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Szent Imre herceg-utfca 1. sz. 

Tisztázzuk a 
feltételeket! 
A lezajlott események arra intenek, 

hogy okuljunk a lőrténíeken. Az el-
lenforradalmi szavazatokkal felduz-
zasztott többségi párt hordozója lett 
a demokráciaellcnes törekvéseknek, 
amelyek sötét utakra kényszeritették. 
A külső és belső reakció segítette 
őket. A demokrácia erőinek ébersé-
ge megakadályozta, hogy a nemze-
tet is magukkal rántsák a katasztró-
fába, kérdés azonban hogy a bekö-
vetkezett nyugalmi állapot végleges-
nek mondható e, amikor lényegében 
a viharokat és veszélyeket előidéző 
állapot feltételei változatlanok ma-
radnak. Nem avatkozhatik e a de 
mokrúcia irányításába olyan elem, 
amely antidemokratikus és idegen ? 
Véleményünk szerint, aggodalmunk 
jogos, amig rendet nem teremtünk 
azon a téren is, hogy a törvényho-
zás területén valóban csak demokra-
ták müködiitssenek. A válságok so-
rozata szakidütianul tartott másfél 
esztendőn keresztül és van e vájjon 
biztosíték .arra nézve, hogy a meg-
lepetések után, amelyek a magyar 
társadalmat az ellenforradalmi erők-
től mesterségesen megnövelt Kis-
gazdapárt részéről érték, nem keli-e 
ujabb a fejlődést hátráltató meglepe-
tésekkel számolnunk ? Elsősorban 
éppen a Kisgazdapárt végző meg-
tisztulása érdekében kiván uj válasz-
tásokat a Szociáldemokrata Párt — 
tiszta választásokat éppen abból a 
célból, hogy a hamisság tür.jék el 
a törvényhozás útjából. Ez a hamis-
ság, az ellenforradalmi erők bele-
szólási lehetősége a magyar élet irá-
nyításába, éppen e'ég gáncsot vetett 
idáig és végre is a demokrácia va-
lamennyi erői, tehát valamennyi de-
mokrat kus párt egyöntetűen elmond-
hatja : eleget tünük fejlődésünk, 
ujjáépitésünk, előrehaladásunk ve-
szélyeztetését. 

Éppen ebben a helyzetben van a 
legnagyobb szükség a demokratikus 
erők legszorosabb és ezen belül el-
sősorban a két munkáspárt kemény, 
határozott és helyesen értelmezett 
együttműködésére. Ez a közös célok 
érdekében, szabad és önálló felek 
öntudatos, kölcsönös segítségnyújtá-
sát és feladatvállalását jelenti. Szük-
ség van az együttes munkára, mert 
éppen a három éves terv végrehaj-
tásának idején nyugodt fejlődést kell 
biztositanunk országunknak. Ezt csak 
agy érhetjük el, ha kiküszöböljük a 
további veszélyeket és elérjük azt, 
hogy a nemzetgyűlés valóban a 
nemzet gyűlése legyen, nem inirikáló 
csoportok és lesbenálló összeeskü-
vők kaszinója. Tehát: demokratákat 
a parlamentba I 

Tiszta választásokat, békét és ter-
n l t o i y tgyOtimAMdési kivétünk 
Maié és kifelé, a Szovjetunó, a 
lömyezfe dunai államok és Nyugat-
euröpa haladó irányzatú mozgalmai 
fel$ is. Ehhez elsősorban az szük-
séges, hogy megszüntessük a zür-
asvaros helyzetek megismétlődésének 
fetmöeégeil. Csak 4gy tudunk meg-

Váratlanul súlyos belpolitikai 
válság tört kl Ausztriában 

A^budapesii rádió közölte tegnap 
délben, hogy Gruber osztrák külügy-
miniszter benyújtotta lemondását. A 
lemondást Figl kancellár nem fogadta 
el. A kitört belpolitikai válság miatt 
az osztrák képviselőház .tegnapi ülé-
sét elhalasztoíták és valamennyi párt 
tárgyal a kibontakozás lehetőségeiről. 
Hir szerint az előzmények a követ-
kezők : Az osztrák többségi párt, a 
Néppárt vezetői és Fic.chcr az osztrák 
Kommunista Párt egyik vezetőségi 
t gja hosszabb idő. óta tárgyalnak 
egy esetleges kormány átalakításáról. 
A tárgyalasokiól a második legna-
gyobb pártnak, az osztrák Szociál-
demokrata Pártnak nem voit semmi 

tudomása. A titokban folytatott ta-
nácskozások egy osztrák vezető po-
litikus á'lltólagos indiszkréciója foly-
tán napvilágra kerültek és ez okozta 
a belpolitikai helyzet nagymérvű ki-
éleződése. 

Fischer a Kommunista Párt veze-
tőségi tagja sajtónyilatkozatot adott, 
amelyben cáfolja, mintha Ő azt mon-
dotta volna, hogy na a kommunisták 
nem kapnak erösebb képviseletet a 
kormányban, akkor a Szovjetunió 
nem fogja aláírni az osztrák béke-
szerződést. A kommunista vezető ki-
jelentette, hogy ő csupán azért foly-
tatott tárgyalásokat a néppárt veze-
tőivel, hogy a kormányt olyan szem-

poniból alakítsák át, amely biztosítani 
fogja Ausztria minden nagyhatalomtói 
független egészséges külpolitikáját. 
A „Volkstimme" az osztrák Kommu-
nista Párt központi lapja tegnapelőtt 
rendkívüli kiadásban jelent meg és 
közölte, hogy a belpolitikai válság 
Gruber otzlrák külügyminiszter in-
diszkréciója foly án robbant ki. Az 
osziiák Néppárt központ lapja hing-
sulvozza, hogy a jelenlegi kormány 
vállalja a felelősséget és uj válasz-
tásokba csak akkor hajlandók bo-
csájtkozni, ha ezt a nép többsége 
akarja. A szocialisták lapja arról ir, 
hogy az események a Szociáldemok-
rata Párt tudtán kivül történtek. 

Hétfőn megkezdődnek . 
a közmunkák 

Ötvenezer forintot kapott az Árm. Társulat 
Az alispán két nipos tárgyalása 

alkalmával eljárt az illetékes minisz-
tériumokban és a legújabban kiutalt 
400 ezer forintos kölcsön felhasz-
nálásáról tárgyalt. Tárgyalásai ered-
ményeivel kapcsolatosan közölte ve-
lünk, hogy a Kiutalt összeg rövide-
sen meg fog érkezni a vármegyébe, 
úgyhogy a műszaki munkálatokat 
még a mai napon meg fogják kez-
deni. A műszaki munkálatok elvég-

zése után hétfőn megkezdődhetnek 
a rendes munkálatok is. 

Sikerült eljárni az Ármentesitő 
Társulat ügyében is az alispánnak. 
Ismeretes ugyanis, hogy a társulati 
munkálatok néhány hónappal anyagi 
fedezet hiánya miatt abbamaradtak. 
Most az illetékes minisztérium 50 
ezer forintot utalt ki az Ármentesitő 
Társulat részére, úgyhogy a mun-
kálatok itt is rövidesen megindulnak. 

Fehér könyvet ad ki a kormány 
az összeesküvőkről 

Rövidesen a nagyközönség elé 
kerül a magyar kormány Fehér könyve 
amely feltárja mindazokat a bizo-
nyítékokat, adatokat és vallomásokat 
amelyek Kovács Béla és társai ösz-
szeesküvési bűnperében a vizsgálat 
sotán napvilágra kerülték. Tanúval-
lomásokat és az összeesküvéssel 

kapcsolatos eredeti dokumentumokat 
foglalja magába a megjelenő Fehér 
Könyv. Az adatok a külföldre szö-
kött egykori vezető politikusok bű-
nösségé?, minden kétségen felül meg 
állapítják. A közvélemény nagy ér-
deklődéssel tekint a kormány Fehér 
Könyvének megjelenése elé. 

Vizsgálat a Kisgazdapárt 
csongrádmegyei nagyválasztmánya ellen? 

A budapesti lapok közlik, hogy 
hétfőn délelőtt ülést tartott a Füg-
getlen Kisgazdapárt úgynevezett ha-
tos bizottsága, amelynek a? a fel-
adata, hogy*felülvizsgálja a Kisgaz-
dapárt minden politikusának és 
funkcionáriusának politikai magatar-
tását. A hatos bizottság letárgyalta 
a Kisgazdapárt valamennyi törvény-
hatósági bizottsági tagjának ügyét, 

majd a tárgyalásokat tovább foly-
tatva, 

négy vármegye nagyválaszt-
mány] tagjainak magatartá-

sát vizsgálta felül. 
Ezek ugyan nincsennek feltüntetve, 
de ha a bizottság komolyan végzi 
feladatát, akkor fel kell tételeznünk, 
hogy a Csongrád megyei kisgazda-
választmány ügyét is tárgyalták, hi-

szen éppen ebben a választmányban 
van minden valószínűség szerint a 
legtöbb tisztogatnivaló. 

A hirek szerint a vizsgálat ered-
ményeképpen a hatos bizottság több 
kizárási és fegyelmi indítványt tesz 
a Kisgazdapárt prlitikai bizottságá-
nak, amely végső fokon dönt. 

Bán Antal 
zürichi beszámolója 

Nagy Ferenc 
szerepéről 

Az United Press jelenti, hogy Bán 
Antal iparügyi miniszter Zürichben 
egy sajtófogadáson beszámolt a ma-
gyarországi összeesküvés leleplezé-
séről és rámutatott, hogy Nagy Fe-
renc mikép helyeite e l . az állami 
életben az összeesküvőket. 

Rónai elvtárs nyilat-
kozata a moszkvai 

tárgyalásokról 
Rónai Sándor elvtárs kereskede-

lem és szövet kezet ügyi miniszter 
sajtónyilatkozatában közölte, hogy a 
moszkvai tanácskozások a legszí-
vélyesebb baráti légkörben foly-
nak és annyira előrehaladott stá-
diámban jutottak, h o g y rövide-
sen alá is írjuk az egyezményt. A 
tervgazdálkodás szempontjából rend-
kívül fontos nyersanyagokat kapunk 
a Szovjetuniótól és exportunk is 
olyan lesz, amely iparunk és mező-
gazdaságunk szempontjából igen lé-
nyeges. Rónai elvtárs közölte, hogy 
Moszkvában tárgyalásokat folytattak 
az ott időző bolgár küldöttséggel is, 
kereskedelmi szerződest íqguok kOiüi 
Bulgáriával is. 

feszített erővel dolgozni három éves gazdálkodhassunk, jobb életszínvo-
tervünkön, hogy jól és értelmesen I nalat biztosíthassunk a dolgozóknak. 

Uj választásokon keM tisztáxmiofc 
feltéleleket. 
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A kongresszus bizonyítéka annak, hogy a Szociáldemokrata Párt, mint a dolgozók 
pártja, magáénak tekinti a kereskedők ügyét is! -

Tárgyilagosan 
A Nemzeti Bízottság legutóbbi 

üléseinek oroszlánrészét az úgyne-
vezett csendőrügyek töltik ki. Isme-
rős é$ ismeretlen volt csendőrök és 
csendőrtiszkk bújnak ismét elő ti-
tokzatos odujukból, mert alábbha-
gyott az annak idején agyonkinzott, 
ütött-vert nép haragja* Létjogosult-
ságot, nyugdijakat és miegyéb szol-
gáltatásokat követelnek azoktól, akik-
nek annak idején a legnagyobb el-
lenségei voltak. Igen, azt iiiszik ők, 
hogy olyan, könnyen felejtünk I El-
felejtjük azokat a rettenetes bűnöket, 
elfelejtjük Orgoványt, a Balatonpart-
ját és miegyebeket és nem tudunk 
arról, hogy ezek a fentnevezett urak 
valamikor elvtársainkat meztelenre 
vetkőztetve tüzes-vassal cirógatták. 
— Nem, bennünket nem tévesztenek 
meg a demokratikus álarc mögé bujt 
régi világ szadista kakastollasai, 
bármennyire is hivatkoznak a népért 
tett „cselekedetükre*. S legfőképpen 
nem bocsájthatunk meg azoknak, 
akik talán a legveszedelmesebbek a 
demokrácia számára ma is, mert a 
népből jöttek — és a nép ellensé-
geivé váltak. 

A jóakarat, az együttműködés és 
az épiteni akarás magasztos szelle-
me vezette a baloldali partokat hely-
ben is, amikor mintegy békejobbju-
kat nyújtják a nagyferencista anti-
demokratikus iránytól felszabadult és 
megtisztulni készülő párt felé. Ám 
ez az aktus még sem fog olyan 
könnyen menni, ahogyan elgondol-
juk A túloldal jólismert elemei nyil-
vánvaló, ho'gy tovább is irányítani 
akarnak s minden követ megfognak 
mozdítani ügyük érdekében. Vigyáz-
zanak hát a baloldaliak, mert lehet, 
hogy a fentnevezett alakok talán 
még hamarább megjárják Pestet és 
azt a bizonyos főtitkárságot, mire a 
memorandum odaér. Ám kétséges 
nem lehet, hogy játékuknak egyszer 
véget kell vetni. Szentesen is de-
mokráciát akarunk és főleg együtt-
működést, jiem akarunk a közüle-
tekben, testületekben és a bizottsá-
gok ülésein akadékoskodó, oktondi 
álparaszt hangokat hallani: egy fel-
világosult kisgazdatársada'om, egész-
séges népieröktCl vezetett parasztré-
teg, tiszta politikáját kívánjuk. 

Külföldi magyar 
rádióadások 

A moszkvai rádió magyar adásai-
nak időpontjai a következők: A 
Magyarországnak szánt délutáni adást 
18 órától 18.30-ig, a második adást 
pedig 20 órától 20.30 ig sugározza 
a moszkvai rádió, a 19 5, 25 5 és 
31.5 méteres rövidhullám sávon. 

A londoni rádió hivatalosan beje-
lentette, hogy junius 15 tői, vasár-
naptól kezdve magyarnyelvű adásá-
nak időpontjai megváltoznak. Esze-
rint reggel 7.15—7.30, délután 
17.15—17.30, este 20.30-21 óra-
kor történnek az adások a magyar-
országi nyári időszámítás szerint 
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kb 200 ab termöíM £ 
Cim a kiadóhivatalban. 

Baila Péter űira Szentesen 
A szabadművelődés keretében jun. 

14-én, szombaton a vármegyeháza 
közgyűlési termében pontosan 8 
órakor Balla Péter közkívánatra 
népdal tanulással egybekötött elő-
adást tart. 

Akik a multhét csütörtökén meg-
hallgatták Balla Péter élménytadó 
előadását, gyönyörködtek csodálatos 

hegedű játékában, mindannyian jöj 
jenek el és hivják barátaikat és is-
merőseiket is. 

Minden magyar embernek első 
kötelessége népi kultúrájának meg-
ismerése. 
' Munkások, Parasztok, Értelmisé-
giek várunk. 

Lehet jelentkezni 

a felemelt cukorfejadagért 
A közellátási minisztérium vonat-

kozó rendelete alapján a polgármes 
ter közhirré teszi, hogy a kereske-
dőknél a 72 számú állami kenyér 
pótjegy re nehéz testi munkások 
részére junius havi 12. szelvényere 
szelvényenként 1 kilogram, a 71 sz. 
állami kenyérpótjegy testimunkások 

részére junius haví L szelvényére 
Szelvényenként 50 deka cukor ki-
válíását engedélyezte a minisztérium. 

A cukor Szentesen f. hó 25 ig 
vállható ki a kereskedőknél, a keres-
kedők pedig julíus 5-ig számolhat-
ják el a begyűjtött szelvényeket. 

Rendzavarások 
a munkáspártok vasárnapi 

pécsi gyűlése alatt 
A Dunántuli Népszava beszámol 

arról, hogy a két munkáspárt által 
vasárnap Pécsett rendezett nagygyű-
léssel egyidőben a Kommunista Párt 
Rendező Oárdájának kék ingét és 
vörös nyakkendőjét viselő csoportok 
árták be a város utcáit, söt beha-

toltak a vendéglökbe és szállodákba 
is és az ott tartózkodókat Igazoltat-
ták, majd durva hangon azt követel-
ték tőlük, hogy azonnal menjenek el 
a gyűlésre. 

A Korzó-kávéházban történt iga-
zoltatásnál egy előrehaladott terhes 
állapotban lévő asszonyt bántalmaz-
tak, amikor ez tiltakozni mert az 
igazoltatás ellen. Egy idősebb szo 
ciáldemok'ata elvtársunk csak ugy 
kerülte el a bántalmazást, hogy iga-
zolni tudta több éves börtönbünte-
tését, amit a szocialista eszméért 
szenveded el. 

A Mátyás Flórián-utcában két diá-
kot bántalmaztak, mert nem tudtak 
igazolni, hogy miért maradtak távol 
a gyűléstől. A tenniszpályán az ép-
pen folyó mérkőzés abbahagyására 
adtak ki parancsot és amikor ezt — 
az ott hivatalos sportmegbizottként 
tartózkodó Vedres József elvtárs, a 

„Dunántuli Népszava" felelős szer-
kesztője megtagadta — fenyegetően 
léptek fel ellene. Csak az ő erélyes 
fellépésének volt köszönhető, hogy a 
mérkőzést folytatni lehetett. Csodá-
latos, hogy ebben ai időben a vá-
rosban elég szép számmal tartózkodó 
rendőrség nem vett tudomást az erő-
szakosságokról és nem tett ellenük 
semmit. A városszerte elkövetett ki-
lengéseket és durvaságokat egyébként 
előre megszervezték és az abban 
részivevök erre utasítást kaptak. 

A Kommunista Párt baranyai szer-
vezete egyébként nyilatkozatot adott 
ki az ügyben, amely élesen elitéli azt 
a kommunistához nem méltó és a 
Magyar Kommunista Párt irányvo-
nalával homlokegyenest ellenkező 
rendzavarást, amit néhányan vasár-
nap Pécs különböző nyilvános he-
lyein tanúsítottak. A párt vármegyei 
bizottsága a legszigorúbb vizsgálatot 
rendelte el és megállapította, hogy a 
rendzavarás vezetője és szervezője 
Szekeres Géza volt, akit azonnal ki-
zártak a pártból. A rendzavarás többi 
résztvevői ellen is megindították a 
vizsgálatot. 

[~CJj világot fedeztünk fel 
A magyar huit ura dalkincseinek nagysikerű bemutatóján 

Az a szépszámú közönség, mely 
űrnapján Balla Péter előadásának 
meghallgatására gyűlt össze a vár-
megyeháza kö/gyülési termében, a 
boldog felfedezés élményével hall-
gatta végig ennek a kiváló előadó 
nak és magyar művésznek a rokon-
népek dalkincséröl és zenéjéről széló 
előadását. Balla Péter a maga ki-
váló és sajátosan magyar előadó 
művészetével, dallal, prózával és 
hangszeres zenével egyaránt mara-
déktalanul tudta érzékeltetni a ma-
gyar népi művészet sajátosságát és 

mindenkit rádöbbenteni arra, hogy 
a magyar kulturát illetően milyen 
végzetesen szegények vagyunk. 

Egy uj világot fedeztek fel hall-
gatóink, s erről az uj világról kide-
rült, hogy nagyon regi világ, mely 
számunkra az egyedüli alapot nyújtja 
ahhoz, hogy a világ népeinek nagy 
versenyében értéket képviselő mó-
don tudjon megmaradni. 

A magyar kultura dalkincsében 
sokszor egy gyermeki dalon keresz-
tül is kibontakozik előttünk a rom-
latlan népi ösztön éleslátású élet-

cMí lesz velük? 
A boldog viszontlátás első kábáit 

percei után a hazatért hadifoglyok 
lelkében is felmerül a reális élet 
dörömbölő kérdése: és most mi 
lesz? Mi lesz a holnappal, melyről 
a lágerek csendes éjszakdin annyit 
álmodoztak. Mi lesz a kis házzal, 
amit elvitt a háború szörnye, a 
bomba. Lesz-e föld gyökeret eresz-
teni az ezer éves magyar talajba, 
jut- e kenyér, munka ? Súlyos kér-
dések, amelyekre feleletet várnak a 
hazatérők. A kormány. felőssége 
tudatában, foglalkozott már ezzel a 
problémával. A megoldás minden 
miniszteri tárca létfontosságú ér-
deke. A pillanatnyi segítést meg-
adja a társadalom szociális szivg, 
a biztos jövő alapjait azonban a 
hivatalos szerveknek kell lerakniok. 
A népjóléti minisztérium kebelében 
működő szerv szerény lehetőségein 
belül igyekszik is megoldani ezt a 
kérdést olyképp, hogy hazatérő ha-
difoglyainkat pihenőhöz juttatja és 
ha szükséges átképzi olyan mester-
ségre, amely lehetővé teszi szá-
mukra a társadalomban történő 
beilleszkedésüket. Átképző oktatókat, 
politikailag megbízható nevelőket 
állit a hazatérők és erre rászorul-
tak mellé, kézenfogja a rászoruló-
kat, igyekszik munkát és kenyent 
szerezni számukra. Ebben a mun-
kában élen halad a Szociáldemo-
krata Párt és minden erejét latba 
veti, hogy a hazatértek otthont 
kapjanak és biztosítsák részükre a 
jobb, emberibb életet. 

látása, párosulva a magyar nép 
egészséges magagunyoló kritikájával, 
amit elmond megrontott dolgai felől. 
Már az első szemelvényen elénk 
döbbent a játékos gyermekdal igaz-
sága, amit Balla Péter dalolt ne-
künk emlékeztetőül, hogy 

János ur János ur 
Németül ment Bécsbe, 
A pajtája leszakadt 
A macskája bent maradt". 

Az előadáson már mindenki előtt 
megvilágosodott a dal jelképi ereje: 
a német kuliura uián szahdó, ide-
gen tájakra csellengő magyarság 
itthon minden értékét ebek harmi«-
cadjára engedte. Pusztul az ország, 
pusztul a fajta. 

Amit pepiig a magyar műzenéből 
hegedűjével izelitőül nyújtott, „Régi 
hangok", „Sámán dal -, „Csuvas 
szerenád", az vigasztal, lelkesedés-
sel és megnyugvással töltölte el 
mindazokat, akik ezen az estén meg-
ízlelték a magyar népi kultura szép-
ségeit és mélységeit. 

Csak egy fájdalmunk volt. kevés 
munkást, kevés parasztot láttunk, 
pedig célunk éppen az egységes 
magyar kultura szolgálata. 

Rózsavölgyi Éva 
oki, angol gyors- és gépíró 

Julius I-tel angol nyelvlanlo-
lyamot tar!. Jelentkezés Jun. 21-
ír. Műfordítást és üzleti levele-
zési váltai. Jelentkezni lekel 
10 161 12-ig és d. u. 4-tól t 

Ady Endre-«tea 



Uitfgszerfe folyik a munkásság harca 
a kapitalizmus ellen 

H I R J B j f i . 
Mn június 12. Rom kat. F, János, 

protestáns Klaudius. 

v Viaállás jelentés: Tisza 157, Kurca 303. 
Hőmérsékleti + 6 fok. 
Időjárás: Mérsékelt szél. felhős idö. 

helyenként eső. a hőmérséklet kissé 
emelkedik. 

Ügyeletes gyógyszertárak • június 7— 
13-ig Selkóné—Havas. 

Szabadság Mozgó: Végre egy férfi. 

— Sima László átadta hivata-
lát. Sima László elvtárs, városunk 
nyugalombavonult pénzügyi tanács-
noka tegnap adta át hivatalát Józsa 
Lajos adóügyi tanácsnoknak és Kál-
mán Pál városgazdanak. 

— Len termelési előleg igé-
nyelhető, köles vetőmag kapható a 
Földműves Szövetkezetnél. 

— Izr. Kulturest. Ma este pon-
tosan fél 9 órakor az iskolában 
kulturelöadás lesz. Pesti előadók. 

Párthírek 
Folyó hó 12 én csütörtökön d. u. 

4 órakor a MÁV üzemi csoport 
pártes'.je lesz. Előadó: dr. Boros 
Kálmán. 

Szociáldemokrata Párt pénteken 
este fél 8 órakor a párthelyiségben 
pártestet tart. Előadó: Nervetti Károly. 

Jzakaj i ts Antal : 

A m a g y a r 

szakszervezetek 
t ö r t é n e t e 

A magyar szakszervezeti mozga-
lom egyik régi, kipróbált előharcosa 
Szakasits Antal iparügyi miniszteri 
osztályfőnök most megjelent kis 
könyvében világos, jól áttekinthető 
és nagy tágyismeretre valló össze-
foglaló ismertetést nyújt a magyar 
szakszervezetek történetéről. Igazi 
tanitómunka ez azok részére, akik a 
szakszervezeti mozgalom kibontako-
zásának és drámai izgalmakkal telí-
tett fejlőeésének eseményeit kivánják 
megismerni. A mű elején egy tör-
ténelmi bevezetés mutatja be európai 
viszonylatban azt az utat, amelyet a 
munkásság megtett a céhkorszaktól 
a szakszervezetekig. A következő fe-
jezetekben a magyar munkásság 
szervezkedésének stációi találhatók, 
szakmák szerinti csoportosításban. 
A könyv arra is felvilágosítást ad, 
hogyan kapcsolódott bele a magyar 
munkásság a nemzetközi szakszer-
vezeti és szocialista mozgalmakba. 
Megható és felemelő a műnek az a 
passzusa, amely a reakciós magyar 
kormányzatok megtartásával foglal-
kozik: üldözés, jogtiprás, börtön, 
csendőri és rendőri brutalizálás, sor-
tfiz: évtizedeken át ez volt a ma-
gyar szakszervezeti mozgalom úttö-
rőinek az osztályrésze. A rövidéletű. 
1918-as és 1919-es forradalmak után 

az 1945-ös felszabadulás hozta az 
igazi szabadságot az osztályharcos 
magyar munkásság szervezetei szá-
mára. A szervezkedés eszméje most 
már diadalmasan halad előre, ezidő-
•zeiint több mint egymillió tagja 
van a magyar szakszervezeteknek, 
amelyek demokráciánk legszilárdabb 
tartópillérei közé tartoznak. Ez a 
füzetet minden dolgozónak el kell 
oWssni. Kapható a Szakszervezeti 
Tanács könyvosztályában és minden 
könyvkereskedésben. 

Az osztályharc szerte a világon 
kiéleződőben van. Különösen lát-
ható ez Amerikában a nagytőke ha-
zájában. S amint az ember az ame-
rikai demokratikus lapokat olvassa, 
látja, hogy a munkások problémái 
és e kapitalisták módszerei minde-
nütt tökéletesen egyformák, igy ér-
kezik hir arról, hogy Amerikában 
súlyos bányászszcrencsétlenség tör-
tént, amelynek 111 áldozata van. S 
ekkor eszünkbe jutnak a közelmúlt-
ban Magyarországon történt bányász-
katasztrófák is. S ha elolvassuk a 
„Magyar Jövő" cirnű new-yorki lap 
búcsúztató cikkét, láthatjuk belőle, 
hogy ennek a szerencsétlenségnek 
is ugyanaz az oka, mint a magyar-
országinak : a nagytőkések bűnös 
hanyagsága és profitéhsége, De áll-
jon csak itt a Magyar Jövő cikke: 

A tőkésrend?zer szószólóinak ked-
venc frázisa, hogy az úgynevezett 
„szabad vállalkozás"-son alapuló 
társadalmakban az egyén „szent és 
sérthetetlen." Ugyanakkor váltig haj-
togatják, hogy a szocialista társada-
lomban az ember elveszti egyénisé-
gét, cs?k egy kicsiny alkatrész lesz 
valami nagy gépezetben, mely elta-
possa emberi méltóságát. 

Hogy mily szörnyű hazugság ez, 
arra a centráliai bányászkatasztrófa 
vet uj, tragikus fényt." 

A 111 centráliai bányász azért 
halt meg, mert életük kevesebbet ért, 
mint a bányatulajdonos profitja. Azok 
az óvókészülékek, melyek megment-
hették volna életüket, „tul sok"-bi 
kerültek. Az emberi élet olcsóbb. 
És ezért meg kellett halniok. 

toronyóráján a mutató s előrement 
egy félórát, utána olyan bolond tán-
cot járt, hogy nem tudjuk elképzelni 
lenne-u a vámosnak olyan bölcs pol-
gára, egy kofája aki a mutatóknak 
eme rapszódikus táncán el tudna 
igazodni. Az egyik pillanatban fél 8 
az idő, hogy a következő percben 
már a 12 es számnál találkozzanak 
a mutatók. 

A főutcán hallottuk: Hány óra 
komámasszony ? Felelet: hát a frász-
karika tudja, hiszen nem jár egyik 
toronyóra sem. 

Helyben vagyunk, idáig akartunk 
eljutni. Szentesen van három tem-
plom a központon, három torony-
nyal, mindegyiken 4—4 órával. A 
fölszabadulás után elsőnek az evan-
gélikus toronyórái dőltek ki, s azóta 
változatlanul mutatják a 10 óráL 
A legbecsületesebb aránylag a re-
formátus templom toronyórája volt, 
mert azt idejében kijavították s többé 
kevésbé pontosan mutatta az időt 

Kell-e különb bizonyíték, hogy a 
profit rendszerben az emberi élet-
nek nincs „méltósága," és értéke is 
csak annyiban van, amennyiben be-
lőle profitot tud a tőkés kisajtolni. 

Abban a pillanatban, amidőn meg-
szűnik hasznot teremteni a munka-
adónak, megszűnik annak szemé 
ben emberi lénynek lenni. Egysze-
rűen megszűnik létezni. A munka-
adó kidobja gyárából, éljen ugy, 
ahogy tud. Felesége, gyermekei, 
mindennapi kenyere, élete, jövője, 
amennyiben belőlük nem tudnak 
hasznot sajtolni, nem érdeklik a 
munkaadót. Legfeljebb kisebb-na-
gyobb könyöradofnányt dob nekik. 
De a Hooverek még azt is sajnál-
ják. Mindenki emlékszik Hoover gyak-
ran hangoztatott elvére, hogy a 
„dole," ahogy ő nevezte, „sértő az 
emberi méltóságra". 

Angliában, mely ugyan még mesz-
sze van a szocializmustól, de a bá-
nyákat nem a kapusi tulajdonosok 
vezettk, négyszerte kevesebb ernber 
esik áldozatul bányakatasztrófának. 

A bányakatasztrófákban nincs sem-
mi elkerülhetetlen. Ha a tulajdono-
sok hasznuk egy kicsiny hányadát 
fordítanák kellő felszerelésekre, a 
balesetek előfordulását minimálisra 
Iehe'ne csökkenteni. De a „szabad 
vállalkozás" rendszérében ezt a dol-
gozók csak szüntelen harccal vív-
hatják ki maguknak. 

Legyen a 111 centráliai bányász 
sírhalma örök emlékeztető erre. 

a legutóbbi hetekig, amikor ismét be-
adta a kulcsot s azóta vagy egy hely-
ben áll a mutató, vagy pedig esze-
veszett táncot folytat. A szolidaritás 
alapján csatlakozott hozzája néhány 
nappal ezelőtt a katolikus templom 
órája is, s igy most már Szentesen 
átlag 30—40 méter magasságban a 
toronyórák között helyreállt a fele-
kezeti béke, vagy politikai kifejezés-
sel élve, ugy is mondhatjuk, hogy 
megszilárdult a koalíció. 

Szeretnénk végre felhívni az óra-
kezelés teendőinek ellátásával meg-
bízott illetékeseket. Ha módjuk és 
lehetőségük van, ne játszanak a 
szentesiek idegzetével és türelmével. 
Javítsák ki a toronyórákat és vegyék 
tekintetbe szt, hogy a do'gozó em-
ber, nem különben a városi, vár-
megyei hivatalnokok teendőiket, rö-
vid kis ebédidejüket óra hijján ter-
mészetesen a toronyórákhoz szab-
ják. Javítsák hát ki végre a torony-
órákat I 

Ország - Világ 
Kiéleződött a francia belpolitikai 

helyzet. 

Az uj magyar kormányt tényke-
dései alapján ítélik meg — mondotta 
Mc Neil brit államminiszter. 

Lengyelországban összeesküvést 
lepleztek le. 

Életfogytiglani fegyházra ítélték a 
francia flotta volt parancsnokát. 

Kanada 5000 hontalannak ad be-
utazási engedélyt. 

Iparos hirek 
Az Ipartestület hivatala értesíti a 

nöiszabó szakosztály tagjait, hogy 
junius 12-én csütörtökön délután 7 
órakor az Ipartestületnél szakosz-
tályi gyűlés lesz, forgalmiadó ügy-
ben. Tekintett. ! az ügy"fontosságára 
minden tag megjelenése kívánatos. 
Aki nem jön el azt a szakosztály a 
közösségből ki fogja hagyni. 

A cipész szakosztály csütörtökön 
délután 5 órakor gyűlést tart Ki-
maradt utalványok és egyébb fontos 
tárgy megbeszélése végett kérjük a 
tagok pontos megjelenését. 

Az Ipartestület hivatala értesiti az 
iparosokat, hogy a tanoncok nyári 
fizetéses szabadsága 2 hé», mely le-
hetőleg az iskolai szünet alatt adan-
dó ki. 

Az Iparos Dalárda Elnöksége 
megkéri a Dalárda igentisztelt tag-
jait, hogy a havi 1 forintos tagsági 
díjakat minden felhívás nélkül fi-
zessék be Csuray László (Kossuth-
tér) pénztárosnál, mert nagyon so-
kan vannak, akik ez évben egy fil-
lért sem fizettek. Kérjük a tagokat, 
hogy tartsa mindenki kedves köte-
lességének, hogy ezen fizetési köte-
lezettségének eleget tegyen és ne 
várja, hogy az altiszt keresse fel, 
mert erre fizikai ideje nincs. A Da-
lárda most szeretné téli tüzelöfáját 
beszerezni, a villanydijat fizetni éa 
kotta-tárát bővíteni, az Országos 
Dalos Szövetség tagdíját kifizetni. 

Az Ipartestület elnöksége kéri az 
Ipartestület vezetőségi tagjait, hogy 
csütörtök este 6 órakor szokásos 
kétheti értekezletét tartja, miért is kéri 
a tagok pontos megjelenését. 

Kérjük t. vevőinket, hogy 

J E G V M E M T E S J i rMlI tflzlfn 

rendeléseik elintézése végett 
megjelenni szíveskedjenek a 

Kun-Oyurica fatelepen 

Ülést tartanak a szentesi 
é p U ő i p a r i m u n k á s o k 

Az épitömunkás szakcsoport f. hó 
15-én délelőtt taggyűlést tait fontot 
kö/ponti leirat ügyében. Az elnök-
ség kéri a tagokat, hogy a tárgy 
fontosságára való tekintettel feltét-
lenül jelenjenek meg. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó ] 
Junius 12-15-lg. 4 napig I 

N a g y k a l a n d 
Szines világattrakció. A világhírű regény amerikai filmvál-
tozata Csodálatos fordulatos feJvételek. A szerelem művészi 

• himnusza. Főszerepben: Mehrle Oberon. Legújabb Hiradó 

KI-adások kezdete h l̂köynftp: V* 7. !A 9. vasárnap V« 5. f/4 7 V< 9. 

Hegmozdult a református nagytemplom 

Junius 13 &1, pénteken n n m f p « • a p á r t s z é k h á z b a n 
este Vél 8 órai k e z d e t t e l I 1 U I 1 % A 1 m.) 
3 éves terv. Előadó: Nervetti Károly elvtárs Minden elvtárs résztvegyen 1 
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— Oyertyás körmenet a világ-
békéért Junius 13-án, Jézus Szive 
ftnnepén van a kapucinus atyák 
templomának bucsu ünnepe. Pénte-
ken reggel 7 és 9 órakor lesznek 
szentmisék. Vasárnap de. 9 órakor 
indul a Szentháromság térről a fog-
lyokért és a békéért zarándoklók 
csoportja a belsővárosból dr Sulyok 
Béla esperes-pléüános vezetésével, 
aki 10 órakor papisegédlettel ünne-
pélyes szentmisét mond az atyák 
templomában. Mise közben P. dr' 
Frey Jácint kapucinus teológiai ta-
lár prédikál. Vasárnap este 7 óra-
kor kezdődik a szentségi mádás, majd 
Ven t beszéd és 8 órakor a gyertyás-
körmenet a .világbékéért, melyet P. 
Juhász Irén volt szentesi házfőnök 
fwf tartani. Oyertyat, aki teheti, tw^ 
ion magával. 

— Czuczi István • Vagyonőrző 
Vg'sfat kötelékéből kivált, a Válla-
lat nevében ügyködni nem jogosat. 
Honsz. Elnökség. 

Az élelniiszerkereskedésekre szóló 
iparigazolvány az iparüzőt zöldség-, 

Sümölcs- és tojáskereskedésre is 

jogosítja a 203.762/1947. K. Sz. 
M. számú rendelet értelmében. A ve-
gyeskereskedőt szintén megilleti a 
fenti jogkor. 

A textilfőbizottság határozata ér-
telmében a vidéki kiskereskedők 
2000 ponton alul 25 százalékkal 
magasabb áruellátásban részesülnek, 
mint a fővárosiak. Az „E" és „F" 
sorozat jegyek junius 15-ig bevált-
hatók. A pamuttipusáru nyilvántar-
tási könyv vezetésének kötelezett-
ségét a miniszter megszüntette. 

A mindszenti járásban befejező-
dött az iparengedéiyreviziós eljárás. 
Benyújtottak összesen ¿02 kérelmet. 
A bizottság 5 kérelmet utasított el, 
48 esetben pedig az üzletkörök 
«zámát csökkentette. — E hóban 
kerül sorra a kiszombori, dorozsmai 
és csongrádi kérelmek tárgyalása. 

A közellátási miniszter által ki-
Mtalt élelmiszerek nagykereskedői 
forgalombahozatalával Szentesen a 
Kiskereskedők Árubeszerző és El-
osztó Szövetkezetét bizták meg. 

Csapadékjelentés 
Az Ármentesitő Társulattól nyert 

értesülésünk szerint Szentesen teg-
napelőtt az alábbi csapadékmennyi-
séget mértig: 

Szentes 1.2, ZJote 2.1, Kucoci 
1.5, Sulymostü 2, Elege 2 5 mm. 

tom figydinébc 1 
A polgármester felhívja a gazdál-

kodókat, hogy f. hó 16-ig jelentsék 
élőszóval vagy iásban — amennyi-
ben a gazdalajstrom kö:siemlére 
télele alkalmával ezt elmulasztották — 
a városháza terménybeszolgáltatási 
osztályán a beszolgáltatni kötelezett 
ségből leendő megfelelő levonások 
eszközlése végett a líadmfiveletek kö-
vetbef^ébeii MAÜUNMIH uéntótc* 
rflletok nagyságát, a konyhakerti mü 
velás alatt áNóazáplótmiJet ngvságát, 
a eaakoktaiási imfcipáryek álfej ki-
i W r t " dttoÉfi tMwnáit ttédtélcNils* 
tat, a növény neme« itó tejepek terü-
ltét és a 14 éven aluli gondviselésük 

WA t r n a M k számát 

Hirdetmény 
A pénzügyminiszter ü / 3&W5/ 

1947. számú rendedelete értelmében 
kőzhiré teszem, hogy a kizárólagos 
dohánykisárúsok üzletüket héHcötena-
pokon délelőtt 8 órától 13 óráig 
délután 15 órától 18 óráig kötelesek 
nyitvatartani. A doháityárúsoknak 
azonban jogukban áll üzletüket reg-
gel egy órával előbb, tehát 7 órakor 
kinyitni és üzletüket egy órával ké-
sőbb, tehát 19 órakor bezárni. 

Megyei városok területén lévő do-
hányárúsok üzletüket minden ne-
gyedik vasár- illetőleg ünnepnapon, 
vagy törvényes munkaszüneti napon 
kötdes délelőtt 9 órától 13 órá<g 
nyitvatartani. A nyitvatartást úgy 
kell megállapítani, hogy egymással 
szomszédos két dohányár uda egy-
időben nyitva t'ne legyen. 

A dohányárús köteles üzlethelyi-
sége ajtaján kifüggesztett táblán a 
fogyasztóközönséggel közölni, hogy 
mely vasár és Ünnepnapon, illetőleg 
munkaszüneti napon tart nyitva. 
720. Polgármester 

Felhívás 
A Szakmaközi Titkárság felhivja 

az összes szakszervezetek figyelmét, 
hosy az Iparügyi Miniszter 100.022/ 
1947. számú rendeletében rendszere-
sített lábbeli talpjiási utalványok ki-
osztását az 1947. év junius hóra is 
megkaptuk, melyet a Szemesi Köz-
ellátási hivatal illetékes kerületi hi-
vatalnál lehet megkapni. 

Az egyes Szakszervezetek juttatá 
sát e lap máshelyén a Közélelmezési 
hivatal teszi közzé. Ezért felhívjuk 
a Szakszervezetek Vezetőségét, hogy 
a hirdetményt kisérjék figyelemmel, 
hogy az ott feltüntetett kiutalás 
mennyiségének figyelembe vételével 
a Szakcsoportjukhoz tartozó legjob-
ban rászorult munkavállalók között 
osszanak ki igazolványokat. 

Amit csoport bélyegzőjével lássa-
nak el. Mdynefc birtokában a kerü-
leti közellátási hivatalnál megkap-
hatják a talpalásra jogositó utal-
ványt. 

, felhívás 
troKMajiíonosoklioz! 

A 8130/1946. M. E. számú ren-
delet alapján minden traktortulajdo-
nosnak és üzembetartónak be kellett 
jelenteni a tulajdonát képező vagy 
birtokában lévő bármilyen mezőgaz-
dasági célra kégzült traktort, traktoros 
talajművelő gépet, traktorroncsot stb. 
A polgármester most felhivja mind-
azon természetes és jog5 személyeket, 
akik a hivatkozott rendeletben előirt 
bejelentési kötelezettségüknek annak 
idején bármi okbo! nem tettek eleget, 
hogy a rendeletben előirt bejelentést 
közvetlenül a Földmivelésügyi Mi-
nisztérium Oépesitési Osztályához ci 
mezve mielőbb tegyék meg és be 
jelentésükben akár vétkes, akár vétlen 
mulasztásuk igazolását is terjesszék 
elő. 

R Á D I Ó 
Budapest I. junius 12. 

7.30: Katolikus vallásos félóra. 8: 
Szórakoztató Zene. 9: A Budapesti 
Hangverseny Szalonzenekar. 12.15: 
Pető Oéza jazz-együüese. 12.45: 
Őrjárat parasziok közölt. 13: Bú 
csúzó diákok közt. 13.30: Haják 
András gordonkázik. 14 10: Gör^g 
vizeken. 14 25: Operettegyveiegek és 
magyar d>lok. 16: Zenekari müvek 
16 30: A Rádió gyermekújság mű-
sora. 17.10: Párhiradó. 17.20: A 
Hadifogolyhiiadó rádióközleménye. 
17.25: A Vöröskereszt közleményei. 

Révkapitánysági (rendőrkapitáif-
sági) nyilvántartásba tartozó kishajót 
és uszőmflvet csak a bejelentett éa 
a rendőrhatóság részéről tudomásai 
vett helyen szabad állandóan kikatve 
tartani. 

A révkapitányság nyilvántartása alá 
tartozó kishajókat és uszóműveket a 
tulajdonosuk, vagy birtokosuk köte-
lesek az illetékes révkapitányságeát 
a szerzést követő 8 napon belül be-
jelenleni. 

A bejelentés kötelezettsége kiterjed 
az ország területén levő valamennyi 
kishajóra és úszóműre, tekintet nélkül 
arra, hogy üzemben van-c vagy sem, 
ennek a rendeletnek kiadását meg 
előzően már be volt-e jelentve, ille-
tőleg nyilvántartási számmal már cí 
láttatott-e, vagy sem. 

\ Többek közös tulajdonát képezé 
I járómüvet — egyetemleges felelősség 
j mellett — a tulajdonosok (birtokosok) 
j bármelyike bejelentheti. 

A bejelentés személyesen, megbi-
! zott, vagy posta uiján eszközölhető. 
1 A bejelentés díjmentes és a rév-

kapitányságnál (rendőrkapítányság-
| nál) beszerezhető „Bejelentő-lap" fel-

használásával eszközlendö, melynek 
rovatait pontosan és olvashatóan kell 
kitölteni. 

Minden kishajóról és úszóműről 
külön kütön bejelentőlapot kell kitöl-
teni. 

A bejelentés alapján az illetékes 
révkapitányság (rendőrkapitányság) 

j „Igazolványt" állit ki és azt a oejc-
; lentőnek kiszolgáltatja. 

Az igazolvány kiál itasáért dara-
í bonként 3 forint dij fizetendő, ame-
| lyet a „Rendőrség vidéki fókapitánjr-

18: Amerikai költők zenés antológiája. j S d 8 a ; 

18.45: Ujabb feleletek kényes kér- í t<?,tk» 
désekre. 19: Közvetítés a Magyar I C i m e n nyitott 100.945 szaniu posla-

iff * 19.40: ! takarékpénztári bevételi csekkszámlára 

Rendőri dijak és egyéb bevé-
bevételi ?zámla Budapest" 

Hírek. Sporthírek. 20.50: Az újgaz-
dák előadása. 22.25: A Budapesti 
Vonóshármas játszik. 23: Kevés szó 
— sok lemez. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
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EGYSZÍNŰ ÉS SZÍNES MOZAIKLAPOK, CEMENTLAPOK 

beton-kéményajtók 
mesgyatarék, teraeotcstvefc, 
hemek, portland-coment a 

«taaakavics, marosi-

Z S O L D O S K T . 
cementárugyárában. Telefon : 6 sz. 

Apróhirdetések 
Gyönyörű tartóshullámot, haj-

festést, színezést, szőkítést Zsembá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

Eladó Teme'ő-utca 8/a sz. ház. 
Értekezni Rákóczi-u. 9. 

Használt varrógépet, kerékpárt, 
Írógépet, mázságat etőnyö-en vásá-
rolhat, eladhat Bori vaskereskedé-
sében. 732 

Használt 35 kilós kovácssatú 
ötszázkilós mázsi eladó Dózsa 
György utca 60. 735 

Fővárosi szalongyakorJaital női-
ruhákat stb. iziésesen készítek. Ház-
hoz, tanyára megyek. Apponyi tér 

Érdeklődői este 7 - $ óra között. 
MODERN szép íróasztal olcsón 

eladó Józíef Attila u. 17, korcsma 
r t v !J. 1 • •' 

tdb 1 é* ié\ éves M drb fiatal 

racka nőstény juh I anya kecs-
ke 2 db 7 hetes nőstény fiával el-

Lázár Vilmos u. 17. Ujj Sándornál 

Hirdetmény 
Kőzhirré teszem, hogy a Belügy-

miniszter w 290.000/1947. M. M. sz. 
számú rendeletével a kishajók és gé-
petlen uszóművek nyilvántartása tár-
gyában a következőket rendelte el : 

Az összes kishajókat, tehát a 20 
tonnánál nem nagyobb vízkiszorítású 
hajókat (kis^éphajót, csónakot, ladi-
kot, dereglyéi, yachtot, stb.) mozgató 
szerkezetükre való tekintet nélkül, 
valamint a bármityen vízkiszorítású 
gépetlen uszóműveket, (állóhajókat, 
kompokat, stb.) az állandó kikötő-
helyük szerint illetékes révkspitány-
ságok, a révkapitányságok működési 
körén kivül eső területeken pedig az 
illetékes rertdőrkspitányséfjok tartják 
nyiUnán. 

Nyilvántartás szempontjából figye-
lembe jöftfek az összes folyók és 
tavak, iJiUlfran mindazok a vízterü-
letek, amelftn vizijárómttveMiíWe-
kedni lehet. 

kell befizetni s a befizetési lap elis-
mervény ét az ügyirathoz kell csatolni. 

A rendőrhatóságnál eddig is már 
nyilvántartott kishajók és uszómüvek 

j tulajdonosai, illetők g birtokosai a 
• jelenleg birtokukban lévő igazolvá-
j nyokat ezzel a rendelettel rendszere-
| sitett uj mintájú igazolványokkal való 
! kicserélés végett az illetékes íévkapi-
- íányságokhoz (rendőrkapitányságok-
i hoz) az 1947. évi junius hó 15. nap-

jáig beszolgáltatni kötelesek. 
| Az uj mintájú igazolvány lényegi-
! leg azonos a régi igazolvánnyal, a 

szine azonban nem kék, hanem 
piros. 

Az uj igazolvány kiadását a régi 
igazolvány tulajdonosának a kishajó 
és úszómű telephelye szerint illetéke«» 
révkapitányságtól az 1947. évi junius 
15. napjáig kell kérnie a révkapitány-
ságtól, díjmentesen beszerezhető „Be-
jelentő lap" felhasználásával. 

Be kell jelenteni az illetékes rév-
5 kapitánysághoz (rendőrkapitányság-

hoz) az 1947. év junius 15-ig azt a 
vizijárómüvet, amely elveszett, eltűnt, 
vagy amelyet jogtalanul oltuiajdoni-
iottak. A talált (kifogott) és birtokba 
vettt vizijárómüvet a Btk. 365. §-a 
értelmében 8 nap alatt kell a révka-
pitánysóghoz bejelenieni. 

Az ennek a rendeletnek a hatály-
balépte előtt kiállított igazolványok 
az 1947 év junius 15. napjával ér-
vényüket vesztik. Azok a kishajó és 
úszómű tulajdonosok, illetőleg birto-
kosok, akik a (3) és (9) bekezdésben 
meghatározott bejelentést megtették, 
a tulajdonukban, illetőleg birtokuk-
ban tartott kishajót és uszóművet az 
uj igazolvány kiadásáig, illetőleg a 
révkapitánvság (rendői kapitányság) 
határozatáig is használhatók. 
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Főezeiketztő • «1® 
Felelős arerkMztS! 1 

Felelő* kiadé: Nagy Mihály. 
Nyom fa a .Barátság* nyomda 

Felett* nyomdavezető: C»«rn«« L. Imre 




