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Összeesküvés 

gazdasági uonalon 
A gazdasági összeesküvés, ame-

lyet a baloldali pártok a nagyban-
kok államosításáról szóló követe-
lés nyomán lepleztek le, végül is 
magas állásban lévő kormányférfiak 
bukásához, sőt szökéséhez vezetett. 
A gazdasági összeesküvés nem mai 
keletű. Nemcsak a bankok államo-
sításának követelése hírére dugták 
össze fejüket azok, akiknek érdeke, 
hogy a bankok ne legyenek az ál-
lam kezén és ne lenessen tőkével 
ellátni a hároméves terv munkála-
tait, tehát akiknek érdeke az is, 
hogy a hároméves terv ne sikerül-
jön. Mert a dolgozók rovására min-
den vagyont, jövedelmet és hatalmat 
maguknak akarnak megtartani. 

A gazdasági összeesküvés méltó 
párja és tökéletes kiegészítője volt 
a politikai összeesküvésnek. Mert 
nyilvánvaló, hogy nem volt elég 
hetes bizottságot csinálni, jogfoly-
tonosságra hivatkozni, hanem ezzel 
párhuzamosan szükség volt a ma-
gyar demokrácia gazdasági bizton-
ságának aláásására. Gazdasági téren 
okosabb és óvatosabb emberek dol 
goztak. Nem generálisok, hanem 
minden hájjal megkent prókátorok 
és poli ikusok, akik jogászoknak és 
államférfiaknak képzelték mrgukat. 

Nem véletlen az, hogy a szövet-
kezeti élet egységesítésének és ki-
fejlesztésének érdekében eikészült 
törvényjavaslat körül olyan hosszú 
huzavonák és viták folytak. Azok, 
akik a gazdasági összeesküvést szer-
vezték, pontosain tudták, hogy a 
magyar demokrácia gazdasági meg-
erősödésének egyik legfontosabb 
alapfeltétele a tiszta, egészséges, va-
lóban demokratikus szövetkezeti moz-
galom. Nem véletlen az, hogy a 
politikai összeesküvők közön ott 
találtuk a régi rendszer szövetke 
zeti embereit is. 

Csupán az a véletlen, hogy nem 
láttuk, vagy nem tudtuk bizonyítani 
az összefüggéseket a szövetkezeti 
törvényjavaslat ellen harcbaszállt erők 
és az árdrágítók, hitelrontók, a ban-
kok államosítását ellenzők és az 
ipari termelést szabotálók között. 
Ma már világosak az összefüggések. 
Mi tudtuk, hogy az államosítás, az 
olcsó árak, a szilárd forint és a 
szövetkezetek a demokrácia gazda-
sági alappillérei. Ök is tudták azt 
és ezért akarták megakadályozni. 

A gazdasági összeesküvés lelep-
lezéséve', az összeesküvők felszámo-
lásával uj fejezet kezdődik a ma-
gyar demokrácia politikájában és 
gazdasági munkájában. És igy uj 
fejezet kezdődik a magyar szövet-
kezetek történetében is, mert a ma-
gyar szövetkezeti mozgalomnak most-
már meg van az a kettős előnye, 
hogy egységes szervezetben fejlőd-
het tovább, minden politikai áská-
lódás és gáncsvetés nélkül. 

Szerkesztőség é s kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

A Gazdasági Főtanács döntött 
a tervhivataltól és más fontos kérdésekről 

Négyezer épitőmunkás megy Jugoszláviába 
Zöldhitel a burgonyára 

A Gazdasági Főtanács döntése 
szerint a tervgazdáii-odást a minisz-
tertanács és a Gazdasági Főtanács 
felügyelete alatt 12 tagból álló Or-
szágos Tervgazdasági Tanács fogja 
irányítani. A tanács elnökét a köztár-
sasági elnök nevezi ki. A tanác; irá-
nyítja majd a Tervhivatalt is, amely-
nek elnöke V a j d a Imre államtitkár 
elvtársunk lesz. 

A Gazdasági Főtanács foglalkozott 
az építőipari munkások javaslatával 
is és a legközelebbi hetekben előre-
lá'hatólag 4000 épitőmunkás megy 
Jugoszláviába. A kiutazó munkások-
nak ugyanaz lesz a bérük, mint a 
jugoszláv tár-aiknak és bérük 50 °/0-át 
hazaküldhetik Magyarországra. 

Ugyancsak kimondotta a GF, hogy 
ezentúl nemcsak kenyérgabonára és 

kukoricára kapható zöldhitel, hanem 
azok a gazdák is kaphatnak zöldhi-
telt, akiK várható burgonyatermésük-
nek egy részét -— a burgonya vetés-
terület mi den kataszrális holdja után 
legfeljebb 10 mázsát — előre elad-
nak az MSzK-nak. Az eladott bur-
gonyát október 15 ig kell leszállítani 
és minden rnázs után 15 forint elő-
leget kap a gazda. 

Tízezer hadifogoly a magyar határon 
Debrec^nb* érkezeit jelentés arról, 

hogy a máramarosszigeti gyüjtőtá 
borban, mintegy másfélezer fővel 
gyarapodott az ottlévő és hazaszállí-
tásra váró hadifoglyok s ánta. Az 
eddigi jelentések szerint Máramaros-

szigeten mintegy hatezer, Foksányi-
ban pedig négyezer hadifogoly van 
a gyüjtőtaborokban. A hadifoglyok 
hazaszállítása már a közeli napok-
ban megindul Debrecen felé. Az ez 
idő szerint Romániában tartózkodó 

és hazafelé utbanlévö hadif oglyok 
számára Magyarországról 7 vpgon 
élelmiszert küldtek és ezzel meg-
oldották a hadifoglyok romániai 
élelmezésének problémáját. 

Kertész István és Szegfű Gyula 
a külügyminiszterielöltek 

nieiékes helyen közölték, hogy 
nem felel meg a valóságnak egyet-
len hír sem, amely ujabb követ-
disszidálásokról szólna. Ez idő sze-
rint a külügyminisztériumba egyet-
len ujabb lemondás sem érkezett. 
Mindössze arról van szó, hogy kö 
veteinket jelentés téielre hazarendel-

ték és ezek egyrésze útnak indult 
Mjgyarország felé. Az uj külügy-
miniszter személye a köztársasági 
elnök elhatározásától függ. Kétség-
telen, hogy jelenleg Kertész István 
római és Szegfű Gyula moszkvai 
követ állnak a kombinációk előte-
rében. 

Az osztrák 
belpolitikai helyzet 

Figl miniszterelnök az osztrák 
parlament ülésén napirend előtti 
felszólalásában bejelentette, hogy a 
néppárt és a kommunisták között 
folyt tárgyalások magánjellegüek vol-
tak. A továbbiakban hangoztatta, 
hogy az osztrák kormány politikája 
változatlan és rem ő, sem a kor-
mány nem mod le. Figl beszédét 
vita követte, amelynek íorán Fischer 
az osztrák Kommunista Párt veze-
tőségi tagja pártközi pariamenti vizs-
gáló bizottság kiküldését javasolta 

arra vonatkozólag, hogy kinek az 
indiszkréciója folytán kerültek nap-
világra a tárgyalások és ki felelős 
azért, hogy a tárgyalásokról hazug 
hreket közöltek. Ezt a javaslatot az 
osztrák szocialisták is támogatták, 
de a parlament végül is csekély 
többséggel elvetette. 

Bár hivatalosan cáfolják Gruber 
osztrák külügyminiszter lemondását 
a legújabb hirek szerint az osztrák 
külügyminiszter mégis távozni fog 

Wallace megszervezi a harcot 
a háborús uszítók ellen 

Wallace az Egyesült Államok volt 
alelnöke tegnapt beszédében beje-
lentene, hogy megszervezi a harcot 
a háborús uszítók és a csüggedök 

ellen. Rámutatott arra, hogy a hiva-
talos amerikai politika szerte a vilá-
gon a reakciót támogatja és a né-
pek ma már úgy tekintenek Ame-

rikára, mint a világ reakció köz-
pontjára. Wallacj hangoztatta: az az 
amerikai törekvés, hogy a szovjet-
ellenes államokat felfegyverezzék, 
fantasztikus, költséges és feltétlenül 
háborúhoz vezet Végül Wallace - ki-
jelentene, hogy épp jn a fentiekben 
vázolt amerikai politika miatt a vi-
lág népei ma mór s inte egyetemle-
gesen a Szovjetunió felé fordulnak 
és tőle remélnek minden segítséget. 

Ma vonja felelősség-
re a népbiróság 
Mistéth Endrét 

A népbiróság Jákó tanácsa ma 
reggel kezdi meg tárgyalni Mistéth 
Endre volt ujjáépitési miniszter, 
négy kisgazda képviselő és 38 bűn-
társuk összeesküvési perét. A tár-
gyalás kb. 2 hónapig tart. Mistéth 
ma teszi meg vallomását. 

Felmentés 
a Biblia alapJAn 

NEWYORK. — A Pennsylvania 
állomásról egy ittas emert csavargás 
címén bekísért a rendőr. A rendőr-
biró éppen ki akarta szabni a bün-
tetés», mikor az öreg részeg védel-
mére hivatkozott Timótheus könyve 
5. fejezetének 23. versére, hogy „Ne 
igyál többé vizet, hanem használj 
kevés bort gyomrod érdekében és 
gyakori gyöngeségeid ellen/ A biró 
utánanézett a Bibiiában, azután fel-
mentette az öreg korhelyt. 
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A mi kis 
VÁtRPSU&iK 
& H a nyugatról érkező külföldi láto-
gatót kellene kalauzolni, aki arra 
kérne, hogy városunkat mutassuk 
meg neki kívülről és belülről egy-
aránt, akkor csodálkozó arcot vágva 
kérésére azt feleínők : uram várost 
mi itt nem mutathatunk, de ha kí-
váncsi egy olyan falura, amilyet 
nyugaton Lem látni, akkoT mi ezt a 
falunkat szíves örömest megmutatjuk 
önnek kivülröl, belülről egyaránt. 
Tudniillik ¡ni nem arra vagyunk 
büszkék, hogy szép városaink, ha-
nem hogy kulturáit falvaink vannak. 
Nézzen szét oárki nyugatról érkező 
és csodálattal kell megállapítania, 
hog> a tanyai szétszórtságban elő 
alföldi magyar ember miiyen kultur-
várakat épnett ki élet igényéi szá-
mára. A mi falunkban 33 km asz-
falt ut van, gyönyörű kertjeink, für- j 
dőnk, fásitott utcák, parkok, uszoda, , 
sportte»ep, alsó és középfokú isko- \ 
lak sokasága, templomok, egyletek j 
s különféle célú intézmények, Ezek ? 
a mi falvaink külső képei, mert fal-
vak ezek a s :ó legtisztább és leg- \ 
népibb értelmében. Nem az iparos 
polgárság szülöttei, nem is mezővá-
rosok, tehát nemcsak piacterek s a 
falusi életnez szükséges kovácsok, 
szíjgyártók, szitások stb. telephelyei, 
hanem a tanyai magyar ember falva, 
otthona, pihenő helye s mint fentebb ( 
már mondottuk kulmrvára. Amit el- j 
soro lunk, azok a külső jegyei e j 
kuiturgócainknak. De mély benső . 
élete is van ezeknek a faluvársknsk. 
Itt van péidául benső kuitur élete- j 
nek két legszebb megnyilvánulása a ' 
Szimfóiiikus Zenekar és a Kamara-
kórus. Most zajlott le az elmúlt va-
sárnapon évadzáró hangversenye s 
aki ezt a koncertet végig hallgatta, 
az velem együtt elmondhatta az ide-
gen látogatónak, hogy itt nem dilet-
tánsok műkedvelő próbálkozásától . 
volt szó, hanem komoly zenei tel-
jesítményről. Varosunk Kamarakó- ; 
rusa olyan nivót képvisel, hogy az 
országos viszonylatban is az élvo-
nalba emeli őket, Pompás hang-
anyag az egyes szélamoknak har-
monikus egybecsiszoltsága főismérve 
az együttesnek. Elsőrangú technikai 
készség, melynek segítségével Briher 
István karnagy ez a pompás mu-
zsikus kitűnően tudja megszólalratni 
benső művészi élmény világának 
minden mondanivalóját, ugy szóial-
tatva meg a klaszikuo szerzők mű- I 
veit, hogy a hallgatóban föltétlenül 
az az érzés támad, hogy a szerző is 
pontosan igy álmodhatta meg annak 
idején a fi aga kórusát. Különösen 
Viidana : örvendező zsoltára, Kjerulf: 
Holdsugaras éj-e és Bellman tánc-
dala nyújtott maradéktalan művészi 
él rényt. 

— A zenekar, ha nem is tudjuk 
ugyanazzal a kánonnál mérni mint 
a kamarakórust, ez semmi esetre 
sem a kárnagynak és az együttesnek 
a fiibája, hanem inkább a hang-
szerek kevés számával magyaráz-
ható. így a zenekarnak hatalmas 
műsora, amely Weber, Orieg, Rach-
inaninoff és Sibeiius müvek előadá-
sával merész feladatra vállalkozott, 
— csak olyan programnak tekint-
hető, mely a közönség ízlését és 
érdeklődését kívánja nevelni és for-
málni a komoly müzenc iránt mint-
egy felvázolva a hallgatóságnak az 
élmény lehetőségek jövőbeni soka-
ságit, ha muzsikához kedvetkapva 
kitermelné soraiból a hiányzó hang-
szereke'. A Bricher—Qöllner duo is 
pompás volt Grieg C-moll szonátá-
dnak interpretálásában. Briher Ist-
ván hegedű játéka különösen techni-
kai készségét illetően nagy fejlődést 

Kultűrnapok Szentesen 
A Magyar-Szovjet Müvelőctfcfcí Tár-

junius hó 14-én és 15-én 
tartja kuitur napjait Szenjpen. Ezek 
a kuitur napok kimágasló eseményt 
jelentenek Szentes éfétébén. A kul-
turnajtokra Szentesre érkezik dr. 
Szemerényí Oszvald egyetemi tanár 
a Társaság titkára, dr. Faragó 
László a budapesti Tudományegye 
tem rendes tanára és dr. Havas 
András az Országos Közegészség-
ügyi Intézet igazgatója 

A kuitur napok dr. Havas András 
OKI igazgatójának előadásával kez-
dődnek, aki szombaton délután 6 
órakor a városháza közgyűlési ter-
mében fog előadást tartani „Egész-
ségvédelem a Szovjet Unióban" 
cimmel. Dr. Szemerényi Oszvald a 
szombaton este 8 órakor kezdődő 
nagy hangversenyen, amelyen Palo-
tás Imre szentesi szülctésü kiváló 

rÉiió énekes is fellep, tart Irodalmi 
előadást. Dr. Faragó László vasár 
nap d. e. 11 órakor a városháza 
közgyűlési termében „isKolarendszer 
á Szovjet Unióban" cimmel tart 
itőadá?t. 

A kuíiurnapokkal egyidőben iesz 
nyitva a Társaság székházában a 
szegedi ipari vásáron oiy nagy si-
kert íratott pedagógiai kiállítás. A 
kiállítás m gába foglalja a szovjet 
ifjúság iskola rendszerét, iskolán 
kívüli szórakozásait és a sport 
minden lehetőségeit. 

Az előadások, valamint a kiállítás 
megtekintése teljesen díjtalan, azokra 
a társaság minden érdeklődőt meg-
hív és szeretettel vár. A hangver-
senyre — mefv után tánc lesz — 
jegyek még válthatók a Rózsa illat-
szeriárban, Ady Endre- u. 3. 

Néhány szót Sima Lászlóról j 
Sima László, a nép fia, nem sze-

reti ugyan a tömjénezést, de mi a 
magunk részéről köelességünknek 
tartjuk, hogy köszönetet mondjunk 
neki, azért az öntudatos és áldo-
zatkész köteiíességtudásáért, amellyel 
pártunk hivó szavára csatasorba 
állt és mint a város pénzügyi ta-
nácsnoka és a Szentesi Lap főszer-
kesztője dolgozott a népért, a szo-
cialista gondoláiért. Megrokkant 
testtel, munkával elhalmozva, de 
töretlen öntudatai vett részt abban 
a munkában, amely az uj élet meg-
teremtésére irányult. 

Hosszú és küzdelmes volt az ut, 
amely az első világháborút meg-
előző politikai küzdelmektől az 
1919 es forradalmon és a CsiJ'ag-
börtönön át a hosszú ideig tartó 
kényszer némaság után a Szentesi 
Lap feltámasztásához vezetett. 

Sima László félkézzel, egy élet 
küzdelmes megpróbáltatásaival vál-
lain, de teljes értékkel állott nap, 
mint nap a tördelő asztal mellé. 
Nem érezte fáradtnak^ msgát akkor 
sem, midőn a pénzügyi tanácsnoki 
hiva ai hajszája után látott hozzá a 
vezércikk megírásához. A szerkesz-
tőségben sokszor elpanaszolta, ho^y 
a semmiből keli előteremteni a vá-
ros mindennapi szükséglétét, ho?y 
gyakran azt hiszi: nincs már kive-
zető ut, de amikor leült az írógép 
mellé és elkezdett diktálni, mindig 
feléledt benne a bizakodás, a ren-
dithetetlen akarat. A pjpirra került 
sorok mindig a t hirdették, houy 
folytatni kell a munkát, hogy a mult 
bűnös mulasztásait a dolgozók erő-
fes7itései pótolni fogják és megfog-
ják teremteni azt az életet, am lyrf 
mindannyian vágyunk. Szinte cso-
dálatos volt az az életerő, amely 
átsugárzott minden betűjén és ma-

gával ragadott bennünket, akik kö 
rülötte voüuuk. 

Több mint negyven év az újság-
írás a közért va'ú küzdelem harc-
mezején olyan időszakban, amely a 
tragédiák sorozatit jelentette e nem-
zet számára, nem tudta megtörni 
Sima Lászlót és nem tudta letériteni 
az egyenes útról. 

S rr.ust, amikor bucsuzunk tő;e, 
mint a város pnizttgyi tanácsnoká-
tól, érezzük azt, hogy c<i,na elvtár-
sat a mindannviónk „Laci bácsiját" 
nem fogjuk végleg elveszteni, mert 
tovább fogja vezetni mozgalmunk 
erős haici eszk••>é\ a Szentesi La-
pot — amelyet elindított — azon az 
uton, amely a győzelemhez fog vc-
ztíni. Érezzük azt, hogy az ujság-
hasábok varázslatos ereje, amely jó-
vá! több mint négy évtizeden ke-
resztül minden csalódás <s meg-
próbjl'aiás ellenére is fogv tartotta, 
u jövőben is vissza-vissz fogja hív-
ni őt hozzánk. V i s s a fogja őt hivni 
az az eszme, a? a cél, amelytől a 
bőrtön kapuj i sem tudia elriasztani 
s amelyért vállalta a szenvedést, 
meghozta a legnagyobb emberi ál-
dozatot: odaadta egészségét. 

Csak annyit mondh ¡tünk: a Szen-
tesi Lap szerkesztőségének ajtaja, 
azé a szerkesztőségé, amelyet több 
mini 75 évvel ezelőtt még apja hí-
vott életre s amelyet Sima Lás ló 
vezetett tovább harcos cilenzéki szel-
lemben, mindig nyitva Ml Laci bácsi 
számára. Sőt ugy érezzük, hogy nk-
ko?, Ma harci készségre, erős aka-
ratra és kétségeinkben biztatóra lesz 
szükségünk, csak fel kell keresnünk 
az őszhaju, roUsnttestü, de 1 )ké-
ljen és szivében a fiatalnál is fiata-
labb Sima Lászlót s ő mindig meg-
fogja adni neküuk azt a segítséget, 
amelyre szükségünk lesz. 

mutat. A Goldmark zongor? hárma-
sában szereplő M.darasz Mihály 
csellójával szépen illeszkedett be az 
együttesbe. Gölluer Károlyról a zon-
gora számok művészéről kedvünk 
lenne külön is irní. Elmélyült hata! 
mas technikai készséggel megáldott 
izig vérig művész. SzeielnŐk mint 
szólistát v.Agre hallani öt. Ugy a 
zenekar, mini a kamnrakórus a ki-
tűnő Bnher Istvánnal élen, érdemes 
városunk közönségének támogatásá-
ra és produkcióik iránti érdeklődésre 
annál is inkább, mert hiszen ők nem 
önmagukért, hanem ertünk adják 
művészetüket, hogy az idegenek előtt 
is büszkén mutathassunk rá kultur-
váiunk külső tényezői mellett benső 
igényeink magas színvonalára és ki-
forrottságára. ( — r—s—) 

Jön a tipus 
- műselyemharlsnya 

Az Anyag- és Áreívatal elhatároz-
ta, hogy rendkívül olcsó árban 
na^y mennyifégü típjs ' niűselyemha-
risnyát gyártat. A; erre vonatkozó 
rendelet egy két napon belül meg-
jelenik A típus műsclyemhatisnya 
12 forint köiüli áron kerül forga-
lomba. 

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

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

MOZAIK 
Egy szegényke újságíróról szól a 

dalom, aki irtózatos témab^sége mel-
lett, ugy nagy általánosságban vészes 
témahiányban szokott szenvedni. Ké-
pes megkérdezni még a vármegyei 
stolgát i«, nem tud e az alispánnak, 
V3gy a főjegyzőnek valami olyan mel-
lékcselekményéről, amit esetleg lapja 
hasábjain ki lehetne kürtölni. Szóval 
zavar, zavar csak mindig zavar; ugy 
annyira megzavarta egy-egy hivatal-
veíető idegzetét, hogy az menten 
r*ngógfircsöt kap, ha meglátja és me-
nekül e nagystílű riporterkollegánk 
elől. Nos, hát képzeljek el kedves 
Olvadóim . . . Mire virradunk mi 
szegény riporterek. No ? Hullarabló 
lett Szemenyei. Collegánk is kivágtat 
a rendőrségre, meri a rendőrség 
mindhárom lapnak egyszerre adja le 
az anyagot. S armkor Szemenyei és 
Farkas ügyéről a tyúkok között vég-
hez vitt ordaskodásról van szó, kol-
legánk nyomban megkérdezi: Kik 
voltak otthon, amikor ellopták a tyú-
kól ? És tojós volt é, vrgy Iromba 
voit-e ez a fentnevezett baromfi. 

UőrosoK Szövetségének 
távirata 

mm elvtárshoz 
A Magv r Városok Országos Szö-

vetsége S'akasits Árpád elvtárshoz 
táviratot intézett, amelyben egyhangú 
felháborodásai itélte el Nagy Ferenc 
és társai hazaárulását és bizalommal, 
valamint ragaszkodással üdvözli az 
uj kormányt A távirat hr gsulyozza, 
hogy a hároméves *erv sikere érde-
kében ne a bankok, a külföldi impe-
rielista nagytőkés csoporto', hanem 
a dolgozó magyar ntp irányiba az 
ország gazdasági életét. A távirat 
helyesli a nagyvagyonok megadó/ta-
táját és a konjunkturális vagyonokra 
kiverendő vaüyonrié smát A magyar 
városok a há.oméves terv végrehaj-
tására készülnek t-s vissz .utasítják a 
külföldi nagytőkések sajtóbérenceinek 
hazug rágalmat. 

Csehszlovákia 
a Szovjetunió felé fordul 

A csehszlovák igarügyi miniszter 
aki a Szociáldemokrata Párt egyik 
ve< lőségi tngji nyilatkozott a kül-
földi aj*óba:t eltérj dt C ehszlovAkia 
elleni vádakról. Rjmutalott arra, 
hogy ezek t vádak éppen akkor 
terjednek el külföldön, amikor sza 
mos küldöttség ér, ujságírócsoport 
tartózkodik Csehszlov kiában és meg-
győ?ődhftik arról, hogy a csehszlo-
vák nép békeszerető és nyugal mira 
vágyva végzi épitőmunkáját. Cseh-
szlovákia — mondotta az iparügyi 
miniszter - szereti a Szovjetuniót 
és «zen Iné Amerikát is, de nem 
hajlandó megvétetni magát az ame-
rikai kapitalizmustól 

Ülést tartanak a szentesi 
építőipari munkások 

Az épitőmunkás szakcsoport f. hó 
15-én dAlelőít taggyűlést tait fontos 
központi leirat ügyében. Az elnök-
ség kéri a tagokat, hogy a tárgy 
fontosságára való tekintettel feltét-
lenül jelenjenek m. g. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. Hirdessen lapunkban! 
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tl!ncs töménytelen gyermek I 
A demokráciában a gyermekkel vele 

születik az egyenlőség is. 
Az elmúlt évszázadok törvényei a 

deniokiaiikus haladás visszahatása-
ként ruszint módosulnak, részint 
megsemmisülnek, részint kiegésszül-
nek. A gyakorlati jogász számtalan, 
a mai élettel homlokegyenest ellen-
kező törvényt paragrafust és ren-
delkezést Iát, amelyek többször a 
legélesebten szembenállnak a demo-
krácia kívánta követelményekkel. 
Egy ilyen törvény volt Magyarorszá 
gon d törvénytelen gyermekek jog-
állásáról szóió törvény is. A gyer-
irrk valós-lggal ki volt zárva a tár-
sadalomból, vagyoni örökösödési 
igényei az anyján kivüi i em voltak, 
és a társadalom mindig bizonyos 
ferde szemszögből nézte és ítélte el 
a törvénytelen gyermekeket. Ma már 
megszűnt ez a megkülönböztetés és 
a legújabb törvényekkel batran 
mondhatjuk, ¿mikor megszületik a 
gyermek vele s?ü!etik az egyenlő-
ség is. " — 

Junius 1 én lépeti éleibe a há-
zsHságon kívül született jogállásá-
ról szóió törvény is. Ennek élteimé-
ben 

minden gyermeknek be kell 
jegyezni az apja nevét. 

Ha történetesül több atya jelölt van 
abban az esetben a törvényszék hi-
vatott az iga-íi atya kilétét megálla-
pítani különféle torvényszéki eljárá-
sok tttján. Ha «\l atya elismeri ter-
mészetes atyaságát, úgy a gyermeket 
az anyakönyvvezető kö'.3les az atyja 
nevén bejegyezni. 

Ha az atya kiléte még így se 
állapítható meg, akkor 

az anyai szülök legközelebb 
eső férfitagjának rendszerint 
az anyai nagyapának a ne-
vén kell a gyeimeket törvé-

nyesen bejegyezni. 
Érdekes ujjítisa az a lö,vénynek, 

hogy eddig a Járásbíróság volt hi-
vatva a tartásdíj megállapítására. Ez 
a feladat most az Árvaszékre hárult. 

Eddig az árvaszék csak kiskorúak 
és gondnokoltak fölött rendelkezett 
a jelenlegi törvény szerint már 

a nagykorúvá vált házassá-
gon kivfil született gyermek 

ügyében is e l ján 
addig, amíg megállapítást nyer a 
természetes atya és bejegyzik az 
anyakönyvbe. 

Az ilyen módon nyilványtartott 
házasságon kivül születettek ügyei 
az anyakönyvvezetőnél, illetve az 
árvaszéknél a legszigorúbb liíoktar-
tás mellett kecelendő ügyek. Eddig 
államfői kegyelemmei lehetett a gyer-
meket törvényesíteni ez ma már ter-
mészetesen megszűnt Uj megszo-
rítás az atyával szemben, hogy az 
ily módon „kezelt" gyermekével 
szemben annak tartozásaiért kezes 
módjára felel. A házasságon kivül 
született gyerme* jogai a tartásra 
kötelezett atyával szemben még an-
nak halála után az örökösre vonat 
koztatva is fennállanak, amit az 
atya, va$y örökösei az adott cselben 
olyan összeggel válthatnak meg, 
amely mint köteies rész járt volna 
az aiya halála esetén. S a i a leg-
érdekesebb az anya 

már a gyermeke születése 
előtt is kérheti a gyámható-
ságot a születendő gyermek 
teljes hatályú elismerésére 
és a szülök házasságának 

előmozdítására. 
Rideg, de mégis érdekes, az élet-

hez, a demokráciához simuló parag-
rafusok ê .fck. Nincs többé törvény-
telen gyermek, mert a megszületett 
gyermek, legyen az bárki a böl-
csőtől a sírig a demokrácia hirdette 
egyenlőségekre!* az alanya. 

R Szociáldemokrata Párt szónoka 
a nemzetgyűlésen követelte: 

a vegyiipar államosítását s a iíszta választást 

tílHEK 
Ma június 13. Rom. kat. Jézus sz. cz. 

protestáns Tóbiés. 
Vízállásjelentés: Tisza 150, Kurca 300. 
Hőmérsékleti + 8 fok. 
időjárás: Mérsékelt szél. felhős idő. 

helyenként eső, a hőmérséklet nem 
változik. 

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

Szabadság Mozgó: Végre egy férfi. 

— Minden fizikai és szellemi 
dolgozónak ismernie kell Szaka-
sits Antal: A magyar szakszerveze-
tek története. A üíunkásosi.;ály küz-
dőim az ipari jobbá«:yéleuől a fel-
szabadulásig. Á̂ a 80 fillér. Kapható 
a Népszava és minden könyvkeres-
kedésben és az üzemi könyvárusi-
tóknál. 

— Mo'̂ t jelent meg és minden 
flolgozó számúra nélkülözhetet-
len „A SV.Kszervezeti mozgalom UÍ-
mutatója." Irta: Szakasits Antal. A 
szakszervezetek és az üzemi bizott-
ságok szerepe az ország gazd:sági 
éktében és az ujjacpitésben. A SÍ,O-
ciálpoü ika, munkásvédelem, szellemi 
és műszaki továbbképzés feladatai. 
Ár? : 1*50 Ft. Kapható a Népszava 
és minden köuykere:kedésbei; és az 
üzemek kö.iyvárusitóinál. 

— Leány kereskedő szervezetet 
lepleztek ic Londonban. London-
ból jelenti az Európa Report: A 
Scotla^d Yard ho>ezjs nyomozás 
után egész Európát behálózó és ha-
talmas tökével rendekező leát.yke-
reskedő szervezetet leplezett le. Ki-
derült, hugy egyik „alosztályuk* szó-
rakozó elyek tulajdonosait zsarolta 
rendszeresen. 

— Elővezetik Latabár Kálmánt. 
A bünteőtörvényszék Or«it-lanácsa 
tegnapra iűzte ki Székely András 
bünügyének tárgyalás-t, aki a vád 
szerini a mull év: en Ráttionvi Ákos, 
Latabár Kálmán, Radványi Géza és 
mások öltözőjéből különböző ingó-
ságokat lopott el. A vádlott kihallga-
tása ulán kiderült, hog< Latabár Kál-
mán, Ráthonyi és R dványi a több-
szöri idézések ellenére b.em jelentek 
meg, ezért a hatóság elrendelte elő-
vezetésüket 

— Orvosok szakszervezete ér-
tesíti tagjait, hogy a Szakszervezet 
meghívására Dr. Havas András, a l 
Országos Közegészségügyi Intézet 
gazgatoja f. hó 14 én délután 6 
órakor a városháza közgyűlési ter-
mében előadást tart „Egészségvéde-
lem a S/ovjei Unióban* cimmel. 
Előadása ulan részletes felvilágosí-
tást fog adni a most bevezetendő 
tbc. ellenes oltásokról is. A Szak 
szervezet felkéli minden tagját, hogy 
az előadáson ponto:an jelenjen meg. 
Az orvosszaksz ervezet rnindenkii szí-
vesen lát, aki az előadás iránt ér-
deklődik. 

— Tompa bácskai község ha-
tárában hatalmas vihar vonult végig. 
Fajti Mihály 42 éves és Nagy József 
18 éves napszámosok a vihar elől 
egy fa. alá meneküllek. A fába csapó 
villám halálra sujlolla őket. 

Párthirek 
Szociáldemokrata Párt pénteken 

est« fél 8 órakor a párlhelyiségben 
pártestet tart. Előadó: Nervetti Károly. 

A nemzetgyüié-í szerdii ülésén 
folytatták a megajánlás feletti vitát. 
A vita során Kisházi Ödön elvtárs 
fe'szólalt a Szociáldemokrata Párt 
névében. Rámutatott «arra, hogv a 
válságot az alkotmányos élet kere-
tein belül oldották meg és a Szo-
ciáldemokrata Párt teljes súiyaval 
őrködik afelett, hogy minden tör-
vénytisztelő ember számára a leg-
teljesebb szabadságjogokat biztosít-
sak. 

Pártunk szónoka ezután hangoz-
tatta, hogy az új kollektív szerző-
désnél a magyar szakszervezetek 
azt a felfogást tanúsítják,• hogy a 
jogos igények kielégítése érdekében 
minden dolgozó realberét megfele-
lően emelni kell. meg kell szüntetni 
a közalkalmazottak súlyos helyzetét 
is, mert csak Igy tudjuk kiküszö-
bölni a korrupciót. A Szociáldemo-
krata Párt felhívja a kormány fi-

gyelmét az ár- és bérkérdés arányá-
nak fontosságára és az a felfogása, 
hogy kötött munkabérek és fizetések 
melleit mindaddig nem lehet, szabad 
érrendszert bevezetni, amíg nem ha-
tározta meg az áraK alakulását meg-
felelő árumennyiség. (Helyeslés es 
taps a szociáldemokiata pArinál.) 
Ugyancsak kéri a kormányt, hogy az 
önálló iparosok és kereskedők be-
ígért társadalombiztosítását mielőbb 
valósítsa meg. (Taps a szociálde-
mokratáknál.) 

Az új választójogról szólva han-
goztatta, hogy a Szociáldemokrata 
Párt múltjához híven tiszta és kor-
rekt válas?tásokat kövelel. (Taps a 
Ház minden oldalán), de csak a 
demokratikus rétegek és nem a 
fasiszták érdekében. (Tap a szociál-
demokratáknál és a kommunistáknál). 

Ország - Világ 
Lemondott 23 bolgár ellenzéki 

képviselő. 

Hatmillió kiló nyerspamutot szál-
lít még ez évben Magyarországnak 
a Szovjetunió. 

Állami ellenőrzés alá helyezték a 
román ipart. 

Tegnap Budapestre érkezett Bőhm 
Vilmos elvtárs stockholmi követ. 

Végetért a franciaországi vasutas 
sztájk. 

Az uj amerikai munkatörvény rab-
szolgasorsot jelent. 

A magy.ir küldöttek tájékoztatták 
a Szakszervezeti Világszövetség Kon-
gresszusát a magyarországi helyzet-
ről. 

Felakasztotta magát a szegedró-
kusi piébánia kaplánja. 

Hazaérkeztek Prágából a magyar 
újságírók. 

Eltiltottak a kacsatojás árusítását 
Budapesten. 

Imaszíjbúi font korbáccsal 
verte áldozatait 

egy szadista tizedes 
A nyíregyházi népbircs^g Papp 

Endre volt tizedes bűnügyét tárgyalta. 
A vádirat szerint Papp még 1942 ben 
véresre verte az ópályi zsidó papot, 
feleségét pedig ugy összerugdosta, 
hogy a terhes asszony kora szülés ál-
dozata lett. Papp ezután 1944 ben a 
mátészalkai gettóban kegyetlenkedett. 
Zsidó imaszijból font korbácsával 
verte a szerencsétleneket. Egy segéd-
rendőrt, aki kenyeret mert beadni 
egyik rokonának, ugy összeverte, 
hogy az belehalt sérüléseibe. A nép-
biróság Papp Endrét jogerősen 10 
évi kényszermunkára ítélte. 

Parkírozzák 
a Kössuth teret 

Hetek óta folyik lázasan a munka 
a Kossuth téren, amelynek lassan-
ként több, mint a felei parkírozzák. 
A parkírozás jól kapcsolódik bele 
a városrendezési tervhez és csak 
öregbíteni fogja városunk jó hírne-
vét, hiszen egyeden vidéki ember 
sem tudja megállni szó nélkül, hogy 
milyen szép, tiszta és rendezett vá-
ros Szentes. Valóban büsíkék lehe-
lünk arra, hogy városunk lassanként 
az alföld legszebb helye lesz. 

Baleset 
Súlyos baleset érte Bugyi János 

mindszenti lakost vasárnap. Egy 
lovat vezetett az utcán, de időköz-
ben elfáradt és fel akart rá szállni, 
a ló azonban levetette és Bugyi la-
pockája eltörött. Beszállították a 
kórházba, állapota súlyos, de nem 
életveszélyes. 
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3 éves terv. Előadó: N ervet ti Károly elvtárs Minden elvtárs résztvegyen! 

LAPZÁRTA 

A Szovjetunió nemzetközi alapok-
mányban kivánja biztosítani a halál-
büntetés általános eltörlését. 

Gromikó szovjet delegátus uj ja-
vaslatott terjesztett elő az atomerő 
bizottságban. 

Az osztrák népbiróság felmentette 
Schmidt Guidó volt osztrák külügy-
minisztert az ellene emelt háborús 
bűnösség vádja alól. 

A csehszlovák lapok hivatalosan 
cáfolják azokat a külföldön elterjedt 
híreket, hogy Csehszlovákiában nagy-
arányú változások történnének. 

Marshali az európai 
Egyesült Államok 
elve mellett 

Washingtoni jól tájékoztatott kö-
rökben hangoztatják, hogy bár Mar-
shall külügyminiszter Vandenberg 
szenátorhoz intézett levélben az 
európai Egyesült Államok megalakí-
tása mellett fogtalí állást, ez csupán 
az elv jóváhagyását jelenti. A kül-
ügyminiszter teljesen tudatában van 
azoknak a nehézségeknek, amelyek 
útjában állnak ennek a tervnek. 

A Lordok Háza 
kétszer leszavazta 

a kormányt 
A Lordok Házában a napokban 

leszavazták a kormányt, a konzervatív 
ellenzék nagy többséggel keresztül 
vitt egy módosítást a belföidi szállí-
tás államosításáról szóló törvényja-
vaslatban. 

Később a kormány másodszor is 
vereséget szenvedett a Lordok Há-
zában: a szállításügyi államosításá-
ról szóló törvényjavaslattal kapcso-
latos vita további folyán 76:20 
arányban egy ellenzéki módosítást 
elfopadta. 

K Á D 1 Ó 
Budapest I junius 13. 

7.30 Reggeli zene, hanglemezek, 
naptár. 8 0 0 Szakaszos legeltetés. 
8.15 Szórakoztató muzsika 9 0 0 
A rendőrzenekar játszik. 12 15 Mol-
nár Ferenc harsonázik. 12 40 Vi-
gyázzunk képeinkre. 13 00 Egészség-
ügyünk fejlődése. 13.30 Magyar nó-
ták. 14.10 Roósz. Emil szalonegyüt-
tese. 15.00 A vidéki színészet vál-
sága. 16.00 Hanglemezek. 16.15 
A holdbeli csónakos. 17 10 Szak-
szervezett tanácsadó- 17.20 Szak-
szervezeti híradó. 17 25 A Vöröske-
reszt közleményei. 17.45 Sportköz 
lemények 1800 Előadás a Studió-
b^n : Gvümőlcs a fán. 19 30 Mall-
piero: Cantari alla madrigaloca 
19.45 Falurádió. 20 20 Jancsin Fe-
renc hegedül. 20 50. Hangos Hiradó. 

oVlS F é , ó r a o r o s z könnyű zene. 
211.40 Angol nyelvoktatás. 22.25 
Tánczene. 22 45 Külügyi negyed-
£ J W 0 B K ajándékhangheme-

0.30 Hírek eszperantó nyelven. 

A franciák hazaengedik 
az idegenlégióban szerződtetett 18 évnél 
nem idősebb magyar leventéket 

A Magyarország felszabadítása után 
nyugatra került háborús bűnösök 
lelkiismeretlen embervásárt rendeztek 
a magyar leventékkel, akiket zárt 
kötelékben vittek ki az országból, 
majd a fiatalokat elszerződtették az 
idegenlégióba. A Magyarok Világ-
szövetsége hivatalos értesülést szer-
zett arról, hogy az esetben, ha az 
idegenlégióhoz csatlakozott és oda 
elszerződött magyar katona a szerző-
dés aláírásakor 18. életévét még nem 
töltötte be, a francia katonai törvé-
nyek értelmében még kiskorú sze-

mélyek szerződésfelbontása, illetve az 
idegenlégióhoz való csatlakozásának, 
hatálytalanítása érdekében a francia 
külügyminisztériumnál közben jár. 

Az érdekelt szülők nyújtsanak be 
ilyen irányú kérvényt a francia kül 
ügyminis7.tériumhoz A kérvényhez 
csatolják fiuk születési bizonyítványát 
kiskorúságának igazolására és annak, 
hogy a szerződés aláirásakor a 18. 
életévét még nem töltötte be. Az ok-
mányokat további eljárás végett adják 
át a Magyarok Világszövetségének. 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
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Junius 12—15-ig. 4 napig! 

N a g y k a l a n d 
Színes világattrakció. A világhírű regény amerikai filmvál-
tozata. Csodálatos fordulatos felvételek. A szerelem művészi 
himnusza. F ő s z e r e p b e n : Mehrle Oberon. L e g ú j a b b Hiradó 

Előadások keydete hétköznap : V< 7. V< 9. vasárnap V< 5. */< 7. V< 9-

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a junius havi kedvezményes áru Íalp3lási ufal 

ványok megérkeztek és a szakmaközi bizottság ülésében hozott határozat 
érieimeben az alanti részletezés szerint kerül szétosztásra : 

sorsz. Szakszervezet 
1. Földmunkások 
2. Városi alkalmazottak 
3. Vas- és fémmunkások 
4. Építőipari munkások 
5. Kereskedelmi alkalmazotiak 
6 Közalkalmazottak 
7. Egészségügyi alkalmazottak 
8. Ruházati munkások 
9. Pedagógusok 

10. Magánalkalmazottak 
11. Faipari munkások 
12. Zenészek 
13. Bőripari munkások 
14. Nyomdászok 
15. Malomipari munkások 
16 Vendéglátók 
17. Élelmezési munkások 
18. Háztartási alkalmazottak 
19 Fodrászok 
20. Husi pari munkások 
21. Hadirokkantak 
22. Ipartestület 

férfi 
138 
69 
28 
46 
2« 
28 
28 

7 
69 
28 
14 
28 
14 
14 
14 
14 
7 
7 
7 
7 

69 
33 

női 
48 
24 
10 
15 
10 
10 
10 
3 

24 
10 
5 

10 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 

24 
10 

gyermek 
10 
6 
3 
4 
3 
3 
3 
1 
6 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 

összesen: 691 245 65 
Felhivom az érdekelteket, hogy igénylésüket a fennt felsorolt illetékes 

szakszervezetüknél jelentsék be s az ott kapott utalvánnyal jelentkezzenek 
a területileg illetékes közellátási jegykezelőnél, ahol is a talpulalványokat 
60 fillér lefizetése mellett meg fogják k$pni. 

Felkérem a fennt felsorolt szakszervezetek vezetőit, hogy tagjaiknak 
csak a fent. mennyiség erejéig adjanak ki utalványokat, mert ellenkező 
esetben, több utalvány kiadása esetén, aE utalványok szétosztásánál zavar 
1og keleíkezni. Figyelmeztessék tagjaikat, hogy az utalványokat sürgősen 
váltsák ki és azokat az iparosoknál sürgősen váltsák be, merte hó végével 
a talputalványok beváltási határideje lejár 

Végül közhírré teszem, hogy az ár és anyaghivatal a május hóra ki-
bocsátott talpalási utalványok beváltási határidejét e hó végéig megliosz-
szabhitotta. Polgármester . 

Apróhirdetések Hirdessen lapunkban! 
Fűszerfizlet berendezés teljes 

felszereléssel eladó. Csongrád. Só 
lya Gyula u. 8 sz. 742 

Eladó Temeiő-utca 8/a sz. ház. 
Értekezni Rákóczi-u. 9. 

Főüzerke ;/tó • Sima László. 
Felelőt szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelő* kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a .Bará tság* nyomda 

Felelőt nyomdavezető: Cternaa L liare 

Szövetkezeti 
k ö z l e m é n y e k 

Belg iumban j s baj van az arak 
körül. Ott is megfizethetetlenek a 
közszükségleti cikkek és ugy látszik, 
ott sem egészen ártatlanok a dolog-
ban a kis- és nagykereskedők — 
főleg az utóbbiak Különben aligha 
szólította volna fel a belga közellá-
tási miniszter a vásárló közönséget, 
hogy a legszigorúbban ellenőrizze az 
árakat az üzletekben. Emlékeztet ez 
az utasitás a mi forintvédő bi ott-
ságainkra. De Belgiumban nem áll-
nak meg félúton. 

A belga szövetkezetek lapja fel-
hívja a váráriókat, hogy erősi^sék 
meg szövetkezeteiket és vásároljanak 
szövetkezeti boltokban és áruházak-
ban, mert a régi és a jól kifejlett 
belga szövetkezetek kezeskednek 
azért, hogy a legkitűnőbb nyers-
anyagokkal, a legjobb munkával el-
készített árut bocsátanak a vásárlók 
rendelkezésére. 

Nem tudunk róla, hogv tiltakoz-
tak e a belga kereskedik a szövet-
kezetek ily vn „tisztességtelen verse-
nye" miatt. Ugy Játszi; Belgiumban 
nem tartják tisztességtelen dolognak 
azt, ha valaki jó minőségi! áru* ol-
csó áron hoz forgalomba. 

A dán földrnfivesszövetkezetek 
a legs.orosabbsn együttműködnek 
az érték ^sftő sr.Svetkezetekkel. Ez 
tenr.észeíe*. is, mert a dán parasz-
tok p'ajdnem kivétel nélküi tagjai a 
termelő szövetkezeteknek és az 
együttműködés érdekéhen, de a sa-
ját jólfelfogott érdekükben i l e m o n -
dunk arról, ho<?y maguk *egyé:; kan-
nába, vagy bugyorba termékeiket és 
maguk bocsássák azt árúbba. 

Hollandiában is egységes szö-
vetkezeti központ van kialakulóban. 
Központi szövetkezei szerv szer e-
zeti szabályait már kidolgozták. Az 
egységes szöv k 02 p. egy gazdasági egy-
ségb: lömörite'te, mintegy 300 ez:r 
családot. Még ne a találtál: meg a 
megoldását annak, hogy milyen for-
mában kapcsolják be a falusi ter-
melő következeteket, de az a kér-
dés is rövidesen megoldódik. Ez 
után központosított propagandával 
és érdekvédelemmel a holland szö-
vetkezetek jelentős tényezői lesznek 
a mezőgazdasági termelésnek és ke 
reskedelemnek. 

Súlyos mérgezési tünetekkel 
beszállítottak a kórházba 

egy szentesi házaspárt 
A szentesi mentők tegnap délben 

beszállították a kórházba Kunos 
Bálint szentesi földmivest és fele-
ségét, akiket eszméletlen állapotban 
talált meg az egyik hozzátartozójuk 
a lakásukon. A kórházban azonnal 
kezelés alá vették őket és az eddi-
giek során megállapítást nyert, hogy 
Kunosék mérgeze t level ittak. ^ 
hírek szerint még a zavaros időkben 
az egyik pilikából teafüves csoma-
got vittek el, azt tegnap reggel 
megfőzték, megitták és attól lettek 
rosszul. A csomagban ugyanis nem 
teífű volt, hanem valami ismeretlen 
eredetű méreg. Kunosék állapota 
súlyos. 




