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SZENTES! LAP 
Megjelenik hétfő kivételével 
»Inden nap a reggeli órákban. 

Böhm Vilmos elvtárs: 

Bizonyítani fogjuk, hogy a magyar 
szociáldemokrácia nem tér le 

forradalmi útjáról 
Bőhm Vilmos elvtárs, Magyaror-

szág stockholmi követe csütörtökön 
a kora délutáni órákban Budapestre 
érkezett. A Pozsonyon át gépkocsi-
val érkező Bőkm elvtárs elé a Szo-
ciáldemokrata Párt vezeiősége nevé-
ben Marosán György főtitkárhelyet-
tes Győrbe utazott. Rövid üdvözlés 
után együtt folytatták tovább utju-
kat és két órakor érkeztek a Szociál-
demokrata Párt székházához, ahol 
Bőhm Vilmost ünnepélyesen fogad-
ták. A székház feldíszített előcsar-
nokában film- és fotoriporterek per-
gő, üze fogadia a Rendező Garda 
díszsorfala közön bevonult svédor-
szági követünket. Felvonult a Szo-
ciáldemokrata Párt Pesten tartózko-
dó vezetőségi tagjainak élén a párt 
egész személyzete, a meghívottak, 
valamint a sajtó képviselői. 

A Szociáldemokrata Párt tagjai és 
pártmunkásai nevében Révész Fe-
renc elvtárs, nemzetgyűlési képviselő 
üdvözölte emelkedett szavakkal Bőhm 
Vilmost, aki az üdvözlésre válaszolt. 
Leszögezte Bőhm elvtárs, hogy ha-
zaérkezése elsősorban demonstráció 
a mapyar demokrácia és a Szociál-
demokrata Párt mellett. . 

Bizonyitani akarom és bizo-
nyítani fog juk — mondotta 
— a magyarországi szociál -
demokrácia nem tér le for -
radalmi hagyományaival ki-

kövezett út járól . 
Bőhm elvtárs meleg szavakkal kö-
szönte meg az ünnepélyes fogadta-
tást, majd a pártházban fogadia a 
sajtó képviselőit. 

Bőhm elvtárs nyilatkozata 
a sajtó képviselői előtt 

Bőhm Vilmos a sajtó képviselői-
nek nyilatkozatot adott. Hazaérke-
zésem — mondotta — kötelesség-
szerű is voli, miután a kormány V 
lentéstételre hazarendelt. De 

hazaérkezésem egyúttal ki-
fe jezi törhetetlen hűségemet 
a magyar köztútsaság iránt . 
Nem kell tehát külön hang-
súlyoznom, hogy a je lenlegi 
kormányt a l eg te l j e sebb 

mértékben el ismerem. 

Meg keli mondanom azonban, hogy 
súlyosan hibáztatom a külügymi-
nisztériumnak a válság napjaiban 
kifejlett tevékenységét, az informá-
ciók, felvilágosítás adások szempont-
jából. A követségeket hiányosan lát-
ták el jelentésekkel. 

Nyilatkozata során Bőhm elvtárs 
elmondotta, hogy a maga részéről 
valamennyi skandináv állami sajtó 
és rádió utján nyomban pontos föl-
világositásokkal szolgáit a magyar-

Rendelet az adópengőbetevők 
kártalanításáról 

Az adópengőről szóló egyes ta-
karékbetétek után járó kártalanítás-
ról pénteken megjelenő rendelet ér-
telmezéséről illetékes hely az alábbi 
felvilágosítást adja: 

• 
Csak azok a betevők léphetnek 

fel kártalanítási igénnyel, akiknek 
adópengőrő! szóló eredeti takarék-
betétkönyvük birtokukban van és 
azt a kiáilitó pénzintézetnél vagy 
fiókjánál bemutatják. A póstataka-
rékpénztári betétkönyveket a t ka-
rékpénziár központjánál vagy bár-
mely közvetítő postahivatal utján 
kell bemutatni. A kártalanítás alap-
jául csak a takarékbetétkönyvekben 
elhelyezett adópengőbetétek szolgál-
hatnak. A folyószámlabetétek nem 
tartoznak a rendelet hatálya alá. 

KátUianitás csak olyan összeg 
után jár, amely 1946 április 17-től 

junius 20-ig mint legkisebb betét 
megszakítás nélkül állandéan fent-
állott. Ez ugy értelmezendő, hogy 
legfeljebb 1946 április 17 napján 
fentálló adópengő takarékbetét-egyen-
leg a kártalanítás alapja. Ha a fenti 
időpont után ez a betétösszeg csök-
kent volna, akkor a kártalanítás alap-
jául a megjelölt időszakban jelzett 
legkisebb öészeg szolgál. Az ezt 
meghaladó átmenetileg elhelyezett 
adópengő takarékbetétet a kártala-
nítás kiszámításánál nem veszik te-
kintetbe. Az összeg kiszámítása ugy 
történik, hogy a kártalanítás szem-
pontjából figyelembe jövő minden 
tízezer adópengö után 50 fillért fi-
zetnek ki. Aki 1947 december 31-ig 
bezárólag kártalanítás igényével a 
betétkönyvet kiállító pénzintézetnél 
nem jelentkezik, kárigényét véglege-
sen elveszti. 

országi eseményekiői és perrend-
szerüen publikálta az összeesküvés 
ujabb fejleményeit, az ennek során 
bekövetkezett válságot és kibontako-
zási. Jelentéseit az ügyről nemcsak 
a skandináv államok kormányaihoz, 
hanem a kormányok mellett működő 
valamennyi külföldi követséghez is 
eljuttatta. Igy 

Bőhm elvtái s fel lépése nyo-
mán az ottani közvélemény 
pontosan megismerhet te a 
történteket és tudomásulvet-
te, hogy a magyar demok-
rácia megőrizve önál lóságát , 
megerősödve került ki a po-

litikai vá lságból . 

Mit csempészett ki 
Nagy Ferenc? 

Az egyik konzervatív angol iap 
közli, hogy Nagy Ferenc négyszáz-
ezer svájci frankot és rengeteg ék-
szert csempészeti ki Magyarországból 
Svájcba. A hatalmas vagyon jelenleg 
a Svájcban lévő volt miniszterelnök 
birtokában van. 

Kapócs Ferenc 
vallomása 

Nagy Ferenc őrizetbe vett titkára, 
Kapócs Ferenc vallomásában kijelen-
tette, hogy a volt miniszterelnök tu-
dott a Magyar Közösség működésé-
ről és személyesen is résztvett több 
megbeszélésen. A kétvonalas politika 
alapelveit Saláta fejtette ki s a terve-
zetet Nagy Ferenc „brilliáns mun-
kának" tartotta. A tervezett jobboldali 
blokk szerves része volta a GYOSz-
szal való együttműködés. Nagy Ferenc 
összeköttetésben állott Eckhardt Ti-
borral is és az összeesküvésben ré-
szes fiát is azért küldte Amerikába, 
hogy. az Eckhardttal való kapcsola-
tokat tovább mélyitse. Az összeeskü-
vés felgöngyölítésének megakadályo-
zására mindent elkövetett. Kapócs 
kihallgatása még tart. 

B a l e s e t 
Lakatos Qizellft 13 éves szentesi 

leányt tegnap délelőtt súlyos baleset 
érte. Egy vasrúd esett a lábára és 
rajta súlyos sérülést ejtett. Lakatos 
Gizellát a mentők beszállították a 
közkórházba. Állapota súlyos, de nem 
életveszélyes. 

Szerkesztőség és kindófclvatal 
Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Megszűnik 
az elhagyott javak 
kormánybiztossága 
Az igazságügyminisztérium tör-

vényelőkészítő osztálya rendeletterve-
zetet dolgoz ki az Elhagyott javak 
Kormánybiztosságának felszámolása 
ügyében. Az Elhagyott Javak kezelé-
sében lévő értékeket az illetékes mi-
nisztériumok és a gyámhalóság ke-
zelésébe adják, az elhagyott zsidó 
vagyon pedig a Zsidó Alaphoz kerül. 

Ujabb kizárások 
a Kisgazdapártból 

A Kisgazdapárt politikai bizottsága 
ülést tartott és egyhangú határozattal 
kizárta a pártból a Varga Bélával 
együtt megszökött H*jdu Német La-
jost és Czupy Bálint nemzetgyűlési 
képviselőket. Kizárták továbbá Szij-
jártó Sándor országos szervező titkárt 
is. A poli ikai bizottság tudomásul 
vette Nyirjessy Sándor képviselő ki-
lépését. 

Szociáldemokrata 
kereskedő-
kongresszus 

A Szociáldemokrata Párt kereskedő 
csoportja junius 21. és 22-én tartja 
első kereskedő kongresszusát Buda-
pesten az Újvárosháza közgyűlési 
termében. A vidéki kiküldöttek, vala-
mint a vidéki vendégek számára 50 
°/0- os utazási kedvezményt biztosíta-
nak. A kongresszuson postahivatal 
bélyegzővel működik 

Egy évre Itélt6kv 
mert kinyomta 

ellenfele szeméi 
Néhány hónappal ezelőtt Fehér 

János pusztamérgesi szabó összeve-
rekedett régi ellenségével, Gombos 
Péter földművessel. Dulakodás köz-
ben leteperte Gombost és hüvelyk-
ujjával kinyomta ellenfele szemét. A 
szegedi törvényszék most súlyos testi-
sértés büntette miatt, a nyomatékos 
enyhítő körülmények figyelembevéte-
lével egyévi börtönre ítélte a bestiális 
szabót. A vád és védelem felleb-
bezett. 

Ü z e n 

esy szentesi hadifogoly 
Sipos Mihály üzeni Szentesre, hogy 

Máramarosszigeten van és rövidesen 
hazaérkezik. 

Itt emiitjük meg, hogy néhány na-
pon belül sűrűbben futnak be Deb-
recenbe a hadifogoly vonatok és sű-
rűbb járatok fogják hazaszállítani 
foglyainkat. 



1. Szocláltfcmokrata I M e f ó Kongresszus 
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, 
= = = = = pártja, magáénak tekinti a kereskedők ügyét ís! 

B u d ap e s t e n 
junius 21 és 22 -én 

mint a dolgozók 

Á r r ó v a t 
Az iparügyi miniszter 103.037— 

1947 számú rendeletével a tipusláb-
belik árát 9 %—15 %-kal csök-
kentette. A csökkentett fogyasztói 
árak a talpba véset dók. 

A lábbeli forgalomba hozatalával 
foglalkozó kereskedők a raktárokon 
lévő típuslábbeliket 1947. évi junius 
hó 15-ig a talpba vésett régi fo-
gyasztói árakon hozhatják forgalom-
ba. A cipész iparosok és t'gyéb elő-
állító üzemek által forgalomba ho-
zott lábbelikre az ár csökkentése 
a rendelet kihirdetése napján lé-
pett hatályba. 

Augusztus 1-én életbelep 
az úi kollektiv szerződés 

A szabadmiivelődés 
zenei szemináriuma 

Mi a népdal ? Dallambeli anya 
nyelvünk 1 Miránk vár az a nemes 
feladat, hogy mind több helyen mind 
több példával ébresztgessük a ma-
gyarsag szunnyadó önismeretét) — 
irja Balla Péter nagyszerű könyvé-
ben, a magyar népdal kistükrében. 
A még mindig meglévő társadalmi 
keretek maradványai a népdal, zenei 
anyanyelvünk erejével döntjük le 1 
A sztíbadmüvelődés zenei szemi ná-
riumának 4. estjon ma este 8 óra 
kor Balla Péter közkivánatra elő-
adás keretében népdalokat tanít. — 
Mindenkit hívunk és várunk. — Be-
lépődíj nincs. ~ 

Fontos 

közellátási 
közlemény 

A közellátási hivatalnak tudomá-
sára jutott, hogy az utóbbi napok-
ban tömegesen keresik fel vidéki la-
kosok a pékeket és keresKedöket és 
kenyér, vaiamint lisztjegyeiket itt 
akarják beváltani. 

A 11.44^-1946 K. M. sz. rende-
let 6. § a alapján felhivom a pékek 
és kereskedők figyelmét arra hogy 
olyan kenyérjegyről ne vágjanak te 
szelvényt, illetve olyan jegyeket ne 
váltsanak be, melyek Szentes város 
bélyegzőjével ellátva nincsenek, mert 
ezzel S?entes város ellátását veszé-
lyeztetik és ellenük a hivatal a leg-
szigorúbb megtorlással fog élni. 

Közellátási hivatal. 

Szerdán este tartották az új kol-
lektiv szerződésekre voaatkozó első 

í érdemleges tárgyalást. A késő éj-
szakai órákig tartó értekezleten több 
olyan határozatot hoztak, amely jd-

j vitja a munkásság életszínvonalát. 
A nagy- és kisiparnak, a tervezet 

szerint külön szerződése lesz. A dol-
; gozók esetenként külön kollektív 
{ szerződéseket köthetnek üzemeikben. 

Az új kollektív szerződés az idény 
- munkások bérét liz-üzenőt százalék-

kal magasabban állapítja meg, mint 
; az állandóan foglalkoztatott rmln-
i kasokét. 
j A szerzett jogok érvényben ma-

radnak A területi bérrendszer meg-
szűnik, ezenkívül megszűnik az öt 

bércsopoitba való besórozás is. Az 
új kollektív izerzödés csak az alsó 
és felső bórhatárt rögzíti. 

Az uj kollektiv szerződés nagy 
jelentősége, hogy a mindenn?pi 
élethez jobban igazodik, mint a 
régi. 

A tanoncok a harmadik év máso-
dik feleben — az üzemi bizottság 
és az ifjúsági bizalmi hozzájárulá-
sával — akkord munkára is be-
oszthatók lesznek. 

A szerződés intézkedik a munká-
sok által javasolt újítások és talál-
mányok jutalmazásáról. 

A kollektív szerződés előkészítő 
megbeszélései tovább folytatódnak. 

Hova kerül 
a SAS gyűjtés pénze? 

A suttogó propaganda az eiső 
SAS gyűjtők megjelenésekor vádai 
emelt. Hová kerül a pénz . . . nincs 
megfelelő garancia . . . nem látjuk 
többet azt a pénzt amit „b szed-
nek" . . . és így tovább. 

Most azutf.n, mint a villám csap 
le ezekre az emberekre a hir: Az 
országos SAS b'zottság a vármegyei 
gyűjtéstől függetlenül, 30,000 forin-
toi bocsájtott a Csongrádvármegyei 
Közkórház tüdőosztály felszerJési 
tárgyainak a pótlására azzal a cél-
zattal, hogy fogságból hazaéi kező 
hadifoglyok részére a tbc. preventív 
vizsgálatok megejtéséhez megfelelően 
felszerelve készen álljon. 

Azt h sszük és feltétlenül el is 
várjuk, hogy a rosszindulatú sutto-
gásnak és oktalan SAS ellenpropa-
gandának ez a tény egyszersmiu-
denkorra véget vet és az egész vár-
megye lakosságának is a legnagyobb 
megnyugtatásába is szolgál. Meg kell 
itt említenünk, hogy a varmegyei 
gyűjtés a mai napig csak 20 744-04 
frt.-ot eredményezett és a gvüjVtt 
összegnek csak 40 % - a kerül az 
országos központba. Jóvai többel 
kapltnk tehát, mint amennyit gyüj 
töltünk Meg kell mondanur.k, hogy 

ez az adomány az ország többi gaz-
dagabb részének gyűjtéséből elvon-
va érkezett a segítségünkre. 

Nem mehetünk e mellett a tény 
mellett el szó nélkül. Igaz, hogy 
vármegyénket nagyrészben szegé-
nyek, nincstelenek lakják,' de ha 
tudtak a többi vármegyékben a szi-
vek és az erszények megnyílni, ak-
kor tovább mi sem lehetünk közöm-
bösek. Hány hivatal tisztviselői, ín 
ézmények alkalmazottai, vállalat, 

hány munkás és hány gazda nem 
adott még talán egy fillért sem a 
hadifoglyokért. Pedig a következő 
hetekben min 'en valószínűség sze-
rint többszrk csongrádvá'megyei ha-
zatért hadifoglyon keh a onnai segí-
tenünk. A mozgalom anyagi ertd 
ménye alapján etr még nem va-
gyunk anyagilag felkészülve. 

A 30 000 frt. kiutalása és az első 
hadifoglyok megérkezése indítsa meg 
a társadalmat ¿ s nindenki csak 
annyit adjon legalább, amennyire 
anyagi erejéhez mérten képes és 
nem kell akkor pironkodnunk a 
,öbbi vármegyék előtt és legfőképp 
nyugedt lelkiismerettel nézhetünk 
megérkező hadifoglyaink sremébe. 

Gazdák figyelmébe 1 
A polgármester felhívja a gazdál-

kodókat, hogy f. hó 16-ig jelentsék 
élőszóval vagy Írásban — amennyi-
ben a gazdalajstrom közszemlére 
tétele alkalmával ezt elmulasztották — 
a városháza teiménybeszolgáltatási 
osztályán a beszolgáltatást kötelezett-
ségből leendő megfelelő levonások 
eszközlése végett a hadmüvele'ek kö-
vetkeztében nevelhetetlen szántóte-
rületük nagyságát, a konyhakerti mű-
velés alatt álló szántóteiület ngyságát, 
a szakokiatási intézmények által ki-
sérltti célokra használt szántóterüle-
tet, a növénynemesitő telpek terü-
l i i 1 4 é 7 e n a l u U gondviselésük 
alatt álló gyermekek számát. 

Fegyverrejtegetésért 6 hónapra ítéltek 
egy nagymágocsi földművest 

Vigh Pál nagymágocsi földműves 
február 16 án résztvett egy mulat-
ságon, ahol beszeszelt is összeve-
rekedett. Dulakodás közben kihullott 
kabátja zsebéből a Frommer pisz-

tol>a. Azonnal eljárás indult eliene 
és a s Ckjdi Törvényszék most fegy-
verrejlegctés büntette miatt nem 
jogerősen hat nőnapi börtönre ítélte. 

Harcot a szentesi 
feketézők ellen 

Az utóbbi napokban ismét szá-
mos panaszról ii llunk, hogy egyes 
szentesi keresk dók, akik az infláció 
alatt és után káios tevékenységük-
kel bebizonyították, hogy nem mél-

tók a kereskedő elnevezésre, ismét 
ott folytatják, ahol néhány hónappal 
czelő:t a szigo;u ellenőrzésektől 
megriadva abbahagyták Nyilt üzlet-
ben arcátlan és kihivó módon drá 

giíják az árut, újból próbára téve a 
dolgozók idegeit. 

Amellett, hogy erre a jelenségre 
felhívjuk a rendőrség figyelmét, 'fi-
gyelmeztetnünk kell a szentesi ke-
reskedőtársadalmat i s : ők jól isme-
rik a feketézőket és rájuk vár a fel-
adat, hogy kirekesszék inaguk közül 
és helyi érdekképviseleti szervükből 
ezeket a profitélies, a dolgozókkal 
semmi közösséget nem vállaió kon-
junktúra-lovagokat. 

Meghívó 
A Kunszentmártoni T a k a r é k -

pénztár R. T . 
1947. évi junius hó 29-én, délután 
5 órakor Kunszentihártonban tartja 
73—75*. egyesített évi rendes köz-
gyűlését. amelyre a T. részvényese-
ket meghívjuk. 

Kuns/entmárton, 1947. junius hó. 
Az igazgatóság. 

T á r g y s o r o z a t : 
«. Az igazgatósag jelentése az 

1 9 4 4 - 1 9 4 6 üzletévekről. 
2. A felügyelőbizoitság jelentése. 
3. Az 1790/1947 M. E. számú 

rendelete ahpján javaslat a vagyon-
tárgyak átértékeléséte, a megnyitó-
mérleg, az új al.'ptöke, továbbá a 
társcsági részvények darabszámának 
¿s forintnevértékónek megállapílásara. 
A hit s könyvvizsgáló jelentésének 
ismertetése. 

4. Az alapszabályok 3. §-nak 
módosítása. 

5. Haíá'ozat a felincntvény tár-
gyában. 

6. Egy igazgatósági tag válasz-
tása. 

7. Felügyelőbizoitság választása. 

Figyelmeztetés. 
Felkérjük t. részvényeseinket, 

hogy amennyiben a közgyűlé-
seit résztvenni kívánnak, szí-
veskedjenek az alapszabályok 
rendelkezése érteimében rész-
vényeiket a közgyűlés napja 
előtt az intézet pénztáránál, 
vagy Sz ntesen, a Szentesi 
Takarékpénztárnál letenni. 

— o — 
Megnyitó mérleg 1947 január 1-én 

Vagyon: 
I. Beruházott vagyon: 
Ingatlanok Ft. 50,000.—, Beren-

dezések Ft. 5 400.—. 
II. Fotgó vagyon : 
Értékpapírok Ft. 19 4 6 4 . - , Vál-

tók Ft. 151 800 — Követelések Pt. 
221 92. Készpénz Ft. 35 952.12, Át-
meneii vagyon Ft. 155.73, összesen 
Ft. 262.993,77. Óvadék Ft. 2000.—. 
m Teher : 
* L Tiszta vagyon: 

Alaptőke Ft. 60.000.—, Tartalék 
Ft. 2 000.—. 

II. Céltartalékok: 
Nyugdijíartalék Ft. 13.010.45. 
III. Tartozások: 
Viszontleszámitolt váltók Ft 25.530. 

Takarékbetétek Ft 5.591.31. Folyó-
számlabetétek Ft 72.644.68. Egyéb 
hitelezők Ft 82.292.28. 

IV. Egyéb terhek: 
Köztartozások Ft 270 80. Áimeneti 

ehertételek Ft 1 654 25. Összesen 
262.993 77 Kezességek Ft 2 000. 

Az Igazgatóság. 
Megvi?sgál;a éi helyesnek találta 

a Fel i igyelőbizottság. 



H Í R E K 
Ma júniui 14. Rom. kat. N. Vazul, 

í>roteatáns Vazul. 

Vízállásjelentés: Tisza 157, K u r c a 303. 

Hőmérséklet. + 4 fok. 
Időjárás : Enyhe szél. Felhős idő. Né-

hány helyen kisebb futó eső, a hőmér-
séklet kissé emelkedik. 

Ügyeletes gyógyszertárak < június 14 — 
20-ig Kerekes—Torday. 

Szabadság Mozgó: Lady Hamilton 
(Vivian Leigh főszereplésével) 

— Orvosok szakszervezete ér-
tesiti tagjait, hogy a Szakszervezet 
meghív Vsára Dr. Havas András, az 
Országos Közegészségügyi Intézet 
gazgettója f. hó 14 én délután 6 
órakor a városháza közgyűlési ter-
mében előadást tart „Egészségvéde-
lem a Szovjet Unióban" cimmel. 
Előadása után részleges felvilágosí-
tást fog adni a most bevezetendő 
tbc. ellenes oltásokról is. A szak-
szervezet felkéri minden tagját, hogy 
az előadáson pontosan jelenjen meg. 
Az orvosszakszervezet mindenkit szí-
vesen lát, aki az előadás iránt ér-
deklődik. 

— A Fehér Könyv, amelyet a 
kormány az összeesküvés dokumen-
tumairól fog kiadni, a jövő héten 
megjeienik. A könyv a Nagy Ferencre 
és Varga Bélára súlyosan terhelő 
vallomásokat, valamint Kovács Béla, 
Jaczkó Pál, Kapócs Ferenc, Saláta 
Gyula, Gyulay László és Arany Bá-
lint vallomásait fogja tartalmazni. 

— Vallásos estély. Holnap, vasár-
nap 6 crai kezdettel a központi 
Imaháztan (volt ref. kör) vallásos 
estélyi rendez a Beihánia-szövétség. 
A műsor keretében Igét hirdet Jeney 
László kiszombori lelkipásztor. 

— A z s i r a d é k j e g y „EM szelvé-
nyére 25 dkg mosószappan kapható 
a kereskedőknél. Közellátási hivatal. 

— Iskolai évzáró ünnepély. A 
központi református iskola növen-
dékei évzáró iskolai ünnepéiyt ren-
dezne a Kiss Bálint utcai imaház 
ban (volt ref. kör) 14 én szómba 
ion du. 5 órai kezdettel. Műsor meg-
váltás kötelező. 

— Értesifés. Felhívom kanár-
saim figyelmét, hogy a talputalvá-
nyok junius hóra megérkeztek, aki-
nek szüksége v,m utalványra, igény-
be vehetik a szakcsoporton keresztül. 
Jelentkezni lehet városháza-1 szoba. 
VAOSz elnöksége. 

Felhívás 
A Magyar Husipari Munkások 

Szakszervezetének Vezetősége felhív 
ja az összes Husipari Munkások fi-
gyelmét, hogy 1947. év junius hó 
15-én, vasárnap délelőtt 11 órakor 
a Szakszervezeti Székház emelet 4 es 
számú helyiségében mennél nagyobb 
számban jeletijeneh meg «¿akszer-
vezeti kérdések inegbeczélése végett. 

Vezetőség. 

CsupatléKlelentés 
Szentes 2.9, Kunszentmárton 1.5, 

Magyartés 7 9 , Szivattyútelep 4.5, 
Mindszent 4.3, Fertő 1.8, Mucsihat 
4.3, öcsödi határrész 7.5, Tőke 5.4 
miliméter. 

Szentesi i sM sikere 
Tegnap kaptuk a hírt, hogy^ 

felsőpár!i református általános iskola 
diákkaptara a DiákkaptárszC vétség 
által rendezett országos diákrikkancs 
versenyen az első dijat nyerte. 

# # 

Őszinte beszéd 
A suttogó propaganda még min-

dig nem ült el az összeesküvés 
újabb fejleményeivel kapcsolatban. 
Sokat és összevissza beszélnek az 
emberek, különféle reakciós külföldi 
hírforrásokra hivatkozva, amelyek 
tudatosan elferdítik a való történe-
teket. Sőt egyes külföldi körök már 
odáig menneK, hogy a lezajlott ese-
ményekkei kapcsolatban nyílt ellen-
állásra gyújtogatják a magyarságot. 

Mindez csak olajat jeleni a ma-
gyar reakció tüzére s ez a cikk nem 
is a reakciósok számára íródott, ha-
nem abból a célból, hogy a becsü-
letes. jós/:ándékú, de különben hi-
székeny és könnyen befolyásolható 
emberek előtt néhány epizóddal rá-
világítson arra, ami valójában tör-
tént. Vessék ezt össze, a suttogó 
propagandával, mérje le belőle ki-]« 
az igazat és így alakítsa ki itélet<~~ 

At a sokat emlegetett 
nyugati sajtó 

Amire az utóbbi hetek eseményei-
vel kapcsolatban leginkább hivat-
koznak az az angolszász sajtó. Ezt 
próbáljuk csak egyetlen példával 
megvilágosítani. Az egyik angol lap 
arról Ír, hogy Varga Bélát a magyar 
nemzetgyűlés volt elnökét agyonlőt-
ték az osztrák határon. Ugyanez a 
sajtóorgánum kövrtkező számában, 
anélkül, hogy előzőnapi hazug jelen-
tését megcáfolta volna, azt kfzölte, 
hogy VPI a Bél \ ^gy osztrák sza-
natóriumban van. Ebből a példából 
is leszűrhetjük a tanúiságokat az 
amerikai és angol sajtó reakciós ré-
szének igazmondására vonatkozólag. 

De nézzük csak meg az angol 
szász sajtó demokratikus részét. Az 
egyikben azt olvassuk, hogy Nagy Fe-
renc ékszereket, 400 ezer svájci fran-
kot csempészett ki Svájcba. A másik 
élesen elitéli azoknak a külföldi ma-
gyar követeknek becstelen magatar-
tását, akik nemcsak lemondtak, ha-
nem a kasszát is magukkal vitték 
és ismét megkárosították a magyar 
népet s ezt a szerencsétien országot 
A demokratikus külföldi sajtó tár-
gyilagos hangon kommentálja az 
eseményeket és az új kibontakozást 
a magyar demokrácia döntő győzel-
mének tarlja. 

Kiknek fájnak hát 
az események 

S hn figyeljük a külföldi rádió és 
a külföldi lapok hireir, rájöhetünk 
arra, hogy kiknek fájnak a Magyar-
országon bekövetkezett események. 

; Az amerikai kapitalista, imperialista 
körök a demokrácia aláásásáról be-

í szélnek, vagyis szeriniük ha az ösz-
j zeesküv^k tovább űzhették volna 

gálád játékokat az a demokráciát 
szolgálta volna. De az amerikai kö-
rök önmagukat leplezik le, mert 

j nem elégedtek meg egyszerű tilta-
kozással, vagy azzal, hogv tájékoz-
tatást kérjeneK a történtekről, ha-
nem nyomban különféle gazdasági 
megtorlásokat foganatosítottak Ma-
gyarország ellen, sőt egyes reakciós 
amerikai lapok még további súlyo-
sabb gazdasági szakciókat követel-
nek. Es hogy mást ne említsünk, 
éppen egy igen jelentős a mer kai 
lap nyíltan ellenállásra ösztönzi a 
n;agyarságot. 

De beszéljenek tovább a tények... 
Trumau brutális hangú jegyzéket 
küldött Budapestre és nem kevésbé 
erőszukos hangú jegyzéket küldött 
Bulgáriába is, ahol szintén leleplez-
tek egy összeesküvést, amelyben 
résztvett a bolgár ellenzék vezé-
re is. 

Az ő céljuk akármennyire leple-

-£L -«ei 
a r ne 

zik is, világos: a reakciót támogat-
ják és ha valamelyik országban 
a demokratikus, a valóban haladó 
demokratikus erők kerülnek uralomra 
vagy szilárdítják meg pozícióikat, 
akkor nyomban előállnak a nagy mu-
mussal: megvonják kölcsönt. Pedig 
hát, mit jelentenek voltaképpen ezek 
a kölcsönök is — legalábbis Ma-
gyarország szempontjából? Éppen a 
közelmúltban fejtette ki egy vezető 
magyar politikus, hogy az amerikai 
kölcsön révén mar hosszú évekre 
előre el vagyunk látva hashajtóval. 
Ha új és jobb életet akarunk terem-
teni, akkor nyilvánvaló, hogy első-
sorban saját erőinkre kell támasz-
kodnunk. 

Egyet azonban minden körülmé-
nyek között le kell szögezni: szíve-

li vesszük a külföldi kölcsönt, de 
nem akaiunk egyetlen állam gyar-
matává sülyedni, vagy repülőtá nasz-
pontjává lenni. 

A Szovjetunió politikája 
A világreakció összefog a béke-

szerető Szovjetunió ellen. A szisz-
tematikus anrikommunizmus nagyon 
könnyen újabb borzalmas katasztró-
fába döntheti az egész világot. S a 
népi erők csak abban reményked-
hetnek, hogy a Szovjetunió a kihí-
vások ellenére is fenntartja békesze-
rető politikáját, de a béke megőr-
zéséhez szükség van az összes ha-
ladó demokratikus erők fokozottabb 
egybekovác-olására. 

Anglia 
és a magyar események 

A hivatalos angol körök, a mun-
káspárt vezetése alatt álló Anglia 

már jóval tárgyilagosabba ítéli meg 
az eseményeket és Mac Neil állam-
miniszter kijelentette a parlamentben 
hogy az angol kormány tovább fogja 
sürgetni a Szovjetuniót és a magyar 
kormányt, adjon felvilágosítást, hogy 
tisztán láthassanak a Magyarorszá-
gon bekövetkezett események flgyé-
ben. Ugyanakkor viszont rá kell 
mutatnunk arra, hogy Anglia nem 
vonta meg a gazdasági támogatást 
Magyarországtól. A tárgyilagosságra 
és a magyar belpolitikai helyzet 
józan mérlegelésre vall az is, hogy 
az egyik angol képviselő a parla-
mentben feUzólalt és hangoztatta, 
hogyha Nagy Ferenc ártatlan, akkor 
miért ne<n tér haza és miért nem 
néz szembe vádlóival. 

Igen valóban ez a helyzet, s aki 
csak egy csöppet is gondolkozik, 
maga is megadhatja a választ: Nagy 
Ferenc azért nem jön haza, mert 
bűnös, összeesküvő. 

Magyarországon 
tovább folyik az élet. A belpolitiká-
ban ismét a gazdasági kérdésekre 
helyeződik a fősúly, a lapok a kö-
zelgő 3 éves tervvel foglalkoznak, 
s ennek jegyében zajlanak a ta-
nácskozások is. A munka.ság, pa-
rasztsáp és értelmiség tudja, hogy 
Összeesküvés történt a demokrácia el-
len, a nép ellen, s ennek leleplezése 
csak a népi erők helyzetét erősíti 
meg. Most lépünk rá, a felemelke-
des útjára: augusztus 1-én megin-
dítjuk a hároméves tervet, amelyből 
jólét fakad az ország valamennyi 
dolgozójára. Saját erőinkből fogunk 
megindulni, s a siker első sorban a 

t mi élniakarásunka^ és a mi életre-
I valóságunkat fogja dicsérni. 

Nagy művészest 
hadifoglyaink javára 

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

1. Petőfi és Kiss József versek, 
előadja: Széchenyi Mária. — 2. 
Dalok, előadja: Berkes Berta. — 3. 
Elő d is, tarija : Déry Tibor. — 4. 
Lehár „Giuditta" c. operettből: 
Olyan forró ajkadból a csók... Kál-
mán: „Marica grófnő" belépő ének-
li : Török Rózsa. — 5. Lehár Kál-
mán : „A múlt 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-
Angy.l 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 Cfehov. Rendezte; Négyessy 
Mátyás. Szereplők: özv. Zelenák 
Ilona. A hitelező Vass Imre, öreg 
lakáj: Reményi Mihály. Zongorán 
kisér: Kiss-Ar.gyai Ernő zeneszerző 
és Négyessy Mátyás Ernő. Előadás 
után tánc. Jegyek, melyek egyben 
műsorul is szolgál tak, már váltha-
tók a Rózsa illatszertárban. (Ady 
Endre utca 3). Kéri a rendezőség, 
hogy az előjegyzett és kifizetett je-
gyeket elvinni szíveskedjenek. 

Idb 1 és fél éves M drb fiatal 
racKa nösté r.y juh I anya kecs-

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

— Mentőautó telefonhlvó szá-
ma 23. 

Hirdessen lapunkban! 

8OOî ra%ngyQm01csOs 
db t e r m H adó 

Cim a kiadóhivatalban. 

Bútornakvaló 

k b 200 

diófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 alatt 
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Vasárnap délután 7 
SzMTE játszik a szentesi 
csapatával. Felkérem az 
MTE játékosokat, hogy fé! 7 
feltétlenül jelenjenek meg a 
telepen. (Vecseri) 

Iparos hirek 
Az ipt. hivatala értesíti a férfi- és 

nőiszabó szakosztály tagjait, hogy a 
részükre kiutalt bélés-áru megérke-
zett. Átvehető junius 14, 16 és 17-
én (szombat, hétfő és kedden) Hor-
váth Sándor (Kossuth tér Hoffmann 
üzlet) kereskedőnél. Fenti időben 
mindenki vegye át, mert későbbi 
időben nem kaphatja meg a ki-
utalást. 

Az ipt. elnökség felhivja a cipész 
és csizmadia iparosok figyelmét, 
hogy e hónaptól kezdve a „talpa 
lási utalványok, lebélyegzését a 
szakosztályok végzik, minden héten 
hétfő és csütörtök d. u. 4—7 óráig 
az Ipartestületnél. Kérjük a fenti 
időbeosztást betartani, mert hiába-
való fáradtságnak teszi ki magát, 
aki más időpon ban jöm\£ be jegy-
lebélyegzés végett. 

Felhivja az ipt. elnösége az ön 
álló iparosokat, hogy akiknek tal-
palási jegyre van szükségük, je-
lentkezzen a testület hivatalában. 
Csak azok jelentkezhetnek, akik na-
gyon rá vannak szorulva, mert az 
össziparosság részére csupán 33 
férfi és 10 női utalványra adhatunk 
ki igazolást. 

Mestervizsga előkészítő tanfo-
lyamra jelentkezést ínég elfogad az 
Ipartestület. Kellő számú jelentkezés 
esetén a tanfolyam már e hónapban 
megkezdődik. 

Aki OTI bírságolást kapott ok-
vetlen kérjen ügyében tárgyalást a 
Járásbíróságon, ahol a lehetőség 
szerint a testület elnöksége az 
OTI val egyqtt fog eljárni és igyek-
szik az első esetben az„ügyet simán 
elintézni 

Az Ipartestületnél junius 20-án 
d. e. lesz a tanonc munka kiállítás 
ünnepélyes megnyitása. A kiállítás 3 
napig lesz nyitva. A tanoncé kola 
ünnepélyes évzáró ünnepsége 22-én 
vasárnap d. e. lesz az Ipartestület-
nél. Este 8 órai kezdettel műsoros 
estet rendez az ifjúság. Felhívjuk 
ezekre a figyelmet s kérünk min-
denkit, hogy látogassa meg a ki-
állitást és ez alkalmakat. 

R Á 1 3 1 Ó 
Budapest I. junius 14. 

7.25: Reggeli zene. 8.00: Épül a 
Wzl 8.15: Szórakoztató muzsika. 
9.00: A Postászenekar jitszik 12.15: 
Színes zongoramuzsika. 12 45: Az 
existencializmusról. 13 00: Kiállítási 
és vásári séták. 13 30: Florent 
Schmitt: Salome tragédiája. 14.10: 
Amerikai-magyar szemmel. . . 14 30' 
Olasz dalok. 14.55: Az igazi betyár 
16.00: Beszéljünk a magyar népdal-
ról. 16 30: Gyermekrádió. 17.10: A 
vöröskereszt közleményei. 17.30: A 
Munkás Kulturszövetség műsora: 
„Fénylő búzaföldek között*. 18 00: 
Enfkes, zenés részletek Szirmai Al-
bert operettjeiből. 19.^0: Beszámoló 

Interparlamentáris Unió karói 
konferenciájáról. Oltoványi Imrt elő-

M 1 U £ / * , u r c á < 3 i ó n é P f ö i s -

fim javasolja a Földmérési FelűMIöség 
Na$yklrúlystt fe Eperjes Szenteshez 

void csatolását 
A szegedi földmérési felügyelőség 

az epeijesi és nagykirálysági exlávé 
ügyével kapcsolatosan megtette ész-
revételeit és erről értesítette a vár-
megye alispánját. Az értesítés szerint 
a jelenleg Szentes város határához 
tartozó Nagykirályság és Eperjes el-
nevezésű határrészek Szentes mellett 

való meghagyása, mint Szentes II. 
rész nem véleményezheti, mert ez a 
határrész Cserebökény önálló köz-
séggé alakulása következtében el-
vesztette területi összefüggését Szen-
tessel és mint ilyen terület Szentes-
hez nem csatolandó. 

LBARÁTSÁG-MQZGÓ 
Junius 14-15-19. 2 napig I 

Nagy kaland 
Szines világattrakció. A világhírű regény amerikai filmvál-
tozata. Csodálatos fordulatos felvételek. A szerelem művészi 
himnusza. Főszerepben: Mehrle - Oberon. Legújabb Hiradó 

Előadások kezdete hétköznap : Vi 7. */< 9. v a s á r n a p V* 5. V* 7. V< 9-

Külpolitika 
Az osztrák államszerződés előké-

szítésével megbízott négyhatalmi bi-
zottság egyheti szünet után tegnap 
ismét megkezdte tárgyalásait. A tár-
gyalások során bizonyos közeledés 
történt a különböző ellentétes állás-
pontok között. 
Az olasz demokratikus sajtó De 
Gaspernt teszi felelőssé a köztársa-
sági egység megbontásáért. Egyes 
lapok szerint Gasperri már két kor-
mányt züllesztett szét tudatosan é* 
nem sok reményt fűznek mostani 
kormányelnökségéhez sem. 

Noel Baker brit államminisrfer, 
aki jelenleg Jugoszláviában tartóz-
kodik, kétnapos látogatásra Prágába 
érkezik. Prágai tartózkodása során 
kihallgaíáson fog megjelenni Benes 
csehszlovák államelnöknél is. 

Az albán lapok szerint junius 
3-a és 8 a között görög repülőgé-
pek ötizben repüllek el albán terü-
let fölött. Három ízben lőtték görög 
határvadászok az albán területet és 
egy ízben görög motoros hatolt be 
alhán vizekre. 

Kiskirályság és Gádoros egyesítése 
és Békésvármegyéhez való csatolása 

a belügyminisztérium előtt 
Kiskirályság nagyközség és a Bé-

késvármegye orosházi járásáhOT tar-
tozó Gádoros nagyközség kiküldöttei 
azt a kérésüket terjesztették elő a bel-
ügyminisztérium illetékes osztályá-
h o z , ' h o g y 

a két községet a belügymi-
niszter egyesítse. 

Kérték továbbá az érdekeltek, hogy 
az ilyen módon egyesitett két község 
B é k é s vármegye orosházi járásához 
tartozzon. 

Az egyesítést a belügyminiszter 
niegokoltnak látja. Az egyesítés kér-
désének J^tárgyilása és elrendezése 
előtt az 1886. XXII tc. 160. § a ér 
leimében szükséges Kiskirályság napy-
köjs^nek Békésvármegye törvény-
hatósági területébe való átkebtlezésc. 

A belügyminiszter most felhívta az 
alispánt, frcgy a törvényhatósági át-
csatolás kérdésében 

Kiskirályság község képvi-

selőtestületét hallgassák meg. 
Ennek megtörténte után Csongrád-
vármegye főispánjával, valamint Bé~ 
késvárme^ye főispánjával és alispán-
jával együ't 

a szavazás sürgős megejté-
séről gondoskodjanak. 

Ennek előkészítéséről és megtörtén- j rez> azonnal j 
téről előzetesen a belügyminisztert j tányságon. Aki 
értesíteni tartoznak, mely ügyben 

a vármegye törvényhatósági 
bizottsága is határozott ál-
lásfoglalást köteles hozni. 

A keletkező összes iratokat az alispán 
saját kimerítő véleményes jelentésé-
vel a főispán utján köteles a belügy-
miniszterhez felterjeoZtcni. 

Be kell szolgáltatni 
a csendőrségi eredetű 

Ingóságokat 
A belügyminisztérium vonatkozó 

rendelete alapján Csongrád várme-
gye körzeti felügyeleti szemlélője 
felhivja Szentes város lakosságát, 
hogy akinek a birtokában bármilyen 
csendőrségi eredetű ingóság vaoy 
bútor van, azt legkésőbb f évi ju-
nius hó 25-ig szolgáltassa .be az 
államrendőrség szentesi kapitánysá-
gának. 

Akinek ilyen ingóságokról tudo-
mása van, vagy arró! tudomást sze-

azonnal jelentse a rendőrkapi-
i a fenti rendeietnek 

nem tesz elege', az ellen bűnvádi 
eljárást indítanak. 

j 
Mi utána jártunk a dolognak és j 

nem váratlai: ez a belügyminiszteri j 
intézkedés ebtlünk mert annak ide- ! 
ién az ügy érdekében többszáz alá-' | 
irásos kérvény ment a belügyminisz- | 
tériumba. 

Hadifoglyok 
keresik hozzátartozóikat 

A Magyar Vöröskereszt kutatóirodája az alanti névsort közölte azzal' 
hogy a névsorban felsoroltaktól hozzátartozóik számára hadifogoly levelek 
érkeztek. Tekintettel arra, hogy a cimzéself hiányosak és a helység neve 
nem állapitható meg, felhívjuk a?okat, akik a névsorban hozzátartozójukra 
ismernek, jelentkezzenek a szociális titkári hivatalban városháza 22. számú 
szobájában. 
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Az utóbbi idők legszebb 
kultúrpolitikai 
dokumentuma 
a Szovjet-pedagógiai 
k i á l l í t á s 

; Megkapó és élethű színekkel mu-
{ tatja be a magyar-szovjet t á r s i g 
j pedagógiai khilitása a szovjet ifjú-

sági szervek munkáját. Nem mehe-
tünk el e- mellett a kiállítás mellett 

I szó nélkül, ha a jövő demokratikus 
i nemzedékének kialakításán óhajtunk 
| fáradozni 
• A képek és szemléltető rajzok ez-
: reivel részletesen felsorolja a kiállítás 
I a szovjet ifjúság nevelését a bölcső-
; déktöl a7. egyetemi tanulmányok leg-
j magasabb fokára. 

Az iskola, társadalmi neve-
! lést biztosit a gyermeknek, 

az anyai sziv gondoskodik 
1 a csatád neveléséről. É s e 

két nevelés együttesen biz-
tositja és biztosíthatja ná-
lunk is a demokrácia kiala-

kuló nemzedékét. 
Képek tárulnak elénk a Szovjet-

unió minden zugából, képek, me-
lyek elevenen bizonyítják a szovjet 
nep, a szovjet ifjúság demokratikus 
erejét. A kiállításhoz még csak any-
nyit füzünk hozzá, hogy érdemes 
megtekinteni az országos viszony-
latban is oly nagy sikert elért szov-
jet kultúrpolitika demonstrációját. 
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