko), Ó, én szerencsétlen. 
(Svjedov), A hegy mögül. (Hajdaj), 
Repül a sas. (A kíevi kolhozok mű-
kedvelő énekkara 16.00: Hevesi Fa-
zekas Pista cigányzenekara, Fazekas 
Mária és Szántó Gyula énekel. 17.10: 
A Hadifogoly Híradó rádióK,özk»mé-
nyei. 17.15: A Vöröskereszt közle-
ményei. 1800: Gyerünk ki Óbudá-
ra . . . Tis?ay Andor zenés nyári 
sétája. Közreműködik: Herendy 
Manci, Lukács Margit, Kisfalvy Fe-
renc, Alfonso, Hlaszni Béla (harmo-
nika) és a házi együttes. 19.10: Heti 
szemle. Szerkeszti: Majoros István. 
19.30: Falurádió, A Magyar Paraszt-
szövetség művelődési félórája. 20 20. 
A Rádiózenekar játszik, vezényel Fe-
rencsik Jánbs. 21.25: Időszerű kér 
désrk. 2 2 . 2 0 : Mit hallunk holnap? 
22 25: Bach : Magnifícat. 23 1 5 : 
Tánclemezek. 0 30: Hirek eszperantó 
nyelven. 

Eladó Temető-utca 8/a sz. 
Értekezni Rákíczi-u. 9. 
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Cim a kiadóhivatalban 

Idb 1 és fél éves M drb fiatal 
racka nőstény juh I anya kecs-

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

junMá pénteken 
«st* Ml 8 órai k e t d e t t a l 
3 éves terv. Előadó: Ner vett i Károly elvtárs 

pdrtest a pártszékházban 
(Kossuth*.u. 26.) 

Minden elvtárs résztvégyenf 




