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S Z O C I Á L D E M O K R A T A N A P I L A P 

Molotov és a moszkvai angol követ 
tárgyalásai a magyar helyzetrffl 

Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

Teherpróba 
volt 

és pedig komoly teherpróba a ma-
gyar demokráciára a mult héten le-
folyt válság. Mert mondjuk meg az 
igazat úgy, ahogyan igaz, nemcsak 
kormányválság jelentkezett az első 
pillanatban, de minden egy hajszá-
lon látszott lebegni az első pillana-
tokban s attól lehetett tartam, hogy 
egész nemzeti életünket megrázkód-
tatja a válság. A suttogók szája so-
kat beszélt, alaktalan rémhírek ke-
ringtek. Hogy ii ilyenek nem kell 
isméíelni, hiszen mindannyian tud-
juk s az ujságtudósitások egész gar-
madáját adjak azoknak a hallatlan 
vakmerő ragalmaknak és hülye rém-
meséknek, amiket az ellenforradalom 
emberei elhelyeztek a külföldi saj-
tóban. 

A magyar demokrácia azonban 
kiáltotta a teherpróbát. Pár nap alatt 
végetért a válság. Megalakult az új 
kormány. Megmaradt a koalíció. 
Sötl Nemcsak megmaradt, de meg 
is erősödött. A Kisgazdapárt, mint 
a salakot, takarította ki magából az 
árulókat s Magyarország áruló volt 
miniszterelnöke jnár a tengeren tul 
folytatja a kalandorkodásait batál-
jával Eckhardt Tiborral... Közéle 
tünkből eltűnt néhány semmiből 
jött és hirtelen kiemelkedett politi-
kailag kétes egzisztencia. Mindezek-
nek az a konzekvenciája, hogy bár 
a történtek és a tapasztaltak óvatos-
ságra intenek, mégis merüak bízni 
benne, hogy tisztuhabb légköben, 
zökkenő neikül lehet a jövendő ki-
építése érdekében eredményes mun-
kát végezni. Amilyen örvendetes, 
éppenolyan természetes dolog is, 
hogy a kisgazdapárt erélyesen hoz-
zálát, hogy megtisztítsa magát a 
reakciós elemektől és éppenolyan 
természetes dolog az is, hogy két 
esztendő éppen elegendő tanulsá-
gainak levonásával új válasz ójogi 
törvényt kell alkotni és új választá-
sok kiírásával új nemzetgyűlésnek 
kell jönni, hogy teljessé tegye az 
ország újjászületését, átalakulását. 

Ami áll országos viszonylatban, 
ugyanaz áll helyi viszonylatban is. 
A baloldali blokkhoz tartozó pártok 
és a Kisgazdapárt között ország-
szerte igensok helyen nincs meg az 
összhang, nincs meg az együttmű-
ködés (Szentesen se), ami végtele-
nül káros. Az ok mindenütt ugyan-
az : a helyi Kisgazdapárt vezetésé-
ben olyan elemek kaptak szerepet, 
akiken megérzik a reakció szaga, 
akik szivben-lélekben Nagy Feren-
cékhez húztak s akik éppen ezért 
alkalmatlanok arra, hogy a koalíciós 
pártok együttműködését és a közér-
dek becsületes szolgálatát biztosit-
eák. Amint az országos pártközpont 
kimustrálja azokat, akik eddigi mű-
ködésűkkel, viselkedésükkel, félreál-
lásukkal, szavaikkal megmutatták 
minémüségüket, a helyi Kisgazda-
pártnak is sürgősen végre kell haj-
taniok ezt az operációt. (Szentesen 
se lehet másképen. A nevek ódi-
ózus volta, a mult és a ma egy-
aránt tisztogatást követel.) Nem lesz 

Hivatalos szovjet jelentés köziig 
hogy Peterson moszkvai brit nagy-
követ junius 9-én feikereste Molo 
tov szovjet külügyminisztert és kö-
zölte vele a brit kormány nyilatko-
zatát a magyar kormányban történt 
legutóbbi változásokkal kapcsolatban, 
amelyeket az a bejelentés előzött 
meg, hogy Nagy Ferenc volt minisz-
terelnök ténylegesen részt vett az 
összeesküvésben. Peterson ezeket a 
változásokat szovjet szervek tevé-
kenységének tulajdonította, amelyek 
Magyarországon titkos módszerek 
igénybevételével tevékenykednek, ami 
múlhatatlanul gyanút ébresztett a 
brit kormányban a kérdéses szervek 
által követett igazi célok tekintetében. 
Peterso^ kijelentette ezután, hogy a 
brit kormány véleménye szerint a 
szovjet kormány semmivé akarja 

tenni a magyarországi parlamenti 
választások eredményeit és olyan 
rendszabályokhoz nyul, amelyek le-
hetővé teszik a Kisgazdapárt felbom-
lasztását és a hatalomnak a kisebb-
ségi pártokra való átruházását. Be-
fejezésül Peterson tájékoztatásokat 
kivánt kapni Kovács Béla ügyéről és 
a szovjet kormánynak Magyaror-
szágra vonatkozó szándékairól. 

Molotov visszautasította válaszá-
ban a vádakat, amelyek a magyar-
országi szovjet hatóságok ellen irá-

* nyúlnak.. Kijelentette, hogy azok a 
titkos módszerek, amelyeket a nagy-
követ magyarországi szovjet szervek-
nek tulajdonit, talán közkeletűek 
brit szervezeteknél, de teljesen ide-
genek a szovjet szervektől. Bebizo-
nyosodott, hogy Nagy Ferenc részt-
vett az összeesküvésben. Az illetékes 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent imre herceg-utca 1. sz. 

magyar szervek az ő helyettesítésére 
uj miniszterelnököt neveztek ki, aki 
tagja annak a Kisgazdapártnak, 
amely a választásokon többséget ka-
pott. A változások tehát normális és 
alkotmányos uton mentek végbe. 

Mindezek a tények bizonyítják, 
hogy a brit kormány vádjai teljesen 
alaptalanok és hogy a brit kormány 
ne/ében előterjesztett javaslat az 
ügyeknek a három nagyhatalom ál-
tal történő kivizsgálása, nem jelent-
het semmi mást, mint ujabb kísérle-
tet egyes külkormányok részéről, 
hogy Magyarország belügyeibe bele-
avatkozzanak. Ebből az okból a 
szovjet kormány kénytelen tagadó 
álláspontra helyezkedni a brit kor-
mánynak jelen nyilatkozatával szem-
ben, amelyet Peterson nagykövet 
adott át. 

Több képviselőt kizárnak 
a Kisgazdapártból 

A Független Kisgazdapárt politi-
kai bizottság?, fontos személyi kér-
déseket tárgyal. A Kisgizdapirtban 
ugyanis egy kis számú képviselői 
csoport még a legutóbbi felháborító 
események hatása alatt sem hajlandó 
koalíció ellenes magatartásán vál-
toztatni. Mivel ezek a képviselők 
többszöri komoly figyelmeztetés el-
lenére tovább folytatták zavaros te-
vékenységüket, a Kisgazdapárt el-
határozta, hogy eltávolítja őket a 
pártból. Jól tájékozott körökben hat-
hét képviselő kizárásáról tudnak, 
akik között lesz Pásztor Imre és dr 
Bencze Imre is. 

A belpolitikában egyébként tovább 
folynak a bizalmas megbeszélések a 
külügyminiszteri tárca betöltésére 
nézve, tekintve, hogy az egyetlen 
komoly külügyminiszter jelölt, Szekfü 
Gyula egészségi állapotára való te-
kintettet nem vállalhatta a tárcát. A 
külügyminiszteri tárca körül meg-
lepő uj kombinációk merültek fel. 

Még egy személyi kérdés foglal-
koztatja a Kisgazdapárt közvélemé-
nyét: dr. Gáspár Ervin főtitkárhe-
hyettes kérdés, ó ugyanis hétvégén 
lemondott, de állítólag újból elfog-
lalja hivatalát. 

Amerika nem tűr 
„magyar ellenkormányt" 

Politikai körökben azt híresztel-
ték, hogy Nagy Ferenc volt magy «r 
miniszterelnök külföldön magyar el-
lenkormányt létesítését tervezi. 

Az „Exchange Telegraph" diplo-
máciai munkatársa illetékes helyen 

érdeklődött erről. A válasz ugy szólt, 
hogy ezek a hírek hamisak s az 
Egyesült Államok kormánya nem is 
tűrné, hogy amerikai területen úgy-
nevezett „ellenkormányt" szervez-
zenek. 

Hatalmas robbanás 
Tel Avivban 

Szokatlanul t rős robbanás rázta 
meg hétfőn hajnalban Tel Aviv 
városának épületeit. A robbanás 
pillanatában a 200 ezer zsidó la-
kosú város íeijesen elszakadt a kül-
világtól. A telefonösszeköttetés is 
megszűnt. A várost brit katonaság 
vette körül. Eddig nem lehetett 
megállapítani, hogy mi okozta a 
robbanást és milyen következmé- * 
nyei vannak. 

Nennl hadat üzent 
a De Gasperl 
kormánynak 

Nenni olasz szocialista vezér teg-
napi beszédében élesen megtámadta 
De Gasperi miniszterelnököt és a 
kereszteny demokrata pártot, mert 
megszegték a népnek adott szavukat 
azzal, hogy az olasz nemzetgyűlés 
élettartamának december 31-ig tör-
ténő meghosszabbítása mellett sza-
vaztak. 

Nenni nyiltan bejelentette pártjának 
politikai hadüzenetét a kormány 
ellen. 

ennek más következménye, mint a 
felszabadulás a reakciós teher alul 
és zavartalan, komoly, munkaképes 
együttműködés a baloldali blokk 
pártjaival. 

Az ország jövendője függ a há-
roméves terv megalkotásától és ke-
resztül vitelétől. Ennek megvalósu-
lásához azonban nem elegendő né-
hány fanatikusan hivő és minden 

munkaáldozatra kész ember, aki 
Írásban, szóban és cselekvésben 
egyaránt kiveszi a maga részét a 
nagy munkából, de szükséges a 
koaliciós pártok egyöntetű működése, 
maradéktalan kötelességteljesitése. Mi 
magyarok a nagy lemondások, a 
szalmalángos nekihevülések emberei 
vagyunk. Két év óta tudtunk akarni 
is. Nagy eredmények mutatják ezt... 

A magyar lélek átalakulásának te-
herpróbája volt e tekintetből ez a 
két esztendő... Most a becsületes 
kézfogás után jönnie kell az alkotó 
munkának... Reméljük: a Nagy Fe-
rencektöl való megszabadulás után 
a Kisgazdapárt is érezni fogja, hogy 
nincs más ut számára, mint együtt 
haladni a munkáspártokkal... 

Érdy Antal 
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Komolyan. 
Őszinte beszélgetés egy hazaérkezett 

szentesi hadifogollyal 
Nehéz az élet, mondjuk egymás-

kőzt, szónoki beszédek is megálla-
piiják és komoly újságcikkek szól-
jak erről a tárgyról. Arra hivatottak 
és eg>általán nem hivatottak foglal-
koznak a kérdés megoldásával. So-
kat beszélünk a drágaságról, a bé-
rek és fizetések elégtelenségéről, 
előhozakodunk régi idökkei, inflá-
cióval s mindennel ami bekapcsol- j 
ható ebbe a témakörbe. Őszintén 
szólva nem szívesen nyúlok ehez a , 
dologhoz, mert ezer oklala van és 1 

nagyon könnyenférhet az a vád, hogy ( 
csak kellemetlenkedni akartam, vagy j 
hogy semmit sem mondtam. Hát 
igen minden nehéz kérdés körül 
könnyű köntörfalazni s még köny-
nyebb nagyképűsködni, halandzsáim', 
beszélni csa'c azért, h >gy szó legyen 
a dologról s a végén sok alja lett a 
sok beszédnek. Mikor azonban mind-
ezeket megállapítom, rájövök arra az 
igazság:a, iiogy a legnagyobb baj j 
éppen a sok beszéd körül van, s az • 
a hiba, hogy a szót nem textil, vagy i 
bőr árán adják, mert ha a szót is ; 
vásárolni keliene, bizony takarékos-
kodnának vele. Azonban nem tréfá- ; 
lódni akaiok s ami a fönii humo- j 
rosnak tetsző megjegyzésemet illeti, 
éppen azt akartam vele kifejezésre 1 

juttatni, hogy itt már a cselekvés 
ideje van és nem a szavaké. Be-
széltek béremelésről, fizelésjavitásról 
—- és a ruhanemű ára erre felug-
rott... Itt kell megfogni a drágul? 
got, mert másképen nem lehet szó 
komolyan a drágulás megállítás -
ról. 

Mikor 1919-beti megbukott forra-
dalom és emberek szávait irtották 
ki a különféle tiszti alakulatok s 
tízezrek kerültek börtönbe, nagyon 
sok szó esett arról, miért jött olyan 
gyorsan a fordulat? Most, hogy a 
köztársaság ellenes ö&zeesküvest 
leleplezték s az első ítélet már el is 
hangzott s nyilvánosságra került 
Nagy Ferenc "miniszterelnök árulása 
is újra előkerült ez a légi kérdés 
A kéidés fölvetése nem oknélküli, 
ámbár nagyon könnyű rá a feleletet 
megadni. Magyarok vagyunk, hajla-
mosak hiszékenységre, ami a leg-

• nagyobb könnyelműség. Vagy mond 
juk másképpen: ostobaságig jóhi-
szeműek tudunk lenni a saját ro 
vásunkra. Sehol a világon nem al-
kottak még olyan választói jogot, 
mint a mienk. A jog és szabadság 
nagyszerű gondolata elfeledtette tör-
vényhozóinkkal azt az igazságot, 
hogy a jog és szabadság törvénybe-
iktatása nem jelenti azt. hogy éppen 
a jog és szabadság letiprására hasz-
nálhassák fel. Igaz, a ködmen is 
viselve mutatja meg, hogy milyen, 
s egy törvényről is csak életbelép-
tetése után lehet csak véleményt 
mondani, de van egy jó magyar 

• közmondás, amely azt mondja: aki 
reggel eb volt, kutya lesz ÍZ este 
vagyis hát nem szabad hinni abban 
hogy az ember könnyedén megvál 
toztassák lelkületüket... És Nagy 
Ferenc? — térül velem szembe a 
kéidés. Az a hitem, hogy vele szem-
ben is könnyelműek voltak. Azért, 
hogy valaki éveken át ott van egy 
táborban s elveket hirdet és szolgál, 
az még nem jelenti azt, hogy á ki 
mondása után ki tudja mondani a 
b-t is. Nagy Ferenc lehetett kisgazda 
politikus, de d e m o k r a t a nem 
volt soha. sem köztársasági, s ko-
molyan mondhatjuk, azért válalkozott 
mert ellenforradalmár volt. 

Szfinkx. 

Most érkezett haza és alig mosta 
le m-'gáról az ut porát, már is fel-
kerestük, hogy néhány kérdést intéz-
zünk hozzá. Régi ismerősünk ő, be-
csületes szentesi munkásember, aki 
közel négy és félévi távollét után ér-
kezett haza szerette: körébe, ő mint 
legilletékesebb fogja eloszlatni a sut-
togó propaganda alaptalan vádasko-
dásait s világítja ineg az alábbiakban, 
hogy voltaképen milyen volt a ma-
gyar hadifoglyok élete a Szovjet-
unióban. 

— Mondja kérem igaz ? — Most 
jött? — Hogy jötek haza? — So-
kan jöttek ? — Milyen ott a helv-
zet ? — Oroszországból jött ? — 
ilyen és ehhez hrsonló kérdésekkel 
fogadtak, alig hogy megérkeztem, 
több mint négy és félévi hsdifogság-
bói — igy kezdte beszédét a hadi-
fogoly. Én válaszolok minden kér-
désre. Látom, hogy sokan nincsenek 
tisztában a hadifoglyok helyzetével 
és félre van vezetve a nagyközönség. 
Há* igen I Ma idehaza hadifoglyot 
kiáltani és még hozzátenni, hogv 
Oroszországban voltam, a legjobb 
üzlet. A társadalom segi», hiszen 
„szegény ott volt" és éheztették, dol-
goztatták, ütötték, a jó ég tudja mit 
nein csináltak vele Mindezeket kér-
dezik tőlem s nagyon csodálkozom, 
mennyire nem ismerik az ottani hely-4 

zetet s mennyire félrevezette őket a 
suttogó propaganda. Hát én meg-
írom ! Hiszen mindent meg lehet 
ma Írni. Nézzük a valóságot. 

1943. februárjában estem fogságba 

és a hadifoglyok nagy tömege elle-
nére rögtön meglehetős élelmet kap-
tunk és ¿ttól kezdve állandóan javult 
az életszínvonalunk. # 

Hogy mégis mit kap egy hadifo-
goly és milyen helye van ? Láger, 
fa vagy kőbarakokkal, szellős és vi-
lágos. Télen meleg fa-priccsekkel, 
vagy vas-priccsekkel, szalmazsák, fej-
vánkos, pokróc, télen meleg vattás 
ruha, nyáron nyári öltöny, az élelem : 
600 gramm kenyér (munkája után 
2—400 gramm többlet), háromszor 
naponta jó leves, egyszer főzelék. A 
kijáró 3 deka konzervet, .vagy hust 
a levesbe főzik, vagy másként kap-
juk meg. Zsir 2 deka, ami szintén 
az ételben van. Naponta 17—22 gr. 
cukor és 5 gr. donány, gyufa s azon-
kívül minden lágernak saját kantinja 
van, ahol a munkáért kapott pénzből 
fcüiön élelmiszert vásárolhat. 

— És hogy hol dolgozik: Min-
den ember, ha akar, a saját szakmá-
jában dolgozhat. Minden héten egy-
szer fürdés, fertőtlenítés — borbély. 
Minden lágernak meg van a rendes 
legénységi mosdója, ahol napi tisz- ] 
táikodását elvégezheti 

Kulturális téren is meg vannak az l 
adottságok. Minden lágerben van I 
kiub, ahol előadásokat t rtanak, van ; 
zenekar, könyvtár és szórakozóter- j 
mek. , I 

Pihenés minden vásárnap, akkor j 
sport Ihat és kfdve szerint szóra- | 
kozbat a fogoly. Ez az igazság, így 
éltünk mi odakint. 

Meghíuó 

Egy régi budapesti betörés 
tettesét elfogták Szentesen 

Még 1945 auguszlusábcn Pölöfkei 
Zoitánné hudapesM III. kerület Vö-
rösvári-utca 82 sz. alatti la'-os la-

| kását kifosztották. A nyomozás S2álai 
Szentesre vezettek- és sikerült a 
betörőt Szatmári Nagy Sándor szen-
teli Lázár Vilmos-utca 5 szám ' itti 
lakos személyében kézrekeriteni. A 
kihallgatása során beismerte, hogy a 

fentnevezrtt lakásból nagymennyiségű 
ruhaneműt vitt el. A ruhaneműdet 
Kunszcnlmártonb3P, Csongrádon és 
a szentesi ócskapiacon értékesiteíte 
Így ermíszetesen a lopott holmik-
ból alig került elő valami. Miután 
a rendőrség előtt teljes beismerő 
vallomást tett, átadták a szegedi 
ügyészségnek. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
Junius 18-19-ig. 2 napig j 

F i n k az intézetben 
Kalandos ifjúsági történet. — Életkép egy francia fiuinternátusból. 
Sok regényes fejezetben pereg a néző előtt Főszerepben: Erich 
von Stroheim és Michel Simon. Legújabb Hiradó. 

E l a d á s o k kerdet* h t W n a p : V« 7. V« 9. vnnúnap Vi S. */* 7. f /4 9. 

T e r m é s j e l e n t é s 
A földművelésügyi minisztérium 

; Szo :,baton kiadott jelentése szerint 
a korai vetések mindenütt jobbak, 

j mint a későiek Ez idö szerint bu-
t zából közepesnél valamivel gyengébb 
j termés vártntó. A rozsvetés javu'. 
j Ebliői ugy ncsak a közepesnél va 
j lamivel gyengébb termést várhatunk. 

Közepes termést várnak árpában és 
kölesben. A kapásnövények általá-
ban jól fejlődnek. Kukoricából, bur-
gonyából, bal »mint cukor- és takar-
mányrépából jó közepes termés IPSZ. 

; Jól kelt a napraforgó is. Minőri'ése 
közepes. 

A gyümölcsök közül barackból a 
Dunántulon jé közepes, az Alföl-
dön jó vagy közepes, a többi vár-
megyében szintén közepes termésre 
siámithalunk. Jó terméseredmény 
rtiutatko/»k a cseresznyénél és a 
meggynél. A szőlők fejlődése or-
szágszerte erőteljes. 

Meghalt Huberman 
Huber.nan Broniszláv, a hires he-

gedűművész hétfőn reggel 65 éves 
korában a svájci Cersier sur Vevey-
ben hirtelen meghalt. 

^ T n * * 1 ^ ™ * 6 telefonhivó szá-ma 23. 

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

Hirdessen lapunkban! 

A Kunszentmártoni Takarék-
pénztár R. T. 

\ 9 * 7 ' évi junius hó 29-én, 
délután 5 órakor Kunszentmár-
tonbau, székházában tartja 73— 
75^egye ftett évi rendes köz-
gyűlését amelyre a T. részvé-
nyeseket meghívjuk. 

Kunszentmárton, 1947. jun'us hó. 
Az igazgatóság. 

Tárgysorozat: 
1. Az Igazgatóság jelentése az 

1944-1946. üzletévekről. 
2. A felügyelőbizottság jelentése. 

. 3 Az 1790/1947 M. E. számú 
rendelete alapján javaslat a vagyon-
tárgyak átértékelésére, a megnyitód 
mérleg, az új abptőke, továbbá a 
társ sági részvények darabszámának 
és forintnévértékének megállapítására. 
A hites könyvvizsgáló jelentésének 
ismertetése. 

4. ¿z alapszabályok 3. § nak 
módosítása. 

5. Hatáíozat a felm^ntvény tár-
gyában. 

6 Egy igazgatósági tag válasz-
tása. 

7. Felügyelöbizottság választása. 

Figyelmeztetés! 
Felkérjük T. részvényeseinket, hogy 

amennyiben a közgyűlésen részvenni 
kívánnak, szíveskedjenek az alap-
szabályok rendelkezése értelmében 
részvényeiket a közgyűlés napja elölt 
az intézet pénztáránál, vagv Szen-
tesen, a Szentesi Takarékpénztárnál 
letenni. 

Megyitó-mérleg 
1947. január 1-én 

V?gyon: Beruházott vagyon: 11-
gatlanok Ft 50 000—, Berendezé-
sek Ft 5.400.—, 1!. Forgó vagyon: 
Értékpapírok Ft. 19.464.—, Váltók 
Ft. 151.800.—, Követelések Ft. 221 92 
Készpénz Ft 35 952.12, Átmeneti 
vagyon F>. 155.73, összesen Fi. 
262 993 77, Óvadékok Ft. 2.000 —. 

Teher: I. Tisztnvagyoi»: Alaptőke 
Ft. 60 000. , Tartalék Ff. 2.000.—, 
II. Céltartalékok: Nyugdljtanalék' Ft. 
13 010 45. III. Tartoza ok: Viszont-
leczamítolt váltók Fi. 25 530.—, 
Takarékbetétek Ft. 5 591.31, Fo'yó-
ssámlabetétek Fi. 72 644.68, Eg éb 
hitelezőn Ff. 82 292 28, IV. Egyéb 
terhek: Köztartozások Ft. 270 80, 
Átmeneti tehei télelek Ft 1.654.25, 
Összesen Ft. 262 993.77, Kezességek 
Ft. 2 000.—. 

Az igazgatóság. 
Megvizsgálta és helyesnek találta 

A felügyelőbizottság. 

Két és félévi börtönre 
Ítélték lf|. Szatmári Jánost, 

a fasiszta vásárhelyi 
újságíró! 

A népbiróság Kozma-tanácsa szom-
baton vonta felelősségre ifj. Szatmári 
János építőmestert, aki neeyvenes 
években először a v sárhelyi „Uj 
Hirek" cimfi napilap felelős szerkesz-
tője, majd a „Vásárhelyi Népajság* 
főr>zeikeszlöje lett. A Horthy-rend-
szernek ebben a két nagyhangú vá-
sárhelyi szócsövében Szatmári nap-
mint nap jelentetett meg gyűlölködő, 
antiszemita, demokráciaelienes cik-
keket. Mintegy 35 ilyen cikkel igye-
kezett megrontania józan gondolko-
dású vásárhelyi nép politikai meg-
győződését. A biróság bűnösnek 
mondotta ki Szatmárit folytatólagosan 
elkövetelt Söjtó utján való demokrá 
cidellenes izgatás bűntettében és két 
é* félévi börtönre, továbbá ötévi jog-
és hivatalvesztésre ítélte. Dr. Márai 
Pál népügyész fellebbezett, a népbi-
róság hivatalból elrendelte a szabad-
lábon lévő vádlóit azonnali letartóz-
tatását. 
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kongresszus bizonyítéka annak, hogy a Szociáldemokrata Párt, mint a dolgozók 
pártja, magáénak tekinti a kereskedők ügyét is! " 

H I F T? K JHL 
Ma június 18. Rom. kai. Elrém, 

protestáns Arnold. 

Vi /ál lásjelentés : Tisza 148. Kurca 300. 

Hőmérséklet. + 9 lok. 
Időjárás : Mérsékelt szél. esős idői a 

hőmérséklet alig változik. 
ügyelete* gyógyszertárak > június 14— 

20-ig Kerekes—Torday. 

Szabadság Mozgó: Ma nincs elő-
adás. 

Reményromok 
A fatalista fiatalember nem szo-

kott magának reményvárakat épiteni. 
Okosan teszi, mert nem kell kese-
regnie az összetört, az összeomlott, 
remények miatt. De olyan fatalista 
is kevés akad, aki ne festené, leg-
alább néha reményszinre a jövendőt 
s bár nem táncolnak szemei előtt a 
„kicifrázott ködjövendőu képei, mégis 
sávargő hiltet szeret erra gondolni, 
hogy beteljesedik az, amiért sóvár-
gott. Mert hiába, igaz, amit a vers 
mond, „remény a sugár vagy, mely 
sötétben vezetu — s bizony, aki le-
mond mindenről, aki már nem vár 
semmi jót, annak az éHe olyan, 
mint a siri sötét éjszaka. A termé-
szet embere, a szántó-vető, a ker-
tész, akinek munkája legtöbbször a 
természettől, az időjárástól függ, 
talán abba hagyna mindent, ha a 
fagyos zuzmaráz idején nem re 
mélne a verőfényben, hu a kegyet-
len aszaly eljöttekor nem bíznék a 
föllegekben, amelyek csulóka alak-
jukkal sejtetik az esót. Bizony az 
esővárás megcsalt mindannyiónkat 
s magam is elgondolkozom rajja, 
hogy lett rommá az a szép remény-
ség, amely a szomszédban tiz má-
zsa zöldbabul várt egy tábla bab-, 
rőt. Elgondolkozom s aztán eszembe 
jut, hogy ránk tenyerelt Szentes 
klímája, amely a leghidegebb, leg-
forróbb és fegesőtlenebb nopokat 
hozza, mintha mi ebbe volnánk ki-
váltságosak. (S-ó) 

— Dinnyés miniszterelnök ki-
tüntetése, A magyar köztársaság 
elnöke Dinnyés Lajos miniszterelnök-
nek és honvédelmi miniszternek a 
demokratikus magyar honvédség fej-
lesztése. terén szerzett érdemei elis-
meréséül a Köztá: sasági Érdemrend 
nagykeresztjét a csillaggal adomá-
nyozta. 

— Összeesküvés Portugáliában. 
Portugáliában nagy megdöbbenést 
keltett az a hir, hogy 11 tábornokot, 
magasrangu lisztet és egyetemi tanárt 
elmozdítottak kormányrendelettel ál-
lásukból, mert a Saiazár-iíorwány 
ellen összeesküvést szőttek. Portugá-
liában nagy a nyugtalanság és attól 
tartanak, hogy rövidrsen tömeges 
letartóztatások várit tök. 

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

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

Elfogták Barát Mihály bőrkereskedő 
betörőjét 

Vasárnap délben előállították a 
rendőrségre Tatár Lajos síéntesi 
fiatalembert, aki a^zal volt gyanú-
sítva, hogy betört Baráth Mihály 
Farkas Mihály utcai bCrüzletébe. Az 
azonnal megejtett kihallgatás és 
nyomozás során megállapítást nyert, 
hogy a fentnevezett bőrüzletbe va 
lójában Tatár Lajos tört be és innen 
kb, 20 kg. bőranyagot ezer- forint 

értékben elvitt. A betörést a bőrke-
reskedő távollétében követte el. 

A bőranyagot barátjánál Piti 
Györgynél, illetve ennek lakásán 
rejtette el. A nyomozás során azon-
ban az összes bőranyag megkerült. 
Ugy Tatár Lajost, mint társát Piti. 
Györgyöt kihallgatásuk után még 
a tegnapi nap folyamán átkísérték 
a szegedi ügyészségre. 

Sportolók 
az ország szolgálatában 

Irta: SOLTI LAJOS 

A sport az ország aranyvalutája, 
mondotta a felszabadulás után az 
egyik miniszterünk és teljesen igaza 
van. A magyar spor'olók országunk 
életrevalóságát l irdetik külföldön és 
be'földön egyaránt. Nem vitás, hogy 
a sportolók valamennyien a dolgo-
zók osztályából kerülnek ki. Szellemi 
munkás, ipari munkás és a föld 
munkásai egyaránt megtalálhatók 
közöttük Arisztokrata sportoló csak 
egész kevés aVadt a múltban, a je 
lettben pedig természetesen egy 
sincs. Vegyük sorra a magyar spor-
tolók ragyogó teljesítményét a fel-
szabadulás óta. Győztünk Romániá-
ban, Jugoszláviában, Lengyelország-
ban és Csehszlovákiában Párisban 
a labdarúgásban 40 ezer néző előtt 
döntetlenre végeztünk a francia vá-
logatottal. Az éppen akkor külföldön 
járt politikáink elbeszélései szerint 
a francia újságok oldalszámra fog-
lalkoztak Magyarországgal, mint a 
sport nagy hitalmi nemzetével és az 
olyan propagandája volt országunk-
nak, amit forintokban egyszerűen 
nem is lehet kifejezni. Amikor még 
alig volt meg a lehetősége a nem 
¿etek közötti érintkezéseknek, kosár-
labdázóink valah gy átverekedték 
magukat a szigort haiárzárlatokon 
és Svájcban husz nemzet közül a 
misodik helyet vívták ki maguknak. 
Asztali teniszezőink világbajnokságot 
nyertek Párisban, majd átrándultak 
Londonba és onnan Stockholmból 
Európa-bajnokságot hozotak haza. 
Nyolc szegény ököívivó proletár 
gyerek májusban kiment Európa má-
sik sarkába, az Írországi Dub'inba 
és onnan a nyolc európa bajnokság 
közül egryet haza hozott. Bogács 
László az egysTerü gyárimunkás így 
lett egvik napról a másikra világhí-
ressé. Igen, világhíressé, mert uránná 
még azon a hélen repülőgépre ül-
tették és átvitték Amerikába, ahol 
Cs ikóban Amerika legjobbjaival 
mérkőzött, mint Európa válogatottja. 
Hogy egy néger ökölvívóval szem-
ben lepontozták, az nem veszít Bo-
gács értékéből, mert tudjuk, hogy 
Amerika nem szívesen engedi át a 

vezetést semmilyen téren, semmilyen 
formában Európának. 

A fentiek mind mind a magyar 
sport nagyságát, a magyar sportem-
ber életrevalóságát hirdeti kü'földön. 
Ha külföldön ilyen nagyszerűen 
megálljuk a helyünket, még jobban 
álljuk a sarat idehaza. Ha nem vol 
na mennyiség, akkor nem jöhetne 
ki az ilyen jó minőség. Ki adja a 
mennyiséget ? A vidék, amely a 
múltban, a jelenben és a jövőben is 
a legbiztosabb utánpótlása a magyar 
sportnak. Egyszerű földműves fiuk 
közé eljut a börfabda, a futócipő, a 
röplabda, a kerékpír és a magyar 
ifjúság nem a kocsmakban, hanem 
a sporitelepeken méltó és nemes 
vetélkedésekben éli ki a benne 
szunnyadozó ősi virtuskodásf, amely-
ből - aszna lesz neki magának, de 
haszna lesz megnyomorított, kirabolt 
országunknak, mert ha magyar spor-
tolók a ha'árokon túlra jutnak, min-
denütt csak megbecsülést szereznek 
a piros fehér-zöld színeknek. „Nagy 
dolog a sport tfs azt minden erőnk-
kel támogatjuk" — mondotta Sza-
kasits Árpád elvtárs miniszterelnök-
helyet'es. amikor Párisból hazatért. 
Szakasits elvtárs a saját szemével 
látta, amikor 40 ezer francia vigyázz-
állásba tisztelgett ott Párisban a 
magyar színek előtt. Szak sits elv-
táru és kíséret í a saját fülével hal-
lotta, mikor a fény és pompa világ-
városában, Párisban 40 ezer francia 
néma áhítattal hillgatta a magyar 
imádságot, a Himnuszt. És mindezt 
a sport csinálta, amelynek a lendítő 
erejét a vidék küldi a fővárosba és 
innen jut ki külföldre. Van e a világ-
nak egyetlen csücske is, ahol ne járt 
volna a m?gyar sportoló. Moszkvá-
tól Los Angeleslg ismerik a magyar 
sportolót. Ismerik és becsülik nem-
csak a fizikai erejét, hanem szelle-
mét is. Dr. Mező Ferenc elvtárs pél-
dául a szellemi olimpiász világbaj-
noka, e?t a magas tisztséget a sport 
terén végzett munkásságáért kapta. 
Dr. Mező Ferenc munkáit Moszkvá-
ban épugy ismerik, mint Kanadá-
ban. Dolgozzunk és támogassuk a 

vidék sportját, mert ez adta meg a 
múltban is a sportokhoz szükséges 
erőt és innen várjuk azt a jövőben 
is. Az Egri Barátság úszói és a 
Budapesti Barátság vívói nemcsak 
Európában ismeretesek, hanem az 
óceán túlsó partjain is. A Barátság 
Sport Egyesületek száma napról-
napra nő, ami legékesebb bizonyíté-
ka annak, hogy a magyar fiatalság 
tudja, hogy hol a helye — a Szo-
ciáldemokrata Párt kebelében műkö-
dő Barátság Sport Egyesületekben. 
A Szociáldemokrata Párt szervezetei 
és a Barátság Sport Egyesületek 
közös valamik és egymás munkáját 
kötelesek vállvetve támogatni. Ez a 
pártunk érdeke, az ország érdeke. 

Ma és holnap Játszik 
a bábszínház 

Szentesen 
Lapunk tegnapi számában közöl-

tük, hogy az Európahirü szegedi 
pedagógus bábszínház Szentesre ér-
kezeti. A bábszínház ma és holnap 
tart előadást: délután 4 órakor a 
Hófehérke és a hét törpe, 6 órakor 
pedig a Toldy kerül színre. Az elő-
adást mindkét nap ezzel a prog-
rammal tartják a Tóth József szín-
házteremben. 

Ujabb szervezetek 

a parasztság 
érdekeinek szolgálatában 

Az az akció, amelyet Báráryos 
Károly földmüvelésügyi miniszter an-
nak érdekében indított, hogy a pa-
rasztság ellenőrizhesse terményeinek 
értékesítését, befejezéshez közeledik. 
A gyümölcs- és zöldségforgalmi, to-
vábbá £ mag-, és hüvelypsértékesitő 
szervezet alapokmányainak kiadása 
után rövidesen sor kerül a toll, a 
burgonya, valamjril a cirok értéke-
sítő szervezet aíapokmányainak ki-
adására is. Ezek az é!etrehivott és 
most felállítandó szervek biztosítják, 
hogy a parasztság az értékesítés 
kérdésébe betekinthessen s hogy ter-
ményeiért jó árat kaphasson. 

Szállítási és ipari en-
gedély nélkül 
drágította a zsírt 

A rendőrség a csongrádi hetipiac 
alkalmával elfogta Géczi Qyörgyné 
szentesi lakost, aki sertés-zsírral üzér-
kedett. Géczi Györgyné '4 forintért 
vette és szállította engedély nélkül a 
sertészsírt. Az ilyen módm szállított 
engedély nélküli zsertészsirt árdrá-
gitva 16 forintos áron árusította, mi-
kor a közellátási ellenőrök tettenérték. 
Azonnal átadták az uzsorabiróság-
nak, ahol Géczi Györgynét 15 napi 
fogházbüntetésre ítélték. 
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A világbéke és a szocializmus. Előadó: Hosonyi László elvtárs. 



HonnAnk tartozóit 

Viselj 
pártjelvftnyt! 

— Hasított félsertés szállítása. 
A közellátási miniszter legújabb ren-
delete értelmében Budapestre, Deb-
recenbe, Miskolcra, Szegedre, Győrbe, 
Pécsre, Salgótarjánba, Szolnokra, Ta-
tabányára és Ózdra szállítási igazol-
vány nélkül szállítható az olyan ha-
sított félsertés, amelyről a zsiradék, 
szalonna és háj teljesen le van fejtve. 

— A nevelő csoport f. hó 20-án 
fél 8 órakor a pártszékházban gyűlést 
tart. Előadó D o m b i Béla főig. h. 
Pontos megjelenést kérek. — Elnök. 

Párthirek 
Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete e héten a következő he-
lyen tart pártnapot. 

VAOSz folyó hó 18-án, szerdán 
délután 5 órakor a pártházban. Elő 
adó: dr. Solti László. 

Közkóiháznál 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. 
Előadó : Mosonyi László : „Világ-
béke és szocializmus". 

SzIM hírek 
Ma fél 8 órakor pártest. A nép-

művészeti Előadássorozat keretében 
dr. Argay Zsigmondné ad elő. Fel-
tétlen és pontos megjelenést kér a 
vezetőség. 

A tisztviselők 
fizetésemelését követelte 
a Szociáldemokrata Párt 
vásárhelyi közigazgatási 

értekezletén 
Vasárnap közigazgatási értekezletet 

tartott a Szociáldemokrata Párt cson-
grádmegyei szervezete Hódmezővásár-
helyen. Az éitekezleten Bartucz János 
elvtárs a szervezés kérdéséről, a 3 
éves tervről, a köztisztviselők helyze-
téről, valamint a magatartásról be-
szélt. Szélig Imre elvtárs a bel- és 
külpolitikai helyzetet ismertette. Az 
értekezleten több felszólalás is tör-
tént és a felszólalók általában a 
tisztviselők nehéz helyzetével foglal-
koztak és fizetésemelést követeltek, 
amelyet az értekezlet magáévá tett és 
illetékes helyen elő fogp terjeszteni. 

Kifosztotta a szőleit és Szentesre 
menekült egy öcsödi leány 

A vasútállomáson szolgálatot tel-
jesítő rendőrőrszemnek feltűnt két 
fiatal leány, akik az állomáson be-
szélgettek és gyanúsan viselkedtek. 
Később a vasúton átutazó öcsödi 
lakosok figyelmeztették a rendőrt, 
hogy az egyik leány bűncselekményt 
követett el, amennyiben szüleit még 
öcsödi lakásukon kifosztotta és el-
menekült. Az ügyeletes rendőr 

azonnal igazoltatta és a kapitány-
ságra előállította a jelzett nőt Bor-
bély Zsuzsanna öcsödi lakos sze-
mélyében. Borbély Zsuzsanna beis-
merte kihallgatása alkalmával, hogy 
szüleitől 3000 forintot és egy ke-
rékpárt lopott el. Örizetbevették és 
értesítették az illetékes rendőrkapi-
tányságot átvételéről. 

Csökkentik a legeltetési díjakat 
Egyes legeltetési társulatok a tél 

végén fellépett takarmány ínséget ki-
használva, aránytalanul magas le-
geltetési dijakat szedtek a gazdáktól. 
A társulatoknak ez az eljárása sem 
szociális, sem pedig állattenyésztési 
szempontból nem volt indokolt, sőt 
káros következményeket vont maga 
után. A földművelésügyi miniszter 
most rendeietet adott ki, hogy a 
vármegyék és városok közigazgatási 
albizottságai sürgősen vizsgálják fe-
lül a gazdákra kivetett legeltetési 
dijakat és költségvetésüket, valamint 
a gazdák fizetéei képességeit figye-
lembevéve mérsékeljék ezeket. A 
rendelet külön utal az ujgazdák és 
a Csehszlovákiából áttelepítettek ne-
héz helyzetére s kiemeli, hogy a 

legeltetési társulatok újólag össze-
hívott közgyűlésén megállapított di-
jakat szedjék. A miniszter végül in-
tézkedik, hogy a társulatok két hó-
napon belül jelentsék, milyen mér-
tékben csökkentették a legeltetési 
dijakat. 

Ugyanezek az intézkedések vonat-
koznak azokra földműves szövetke-
zetekre, amelyek a földreform.során 
legelőjuttatásban részesültek s á rag-
jaik sorába nem tartozó gazdáktól 
aránytalanul magas legeltetési dijat 
szednek, illetve a ki nem használt 
legelőrészekért az ott szokásosnál 
jóval magasabb haszonbért fizet-
tetnek. 

A Szociáldemokrata Párt 
részt kér a fegyveres 
hatalom gyakorlásából 
A Szociáldemokrata Párt fővárosi 

pártértekezletén Ries István elvtárs 
igazságügyminiszter beszédet mon-
dott. Rámutatott arra, hogy a felsza-
badulás után pártunk kormányzópárt 
Jett. Nem vagyunk hatalom, hanem 
a testvérpárttal együtt résztveszünk 
a hatalomban. A hatalomban, azon-
ban résztvesznek a monopolkapita-
lizmus képviselői is. Ellenünk azon-
ban nem lehet sem a politikai, sem 
a gazdasági életben pozíciókat el-
foglalni. Részt kértjnk és résztve-
szünk a politikai hatalomban A 
Szociáldemokrata Párt részt akar 
venni a fegyveres hatalom gyakur-
lásában is. Jó, ha a fegyveres ha-
talom munkáspárt kezében van és 
nem osztályellenségeink kezében. 

Meghosszabbították 
a fegyverek beszolgál-
tatásásának határidejét 

A belügyminisztérium sajtóosztálya 
közli, hogy a fegyverbeszolgáltatáss 
kapcsolatban új rendelet jelent m r, 
amely a beszolgáltatást határidőt 1947 
julius 10 ig meghosszabbítja. A!; 
eddig az időpontig a birtokában il 
letőleg rendelkezése alatt levő golyós 
lőfegyvert és lőszert beszo'gáltatja, 
sörétes lőfegyvert vagy robbanóanya-
got bejelenti az ellen nem lehet 
büntető eljárást indítani. A bejelen-
tést. illetőleg beszolgáltatást a kerü-
leti kapitányságoknál vagy a rendőr-
őrsöknél kell teljesíteni. Aki a ki-
tűzött határidőig a bejelentést, a be-
szolgáltatást elmulasztják, rögtön-
itélő bíróság elé kerülnek. A bűn-
cselekmény miatt a rögiönitelő bí-
róság halálbüntetést, a legenyhébb 
esetekben pedig 10 évtől 15 évig 
terjedhető fogházbüntetést szabhat ki. 

r SPORT ~1 

R Á D I Ó 
Budapest I. junius 18. 

7.30: Reggeli zene 8: Epizódok a 
szabadságharcból. 8.15: Opereítrész-
letek. Hanglemezek. 9: A debreczeni 
MÁV zenekar játszik. 12.15: Hajdú 
Anna magyar nótákat énekel. Bura 
Sándor cigányzenekara. 13:15: A kör-
nyezet. 13 30: Veress Antal hegedül. 
14.10: Marian Anderson énekel. 1420: 
Ifjúsági énekkarok. 14.50: Vubeful-
ladni felesleges. 15: Maxim Gorkijról. 
16: A házi együttes játszik. 1625: 
Világhiradó. 17.10: A hadifogoly hír-
adó. 17.15: A Vöröskereszt közlem. 
17.50: A magyar demokráciáért: Rá 
kosi Mátyás könyvéről beszél Kafona 
Jenő. 18: Fénye. Kató énekel, Fejér 
György zongorázik, Magyar György 
dobol és harmoniközik. 18 35: Elő 
adás a S*ud óban: , Három jegenye." 
19 3 0 : Falurádió. 2 0 2 0 : Bartók: 
Concerto. 21 00: Heti szemle 21.15: 
Időszerű kérdések. 21 40 : Orosz 
nyelvoktatás. 22: Hirck. Mit hallunk 
holnap ? 22 25: A dán 7ene. Raics 
István előadása. 23 10: Magyar mű-
vészek énekelnek. 0.30: Hírek esz-
perantó nyelven. 

Birkózás 
Az immár harmadik hónapja vajúdó 

Nagykőrös—Szentes között tartandó 
birkozóverseny végre e hó 22-én, 
vasárnap lebonyolításra kerül. Bir-
kózóink szorgalmasan edzenek, mert 
csak azok meheírek szőnyegre, akik 
becsületes munkával készülnek. 

Biztosan indulnak szeniorban ed-
dig : Bélteki, Délár, Szalai, Dömsödi, 
Varga, Jordán, H gedfis. Ifjúságiban: 
Erdei, Kocsis, Qyftaö, Majoros. 

A visszavágó mérkőzést Szentesen 
az uj szőnyeg felavatásakor tartják 
meg. 

SporthireK 
Hivatali elfoglaltsága miatt a távo-

zás gondolatával foglalkozik a labda-
rugórzakosztály elnöke ; S/abó J. I. 
és Marsi, úgyszintén Szabó J. II. is, 
aki Csongrádra körözik a közeljövő-
ben A labdarugószakosztályt hirek 
szerint a labdarúgás kitűnő ismerője, 
S:ántay Lás?.!ó vezeti tovább. 

—Vecseri) 

Iparos hirek 
Az Ipartestület jegyzői hivatala 

értesiti a kovács iparosokat, hogy 
részükre megérkezett a junius havi 
kovácsszén kiutalás. Átvehető 24-ig 
Kiss Gergely cég fatelepén Vecseii u, 

Az iparostanonciskola „Tanonc-
kiállitása" junius 20—22-ig lesz 
megtartva az Ipartestület összes ter-
meiben. A záró ünnepély és jutal-
mak kiosztása junius 22 én vasár-
nap de. 11 órakor lesz az Ipartes-
tület nagytermében. Szeretettel hiv-
juk és várjuk az iparosságot és az 
egész város közönségét. 

Az Ipartestület hivatala értesili a 
cipész és csizmadia iparosokat, hogy 
csütörtök du. 6 órakor szak. oszt. 
ülésük lesz, amikor is szeg és bör-
utalvány osztás lesz. Mindenki meg-
jelenése saját érdekében kívánatos, 
mert utalványt csak az kap, aki 
megjelenik. Úgyszintén kérjük, hogy 
akik tagdíj hátralékban vannak, csak 
az esetben kaphatnak utalványt, ha 
tagsági dijukat kifizetik. 

Az Ipartestület értesiti a szoba-
festő iparosokat, illetve azon meste-
reket és segédeket, akik a szoba-
festő tanfolyamra jelentkeztek, hogy 
a tanfolyam f. évi junius 23-án ve-
szi kezdetét, amikor is az Ipartes-
tület nagytermének festési munkála-
taihoz fogunk hozzáfogni. Kérjük a 
tagokat, hogy péntek délutánig je-
lentkezzenek az ipt. jegyzői hivata-
lában, vagy Kiss Imre sz. o. elnök-
ségnél. 

A kisipati kölcsön igényléssel 
kapcsolatban közöljük az iparoság-
gal, hogy az előre beigért u. n. 
kisipari kölcsön alig lehetséges, a 
visszaküldött igénylés szerint a leg-
eredményesebb, ha valaki 2 kezest 
ad, vagy kérelmehez csatolja a te-
lekkönyvi kivonatát és ingóságának 
becsértékét. Sajnos, hogy kedvezőbb 
tájékoztatást nem adhatunk, de kö-
telességünk erre az iparosság fi-
gyelmét felhívni. 

Tanoncsrí rz^dés bártnelv napon 
de. 9—2 óráig lehet kötni."Tanonc-
szerződés dija 15 forint, tanoncsza-
baditás dija pedig 30 forint. 

Böhm Vilmos elvtárs 
a köztársasági elnöknél 

T i 1 d v Zoltán köztársasági tlnök 
hétfőn dílelőtt 11 órakor kihallgatá-
son fogadta Böhm Vilmos elvtárs, 
rendkívüli követ és meghatalmazott 
minisztert, Magyarország stockholmi 
követét. 

Titkos lőszerraktár a 
Hármashatárhegyen 

A rendőrség a Budapest határában 
lévő Háimashatárhrgy repülf gép-
hangárában tehergépkocsit, személy-
gépkocsit, valamint több alkatrészi, 
nagymennyiségű lőszert,^ egy gép-
fegyvert és több kézigránátot talált. 
A rejtélyes fegyverrejtegetés ügyeben 
széleskörű vizsgálat indult meg. 

Apróhirdetések 
Uj v á l y o g van eladó Berekhát 

87. szám alatt. 13 f. darabja. 
— Eladó Temető-u. 8/a. sz. ház. 

Értekezni Rákóczi F u. 9. 
Használt variógépet, kerékpárt 

Írógépet, mázsákat előnyösen vásá-
rolhat, eladhat Bori vaskereskedé-
sében. 732 

Használt 35 kilós kovácssalú 
ötszázkilós mázsa eladó Dózsa 
György utca 60. 735 

Ffiszerüzlet berendezés teljes 
felszereléssel eladó. Csongrád. Só-
lya Gyula-u. 8 sz. 742 

Rózsavölgyi Éva 
oki, angol gyors- és gépíró 

Julius 1-től angol nyelvtartifo-
lyamot tart. Jelentkezés jun. 21-
ig. Műfordítást és üzleti levele-
zést vállal. Jelentkezni lehat 
10 tői 12-ig és d. u. 4-tól 6-ig. 

Ady Endre-utca 10. 

Főszerkesztő. Sima László. 
Felelős szerkesztő: Srőke Ferenc. 

Felelős kiadó: N a g y Mihály. 
Nyomta a •Barátság ' nyomda 

Felelő« nyomdavezető: Csarnai L. Imre 




