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Példátlan, 
alias árulás 
Hivatalos nyilatkozat jelent meg a 

mult hét végén történt, ujabb poli-
tikai gazemberségről. A hivatalos 
nyilatkozat állapítja meg, hogy pél-
dátlan, aljas árulás történt. Hivata-
los nyilatkozatokban nem igen szok-
tak ilyen kijelentést tenni, de nyu-
godtan állapithatjuk meg, hogy — 
ámbár a politikát a magyar népszáj 
uri huncutságnak nevezi, — nem 
sokszor történt még a világtörténe-
lemben hasonló eset, mint most Ma-
gyarországon történt. Talán a tizen-
nyolcadik század végén Lengyelor-
szágban történt eseményeket hason-
líthatjuk legjobban ehhez, ami most 
nálunk történt. Mert a változatos 
magyar történelem áruló magyarjait, 
fenekedő és elvetemíiltségre is kap-
ható főurait se lehet ezekhez a mos-
tani árulókhoz hasonlítani. Azok leg-
alább tudták magyarázni cselekede-
tüknek hazafias látszatát s még a 
XVI—XVII-ik század labancai is 
védekezhettek azzal, hogy a Habs-
burgok viiághatalma erős gyámola 
az összeomlott országnak. De ezek 
a mai napok példátlan, aljas árulói 
nem hivatkozhatnak semmire. Még 
csak Ocskayak se voltak . . . apró, 
eszetlen, hitvány alakok, akik tetteik 
okát észszerűen meg se tudnák ma-
gyarázni. 

Amikor 1944. év márciusában a 
gyávaság, ostobaság és gazság el-
adta az országot a németeknek s 
amikor már minden józaneszü em-
ber világosan látta, hogy az orosz 
előretörési feltartóztatni nem lehet, 
most látszik meg, hogy kétféle szer-
vezkedés indult meg. Egyik, amely 
az ország demokratikus gondolko-
zású politikusait hozta egy táborba 
a háború mielőbbi befejezése s a 
mult teljes felszámolása érdekében, 
hogy az ország megmenthető legyen 
s a demokratikus átalakulás altal 
tisztes helye biztosittassék a világ 
nemzeteinek sorában. A másik szer-
vezkedés az álarcot viselő kalando-
rok és gazemberek áruló szövetke-
zése volt, demokratikus jelszavak 
hangoztatásával, a demokratikus 
blokkhoz való őszinte és föltétlen 
csatlakozás fitogtatásával csak azért, 
hogy helyet biztosithassanak maguk-
nak az ország vezetésében, ugrásra 
készen arra, hogy a hatalmat a ke-
zükbe kaparintva, visszaállíthassák a 
régi, nekik jó világot. 

Most derül fény arra, hogy a kis-
gazdapártban mért talált olyan nagy 
elhelyezkedést a reakció. Most iga-
zolódik be, hogy szándékosan hoz-
ták össze a nemzetgyűlési kisgazda-
pártot ugy, hogy annak nagyrésze 
minden haladásnak ellenzője, a mul-
tak visszaállításának követelője le-
gyen. Évtizedes álarcok estek le 
most. A nemzetgyűlésen szerepet 
játszó régi politikusokról tűnik ki, 
hogy soha életükben nem voltak 
demokraták, de a baloldalon való 
helyetfoglalásuk csupán egyéni ér-
dekek biztosítása volt. Nagy Feren-

Bán Antal : 

Voltunk, vagyunk és leszünk 
Szociáldemokrata Párt, 

amely nélkül ebben az országban kormányozni senkinek sem lehet 
A Szociáldemokrata Párt országos 

pénzügyi csoportja nagygyűlést tar-
tott a Sportcsarnokban vasárnap dél-
előtt, amelyen Bán Antal elvtárs 
iparügyi miniszter mondott beszédet. 
Kijelentette, hogy amikor a Szociál-
demokrata Párt 

a köztisztviselők anyagi ér-
dekeiért harcol, 

ebben semmiféle demagógia nem 
vezeti. A pártnak csak egy köteles-
sége van ezzel a réteggel szemben, 
hogy átalakítsa azt és vérébe vigye 
a demokráciát. Az ujabb politikai 
fejleményekről szólva kijelentette, 
hogy a felszabadulás után e^y olyan 
csődtömeget vettünk át, hogy most 
is attól koldulunk. De ha megbir-
kóztunk az eddigi feladatokkal, le-
győztük az inflációt, el kell hinni 

nekünk, hogy megcsináljuk a három-
éves tervet is. Meg togjuk óvni a 
demokrácia eddigi vívmányait és 
továbbmegyünk a megkezdett uton. 

A proletariátus erejére tá-
maszkodunk 

és nincs egyetlen eldobnivaló de-
mokrata sem, mindegyikkel együtt 
kell dolgoznunk. Most már Nagy 
Ferenc kirándulása és az aprószen-
tek távozása után vagyunk és két-
ségtelen, hogy ritkán fordult elő, 

egy miniszterelnök külföldről 
telefonon adja be lemondását. Ezt is 
ki lehet azonban birni és a magyar 
demokrácia ugy látszik már ki is 
birta. A hirek már arról szóltak 
Bécsben, mikor Zürichből hazafelé 
tartottam — folytatta Bán elvtárs —, 
hogy háromszáz szociáldemokratát 

letartóztattak. Kijelentem, hogy nem 
fognak letartóztatni 300 szociálde-
mokratát, erre nincs szükség, 

mert mienk a rezsim. 
Voltunk, vagyunk és leszünk Szo-
ciáldemokrata Párt, amellyel együtt 
kell működni. Vegye tudomásul min-
denki, hogy nélkülünk ebben az or-
szágban nem iehet kormányozni. 
Végül Bán elvtárs hangoztatta, hogy 
a Szociáldemokrata Párt az egész 
magyar népre reflektál és a szabad-
emberek önkéntes együttműködését 
érti a demokrácia fogalma alatt. 
Ezért küzd a párt, közben megőrizve 
mindig saját függetlenségét, miután 
ebben látja a magyar nép jövőjének 
egyik legnagyobb biztositékát.' 

A Szovjetunió elfogadta 
a meghívást 

a Marshall-javaslat ügyében 
Ismeretes, hogy Bevin angol és 

Bidault francia külügyminiszter több 
napja tárgyal Párizsban a Marshall 

' féle segélyezési javaslatról A tár-
gyalásokra meghívták Molotov szov-
jet külügyminisztert is. 

A Szovjetunió tegnap válaszolt a 

meghívásra és elfogadta azt. Ezek 
szerint a közeli napokban Párizsban 
összeül a háromhatalmi értekezlet, 
hogy megtárgyalja Marshall ameri-
kai külügyminiszter segélyezési ja-
vaslatát. 

A szociáldemokrata 
kereskedők kongresszusa 

| A szociáldemokrata kereskedők 
I országos kongresszusa olyan prob-
i lémákat vitatott meg, amelyek nagy-
j fontosságúak nemcsak a kereskede-
l lem, hanem a magyar gazdasági 
; élet szempontjából is Komoly, tár-

gyilagos és felelősségteljes beszé-
dek és hozzászólások hangzanak el 

és ezek során kialakul előttünk an-
nak a kiskereskedőnek a képe, aki 
reggeltől estig dolgozva állja meg 
helyét, a lassanként normalizálódott 
magyar gazdaságban. És ez a kon-
gresszus megmutatja mindenki előtt 
annak a kereskedőnek képét, aki, 
mert dolgozó, 

tudatosan és öntudatosan 
azonosítja érdekeit Magyar-
ország összes dolgozóinak 
érdekeivel, aki, amikor a 
maga gazdasági helyzetének 
javulását várja, ezt a dolgo-
zók egészének életszínvonal 

emelkedésétől várja. 
A kereskedők nagy tömegekben 
közeledtek a felszabadulás után a 
Szociáldemokrata Párthoz, mert be-
látták, hogy ennek a pártnak év-
tizedes küzdelmei mennyire az ő 
érdekükben is folytak és látták, 
hogy a jövőben is ez lesz a helyzet. 

A kongresszuson Marosán György 
elvtárs mondott ünnepi beszédet. 
Rámutatott arra, hogy mi azokat is 
boldoggá akarjuk tenni, akik nem 
akarnak boldogok lenni. így nyúlt 
mozgalmunk a kisiparosok és a 
kiskereskedők felé. 

A párt nem azért foglalko-
zik a kiskereskedőkkel, mert 
párttagokat, vagy választási 

voksokat akar szerezni. 
Ha senki nem szavaz ránk, mi 
akkor is foglalkozni fogunk a. ke-
reskedőkkel, mert a Szociáldemo-
krata Párt feladata, hogy valamennyi 
dolgozó réteggel törődjék. 

cet progresszív, demokratikus ember-
nek vélte mindenki. Nagy Vince az 
1918-as forradalom belügyminisztere 
volt, gróf Dessewffy Gyula nem 
használta a grófi címet s így fitog-
tatta demokrataságát — és itt a való-
ság. De ez az áruló társaság kétség-
telenül fölkészült arra is, hogy a 
kísérlet nem sikerül és odébb kell 

lépni Magyarország külföldi képvi-
selőinek sok tagja az árulókkal tar-
tott s mint kitűnik, a volt pénzügy-
miniszterből lett svájci követ a ke-
zén volt pénzeket el is sikkasztotta, 
hogy a menekülő árulók külföldi 
egzisztenciáját biztosítani tudja. 

A példátlan, aljas árulás nagy ta-
nulságot rejt magában a demokrácia 

hívei számára. Rákóczi hires verse 
jusson mindenkinek az eszébe, ter-
mészetesen a mára alkalmazva: ne 
higyj pajtás se a szónak, se az es-
künek, „nincsen abban semmi vir-
tus", csak a múltban végzett önzet-
len és becsületes munka lehet bizo-
nyíték . . . 
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WesenforSDlmunk 
Az Olvasó rámered a címre és azt 

kérdi: hát ilyen is van ? Sietek rá 
felelni, hogy nincs ilyen. Sót komo-
lyan véve nem is volt soha. Muze-
umunkat látogatták a múltban elő-
kelő, nevezetes tudós emberek, eg-
zotikus országokból is [kerültek tu-
dósok, akik fölkeresték a mi világ-
hírű népvándorláskori gyűjteményün-
ket. De ez nem idegenforgalom. Ez 
csak néhány idegen látogatása volt. 
Aztán jártak itt különböző „előkelő-
ségek" is. „Államférfiakénak neve-. 

• zett politikai csepűrágók, szélhámo-
sok, hazárdőrök és gyujtogatók, ta-
lán gyilkosok is. Ez se volt idegen-
forgalom, hanem egy tragikus kor-
szak velejárója, átka, amit sokan 
összeszorított fogakkal és öklökkel 
szenvedtünk el, de amibe e város 
lakossága legnagyobb részének sem 
telt semmi kedve, tűrte, mert kény-
telen volt vele. Eiinek most már 
mindörökre vége. Néhányszor kap-
tunk filléres vonatot. Idegen ezeken 
is csak véletlenül jött Szentesre. De 
ki is jött volna és miért jött volna ? 
Ki tudott Szentesről valamit ? Senki. 
Honnan tudott volna? Magyaror-
szág földrajzából, amit az iskolában 
tanult ? Mi volt ezekben a földrajz-
könyvekben rólunk? Talán annyi, 
hogy Csongrádmegye székhelye Szen-
tes. Egy francia kis lexikonban is 
több volt erről a városról, mert 
megemlékezett világhírű muzeumáról, 
a szentesi Vénuszról és arról, hogy 
határában volt Attila székhelye. A 
minap már irtunk róla miért volt ez 
így. Azt is megírtuk, hogy nem sza-
bad ezután is igy maradnia. „Va-
gyunk olyan legény", mint sok más 
magyar város, sőt a legtöbbnél kü-
lünb. -Abban mindenesetre különb, 
hogy úgyszólván mindent a maga 
erejéből alkotott és joggal mondhat-
ja magáról azt is, hogy a népokta-
tás egyik zászlóvivője volt az or-
szágban. Idegenforgalom biztosításá-
hoz az szükséges, hogy tudjon a vá-
ros valamit nyújtani az idegennek, 
aki fölkeresi. Azt nyugodtan mond-
hatjuk, hogy van, amit nyujthatuok: 
érdekeset és szépet. Maga a város 
kellemes benyomást kelt minden 
idegen előtt. Muzeumunk le tudja 
kötni az érdeklődő figyelmét. Ligetün-
ket, nagyszerű strandfürdőnket min-
denki lelkesedve dicsérte, kirándulást 
lehet szervezni, mert a határban is 
akad látnivaló . . . Természetes do 
log, hogy nem repül a sült galamb 
senkinek se a szájába és a szentesi 
idegenforgalmat se lehet megszer-
vezni csak ugy füttyszóra. Most, 
hogy tervezzük a szeptemberi kiállí-
tást, amely az eddigi elgondolások 
szerint nem egy szerény, magunk-
nak szóló semmi lesz, hanem Szen-
tes bemutatkozása, haladásának, fej-
lődött kertészeti és mezőgazdasági 
kultúrájának, élniakarásának és élni 
tudásának bizonyítéka. Ezt a kiállí-
tást igazán elő kell készíteni, ennek 
megfelelő reklámot kell csinálni or-
szágos viszonylatban. Ami más vá-
rosnak jár, ha rendez valami alkal-
mat, *az jár Szentesnek is . . . Ma 
délután alakul meg a kiállítást ren-
dező bizottság. Ezeket ajánljuk a 11 
figyelmébe. Ne legyünk olyan élhe-
tetlenek, mint 1937-ben, a város 
örökváltságának centennáriuma al-
kalmával voltunk, hogy egyszerűen 
Ocgubóztunk, mintha szégyeltük vol-
na, hogy tizenegy évvel a jobbágy-
ság felszabadulása előtt, a magunk 
erejéből leráztuk magunkról a job-
bágysors láncalt . . . (—m—z—) 

Közellátási értekezlet 
Orosházán 

Karácsonyi Fernc főispán, dr. 
Kunszeri Béla alispán és Hankóczi 
Béla közellátási felügyelő vasárnap 
délelőtt értekezletre hivták össze a 
szomszéd két vármegye — Békés 
és Csanád megye — főispánjait és 
közellátási felügyelőit. Az értekez-
letet Orosházán tartották meg, ahol 
a Csongrád megye th. bizottságá-
nak közgyűlésén az augusztusban 
kezdődő uj gazdasági év problémai-
val kapcsolatos felszólalásokat is-
mertette Kunszeri alispán a Cson-
grád vármegyével tájegységet képező 
két szomszéd megye vezetőivel s 

kérte őket, mivel viszonyaik teljesen 
egyezők Csongrád megyéével, együt-
tesen kérjék a közellátási kormány-
zatot ezen panaszok orvoslása és 
kérelmek teljesítése érdekében. Az 
értekezlet az. előterjesztett javaslatot 
elfogadta s ennek értelmében a 
közellátási kormányzattól küldött 
ségileg kérik a sürgős intézkedést, 
mindazon megoldásra váró prob-
lémák tekintetében, amelyet Cson-
grád vármegye th. bizottsága szom-
baton tartott közgyűlése egyhan-
gúan elfogadott. 

KÖZGYÜLÉ8I 
NAPLÓ 

A csongrádmegyei törvényható-
sági bizottság szombaton tartotta 
rendes közgyűlését. A közgyűlés 
mozzanataival lapunk vasárnapi 
számában már foglalkoztunk. Most 
közöljük a közgyűlés egyéb hatá-
rozatait. 

Az alispáni jelentést több hozzá-
szólás után a közgyűlés elfogadta. 
A bizottság tagjai egy perces néma 
felállással adóztak az időközben 
elhalálozott Bélák János törvényha-
tósági tag emlékének. 

Egyhangúlag hozzájárultak az 
ujonan alakított Baks községnek a 
csongrádi járásba való beosztásához. 
Engedélyezték Kun György köz-
igazgatási gyakornoknak a sport-
uszodánál ügyvezető igazgatói mű-
ködését. 

A Tóth József-utca 2/a sz. ház 
járási székház céljára való megvá-
sárlására szóló javaslat hosszabb 
vitát eredményezett. Végül is a 
közgyűlés ugy határozott, hogy a 
házat nem kimondottan járási 
székház céljaira, hanem a várme-
gye részére vásárolja meg. Ezután 
következett a csongrádmegyei sport-
repülő egyesület 5000 forintos se 

gély iránti kérelme, amelyeket a 
közgyűlés megszavazott. 

Hozzájárult azután a közgyűlés 
200 ezer forint hitel felvételéhez a 
vármegyei állattenyésztési alap ré-
szére. A kisgyűlésnek azon javas-
latát, amely Molnár Antal volt vár-
megyei irodaigazgató részére 48 %-os 
nyugdijat állapit meg, a közgyűlés 
egyhangúlag jóváhagyta. 

Ezután több nyugdíjazás, kegydij, 
családi pótlék és rehabilitálási eljá 
rás iráníi kérelem szerepelt, amelyet 
a közgyűlés jóváhagyott. Csongrád 
megye 3 éves gazdasági tervének 
tárgyalását a közgyűlés — lapunk 
egyik mi napi számában ismertetett 
okok alapján — levette napirendről. 

Több felszólalás is elhangzott a 
közgyűlésen, amelyekben a felszóla-
lók az arató- és cséplőmunkások 
bérének teljesen természetben tör-
ténő kifizetését, a munkaalkalomhoz 
egyáltalán nem jutott kisiparosok 
kereseti adójának visszamenőleges 
eltörlését, a tőke spekulációja által 
magasan megáliapitott iparcikkek 
arainak aránylagos megá lapitását 
kérték. 

Kisiparos problémák 

Hirdessen lapunkban! 

A kisiparosság nehéz helyzetéről 
kivánunk néhány szóban megemlé-
kezni. Tudjuk nagyon jól, hogy mint 
minden háború, úgy különösképpen 
az elmúlt pusztító náci rablóhad-
járat is igen nehéz gazdasági, er-
kölcsi és anyagi következményeket 
vont maga után. Ez a pusztító há-
ború végigszántott hazánkon is rom-
badöntötte ezer és ezer békés csa-
lád házait, anyagi károkat okozott. 
Mi, magyarok büszkék lehetünk arra 
hogy a magyar munkásság felsza-
badulva elnyomóitól, tudatára éb-
redt annak, hogy egységesen fel-
lépve igenis komoly tényezője lehet 
a magyar demokratikus köztásaság-
nak, vasakarattal és igyekezettel 
az elsők között hozzálátott a mult 
bűneinek eltüntetéséhez és az új 
szociális alapokon nyugvó demo-
kratikus Magyarország felépítéséhez. 

A dolgozó munkásosztály szerves 
részét alkotja a kisiparosság. A kis-
iparosságra a jövőben még nagyobb, 
felelősségteljesebb feladat vár, mint 
bármikor a múltban. Mégis azt ta-
pasztaljuk, hogy ők élnek aránylag 

a legnehezebb megélhetési viszo-
nyok között. Vizsgáljuk csak meg 
helyzetüket. 

A legtöbb kisiparos az elmúlt 
őszön, az idei tavaszon nem dol-
gozott. Nem doigozott, de nem 
azért, mert nem akart dolgozni, 
hanem azért, mert nem volt munka-
alkalma, nem dolgoztatott senki 
sem. Ennek ellenére a részükre 
megállapított magas kereseti adót 
fizetni kellett. Különösen áll ez az 
építőiparosokra. Önként felvetődik a 
kérdés: nem volna-c igazságos a 
kereseti adó visszamenőleges eltör-
lése, vagy legalább is legminimáli-
sabbra csökkentése arra az idő-
szakra, amikor egyáltalán nem dol-
goztak ? 

A kormányzat a kisipari hitel 
nyújtásával sietett segitségükre. 
Azonban a szentesi kisiparosságnak 
nem igen folyósítottak belőle, jó-
lehet nagyon rálennének szorulva. 

Van azonban a kollektív szerző-
désnek is a kisiparosságra nézve 
sérelmes rendelete, mely szerint a 
tanonc is munkásnak számít. Ennél 

cA munkásegység 
kérdéséről mindért igaz szocialista 
tudja, hogy ez nemcsak a feltörekvő 
munkásosztály ügye, hanem leg-
közelebbről ügye a magyar deme-
kráciánák is. Ennek teljes tudatá-
ban vannak a két munkáspárt ve-
zetői is. Ennek ellenére az utóbbi 
iáőkben súrlódások történtek már a 
a nyilvánosság előtt is a főváros-
ban és a vidéken. Meg kell tennünk 
ezt az őszinte megállapítást, mert 
a tények előttünk vannak és nem 
szüntethetők meg azzal, hogy el-
hallgassuk őket. Meg kell állapí-
tani, hogy a leotöbb bajt a bizal-
matlanság okozza, amellyel egymás 
tevékenységét nézzük. Legelső teen-
dő tehát a bizalom helyreállítása. 
Ennek segítségével, még olyan kér-
déseket is meg lehet oldani, ame-
lyéket gyakran cselekvési körünkön 
kívülállónak tartunk. A hibák má-
sik forrása az, amit ma partsovi-
nizmus névvel szoktak megjelölni. 
Tudjuk jól, hogy ez sem szüntet-
hető meg, mert egészen természe-
tes törekvése, de szocialista köte-
lessége is mindkét munkáspárt tag-
jainak, hogy saját pártját építse és 
erősítse, de igen rossz szolgálatot 
tesz a munkásosztály ügyének az, 
aki ezt a testvérpárt felé cselekszi. 
Mindkét pártnak bele kell nyugod-
nia abba, hogy nem kizárólagos 
képviselője a munkásosztálynak és 
rá kell bíznunk a munkásra azt 
hogy melyik pártban látja alkal-
masabbnak szolgálni a demokráciát 
és a szocializmust. A szocialistákat, 
akik a két munkáspárt valamelyi-
kében elhelyezkedtek, fölösleges 
meggyőzni erről, de annál szüksé-
gesebb, azt az óriási tömeget, amely 
még ma is pártjainkon kívül van 
és hallgatva vagy bírálva tekint 
erőfeszítéseinkre. — Ha a hibákat, 
tovább kutatjuk, azt is meg kell 
állapítani, hogp mindkét pártban 
vannak olyanok, akik csak pártta-
gok, de semmi közösségük nincsen 
a szocialista eszmével és néhány 
szólam átvételében merül ki egész 
szocialista mivoltuk. Ezeknek semmi 
esetre sem szabad szót kapni a 
pártok irányításában. Ez a nega-
tívum azonban rnagábanvéve nem 
elég. Ki kell söpörni mindkét párt-
ból azokat, akik bajkeverői a mun-
káspártok viszonyának. Ehhez per-
sze mindkét oldalon egyforma ön-
kritika és őszinte jóakarat szükséges. 

íogva az önálló iparosok igyeksze-
nek a tanoncoktól, minél előbb ta-
noncvizsgára küldésével „megsza-
badulni". Ez pedig beláthatatlan 
károkat és a magyar iparosság első-
rendű teljesítményével külföldi vi-
szonylatban is elért magas nívót 
jóhirnevét is komolyan veszélyezteti. 
Mert ne feledjük el, hogy amíg 
érettségit, vagy egyetemet hosszú 
éveken át végzett értelmiségi isko-
lából kikerülve még nem kész em-
ber, addig az iparostanonc rövid 
három év alatt szakképzett, mester-
ségében jártas segéd lett! Ha már 
pedig a mester kénytelen a tanoncát 
az előirt időnél korábban felszaba-
dítani, nem lehetséges, hogy az a 
tanonc az ő szakmáját, mesterségét 
tökéletesen elsajátította. Ez pedig 
csakis az iparosság, tehát a magyar 
dolgozó munkásosztály jóhirnevének 
és teljesítő képességének leron-
tására vezethet. 

Fontoljuk meg jól és oldjuk meg 
minél előbb zeket a problémákat! 
Ezt kéri a magyar kisiparosság a 
dolgozók milliói és elsősorban az új 
szociális alapokon nyugvó demo-
kratikus Magyarország. 

(Gyarmati József.) 



Me j ú n i u s 24 Rom. kat. K. J á n o s 
protestáns Iván. 

Vízállásjelentés: Tisza 106. Kurca 280. 

Hőmérséklet. - f 19 lok. 
Időjárás : Mérsékelt szél. felhőátvonulá-

sok. Helyenként eső, zivatar. A hőmér-
séklet tovább emelkedik. 

Ügyeletes gyógyszertárak • június 21 — 
27-is Ihász—Oláh. 

Szabadság Mozgó: Halálos öle-
lés. (Marliene Dietrich és Jean Gabin 

A nem érzett éhség 
Van egy magyar közmondás, amely 

ágy tréfál, hogy „megszokja, mint 
cigány lova a koplalástEz cinikus-
nak látszó, valójában keserű humor 
jut eszembe, amikor olvasom Flesch, 
világhirű bécsi orvosprofesszor elő-
adásáról szóló tudósítást. A profesz-
szor „a bécsi nép rossz élelmezésé-
nek testi és lelki következményeiről" 
tartott előadást s ebben előfordul ez 
a mondat: „Azt lehetne mondani, a 
bécsiek már annyira megszokták az 
éhezést, hogy nem is érzik." Mikor 
idáig értem a tudósítás olvasásában, 
meg kellett állnom és gondolkoznom. 
Ismertem a régi Bécset. Ezelőtt negy-
venkettő, negyvenhárom esztendővel, 
mint újságíró sokszor megfordultam 
benne. Azt tartották népéről, hogy 
sehol a világon nincs még egy olyan 
nép, amely olyan mosolygós, olyan 
kedélyes, olyan táncos hangulatú 
volna, mint ő. Bizony azóta sok viz 
lefolyi a Dunán, összeomlott a mo-
narchia s vele együtt a bécsi jó mód 
s azután jöttek a förgeteges idők. .. 
Dolfuss, Schuschnigg az Anschluss 
és Hitler, a második világháború... 
és elérkezett a ma. .. Bécs évek óta 
éhezik, mondja a bécsi professzor, 
mert Hitlerék nem adtak neki enni s 
„azóta se evett a hasával egyenest" 
egyetlen bécsi lakos sem. A szavak 
nem sírnak, amiket a bécsi orvosta-
nár mond, hanem úgy kopognak, 
mint a koporsóra hulló sirgöröngyök. 
Mi se dőzsölünk a jólétben, de azért 
néha jólakik nálunk mindenki s mi 
bizony észrevesszük amikor éhezünk 
Csudával határos, amit a bécsiek ki-
bírnak, mert megszokni az éhséget s 
nem venni észre, hogy üres a gyo-
mor, hihetetlen. .. s talán azért van 
így, mert a bécsi volt a világ legke-
délyesebb népe... (S—ó) 

— Anglia lemondott a ma-
gyarországi vizsgálatról. Anglia 
nem szándékozik vizsgálóbizottságot 
küldeni Magyarországra. A brit 
kormány még azt sem tartja szük-
ségesnek, hogy Magyarország mai 
állapotát az Egyesült Nemzetek 
szervezete elé terjesszék. 

— A vármegyei törvényhatósági 
bizottság szombati közgyűlésén üd-
vözölte dr. Kunszeri Béla alispánt 
abból az alkalomból, hogy egy év 
óta áll a vármegze élén s végzi 
munkáját a vármegye dolgozóinak 
javára. A közgyűlés további sikert 
kiván munkájához. 

— Gyilkolt a villám. A szombat 
esti vihar idején a Pesti-ut fasorá-
ban a zuhogó zápor elöl a fák alá 
menekült két 20 év körüli fiatal nőt 
agyonsújtott a villám. 

— Lefejezte feleségét, mert 
másodszor akart nősülni. New-
Yorkból jelenti az Európa Riport: 
Detroitban letartóztatták Louis V. 
Thompson autókereskedőt és máso-
dik feleségét. Másfél évvel ezelőtt 
tünt el a gépkocsikereskedő első 
felesége, akinek lefejezett holttestét 
nemrég találták meg. A nyomozás 
adatai szerint Thompson és akkori 
menyasszonya három segitőtársukkal 
ölték meg a szerencsétlen asszonyt 
és rejtették el a holttestét. 

RIPORT 
a szentesi piacról 

Nagy a felhozatal 

Hétfő van, heti piac. A város I 
élete már a korareggeli órákban 
sokkal élénkebb, mint egyébkor. A 
kiskonyhakert tulajdonosok már 6 
órakor a város perifériáiról tolják 
talicskán munkájuk gyümölcsét: zöld-
ségféléket és a különböző kívánatos 
gyümölcsféléket. Ugyanakkor a bol-
gárkertészek kocsival szállítják a 
szebbnél szebb zöldségféléket. A 
„kofák" nagyhangon kiabálva lepik 
meg a felhozókat, árúikat fitymálva 
megkérdezik az árát. „Ö drágám — 
mondja az egyik kofaasszony — 
mit akar maga ezzel az apró kör-
tével, ezért még Pesten sem k?pja 
meg az egy forintot". Igaz, hogy 
nem is olyan aprókölte, de ez már 
az ő „mesterségükhöz" tartozik. Bi-
zony vannak sokan, akik nem érnek 
rá egész délelőtt a piacon árulni, 
ezek aztán hossas alkudozás után, 
átadják árúikat a kofának. Itt vannak 
Budapest és más nagy vidéki váro-
sok mint pl. Miskolc zöldségjelvásár-
lói is, ők is egymásután kötik a jó-
üzleteket. A káposztát 70—80, a 
kalarábét 40—50 fillérért vásárolják 
kilónként. (Irányzati ár 1.80, illetve 
5 0 - 7 0 fillér.) 

Néhány óra múlva már javában 
áll a piac, alig tud az ember a sok 
garabolyos asszony között előreha-
ladni. Hárman négyen beszélgetve 
összeállnak megalakítva a maguk 
„hetipiacát", kölcsönösen elmesélve 
egymás panaszát és bő tájékoztatót 
nyújtanak a szomszédok „viselt 
dolgairól". Legtöbb ember azonban 
a hadifoglyok hazatéréséről .beszél, 
nagy megnyugvással és örömmel. 

No de nézzünk szét az igazi pi-
acon. Mint azt a forgalmi adóhivatal 
ellenőrétől megtudjuk, a mai piacon 

a felhozatai igen élénk volt. 
Piacunkat felkeresték a szomszédos 
községeken kivfil Csongrád, Oros-
háza és Kunszentmárton termelői is, 
a kereslet azonban elég gyenge. Sok 
árűs panaszkodik — a vásárló kö-
zönség örömére —, hogy kénytelen 
áruit az irányáraknál is olcsóbban 
eladni. A tegnapi piacon primőrként 
megjelent a hosszúcsővü zöldpaprika 
is, csővenként 80 filléres áron. Az 
új krumpli ára egyre lejjebb esik. 
A tegnapi piacon már 2 forint volt 
kilója. A simatök, káposzta és kala-
rábé ára 60—1.20, illetve 50—70 
fillér, így inkább megfizethető lesz 
a doigozó osztály számára is. A ko-
rai baracknak (2.50—3.50,) almának 
(2-3) körtének (1.42) ugorkának (2 80) 
bizony még elég magas az ára, a 
munkásosztály részére még megfi-
zethetetlen. Az egyik asszony „pultja" 
alól adózatlan piros paprika kandi-
kál ki, de már hallom is, amint az 
egyik valószínűleg ismerős vevőjének 
4 forintért kínálja fel literenként. A 
következő sorba érve az egyik asz-
szony garabolyában szappant pillan-
tok meg. Megvárom amig akad egy 
vevő is. Egy perc sem telikel, egy 
munkásasszonynak kínálja a szap-
pant. Súlya 5 0 - 6 0 deka lehet da-
rabonként, az árát pedig 11 forintra 
tartja. Kéri a munkásasszony 8 fo-
rintért, mondván, hogy milyen ne-
héz munkává' keresi férjével a pénzt 
hogy 8 tagú családját eltarthassa 
a gyerekekre pedig, van még pólyás 
is köztők, mindennap mosni kell. 
Minden hiába, az árából egy fillért 
sem tud lealkudni, így kifizeti a 
kért árat. Az asszony eltávozóban 
megjegyzi: mosni már van mivel de 
nincs mit főzni. (Gyarmati.) 
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Szocialista 

Junius 24-én 1 napig! 

Ördög az emberben 
Dr Jekyll And Mr. Gyde. A világ leghíresebb regénye elevenedik 
meg előttünk. Titokzatosság és kal«rd. Szerelem és vidámság 
Meglepő, bámulatos és csodálatos. Legújabb híradó 

Előadások kezdete h é t k ö z n a p : V« 7. */4 9. vasárnap V« 5. V* 7. ' /« 9-

— Szombat délután 4-5 óra 
között a Rákóczi-utcán haladva 
a nagytrafikig elveszett egy bőr 
irattárca. A becsületes megtaláló 
a pénzt 73 forintot megtarthatja 
magának, csak az iratokat, ami 
ránéze úgyis értéktelen, legyen 
szíves adja be Kiadóhivatalunk-
ba. Az iratok Demeter István 
névre szólnak. 

— A magyar szinésznők, ugy 
látszik tetszenek az amerikai tisztek-
nek. Tudtunkkal az alábbi pesti 
színésznőket vették feleségül Buda-
pesten járt amerikai tisztek Ania Su-
lit, Molnár Andriennet, Róbert Zsu-
zsit, Szőnyi Lenkét, Salamon Csöpit, 
Somló Valit, Tamási Máriát, Németh 
Romolát, Rákos Gabriellát, Lóránt 
Lilit, Keszler Ilonát. 

— Felhívás. Kőművesek, ácsok, 
épitömunkásokt Akik Jugoszláviába 
akarnak munkát vállalni, ma és hol-
nap délután 5 órakor jelenjenek meg 
a csoport helyiségében. Elnökség. 

búsokén 
viseli 

Pártfelvényét! 

Ország - Világ 
Véletlen szerencsétlenség okozta a 

Bazilika kigyulladását. 

Nyárády Miklós lesz az uj külügy-
miniszter, Mihályffy Ernő pedig a 
Kabinetiroda élére, a tájékoztatásügyi 
tárca jelöltje pedig Boldizsár Iván. 

Major Ákos nyugdíjba megy, Jankó 
Péter lesz a NOT elnöke. 

Rákosi Mátyás Prágába utazik a 
csehszlovák Kommunista Párt meg-
hívására. 

Rónai miniszter 
csütörtökön visszautazik 
Moszkvába Helsinkiből 

Rónai Sándor, kereskedelem és 
szövetkezetügyi miniszter, pár napra 
megszakítja moszkvai tárgyalásait és 
Helsinkibe utazott, hogy befejezze a 
Magyarország és Finnország között 
mát régebben folyamatban lévő pa-
pirszállitási tárgyalásokat. Ismeretes, 
hogy Magyarország nagyobbmenyi-
ségű cellulózét rendelt Finnország-
ban, hogy az egyre inkább fenye-
gető rotációspapirinséget le lehessen 
küzdeni. Most ezek a tárgyalások a 
befejezés stádiumához érkeztek és 
Rónai miniszter előreláthatólag hét-
főn, vagy kedden aláírja a szállítá-
sokra való megállapodást. A szer-
ződés meglehetősen nagymennyiségű 
nyersanyagot biztosit majd a hazai 
papírgyárak számára és igy a fenye-
gető papirinség a közeljövőben erő-
sen enyhülni fog. Értesülésünk sze-
rint Rónai miniszter csütörtökön, 
vagy pénteken tér vissza Moszkvába, 
hogy az ottani tárgyalásait folytassa. 

újabb 
Wallacc 

beszéde 

— Társadalombiztosítási Szem-
le most megjelent száma érdekes 
és változatos tartalommal jelent 
meg. A gazdag tartalmat jelentő 
cikkek közül megemlítjük dr. Her-
mán Imre egyetemi tanár a munka 
ösztönélettanát tárgyalja, Fischer 
József a közmunkatanács elnöke a 
lakáshiány problémáját veti fel. 
Iparegészségügyi és munkásvédelmi 
szompontból kiemelkedik Szakasits 
Antal miniszteri osztályfőnök tanul-
mánya, amely az iparfelügyelet ipar-
egészségügyi és balesetelhárítási 
tevékenységét ismerteti. A többi 
közlemény különböző szociális prob- í 
témákat ölel fel. 

Szájonrugta a ló ! 
Simondán József 27 éves kunszent- { 

mártoni fiatalembert e hó 19-én egy j 
ló szájonrugta. A mentők a szentesi j 
közkórházba szállították. A fiatalem- j 
ber állapota súlyos, de nem életve-
szélyes. 

Wallace az Egyesült Államok volt 
alelnöke legutóbbi rádióbeszédében 
felszólította Trumant, hogy működ-
jék együtt a Szovjetunióval Kijelen-
tette, ha a demokrata párt nem vál-
toztatja meg mostani kétségbeejtő 
politikai irányát, akkor kilép és új 
pártot alakit. 

Erdei Mihály kitüntetése 
A szombati vármegyei közgyűlésen 

az alispán bejelentette, hogy Tildy 
Zoltán köztársasági elnök Erdei Mi-
hály nemzetgyűlési képviselőt ez év 
április 30-án a magyar szabadság-
rend ezüst érmével tüntette ki a de-
mokrácia felépitése körül végzett 
fáradhatatlan munkájának elismerése-
ként. A törvényhatósági bizottság ez 
alkalomból üdvözölte Erdei Mihály 
képviselőt. 

Leesett az eperfáról 
Varga Gyula 5 éves derekegyházi 

kisfiú szombaton délelőtt felmászott 
az udvarukon lévő eperfára. A fáról 
leesett és jobblábát eltörte. A men-
tők a szentesi közkórházba szállí-
tották. Varga Gyula állapota súlyos, 
de nem életveszélyes. 
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Párthírek 
Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete e héten a kővetkező he-
lyen tart pártnapot. 

Junius hó 25-én, szerdán este fél 
8 órakor a Társadalom Tudományi 
Főiskola hallgató részére összejöve-
tel lesz. 

Junius hó 26-án, csütörtökön este 
7 órakor a Postás Üzemi pártszer-
vezet részére pártest. Előadó . Szőke 
Ferenc. 

Junius hó 27-én, pénteken este 
fél 8 órakor a Máv. üzemi pártszer-
vezetnél pártest. Előadó : dr. Solti 
László. 

Junius 27-én, pénteken este párt-
est. (Kossuth-u. 26. sz. a.) Előadó : 
Lendvay István. 

Junius hó 29-én, vasárnap délelőtt 
9 órakor a Társadalom Tudományi 
Főiskolai hallgatók részére előadás 
lesz. Előadó Budapestről jön. 

Junius hó 29-én, vasárnap a Zsol-
dos R. T. üzemi pártcsoport részére 
budapesti előadóval pártnap. 

N e z ő s a z i U 
nem 

Kinek a lovát 
lehet igénybevenni 

Széksértés 
Csodálkozással vették tudomásul 

a törvényhatósági bizottság tagjai a 
szombati közgyűlésen, hogy még ma 
is előfordulhat: ha egyik bizottsági 
tag nem beszél mindenkinek a szája-
íze szerint, akkor állítólag széksér-
tést követett el és ezért őt 20 forint 
pénzbirsággal lehet sújtani. Ez tör-
tént ugyanis a szombati közgyűlésen 
Szalma elvtársunkkal, amikor a cse-
rebökényi üggyel kapcsolatban Cse-
rebökényről azt a kijelentést tette, 
hogy bár ne lett volna. 

Unsórnop nagy razzia 
volt Szentesen 

A szentesi rendőrség vasárnap a 
késő esti órákban általános razziát 
tartott Szentesen, főleg a ligetben és 
a mulatóhelyeken. A razzia során elő-
állitottak 8 nőt és 1 férfit. Közülük 
többen igazolni tudták magukat és 
ezeket szabadon engedték. Négy nő 
ellen megindult az eljárás, akik er-
erkölcsi szempontból esnek kifogás 
alá. 

Ismét tettenértek 
egy piaci 
árdrágítót 

A hétfői hetipiacon a szentesi 
rendőrség tettenérte Kádár Andrásné 
csongrádi lakost, aki szalonnát és 
zsirt árult 16 forintos áron. Előállí-
tották a rendőrségre, ahol kiderült, 
hogy szállítási engedélye sincs. A 
nála talált 3 kiló szalonnát és ugyan-
annyi zsirt a rendőrség lefoglalta. 
Kádárné fölött a szentesi uzsorabiró-
ság fog Ítélkezni. 

Iparos híreit 
Az Iparos Dalárda elnöksége és 

karnagya kéri a Dalárda összes tag-
ját, hogy ma, kedden este 8 órakor 
összpróbára és más fontos megbe-
szélésre pontosan és kivétel nélkül 
jelenjen meg. 

Szobafestő és mázoló szakosztály 
gyűlése kedden, ma este 7 órakor 
lesz. Kérjük a tagok pontos meg-
jelenését. Tárgy: ipartestületi nagy 
terem festése, tanfolyam ügye és 
egyéb fontos tárgyak. Pontos meg-
jelenést kér az Elnökség. 

A földmüvelésügyi miniszternek a 
40.200/1947. számú pótrendelete ér-
telmében az 1947. évben jóvátételre 
teljesitendő ló-igénybevétel alól men 
tesek azoknak a gazdáknak a lovai 
akik 10 kat. holdnál kevesebb földön 
gazdálkodnak. A módosító rendelet 
most kimondja, hogy csak az egyet-
len lovat nem lehet igénybevenni. A 
következő esetekben azonban itt sincs 
kivétel az igénybevétel alól, először: 
ha a gazdálkodó lovát önként fel-
ajánlja, másodszor, ha a gazda a 
lovát ezév május 14-én szerezte, nem 
hatósági juttatás utján és egyéb iga-
vonó állata már van, harmadszor, ha 

gazda lova olyan mén, amely te 
nyésztésre vagy továbbtarlásra jogo-
sító igazolvánnyal nincs ellátva. 

a» 
Megalakult a Zöldmező 

Szövetség 
A földművelésügyi miniszter a zöld-

mezőgazdálkodásunk fejlesztése és 
tulajdonosaik fokozottabb védelme 
céljából a közjellegű legelő érdekelt-
ségeket egységes szövetkezetbe tömö-
ríti és az országos mezőgazdasági 
érdekképviselet szervezetébe illeszti 
be. Ezeket a szövetségeket az ország 
egész területére kiterjedő hatáskörrel 
alakítják meg, Országos Zöldmező 
Szövetség néven. A Szövetség szék-
helye Budapesten lesz. 

Erdészeti munkabérek 
A földművelésügyi miniszter ren-

delettel szabályozta az erdőmunkások 
órabérét. A rendelet szerint az I o. 
férfimunkás 1.30, a II. o. 1.20, a III. 
o. 1.10, a női munkás 1.24, a gyer-
mek munkás 70 fillér órabért kap. 

Országos 
Kertészeti Tanács alakul 

A kertgazdálkodásunk érdekeinek 
védelmére s termelésének fokozására 

földművelésügyi miniszter éleire 
hívta az Országos Kertgazdasági Ta-
nácsot. 

A Tanácsnak az lesz a célja, hogy 
az hazai és külföldi kertészeti tudo-
mányok felhasználásával egy virág-
zóbb kertgazdálkodást teremtsen. 

Anyakönyvi hírek 
Születés : Bartók Mátyás, Gyer-

gyádos Anna, Négyesi Ilona, Zöldi 
Eva, Sinka Mária, Horváth Magit, 
Balogh Mária, Mácsai László, Zöldi«» 
József, Weisz Julianna, Baranyai 
"mre, Malkócs Ilona. 

Házasság: Kovács István—Sán-
dor Ilona, ifj. Pálfi István—Pete 
Juliánná, Fövényesi Ferenc—Kovalik 
Katalin, ifj. Farsang József- Gera 
Margit, Erdőháti N. Sándor—Solti 
Zsuzsanna, ifj. Szilágyi József—Var 
ga Piroska, Zoó Lajos—Kotvics Te-
rézia, Szabó Pál—Szabó Zsuzsánna. 

Halálozás: Kánvási Julianna 10 
napos, Vecseri Dánielné Varga Anna 
48 éves, Fodor Lajos 65 éves, 
Frank József 80 éves, Balogh Mária 
2 napos, Barta Ilona 8 éves, Lantos 
Istvánné Briszticzki Vilmos 50 éves, 
Cseh István 7 hónapos, Szanda Já-
nos 51 éves, Gál Mií-.ály 76 éves, 
Varga Julianna 85, Tóth András 69, 
özv. Orosz Istvánné Balta Julianna 
69 éves, 

r SPORT ~| 
L A B D A R Ú G Á S 

[Még Gujddr csupaszív játéka 
sem segített! 

Hódmezővásárhelyt VAOS*-
Stentesí VAOS* 

5-3 (5:1) 
Kissé szeles időben futott ki a két 

csapat, hogy megmérkőzzék a zöld 
gyepen. Választásnál Vásárhelynek 
kedvez a szerencse és igy a szentesi 
Szabó széllel és nappal szemben in-
dítja el a labdát. Vásárhely már a 
2. percben megszerzi a vezetést, sőt 
10 perc múlva sarokrúgás után Mé-
szárost labdástól a hálóba nyomják. 
Dudás játékvezető sokszor tévesen 
ítélkezik. A játék tovább folyik és a 
24. percben Szabó 16 méteres sza-
badrúgását védi a vásárhelyi kapus. 
A 24. percben Mészárost érintve jut 
a labda a hálóba 3.0 I A 35. perc-
ben gyönyörű szentesi támadás után 
Szabó bombáját robinzonáddal védi 
a vásárhelyi kapus. A 38. percben 
és utána egy perc múlva Petrik 5:0-ra 
szaporitja a gólok számát. A közön-
ség méltatlankodik és az összeállítás-
ban látja a hibát. A 44. pereben \i-
vit a szentesi csapat, Szabó átadását 
Szemcrédi védhetetlenül bevágja 5:1. 

Szünet után a szentesi csapat szár-
nyakat kap és Gujdár csupasziv já-
téka magával ragadja a többieket is. 
Vásárhelyt most nagyo:; szoritják. A 
2. percben Szabót és Krétert a 16 
öson belül akasztják és a büntetőt 
Czibolya értékesiti : 5:2. A 35. perc-
ben Szabó eredményes 5:3. Néhány 
perc múlva Gujdár 30 méteres bom-
bája alig megy fölé. Vásárhely térfe-
lében ér véget a játék. 

A szentesi Vaosz a kétgólos vere-
ség dacárá sem játszott alárendelt 
szerepet, bár a védelem az első fél-
időben sokszor kihagyott. Mindamel-
lett elég jól látták el feladatukat. A 
kapuban Mészáros csillogtatta tudá-
sát és sok szép védést láttunk tőle. 
A fedezetsor csillaga Gujdár volt. 
A csatáriban a veitrán Czibolyát 
kell kiemelni, aki régi nagy napjaira 
emlékeztető játékkal mutatkozott be. 
Szabó sérülése ellenére is derekasan 
küzdött, gólja mesteri volt. Szeme-
rédit gólja dicséri, Kréter sokat küz-
dött, Vecserinek szokatlan volt a bal-
szélső posztja. 

A vásárhelyi együttesből a közép-
fedezet és a belső hármas tüntette 
ki magát. Darázs 

Csongr. Madisz—Szentesi Madisz 
4 : 2 (2 : 2) 

mezítlábas labdarugóbajnokság. 

Hentesek—Pincér-Zenészek 
5:3 (4:2) 

vál. 

A tegnap lejátszott Győri ETO — 
Szentesi Máv. mérkőzésről a szerúai 
számunkban számolunk be. 

uszAs 
Julius 5 és 6-án országos uszó-

kongresszus Szentesen. 

Nagy pike után a n?iokban ér-
keztek haza Lengyelországból a vas-
utas válogatott színeiben szereplő 
úszóink. Krakkóban, Rylomban, Poz • 
nanban és Varsóban vendégszerepel-
tek és mind a négy helyen nagy 
győzelmekkel szereztek hirnevet a 
magyar sportnak. A hét szentesi fiu 
nagyszerűen látta el feladatát és 
a legnagyobb elismerés illeti meg 
őket. A portya vezetője Takács Ist-

ván a következőket mondta : mMin-
denütt nagy szeretettel fogadtak ben-
nünket. A fiuk igazán kitettek ma-
gukért. Viselkedésükkel, fellépésükkel 
jó szolgálatott tettek a magyar sport-
nak. A lapok nagy és elismerő cik-
kekkel foglalkoztak velünk." 

Itt közöljük, hogy julius 5 és 6 
napján soha nem látott uszósereg-
szemle lesz a Sportuszodában Az 
Országos Uszókongresszus kerül maid 
lebonyolításra a vidék legjobbjainak 
és az olimpiára készülő magyar vá 
logatottnak résztvételével. Az országos" 
jelentőségű megmozdulás komoly erő-
próbát jelent majd ugy úszóink, mint 
a rendezőség számára. 

Birkózás 
Nagykőrösi Munkás S. E. -

Szentesi Máv SE 
8 : 9 

Részletes beszámolót szerdai szá-
munkban közlünk. 

O 
Budapest I. junius 24, 

7.30: Izraelita vallásos félóra. 8.00: 
Szórakoztató muzsika. 8 50: Boris 
Gerbatov. 9.00; A Rendőrzenekar ját-
szik. 12.15: Operettrészletek. 12 45 
Árva gyermekek között. 13.00: A há-
zi együttes játszik. 14.00: Hírek. 
14.10: Szentivání tiszta buza. 14 30; 
Burodin : Vonósnégyes. 15.00: Szö-
vetkezeti negyedóra. 16 00: Szom-
szédaink és mi. 16.15: A Zenemű-
vészek Szabad Szakszervezetének mű-
sora. 17.10: A MKP Párthiradója. 
17.30: A Hadifogoly Hiradó rádtó-
közl. 17.35: A Vöröskereszt közle-
ményei. 18 00: Dalok. 18.15: Mit 
üzen a rádió? 18 45: Világhiradó. 
19 00: Előadás a Stúdióban: Szent-
ivánéji álom. 21.20: Hangos Hiradó. 
21.40. Angol nyelvoktatás. 22.25: 
Suki Tóni cigányzenekara. 23 00: 
Beethoven müveiből. 

Hirdetmény 
Az erdőgazdaságokban fizethető 

munkabéreket a Földmivelésügyi 
Miniszier Úr 171.100 1947. számú 
rendeletével módosította. 

Felhívom az érdekelteket, hogy 
az érvényes erdőgazdasági munka-
bérek tájékoztatását a gazdasági 
felügyelőségen és a gazdasági mun-
kaközvetítő irodában (Ady Endae u 
2 ) kaphatók. 

Polgármester 

Felhívás 
Felhívom a gazdaközönség figyel-

mét, hogy a honvédkincstár a közel-
jövőben havi 2 q I. o. rétiszéria ter-
mészetbeni fizetés ellenében lovakat 
fog bérbeadni. Ezen lovak előjegyzé-
sére a városháza 28. számú (gazda-
sági hivatal) helyiségben lehet jelent-
kezni, ahol bővebo felvilágosítás 
megtudható. 

Az előjegyzést junius hó 28-ig 
lehet eszközölni. 
784. Polgármester 

Hirdetmény 
A 170 400/1947. F. M. sz. rende-

lettel megállapított kertészeli munka-
béreket a 171.000/1947. F. M. sz 
rendelet módosította. 

Felhívom az érdekelteket, hogy az 
1947. évre érvényes kertészeti munka-
bérekről tájékoztatást a gazdasági 
felügyelőségeken és a gazdasági 
munkaközvetítő irodában (Ady End-
re-u. 2.) kaphatunk. 
786 Polgármester 

Főszerkesztői Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke FereaC. 

Felelős kiadó: Nagy MihAly. 
Nyomta a . B a r á t s á g " nyomda 

Felelős nyomdavezető: Csernus L. Imre 




