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Amerikai-Szovjet legyzékváltás 
a magyar ügyben 

Szviridov altábornagy élesen visszautasítja az amerikai vádakat 
Az Egyesült Államok Weems dan-

dártábornok, a magyarországi Szö-
vetséges. Ellenőrző Bizottság tagja 
utján jegyzéket intézett Szviridov 
szovjet altábornagyhoz, a Szövetsé-
ges Ellenőrző Bizottság elnökéhez. 
A jegyzék sze/int Amerika a magyar 
ügy kivizsgálására a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottságban képviselt há-
rom nagyhitalom megbizottaiból álló 
bizottság felállítását javasolja. A ma-
gyarországi fejleményeket Amerika 
ugy tekinti, hogy azok veszélyezte-
tik a demokratikus módszerek és 
eljárások fennmaradását Magyaror-
szágon. A továbbiakban a jegyzék 
a következőket állapítja meg: 

„ön válaszában kijelentette, hogy 
Kovács Béla letartóztatása a szovjet 
csapatok kizárólagos ügye, mert 
Kovács Bélát a megszálló csaptok 
elleni vétséggel vádolták. Tehát ön 
azt állította, hogy a letartóztatást 
nem lehet olyképpen tekinteni, mint 
a szovjet megszálló hatóságoknak 
Magyarország belügyeibe va'ó avat-
kozását. ön továbbá azzal érvelt, 
hogy a Kisgazdapárt egyéb tagjai-
nak a kommunista irányítás alatt 
álló belügyminisztérium által történt 
letartóztatásának háromhatalmi ki-
vizsgálása Magyarország belügyeibe 
való beavatkozást jelentene és en-
nek következtében ön a2t elutasí-
totta. Ilyen módon a látszat az, hogy 
az összeesküvéssel vádolt kisgazda-
párti tagok letartóztatásának kivizs-
gálása beavatkozást jelentene a ma-
gyar belügyekbe, mig az egyik ál-
lítólag legfontosabb összeesküvőnek 
a megszálló csapatok által történt 
letartóztatása nem jelentett ilyen be-
avatkozást, ami! ugy lehetett elérni, 
hogy Koyács Bélát egyszerű n más 
bűncselekménnyel vádolták meg. 

Most azonban ugy látszik, hogy 
a Kovács Béla által elkövetett bűn-
cselekmény része volt ugyan annak 
az összeesküvésnek, melyet a há-
rom nagyhatalom nem vizsgálhatott 
ki és melyet viszont e hatalmak 
egyike ténylegesen kivizsgált és ez 
az eljárás a magyar belügyekbe való 
beavatkozásra vezetett. A szovjet ha-
tóságok a magyar kormány kom-
munista helyettes miniszterelnöké-
nek közléseket tettek a magyar po-
litikai helyzettel kapcsolatban, me-
lyek állítólag Kovács Bélától szár-
maztak, miközben ót a szovjet rneg-
azálló erők fögvatartották anélkül, 
hogy bárkivel is érintkezheteit volna. 
Ezeket a közléseket olyan körülmé-
nyek között tüték, hogy ezzel a 
magyar miniszterelnök és a több-
ségi Kisgazdapárt egyéb fontos té-
nyezőinek lemondását előidézzék és 

hogy keresztülvigyék a magzar kor-
mány újjáalakítását. 

A'jegyzék a továbbiakban tilta-
kozik és kéri, hogy a helyzet sür 
gös megvizsgálására háromhatalmi 
bizottságot^ állítsanak fel, met 

amennyiben ez nem történik meg, 
ugy az Egyesült Államok olyan to-
vábbi intézkedésekhez fog folya-
modni, mely a körülmények között 
megfelelőnek látszik. 

A Szovjetunió válasza 
Szviridov altábornagy a kővetkező 

válaszjegyzéket intézte Weems dan-
dártábornoknak : 

Nem érthetek egyet azzal az ér-
tékeléssel, amelyet ön a magyaror-
szági politikai helyzetet illetően ad. 
Az ön állítása a politikai hatalom 
valamilyen változásáról Magyaror-
szágon. a magyar nép többsége aka-
ratának megsemmisítéséről, valamint 
a kisebbség által Magyarország fe-
lett valamilyen fajta ellenőrzés lét-
rehozásáról, — mindez nem más —, 
mint minden alapot nclkülöző kita-
lálás. Köztudomásu tény, hogy a 
magyarországi kormányválságot az 
váltotta ki, hogy Nagy Fcrenc volt 
miniszterelnök megtagadta az or-
szágba- valé visszatérést annak da-
cára, hogy a magyar kormány és a 
Független Kisgazdapárt vezetősége 
ezt kivánta. E kívánságot Nagy Fe-
renc nem teljesítette és önként le-
mondott. A válság a kormánykoalí-
ció összes pártjainak közreműkö-
désével és az alkotmány S2igoru 
betartása mellett oldódott meg. 

Az uj magyar kormány, Dinnyés 
Lajos miniszterelnök úrral az élén, 
válto7atlanul meghagyta a minisz-
teri tárcáknak a koalíció pártjai kö-
zötti eddigi megoszlásának rendjét 
és a magyar "kormány- személyi ösz-
szetétele nagyjából a régi maradt. 
A magyar nép túlnyomó többsége 
bizalmát fejezte ki ennek a kor-
mánynak. Ezt bizonyítja a Nemzeti 
Bizottság nyilatkozata, meiyet a Köz-
társaság elnöke és a koalíció összes 
pártjainak vezetői írtak alá. Ezt bi-
zonyítja a Magyar Nemzetgyűlés 
egyhangú határozata is, amely bi-
zalmát fejezte ki a kormánynak s 
ennek meghatalmazását megszavazta. 
Mindezen tények közismertek s két-
ségtelen, hogy ön is tudomással bír 
erről, s ezért az ön levelében lehe-
tetlen volt nem észrevenni azt a kí-
sérletet, amely arra irányul, hogy a 
magyar demokrácia védelmének lát-
szatát keltve segítséget nyújtson 
egyes olyan személyeknek, amelyek 
belezavarodva az összeesküvőkkel 
való összeköttetéseikbe, saját népük 
elöl külföldre szöktek. 

Ami az ön azon nyilatkozatát il-

Szövétségés El-
alapokmányának 

leti, miszerint én a 
lenőrző Bizottság 
6/c szakaszát megsértettem azzal, 
hogy a Kovács Béla ügy nyomozati 
adatait Nagy Ferenc kérésére a ma-
gyar kormány rendelkezésére bo-
csátottam, az ön ezirányu nyilatko-
zata tévedésen alapul, mivel az em-
lített adatok, mint azt már junius 

9-i levelemben közöltem önnel, sem-
miféle kapcsolatban nincsenek a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság mű-
ködésével. 

Figyelembevéve a fentemlitetleket, 
az jön tiltakozását: mint teljesen 
alaptalant elutasítom, mivel a ma-
gam részéről nem látok semmiféle 
olyanirányu tevékenységet, amely a 
yaltai egyezmény határozatát meg-
sértené. Azt a nyilatkozatot, mely 
sí érint a magyar politikai "Ügyekbe 
szovjet beavatkozás történt, kitalá-
lásnak minősítem. 

Figyelembevéve a fentemiitetteket, 
nem egyezhetem bele az ön azon 
ajánlatába, mely szerint közös hár-

"mashatalmi bizottság hozandó létre 
a magyarországi helyzet kivizsgálá-
sára, mivel ennek semmiféle szük-
ségét nem látom s ugy vélem, hogy 
ez a magyar belügyekbe való durva 
beavatkozás lenne, ami megenged-
hetetlen. 

Fogadja őszinte nagyrabecsülésem 
kifejezését. 

Szviridov altábornagy. 

Szentesi hadifoglyok 
érkeztek Debrecenbe 

Ismét többezres hadifogolycsoport 
érke.ett Debrecenbe, közöttük az 
alábbi szentesi és környékbeli szár-
mazá úak már haza is éflceztek: 

Temcsanyí Ferenc 1921 Szentes, 
Szivák Imre 1901 Csongrád. Balogh 

Sándor 1914 Szentes, Fektte Antal 
1901 Nagymágocs, Gémes István 
1922 Mindszent, Vecseri Lajos 1907 
Szentes, Füleki Zoltán 1921 Cson-
grád, Magyar Ferenc 1920 Csongrád, 
Badár János 1913 Szentes. 

Meggyilkolták a Szociáldemokrata Párt 
nyíregyházi szervezetének titkárát . 

Mély megdöbbenést keltett Nyí-
regyházán az a hír, hogy a Szo-
ciáldemokrata Párt helyi szerveze-
tének titkárját, Schwalb Qsrgelyt a 
szombatra viradó éjszakán ismeret-
len tettesek meggyilkolták. A nyí-
regyházi rendőrség' széleskörű nyo-
— — — 1 

mozást indított és a déli órákban 
elfogta a két gyilkost: Olajos Oyula 
22 éves és Dorogi Ferenc 19 éves 
munkakerülőket. A rendőrség to-
vább folytatja a nyomozást a gyil-
kosság hátterének kiderítésére. 

Csongrádmegyei 
Árfelügyelet munkája 

A Csongrád vármegyei árfelügye-
leti szervezet a Közellátási Felügye-
lőség irányításával az elmúlt két 
hétben 56 alkalommal tartott árraz-
ziát Szentesen és a vármegye köz-
ségeiben. Ennek eredményeképpen 
az uzsorabíróság elé 51 árdrágltási 
ügy került, jogerősen pénzbirságra 
ítéltek 34 személyt, szabadságvesz-
tésre pedig 17 személyt. A legma-
gasabb pénzbírság 1.500 forint. A 
legsúlyosabb szabadságvesztés pedig 
6 hónapi fogház vólt. Közellátási 

bűncselekmény miatt 46 ítélet hang-
zott el. Pénzbírságot róttak ki 29, 
szabadságvesztést pedig 17 esetben. 
A Csongrád vármegyei Közellátási 
felügyelőség a felszabadult árúcik-
kekre az efcész vármegyében elren-
delte az irányárak megállapítását és 
minden olyan esetben amikor a 
méltányos hasznot meghaladó áron 
próbálják forgalomba hozni a felsza-
badított árúcikkekét, árdrágítás miatt 
mogindítja az illetők ellen a büntető-
eljárást. 



1. Szociáldemohíotn KergsKetfó Kongresszus ^ ^ 
3 0 s z á z a l é k o s u t a z á s i k e d v e z m é n y - — 

A kongresszus bizonyítéka annak, hogy a Szociáldemokrata Párt, mint a dolgozók 
= pártja, magáénak tekinti a kereskedők ügyét isi = 

Szakasits Árpád 
nyilatkozata 

Szakasits Á»pád elvtás Párizsban 
nyilatkozott a francia és az .angol-
szász sajtó előtt. Hangoztatta, örül 
annak a magatartásnak, amelyet a 
francia kormány a Mag\ arországon 
lezajlott események irányában tanú 
sitott és sajnálja, hogy Amerika és 
Anglia nem foglalt el hasonló ma-
gatartást. Kijelentette, hogy a Magyar-
országon történt esetrények nem 
teszik indokolttá a diplomáciai jegy-
zékek küldését. Nyilatkozata további 
során kifejtette, hogy a válásztáso 
kon döntő különbség fo? mutatkozni 
az 1945-ös választásokkal szemben. 
Akkor azt a hibát elkövették, hogy 
nem engedtek jobboldali pártot in-
dulni, míg most lesz egy nyilt el-
lenzék, -amely saját neve alatt és 
nem a Kisgazdapárt leple alatt je-
lentkezik. A Szociáldemokrata Párt 
megerősödéséről szólt ezután, majd 
megemlékezett arról, hogy a meg-
szálló hatóság sohasem avatkozott 
bele a magyar belügyekbe. 

Ujabb 
U N R R A adomány a 
vármegyei szegény-

házak számára 
A közellátási miniszte«- értesiti az 

alispánt, hogy a tárcaközi bizottság 
és az UNRRA élelmezési albizottsá-
gának határozata alapján a népjóléti 
minisztérium a rendeikezéscre bo-
csájtott mennyiségből katonai egy-
ségcsomagok kerülnek szétosztásra 
a szegénytlázakban ápollak segélye-
zésére. A csongrádmegyei szegény-
házak számára 12 kartonban 288 
doboz katonai egységcsomagot utal-
tattak ki. 

Megérkezett a vármegye 
kenyérgabona pótkiutalása 

A közeilátási miniszter a várme 
.gye kenyérellátásának biztosítása 
céljából 200 mázsa kenyérgabonát 
utalt ki pótlólag juntus hóra az 
MSzK útján. Ezzel kapcsolatban a 
közellátási miniszter utasította« az 
MSzK-t hogy a kiutalt mennyiséget 
40% buza, 40% rozs és 25% ku-
korica kiosztásban kell kiadni. 

Nagyszerű gazdanap 
Kiskirályságon 

A demokratikus pártok jólsikerült 
gazdanapot rendeztek vasárnap Kis-
királyságon. A nap határjárással 
kezdődött, majd délelőtt a kultúr-
házban folytatódott több előadással. 
Az előadók gazdasági vonatkozású 
kérdéseket tárgyaltak s közülük ki-
emelkedik Jankó Sándor gazdasági 
felügyelő előadása az okszerű talaj-
müvelés és a nemesített vető magvak 
jelentőségéről. A programon a SzIM 
tagjai is szerepeltek és magyar da-
lokat, valamint szavalatokat adtak 
elő nagy sikerrel. A gazdanap ke-
retében a hatvani és mezőhegyesi 
cukorgyár különböző jutalmakai osz-
tott ki a cukorrépa termelők között. 

A Szovjetunió iskolapolitikáit: 
Ha a szokásos beszámoló stílusá-

ban akarnánk kezdeni mondanivaló-
inkat, akkor azzal kezdenénk, hogy 
a városháza Jiözgyüfési termé' zsu 
Másig megtöltötte a közönség dr. 
Faragó László egyetemi tanár nagy-
szabású előadásán. Ennek azonban, 
sajnos, éppen az ellenkezője történt. 
Hogy ki, vagy kik voltak a hibásak 
az előadás „sikeres" megrendezésé 
sében, azt nem mi vagyunk hivatva 
eldönteni, de hogy hiba történt, azt 
a nagy részvétlenség megmutatta. 
Furcsának tartjuk ^ ugyanis, hogy 
egyetemi tanárt hivnák íe előadónak 
és akkor állítólag éppen azokat nem 
értesitik az előadás megtaríásáról, 
akiket a téma szakszerűség szem-
pontjából is legjobban érdekelt vol-
na : a pedagógusokat. 

Dr. Jeney János gimnáziumi tanár 
elnöki megnyitójában sajnálkozását 
fejezte ki a szentesi közönség rész-
vétlensége miatt és kérte az előidó 
professzort, hogy a kevés számú 
hallgatóság ellenére is tartsi meg 
érdeklődéssel várt előadásá» a Szov-
jetunió i>kolapolitikájáról. „Érdekel 
bennünket minden, rmi nem/etneve-
lői hivatásunkkal összefügg — mon-
dott? többek között bevezetőjében — 
és kíváncsian várjuk a felvilágosító 
szót, hogy bepillanthassunk és tájé-
kozódást szerezhessünk annak a ha-
talmas szomszédnak iskolarendszeré-
ről, amelyről ugyan még ma is elég 
keveset tudunk, de amelynek meg-
alkotóiról mi szegény nyomorgó pe-
dagógusok azt hallottuk, hogy meg 
becsülik nevelőiket, gondtalan életet 
biztosítanak számukra és igv azok 
szívvel lélekkel és teljes erejükkel a 
gyermeknevelés n»gy munkájának 
tudják életüket szentelni." 

Dr Faregó László egyetemi tanár 
nagy perspektívákat nyitó beszédé-
ben vázolta azt a heroikus küzdel-
met, amelyet a Szovjetunió az 1917-
es októberi forradalom óta az anal-
fabétizmus leküzdéséért folytatott. A 
cári Oros/ország valódi művelődési 
elmaradottságát kell ismerni ahhoz, 
hogy a :örténetiró teljes tárgyilagos-

sággal értékeltesse a Szovjetunió e 
tére ; kifejtett erőfeszítéseit, eredmé-
nyeit, sőt az itt-ott megmutatkozó 
fé'sikereit is. A szociális demokrácia 
tervszerű és meg nem alkuvó" kul-
túrpolitikájának és a népi demokrá-
cia elveinek következetes alkalmazá-
sából fejlődött ki az az iskolarend-
szer, amely a legalsó iskolatípusból 
a válfozaíos skálájú szakiskolákon 
keresztül a főiskolákig, iiletőleg 
egyetemekig sok tízezerre menő is-
kolái hozott létre és lett egyik leg-
erősebb támasza a Szovjetunió hir-
telen felemelkedésének és szellemi 
újjászületésének. Beszélt még az elő-
adó az egyes iskolatípusok kifejlődé-
séről, tantervi beosztásáról, a tan-
tárgyak kötelező és fakultatív tani-
tásmódjáról, a nevelő-, szak- • és 
tudósképzésről, a fegyelmezés lehe-
tőségeiről, a pedagógusok fizetéséről,' 
megbecsüléséről és kiváltságos hely-
zetéről, stb. A Szovjetunió iskola-
polilikája alkalmazkodott a haladó 
idők haladó szelleméhez, a tudást 
helyébe vitte a 'anulnivágyóknak, a 
műhelyekből csinált iskolát és nem 
az iskolából műhelyt (munkaiskolát), 
a pedagógusokat pedig olyan füg-
getlen anyagi helyzetbe hozta, hogy 
a Szovjetunióban egy nevelőnek sem 
okoz gondot, ho^y városban vagy a 
legeldugottabb f luban szolgálja is 
a nép ügyét, -mert a ptdagógus min-
denüit az orosz nép legjobban do-
tált, legmegbecsültebb munkása — 
fejezte be előadását dr. Faragó pro 
fesszor. 

Az előadás után a jelenlévők ne-
velők közül többen intéztek kérdést 
az előadóhoz, amelyekre ő készsé-
gesen és kimerítően válasz« lt. Dr. 
Jeney János megköszönte az előadó-
nak értékes, szemnyitogató és nagy 
reményeket ébresztő beszédét és 
kéríe,. hogy ha legközelebb Szentesre 
vetődik, legalább néhány nappal 
előbb értesítse jöveteléről a peda-
gógus szakszervezet vezetőségét is, 
hogy az idejében intézkedni tudjon 
a nevelők összehívásáról. 

A kisvasat építésénél 
foglalkoztatják 

a közmunkaváltságot 
nem fizető férfiakat 

Az építés és közmunkaügyi minisz-
ter elrendelte, hogy Szentes és Cson-
grád megyei városoknak, továbbá 
Csanytelek, Tömörkény. Baks, Sö-
vényháza, Mindszent, Sándorfalva, 
Algyő, Kistelek, Szegvár, Dereke^y-
háza. Nagymágocs, Kiskirályság és 
Cserebökény nagyközségeknek férfi 
lakossága közül azokat, akik a köz-
munkaváltságukat a mindenkori 
tárgy hónap 10 napjáig nem fizetik 
me^. illetve azzal hátralékban vannak 
havi 

4 napi természetbeni köz-
munkára kell igénybevenni. 
A természetbeni közmunkára 

igénybevett személyeket kizárólag 
csak Szentes és Vidéke Gazdasági 

Kisvasutszöveti ezet és az. ezzel kap 
c olatos létesítmények és berende-
zések helyreállításának építésénél le-
het foglalkoztatni. 

Egyben azonban felhívja az épí-
tésügyi miniszter a közmunkaügyi 
hivatal figyelm :t arra, hopy ameny-
nyiben a természetbeni közmunkára 
igénybevett személy a közmunka 
b?hivójegy kézbesítésekor, a köz-
nmnkaváltságát pénzben akarja 
megváltani, ugy ezen váltságot a 
közmunkaügyi nyilvántartó minden 
esetben 

köteles elfogadni és ennek 
alapján a természetbeni 
közmunkára szóló behlvóje-

gyet visszavonni. 

Örömteljes 
csatlakozás 

Örömmel vesszük tudomásul, hogy 
most már a Kommunista Párt is 
csatlakozott ahhoz a küzdelemhez, 
amelyet mi, szociáldemokraták a 

' pedagógusok fizetésének emelése 
érdekében hónapok óta folytatunk. 
Örülünk, mert hiszen négy hónap-
pat ezelőtt a pedagógusok fizetés-
emelésére vonatkozó javaslatot a 
Gazdasági Főtanács főtitkára azzal 
utasitotta el, hogy nincs fedezet rá. 
Reméljük, hogy most, amikor a 
Kommunista Párt is csatlakozott a 
Szociáldemokrata Párt küzdelmé-
hez, mód és lehetőség lesz meg-
valósítására és a pedagógusok 
végre emberhez méltó életet él-
hetnek. 

A Nagyvilág 
NEW YORK: 

3500 i meri kai iró és művész tá-
madást iMézett egy gyűlésen az 
amerikai poiitikn ellen/ amely el-
nyomja a művészek Jemokratikus 
fejlődését. t 

WASHINGTON: 
A washingtoni francia nagykövet 

Marshalt Külügyminiszternek átnyúj-
totta n francia kormány előkészítő 
tanulmányát az európai országok 
gazda ág együttmŰKödéséről. 

PRÁGA: 
A Szakszervezeti Világszövetság köz-

gyűlése szómba; délután végetért. 
Prágában szombaton nyitották meg 

a xrsehszlovák bányászösszejövetelt, 
ameiyen az iparüeyi miniszter hang-
súlyozta a bányák államosításának 
foruossá^át. 

Anyakönyvi hírek 
Születés: 
Sáfás Marcit Mária, Laki Eszter, 

Bagi János, Gyebnár Mária Vero-
nika, Vec-eri Ferenc, Dibernád Fe-
renc, Valkai Imre, Leány Pál. 

Házasság: 
Balog. Imre—Kürti Ilona Irma, 

Orgovány László—Fekete Nagy Er-
zsébet. 

H ilálozás: 
Özv. Nagy Istvánná Ketykó Ro-

zália 72, Sándor Bálintné Czirják 
Lidi i 63, özv. Kormány Aíidrásrté 
Balogh Zsuzsanna 81 éves. 

Hás* tonna hántolt kölest 
kapott a vármegye 

A közellátási miniszter a központ 
rendelkezésére állott hántolt kölesből 
Csongrádvármegye ellátatlanjai ellá-
tására 20 tonna hántolt kölest utalt 
ki A fentemlftett. mennyiség a leg-
rövidebb időn belül leszállításra 
kerül. 



HÍREK 
Ma június 17. Rom. kat. Rainer 

,>ioiestáns L a u r a . 

VizáilásjelentéH: Tisza 150, K u r c a 300. 

Hőmérséklet, - f 9 fok. 
Időjárás : Mérsékelt szél. lelhős idő, a 

hőmérséklet nem változik. 
Ügyeletes gyógyszertárak • június 1 4 — 

20-ig Kerekes—'Torday. 

Szabadság Mozgó: Lady Hamilton 
(Vivian Leigh főszereplésével) 

Járási földműves napokon vitatják meg 

a vármegye földmunkás 
dolgozóínak problémáit 

Pista hazajött 
Pista hadifogoly volt. Tőlem vo-

nult be ezelőtt öt esztendővet. Semmi 
kedve sem volt hozzá. Se a háborút 
nem szerette, se a németet. Az orosz-
szal meg semmi baja sem volt. 
Aminthogy még egyáltalán nem volt 
senkivel sem baja. Szerette a fákat, 
a virágokat. Szeretett dolgozni. Sze-
rette a muzsikát. Nem volt léha, ha-
szontalan fiatalember. Nagyon jóked-
vűnek sem láttam soha. Komoly em-
ber volt. Élte a maga egyszerű életét 
és arról ábrándozott, hogy egyszer 
majd beleül a saj&l kertjébe és ott 
fog dolgozni. Magának és családjá-
nak. Sokai voltam vele és nagyon 
jóban voltunk egymással. Szerettem, 
mintha a saját fiam lett volna és 

* éreztem, hogy ő is ugy érez, mintha 
fiam volna. Nagyon nehéz volt a 
.búcsú. A gondol itom mindig elka-
landozott hozzá Egyszer aztán nyo-
maveszett Pistának. Még nem köszön-
tött be az összeomlás, amikor nem 
jött róla több hir. Valamikor 1944. 
tavas: in volt ez. Azóta sokat beszél-
tem hoz<á tartozóival és mindig vártuk. 
Tavaly egyszerre tevéi jött tőle. Te-
hát nem pusztította el az embergyil 

'kos förgeteg, gondoltuk és reméltük, 
hogy találkozunk. Multkoribon ujabb 
levele jött; és vasárnap este hirtelen 
hazaérkezett. Jő bőrben van. A kievi 
filmgyárban dolgozott. Hasznát vette, 
hogy nemcsak a virágokhoz és a 
fákhoz értett, de a motorokhoz is. 
Pista hazajött. Minden hadifogoly, 
amikor hazajön örülni szokotam. Most 
háromszorosan örülök, hogy Pista 
jött haza. De jöjjenek sürgősen haza 
mindannyian, hogy ne csak én örül-
jek, de örüljön mindenki, (s— ó) 

— Dinnyés miniszterelnök Ro-
mániába készül ? Román lapok 
közlése szerint Dinnyés Lajos ma-
gyar miniszterelnök d közeljövőben 
Romániába utazik. Illetékes helyen 
szerzett értesüLsünk szerint valóban 
szó van arról, hogy a minis.-terelnök 
viszonozza Oroza Pé?er magyaror-
szági látogatását, az utazás időpontja 
azonban egyelőre még bizonytalan. 

— A Művelődési Tárcaság kéri 
Összes műkedvelő tagjait, hogy f. *hó 
17 én és 18-án — kedden é6 szer-
dán — este 8 órakor szereposztás 
céljából a székházban feltétlenül 
megjelenni szíveskedjenek. Ujabb ta-
gokat a műkedvelő gárdába szíve-
sen felvess a szakosztályvezető. 
(JHorváih Mihály utca 10) 

— Börtöntréfától a halálos 
ité'etig. A szegedi Csillagbörtönben 
Kiss József fegyenc késsei leszúrta 
egyik őrét. Kiss statáriális bíróság 
elé került, ahol bevallotta, hogy az 
egész csak „tréfának indult", azon-
ban viszonya az őrrel elromlott és 
akkor fogadta meg, hogy elteszi 
láb alól. Óvatian pillanatban le is 
szúrta Felföldi János bőrtönőrt, aki 
azonban netn sérült meg súlyosan. 
A statáriális biróság Kiss Józsefet 
szándékos emberölés miatt halálra 
ítélte. Kegyelmi kérvényét a köz-
társasági elnökhöz terjesztették fel. 

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

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

A földmivelésügyi miniszter el 
rendelte, hogy ezentúl minden vár-
megyében havonta legalább két he-
lyen (községben) járási földműves' 
napokat kell tartani. A járási föld-
műves napok helyének es időpont-
jának megállapítása 

a vármegyei tervgazdasági 
értekezlet feladata lesz. 

U&ancsak a vármegyei tervgazda-
sági értekezlet elé tartozik a járási 
földműves napok tárgysorozatának 
összeállítása is, valamint az egyes 
szakelőadók kijelölése. 

A járási földműves napokra 
a mezőgazdasági érdekkép-
viseleti szervezetet (Paraszt-
szövetség, UFOSz stb>) min-

den alkalommal meg kell 
hivni. 

A járási földműves napokon elő-
adások alakjában tárgyalni kell min-
dent, az illető járáshoz fertőző köz-
ségek föídmüvelő lakosságát érintő 
időszeiŰ kérdéseket és meg kell 
adni minden érdeklődő által felve-
tett földművelésügyi vonatkozású 
kérdésre a szekszerü feleletet. Ha 
az ilyen járási földműves nap al-
kalmával valamely fölvetett ügyben 

az azonnali intézkedés lehe-
tősége fennáll, úgy a jelen-
levő szak-közegeknek a 
szükséges intézkedést azon-

nal meg kell tenniők. 

Honuduk tartouol? 

Viselj 
p á r t j e l v ó n y t l 

Ország - Világ 
Közvetlen hitelt kapnak a kiske-

reskedők. 

Nyolc hónapi börtönre ítéltek 
egy szentesi csalót 

Takács Imre szentesi földművest 
a mult hetekben elfogta a rendőr-
ség és kihallgatása során két betö-
rést ismert be. Elmondotta ezenkí-
vül, hogy nemlétező búzára és ku-
koricára pénzt csalt ki hiszékeny 

emberektől. A rendőrség átadta a \ 
szegedi ügyészségnek. 

Takács fölött a törvényszék a na- ] 
pókban mondott ítéletet és a no-
tórius szélhámost 8 hónapi börtön-
büntetésre ítélte. 

Több mint háromezer hadifogoly 
útban van Magyarországaié. 

Truman aláirta a magyar béke-
szerződést. 

Ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi 
kölcsönt kapnak a hadigondozottak. 

Bán elvtárs kezdeményezésére meg-
I kezdik a hazai barnaszenek neme-
; sítését. 
1 -

Fegyelmi eljárást indított a Kis-
gazdapárt Mizsey Béla képviselő 
ellen. 

Kétezerötszáz gépkocsit vásárolunk 
a Szovjetunióban. 

Rövidesen aláírják az amerikai 
török segélynyújtási egyezményt. 

46 utasával eltűnt 
repülőgép. 

egy amenkai 

BARAT8AG-MOZGÓ » 
Junius 17-én. 1 napig! 

Láthatatlan bilincs 
LebMincstlő olasz filmremek. A könny és mosoly filmje, 
az olasz színjátszás nagy eseménye. "Főszerepben: Alida 
Vali és Carlo Nichl. Legújabb Hiradó. 

Elr adósok kezdete h é t k ö z n a p : V* 7. V« 9. vasárnap V* 5. V« 7. V* 9-

ítélt a szentesi biróság 
• A szentesi Uzsorabirósíg az el-

múlt hónapban az alábbi ítéleteket 
hozta: 

Szentesi lakosok: Biró János 
j piaci árus, árdrágítás, 5 r.api fogház 
j és 3 évi jogvesztés Virág Lajosné 
! piaci árus, árdrágítás, 500 forint 

pénzbüntetés. Kapitány Jánosné p'aci 
árus, árdrágítás, 1 havi fogház és 
3^vi jogvesztés Bán Gábf r piaci 
árus, árdrágítás, 300 forint pénzbün-
tetés. Bischof Frigyesné piaci árus, 
árdrágítás, 300 forint pénzbüntetés. 

Csongrádi lakosok: Strasszer 
Zoltán textilkereskedő, árdrágítás, 
2.500 forint pénzbünietés és három 
évi jogvesztés. Özv. Herbert Sándor^ 
né piaci árus, 30 forint pénzbüntetés . 
és 3 évi jogvesztés. Ujszászi Ferenc I 

piaci árus, árdrágítás, 15 napi fog-
ház és 3 évi jogvesztés. Gergyádesz 
Jánosné piaci arus, árdrágítás, 80 
forint pénzbüntetés és három évi 
jogvesztés, özv. Szabados Józsefné ; 
piaci árus, árdrágítás, 40 forint pénz- ; 
büntetés, 3 évi jogvesztés. Fekete . 
Lajos engedély nélküli élelmiszer- j 
szállítás, 15^iapi fogház és 3 évi I 
jogvesztés. Szabó Józsefné piaci 
árus, árdrágítás, 8. napi fogház és 3 
évi jogvesztés. Mészáros József piaci 
árus, szappandrágitas, 6 napi börtön 
és 5 évi jogvesztés. Pozsár Sándox-
né piaci árus, szappandrágitás, 15 ; 
napi fogház és 3 évi jogvesztés. : 

Keller Istváuné piaci árus árdrágítás, 
10 napi fogház és 3 évi jogvesztés. 

Példátlan sportbofrány Csongrádon 

A csongrádi szurkolók össze-
verték a vásárhelyi játékosokat 

.Mintegy háromezer néző előtt ját-
szották Csongrádon a -Cs. Barátság-
HMTE I. osztályú bajnokok cson-
grádi visszavágó mérkőzését az OB 
II. — be jutásért. A mérkőzés, amely 
egyébként is már az első percektől 
kezdve túlfűtött hangulatban folyt le, 
parázs összetűzésekre adott alkal-

mat, azonban, ami a második félidő 
41. percében történt, példátlan a 
sportkrónikában. 

A Dotrány kirobbanásához nagy-
ban hozzájárult a mérkőzés buda-
pesti játékvezetője, aki már az első 
félidő 4. percében kiállított egy hód-
mezővásárhelyi játékost, mert az egy 

15 százalékkal leszállítják a gyógy-
szerárakat. 

örizetbeveüék Jármay Ferenc 
rendőrtisztet, Kovács Béla szemé-
lyes rendőrtisfljét. 

Budapesten kötelezővé tették a 
patkányirtást. _ _ — — — — — 

szabadrúgás miatt a követkeaőt mon-
dotta a birónak: „Tul szigorú ez az 
ítélet bíró ur". 

Természetesen ilyen előzmények 
után még paprikásabbá vált a han-
gulat. A vásárhelyieknek sikerült. 3 
gólt bekotorni a csongrádi kapuba, 

i ebből azonban az elfogult biró csak 
egyet mert vigadni. A botrány a 
második félidő 41. percében robb-
bant ki, amikor az egyik csongrádi 
néző berohant a pályára és a birót 
egy szabálytalan ítélete miatt meg 
akarta pofozni. A vásárhelyi játéko-
sok azonban útját állták a magát 
elragadtatott nézőnek és igyekeztek 
megvédeni a játékvezetőt, mire az 
elfogult csongrádi közönség nagy-
része berohant a pályára és ütlegelni 
kezdte a vásárhelyi futbalistákat. A 
vásárhelyiek eleinte védekezni pró-
báltak, de a túlerővel szemben fu-
tásnak e>edtek. Balszerencséjükre 
azonban be volt zárva az öltözőjük 
és igy az öltöző előtt ütötték őket 
tovább. Néhány perc múlva azonban 
megkerült az öltöző kulcsa, a vásár-
helyieknek sikerült bemenekülniük, 
ezután a mintegy 300' főnyi hód-
mezővásárhelyi szurkolótábor és a 
csongrádi nézősereg között megkez-
dődött a bajnoki mérkőzés második 
fázisa. 

Csongrád városának sporttörténe-
tében nem a legelső ez az eset. 
Élénken él az emlékezetünkben még 
a botrányba fulladt félegyházi mér-
kőzés is, amikor színién az elfogó-
dott csongrádi közönség ragadtatta 
el magát. Szeretnénk a délkerületi 
labdarugó szövetség figyelmét fel-
hívni a csongrádi közönségre, mert 
evvel megelőzhetné.a magyar sport 
és a magyar labdarúgás jóhirnevét 
megcsúfoló és elfogult szurkolók 
gyászos tevékenységét. 

Hirdessen lapunkban 1 
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— Brauchitsch tábornagyot 
Lengyelországba szállítják. A 
Wieczor Warsawia című lap köz-
lése szerint Taylor főügyész felha-
talmazást adot arra, hogy Brauchitsch 
tábornagyot, a német haderő egy-
kori főparancsnokát, Lengyelország-
ba szállítsák, ahol háborús bűnös-
ként Ítélkeznek felette. 

— Clementis csehszlovák kül-
flgyminiszterhellyettes magyar-
országi látogatása. Csehszovákiá-
ból származó értesülések szerint 
Clementis csehszlovák külügyminisz-
terhelyettes Magyarországra készül. 
Mint értesülünk, az utazásnak nincs 
különösebb diplomáciai jelentősége 
mindössze arról van szó, hogy a 
külflgyminiszterhelyettes különböző 
országokban inspiciálni fogja a 
csehszlovák külképviseletek műkö-
dését és ennek sonán Magyarországra 
is ellátogat. 

Párthirek 
Szociáldemokrata Pá.i szentesi 

szervezetefl e héten a következő he-
lyen tart pártnapot. 

Női pártszervezet 17-én, kedden 
este fél 8 órakor a pártházban, elő-
adó: dr. Csonka Imre. 

Állami Rendőrség üzemi pártcsó-
portja 17 én fél 8 órakor a pártház-
ban. Előadó: dr. Mijó János. 
. VAOSz folyó hó 18 án, szerdán 
délután 5 órakor a pártházban. Elő 
adó: dr. Solti László. 

Közkórháznál folyó hó 19-én, csü-
törtökön este fél 8 órakor. Előadó : 
Nervetti Károly. 

Pártest folyó hó 20*án, pénteken 
este fél 8 órakor a pártszékházban. 
A hároméves terv országos viszony-
latban cimmel. Előadó: Hankóczi 
Béla. 

Művészest 
Zsúfolt nézőtér előtt futott szom-

baton c$Je a Magyar Szovjet Műve-
lődési Társaság nagysikerű művész-
estje a Tóth József színházteremben. 
A fergeteges sikerről a közönség 
percenként meg-megujuló hatalmas 
tapsvih^ra tanúskodott. S erre min-
den ok megvoit, mert a szereplők 
kivétel nélkül tudásuk legjavát adták 
s az egész estről valóban elmond-
hatjuk : művészi élményben volt ré-
szünk, ameljért köszönettel tartozunk 
a Magyar Szovjet Művelődési Tár-
saság helyi csoportjának s arra kér-
jük őket, hogy mielőbb s a szom-
batihoz hasonló művész estekkel ör-
vendeztessék meg városunk társadal-
mát. 

Az est fénypontja kétségtelenül 
Palotás Imre, a szentesi származású 
rádióénekes és Török Rózsa, a buda-
pesti Vidám Szinház primadonnájá-
nak énekszámai voltak, akik nagy-
szerűen tolmácsolták a régi szép 
operettek melódiáit. De meg kell 
emlékeznünk Berkes Berta énekmü* 
vésznő dalairól és Széchényi Mária 
mély érzéssel előadott szavalatairól 
is. Nagy sikert aratott a „Medve" c. 
bohózat is, amelynek szereplői Szé-
chenyi Mária, Vass Imre és Reményi 
Mihály tudásuk legjavát adták. A 
bohózat sikere Négyesi Mátyás kivá'ó 
rendezését dicséri. 

Itt emiitjük meg, hogy a társaság 
meghívására Nagy htván, a Nemzeti 
Sitnház művésze, a közi mert magyar 
filmszínész julius 27 én Szentesen 

ribe * 8 l 8 t v á n " c i m 8 z c r e 

Szentesre jön az ország és Európa 
legkiválóbb bábszinháza 

a Pedagógus-bábszínház 
~ A szegedi pedagógus bábszínház 
vidéki turnéja sorárt a közeli na-
pokban Szentesre látogat és a hét 
közepén két előadást fog tartani 
városunkban. A színdarabok címe : 
Hófehérke és a hét törpe, valamint 
a Toldi. ' 

A bábszínházban 40 darab egy 
méter magas bábu „játszik" és 
egész sereg „élő" állat. Az előadás-
hoz kétszer három méteres szín-
padra van szükségük. Az előadások 

időpontját lapunk egyik következő 
számában fogjuk közölni, addig is 
azonban szükségesnek tartottuk fel-
hívni a szentesi társadalom figyel-
mét erre a nagyjelentőségű ese-
ményre, mert ez a bábszínház nem-
csupán • a gyerekeknek, hanem a 
felnőtteknek is be fogja lopni ma-
gát a «szivébe. Az iskolás gyermekek 
egy forintos egységár mellett tekint-
hetik majd meg az előadásokat. 

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 címzések hiányo?ak és a helység neve 
nem állapítható meg, felhívjuk azokat, akik a névsorban hozzátartozójukra 
ismernek, jelentkezzenek a szociális titkári hivatalban városháza 22. számú 
szobájában. 
Feladó : 

Erdei Sándort315/2 
Kardos Sándor 247/2 
Máté Ferenc 362/10 
Cs. Nagy József 62/17 
Rostás József 430/2 
Répás Géza 62/18 
Surányi Imre 299/13 
Szalai Ferenc 126/1 
"török András 
Záchoni ? Mihály 125/3 
Dudás János 362/5 

Cimzett: 
Erdei Sándorné 
K. Lidia 
M. Oyörgyné 
Tóth Erzsike 
id. R. József 
ifj. Szűcs Ferenc 
S. Imréné 
Sz. Ferencné 
T. Andrásné 
Dudás Imre 
D. Jánosné 

Lakcím : 

Szabadság-tér 14. 
Fövenyí-u. 4 
Szamos sor 33. 
V. ker. Nyárfa u. 22-
Római körút 19. 
Tanya 909 
— — — 56. szám 
Kossuth u. 3. 
Újvidéki-u. 10. 
Zrínór-u. 8/a. 

Felhívás 
A Szakmaközi titkárság felhívja 

mindazon munkavállalók figyelmét, 
akik alkalmazásuk következtében a 
kollektív szerződések hatálya alá tar 
toznak, hogy a közlekedésügyi mi-
niszter által biztosított 50 %-os 
kedvezményes utazásra jogosító iga 
zohányt a Szakmaközi titkárságon 
beszerezhetik. 

Az utazási igazolvány érvényes-
ségi ÍGv,e 30 napi időtartam, ame-
lyet a kiáliitás napjától október 31-ig 
igénybs lehet venni. 

Kérjük az érdekelt munkaválla-
lókat, hogy utazási igazolvány meg-
szerzése végett a Szakmaközi tit-
kárságon jelentkezzenek. 

Titkár. 

A D fi ó 
Budapest I. junius 17. 

•7.25 Reggeli zene, naptár. 8 0o 
Az angol humorról. 8.15 Szórakoz 
tató zene. 9.00 Losonczy Schwjtzer 
Oszkár szalonzenekara., Y115 A Filu 
jazzegyüttes 13 10 A Goncourt-dij 
és a Tizek Akadémiája. 13.30 Mol-
nár Klára hegedül. 14.10 Az utolsó 
európai .parasztlázadás. 14 25 Film-
zene. 15.00 Szövetkezeli negyedóra. 
16 00 Magyarok a nagyvilágban. 
16 30 Lantos Ibolya zongorázik. 
17.10 Az MKP párthiradója. 17.30 
A Hadifogoly Hiradó rádióközi 17 35 
A Vöröskereszt közleményei. 18,00 
Strauss est. A Rádiózenekar játszik. 
19.00 Hanglemez. 19.10 Közvetítés 
a Belvárosi Színházból: A mostoha. 
20.05 Hirek. Sporthírek. 21 25 Hang-
lemezek. 22.20 Hírek és krónika 
oroszul. 22.30 Hirek. 22 50 ifj. Bódy 
Zoltán cigányzenekara. 23.20 BBC 
hanglemezek. 

r SPORT 
L A B D A R Ú G Á S 

Lanyha iramú mérkőzés, 
biztos győzetem I 

VAOSz SzHTÉ 2:0 <0:0! 
SzMTE pálya. 300 néző. 

VAOSz : Beniczky — £ke, Orgo 
vár.y I. — Gujdár, Mészáros. Vecseri 
— Bajomi, Cibolya, Szpmeréd», Kré-
ter, Farsang. 

SzMTE : Mészáros - Orgovány II. 
Demeter II. — Halász, Kovács, Do-
rogi — Csányi, Pengő, Farkas, Má-
csai, Gujdór II. 

A hódmezővásárhelyiek ellen ké-
szülő VAOSz vasárnap délután az 
SzMTE vegyes csapatával" játszott 
barátságos mérkőzést. A játék végig 
lanyha iramú volt, a VAOSz-ból Kun 
és Szabó, az SzMTE-ből az élvonal-
beli játékosok hiányoztak. 

Az I. félidőben változatos mezőny-
játék folyik, említésre méltó esemény 
a 23. perebrn adódik, amikor Csányi 
hatalmas kapufát lő. Az SzMTE vé-
delem derekas munkát végez s ennek 
tulajdonitható, hogy a félidő gól nél-
kül telik el. 

Szünet után a VAOSz ból Farsang 
kiáll, heiyére Gujdár II kerül, az 
SzMTE-ben Mihály lesz a balszélső, 
A játék most lendületesebb, látszik, 
hogy gólra megy a tét. A 22. perc-
ben megszületik a mérkőzés első 
gó'jr Gujdár I felhőfejessel indítja 
útnak Krétert, ¿ki a kifutó Mészáros 
mellett hálóba guritja a labdát 1 :0 . 
Az SzMTE mindenáron egyenlíteni 
akar, de Beniczky a kritikus pilla-
natokban mindig tisztáz. A.35. perc-
ben Csányi kiegyenlíthetne,^azonban 
két lépésről fölé lő. A 42. percben 

Kréter labdájával Gujdár elfut és ívelt 
labdája hálóba kerül 2:0. Szöglet-
arány 6:5 a VAOSz javára. + 

JÓk a VAOSz-ból: Orgovány, Guj-
dár, Cibolya, Vecseri és Beniczky, az 
SzMTE bői Mészáros, Dorogi, De-
meter II. és Csányi. 

—Kovács 
Kézilabda 

Szmáv-NTVE 8:6 (4:3) 
Vezette: Szappanos 

A 7 emberrel, Beniczky, Molnár 
Juhász, Takács nélkül kiálló szentesi 
együttes biztosan győzte le ellenfelét. 
Szinte érthetetlen ez a sportszerűilen-
ség, mely jellemzi nagy százalékban 
a sportoló ifjakat. Hiába egy két lel-
kes sportember igyekeze e, ha még 
a hivatott vezetők is nagyfokú nem-
törődömséget tanúsítanak. A mérkő-
zés irámos és jó volt. Góldobók : 
Debreczeni (4), Czakó (2), Kádár (2), 
illetve Szallay (2), Balogh (3), és 
Gulyás. Jók : Mészáros (mint kapus), 
Debreczeni, Czakó, illetve Balogh é6 
Gulyás. 

Kecskeméti Máv. T E - H T V E 1:1 
* női kézilabda 

Meghívták a Máv. kézilabdázóit 
Zágráb, Beigrád, Szabadkán való já-
tékra, de a Máv. SE vezetősége el-
zárkózik az engedély megadásától. A 
jelek szerint az országos viszonylat-
ban jó hírnevű labdázóink valószí-
nűleg a Máv HTVE színeiben indul-
nak az országos vasutas bajnokság-
ban, ha ugyan a Máv SE ve-
zetői meg nem változtatják eddigi 
merev magatartasukat. 

Sporthírek 
Csongrádon a TlMTE—Cs. Bar. 

mérkőzés botrány miatt félbeszakadt. 
Az eredmény 1:0 volt a HMTE ja-
vára. A mérkőzés sorsáról a DLASz 
dönt. 

Princz a SzMTE kiváló játékosa 
Budapestre távozott. 

Szabó,a a Munkás TE gólr.kordere 
már kineverte a vásárhelyiek elleni 
mérkőzésen szenvedett bokasérülést 
és valószínűleg játszik a VAOSz-ban 
vasárnap. 

Orgovány 4., a MÁV jó képességű 
játékosa régebb- megállapodás Blap-
jáfi a Munkás TE színeiben f >g ősz 
szel küzdeni. — Vecseri 

8 A K Í 1 
Nemrégen zajlott ie a Délmagyar-

országi sakkcsapat bajnokság,'amely-
nek során a szentesi Sakk kör meg-
nyal te a nyugati csoport bajnoksá-
gát. A keleti csoportban a szegedi 
Sakk kör lett a bajnok. A k 'i egye 
sülét csapata most az országos baj-
nokságért játszik. A győztes a Du 
nántul bajnokával kerül szembe. 

^•eged és Sientes csapatainak 
mérkőzése 22-én lesz Hódmezővá-
sárhelyen. 

A szentesi* csapatot Bugyi, Mis-
kolczi. N^rnet, Ugrai, Piti, Kórógyi, 
Postás, Szántay, Vecseri, Klein, 
Locskai szegedi, Gallasz I. és Gal-
lasz II. közül állítják össze. 
- Fentnevezett versenyzők kedden 

este 8 órakor jelenjenek fheg 4 
Sakk körben. 

Bútornakvaló diófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 alatt. 

Főszerkesztő • Sima László . 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc . 

Felelős Viadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a „Barátság* nyomda 

Felelőt nyomdavezető: Csernus L. Imre 




