
Szentes, 1947. július 17. Csütörtök 
Ara 40 fillér. LXXVII. évfolyam, 160. 

ftdflzetésl dl) 
ÍQU h ó n a p r a 

10 f o r i n t . 
TEl EFON : 301 SE. SZENTESI LAP Keretes- ás apró-

hirdetések árs ia 
bás szerint. 
TELEFONI 301 sz. 

Megjelenik hétfő kivételével 
«linden nap a reggeli órákban. Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

R Vita margójára 
Szomorúan tapasztaljuk, ha a vi-

déki lapokat tanulmányozzuk, hogy 
a szociáldemokrata és kommunista 
álláspont a stAtusrcndezés kérdésé-
ben összeütközött és hosszadalmas 
vitákat eredményezett a munkáspárti 
lapokon keresztül. A legszomorúbb ; 
az, amit itt heiyi viszonylatban is » 
tapasztalunk, nevezetein, hogy a \ 
Magyar Alföld ingerlékenységében j 
és idegességében annyira fölfujta tár \ 
gyilagos bírálatunkat, hogy a vita j 
ma már — mondhatjuk — tengeri i 
kígyóvá nőtt. 

Részünkről utoljára szólunk hozzá i 
ahhoz a mindenképpen áldatlan vi- f 
tához, amelyet a oelügyi kormány-
zat — vitán felül rosszul megoldott 

Letartóztatták Maniut, 
a román Parasztpárt vezérét 

A román rádió tegnap reggel műsorát megszakítva, rendkívüli hírben 
kö/ölte, hogy Maniu Gyulát, a román Nemzeti Parasztpárt vezérét, a ro-
mán államvédelmi szervek népellenes bűncselekmény miatt letartóztatták. 
A hirek s érint Mainu ki akart menekülni az országból, de Bukaresttől 40 
l'ilóméterre. amint éppen vonatra akart szállni, elfogták. Ezenkívül letartóz-
tatták még a román Parasztpárt alelnökét és főtitkárát is. 

Itt az új uagyondézsma 
Most hozták nyilvánosságra az új 

vagyondézsmát* és a vagyon sza-
- státusrendezése okozott. Nyíltan } d é z s m a adókulcsát Az új 
megmondjuk: egy percig sem gon- ! ? d t f k a t a " 8 u s z t l ! s 't\ol> »jav« rész-
dolunk arra, ho*y Rajk László, ez j , e tbbef l J 1 * ' ™ a k.e,i J ™ nJ 
a kiváló ma»xista rosszat akart volna ! a z o k ? a k ' a k , k n - e k 1 9 4 7 . í 3 n u á r e i s ö 

a kisfizetésű, alsóbb kategóriában í 
lévő dolgozóknak. Azt azonban a ! 
kommunista lapok is elismerik, hogy ; 
a státusrendezés első fázisaként a i 
magasabb osztályokban lévő közal- I 
kalmazottak ügyét rendezték, mig az j 
altiszteké és szegCdményes alkalma 
zottaké most áll kimunkálás alatt. 
Mi szociáldemokraták fordított sor-
rendet tartottunk volna helyesebb-
nek. Nem helyes azou kivül az sem, 
hogy a belügyi kormányzat nem 
hallgatta meg az illetékes szakszer- | 
vezet álláspontját 

Leszögezzük, hogy mindenkor a \ 
munkásegység alapján állunk, de j 
felment bennünket az általunk be- » 
tartott munkástestvéri hang haszná- ; 
lata alól az a támadás, amelyet a 
Magyar Alföld a szociáldemokrata 
igazságügyniinísztérium és iparügyi 
minisztérium ellen intézett. Az ipar-
ügyi minisztériumról tegnap szólot-
tunk. A Magyar Alföld azt állitja, 
hogy a Ries István elvtáis vezetése í 
alatt lévő igazságügyi hatóságok nem 
csinálnak mást, mint felmentéseket • 
hoznak fasiszta bűnösöknek. Az igaz- ! 
ságügyi hatóságok működését mi i 
sem tartjuk túlságosan megnyugta 

napján meglévő osztatlan tiszta va-
gyonuk értéke 75 ezer forintot meg-
haladja. Ezek a kategóriák a ren-
delettervezet szerint a következő 
adókulcs szerint fognak adózni: 

Ha a dézsma alapja 75 ezer fo-
rintot meghaladja, de 85 ezer fo-
fintnál nem több, akkor az egyszeri 
vagyondéizma kulcsa 6 5%, 85 ezer 
100.000 ezer forint között 7%. S 
így halad tovább fokozatosan, mfg 
egy millió forint fölött az egyszeri 
vagyondézsma 25%. 

Egyszeri vagyonszaporulati dézs-
mát kötelesek fizetni azok azok a 
vagyondézsma fizetésére kötelezettek 
akiknél az 1939. évi december 31-én 
meglevő vagyonnal szemben 1947 
január 1-én 50 ezer forintot meg-
haladó vagyon szaporulat jelentke-
zett, ennek 50 ezer forintot mégha 
ladó része után. A kezdődő vagyon-
nak pengőről, forintra való átszámí-
tására négyszeres szorzószámot kell 
alkalmazni. A vagyonszaporulati 
dézsma kulcsa, ha a dézsma alapján 
a százezer forintot nem haladja meg 
25 százalék, 1 0 0 - 200.000 forint 
között 30 százalék stb. A vagyon-
dézmáról és a vagyoni szaporulati 
dézsma összegéről fizetési megha-
gyással fogják értesíteni az illetékes 
adózókat. 

Ujabb tűzesetek 
Budapesten 

Kedden délelőtt az István-telki fő-
műhelyben több olajjal teli tartály-

; kocsi kigyulladt. A hivatalos rendőri 
| vizsgálat megállapította, hogy próba-

szabotázsról van szó, amelynek 
; célja a károkozáson tul, elsősorban 
| pánik keltés volt. Végeredményben 
I megállapították, hogy a tüzeset a 
! hetek óta folyó szabotázs cselek-

mény sorozat egyik részének tekint-
hető. A nyomozás teljes erővel 
folyik. 

A XI. kerületben lévő Linum tex-
tilgyár 25 méteres kéménye hétfőn 
délután felrobbant. A robbanás kö-
vetkeztében több munkás megsebe-
sült. A vizsgálat folyik. 

A szociáldemokrata nők 
megmozdulása 

Hadifoglyaink megsegítésébe az . határozták, hogy a vásár alkalmával 
állami szervek mellett a társadalom- I 19, 20 és 21-én a vásár területén 
nak is be kell kapcsolódnia. Hosszú | g y ű j t é s t rendeznek hadifoglyaink 

Az ausztriai szovjet 
főparancsnok nem tartfa 
törvényszerűnek 

a % osztrák—amerikai 
egyezményt 

Az ausztriai szovjet főparancsnok 
> átiratot intézett az osztrák köztár-
| saság elnökéhez, amelyben közli, 

hogy a junius 25 én megkötött 
osztrák—amerikai segélyegyezményt 
nem fogadja el törvényszerűnek és 
magára néive kötelezőnek, mert ez 

í az egyezmény veszélyezteti Ausztria 
függetlenségét. 

évek távolléte kizökkentette ezeket 
az embereket az itthoni munkából 
és úgyszólván mindent elülről kell 
kezdeniök. Ehhez az újrakezdéshez 

tónak és ezt a véleményét már Ries i támogatásra van szükség s e támo-
, gatásban a társadalom azon rétegei-
! nek segítségére is szükség van, akik 

át tudják érezni a hazatért hadifog-
lyok helyzetét. 

E szempontot tartották szem előtt 

elvtárs is nem egy izben kifejtette. 
Ám ezekért ne merészelje senki sem 
— a jelenleg fennálló törvények is-
meretében (befolyásmentes biróság 
stb.) — a Szociáldemokrata Párt fő-
titkárhelyettesét, a magyar munkás 
mozgalom egyik legértékesebb leg- a szociáldemokrata nők, mikor el-
komolyabb értékű harcosát besározni. 1 

A Magyar Alföld esetleg helyezked 
het arra az álláspontra, hogy a hi-
dakat Gerő Ernő építette fel, viszont 
az igazságügyi hatóságok gyakran 
valóban demokrácia ellenes ítéletei 
nem a szakminisztérium élén álló 
Ries elvtárs „munkája". 

Ha azonban a Magyar Alföld kí-
váncsi annak a NOT tanácsvezető-
nek pártállására, aki az utolsó év 
legmegdöbbentőbb felmentéseit, ité-
letleszállitásait hozta és akit Ries 
elvtársnak végül is nagy harcok árán 
sikerült a NOT-ból eltávolíttatni, is-
mételjük, ha ennek a NOT tanács-
elnöknek pártállására kíváncsi eset-
leg a Magyar Alföld: készséggel 

szolgálunk vele. És mégis, tessék 
megmutatni azt a szociáldemokrata 
sajtóorgánumot, amelyik ennek a 
tanácselnöknek demokráciaellenes Íté-
leteit a Magyar Kommunista Párt 
számlájára irta volna. 

Végül rendkívül elhibázottnak tart-
juk egyes kommunista lapoknak azt 
az eljárását, amellyel burkoltan azzal 
vádolják a Szociáldemokrata Pártot, 
hogy „a választási szövetség pajzsa 
mögé bújva" ereget nyilakat a másik 
párt felé. Ennek a képtelen állitás-
nak perrendszerü cáfolata már nem 
is tartozik a nyilvánosság elé. 

javára. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy a 

sajnos gyakori gyűjtések a társa-
dalom áldozatkészségét már nagyon 
is igénybevették, de mindenkinek 
tisztában kell lennie azzal, hogy e 
kérdésben tönkretett országunknak 
a társadalom segítségére van szük-
sége. A hadifoglyok fogadásánál 
bárki meggyőződhetett arról, hogy 
minden ellenkező hírverés dacára, 
valamennyi befolyt fillért a hadifog-
lyok megsegítésére fordították. Bízunk 
abban, hogy a szociáldemokrata nők 
megmozdulását mindenki megértés-
sel fogja pártolni, hiszen saját gyer-
mekeinken, testvéreinken, rokonain-
kon és ismerőseinken segítünk fillé-
reinkkel. 

Mindenki előtt v i l á g o s az, 
hogy a hadifogoly fogadó bizottság 
ténykedése csnpán annak a szere-
tetnek a megnyilvánulása, amellyel 
véreinket a viszontlátáskor keblünkre 
öleljük. Ezen túlmenően kell a tár-
sadalom szeme»' előtt lebegni annak, 
hogy a fáradságukat kipihent hadi-
foglyoknak egy kis anyagi támoga-
tást juttathassunk. 

Egyetlen szuper-atom-
bomba elpusztítaná 

. Párizst 
Uj Mexikó sivatagjában atom-

bomba-kisérlet zajlott le. Ez alka-
lommal a szuper atombombát pró-
próbálták ki. A hirek szerint több, 
mint 16 kilométeres körzetben a leg-
erősebb romboló hatást fejtette ki a 
legújabb atombomba. Állítólag a 
szuper-atombomba olyan nagy vá-
ros elpusztítására is alkalmas, mint 
Párizs, vagy Róma. 

Marólúgot ivott, 
meghalt 

Julius 14-én beszállították a köz-
kórházba a mentők Takács Ferenc-
nél, aki marólúgot ivott. A hozzá-
tartozók az öngyilkosságot csak ké-
sőn vették észre, igy a marólúg 
hatása teljes volt. A kórházban már 
nem tudtak rajta segiteni, igy tegnap 
reggelre meghalt. 



Letartóztatták 
Sárosi Bélát Genfben 

Összetörte Nagy Ferenc gépkocsiját 

Nagy Ferenc gépkocsija ismét az 
érdeklődés középpontjába k e r ü l t . 
Nagy Ferenc még mindig magyar 
rendszámot viselő kocsiját Sárosi 
Bélának, az időközben feloszlatott 
genfi magyar segélybizottság volt 
titkárának gondjaira bizta. 

Genf egyik legforgalmasabb pont-
ján a gépkocsi összeütközött egy 

autóval. Sárosi ahelyett, hogy meg-
állt volna, teljes gázzal kapcsolt és 
menekülni igyekezett. Egy kanyaro-
dónál elvesztette uralmát a gép fö-
lött, nekiment egy utcai fagylaltárus 
bódéjának, azt izzé-porrá törte és 
egv kőpadon fennakad». 

Á rendőrség Sárosit letartóztatta 
mert kiderült, hogy erősen ittas volt» 

A szentesi cserkészek 
tábori élete 

A vidéki kereskedelem 
súlyos panaszai 

A szentesi cserkészek szerencsésen 
megérkeztek Matrafüredre. Szombatra 
virradó éjszaka hagyták el a fiúk 
otthonukat egy tehervagonban, hogy 
világot lássanak és igazi cserkész 
életet élhessenek. Az utazás kényel-
mes volt. A sok csomag eiienére 
még alvásra is jutott hely, az ébren 
lévők szórakoztatásárói pedig egy 
Muki nevű kutya gondoskodott. 

Az utazást illetőleg sokat köszön-
hetünk a MÁV-nak. Pl. az utazási 
kedvezményt, a kényelmes vonatot 
és azt, hogy Ujszászon elfelejtettek 
bennünkat átkapcsolni a helyes vo-
natra, amely következményeképpen 
felejthetetlen élménysorozatban volt 
részünk. 

Az elmaradt átkapcsolás miatt 
egy fiú lemaradt itt a vonatról, ő a 
vagonból kiszállva várta az átkap-
csolást és az orra elől elszaladt a 
kocsi. Ez a .szegény" lemaradt fiú 
két órával hamarábó érkezett meg 
a következő átszíllóhelyre, mint mi 
vagonosok. Igy fest az amikor egy 
cserkész lemarad a vonatról. 

A műsoron kivüli utazás folytán 
még cifrább dolgok is történtek. 
Körülbelül 4 óra kéféssel érkeztünk 
meg Gyöngyösre. Innen kisvonattal 
akartunk tovább menni, de már csak 
egy negyedóra volt hátra az utolsó 
mátrafüredi kisvonat indulásáig. Vil-
lámgyorsan kirakodtunk és elindul-
tunk a kisvasút állomására. Amikor 
a felmerésünkkel begördültünk a 
kisvasút már a kanyatban pöfögött, 
mivel nem akartunk az aszfalton tá-
bort verni, azért kísérleteket teltünk 
a kisvonat megállítására. Azonban a 
vonat vezetősége erről hallani sem 

akart. Hosszú szellemi és már majd-
nem testi tusa keletkezett, amíg vé 
gfll ráálltak arra, hogy egy negyed-
órát rnég várjanak és ha az alatt 
be tudunk pakolni, akkor elvisznek, 
ha nem akkor itt hagynak és pec-
hünk lesz. 

Ekkor olyan gyors pakolás követ-
kezett, amelyet még a legöregebb 
táborozók sem .pipáltak". Csorgott 
a verejték, lihegett a mell, feszült az 
izom, a mázsás ládák szinte repül-
tek a levegőben. A nagyok komoly 
terheltet, a kicsik apróságokat cipel-
tek, mindenki dolgozott a közös-
ségért és míg a na<?y vagonba fél 
napig tartott a bepakolás, addig a 
kisvonatban már helyet foglaltunk, 
még a negyedóra letelte előtt. 

Edéig pompás időnk volt. De 
amikor a kisvonatból kiszáltunk, ak 
kor megeredt az eső. Ennek ellenére 
hamarosan kifeszültek a sátrak a 
hegy lábánál csobogó patak mentén 
elterülő erdőségben. A háromheti 
élelmünket is sikerült megmenteni 
az elázástól a szakács lóváiétele ál-
tal. Tudniillik a szerzett lovaskoc i-
ban amellyel az élelmiszert hoztuk 
ő töltötte be a ló szerepet., mlg a 
tábor a toló, illetve fékező erőt kép-
viselte. Sikerült bőrig elázni, de a 
vízhatlan sátorban hamar száraz 
hálóruhát váltottunk. Azután elalud-
tak a pislákoló viharlámpák. Csönd 
lett. Csak a patak halk csobogása 
és az ejjeli őrök lépéseinek nesze 
hallatszott. A tábor a jó munka 
utáni édes álomba merült. És ezen 
az éjszakán három heti boldog nya-
ralásról álmodtak a fiúk. 

Baranyai István. 

B A R A T S A G - M 
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Király bolondja 
Főszérepben: MICHELE SIMON 

Világhírű sláger film. Végigkacagja az előadást, ha ezt a filmet 
megnézi. A legjobb zenés vigjáték. 

Legújabb magyar hiradó 

Előadások kezdete hétköznap: l / i 7. V* 9. vasárnap V* 5. V* 7, V« 9. 

Felhívás 
Felhívom a lótulajdonosok figyel-

mét, hogy akinek eladásra szánt 
lova van, folyó hó 18-án a szentesi 
országos vásáron működő lóértéke 
sitő Szövetkezet bizottsága elé ál-
lítsa elő. 
873. Polgármester. 

evei, 

tanít: a 

SZENTESI I 
LAP! 

A KOKSz vasárnap délelőtt tar-
totta meg Szegeden a délvidéki ka 
marakerületi nagyválasztmány első 
ülését. Az ülésen megjelent a köz-
pon részéről Komadinovics István 
elvtárs szervező titkár, a szegedi 
Kamara részéről dr. Ikrényi Bertaian, 
továbbá Szentes, Mindszent, Bíja, 
Békéscsaba, Bácsalmás és Vésztő 
kereskedőinek képviselői. A választ-
mány az országos titkár javaslatára 
egyhangúlag Lucs Ferencet, a sze-
gedi kereskedelmi testület elnökét és 
a KOKSz társelnökét választotta meg 
a kerületi szervezet elnökévé. 

Ezután dr. Ikrényi Bertalan tartott 
eiőadast az áruellátás, hitelellátás, a 
háziiparés kereskedelem kapcsolatai-
nak, a kereskedők biztosításának és 
az árubeszerzési költségek kalkulá-
cióba való állításának kérdéseiről. 

Súlyosan kritizálta a Jelen 
fennálló centralizációs áru-
elosztási rendszert, amely a 
vidéki kereskedelmet hát-

térbe szorítja. 
A hitelellátás kérdésében az egyes 
vidéki KOKSz kirendeltségek írásban 
adják be véleményüket a központ-
hoz. A kereskedő biztosítását nem 
végezheti s ima MABI, sem az OTI, 
ehhez külön, önálló biztosító intéze-
tet keli létesíteni. 

Az adóügyi kérdések után Koma-
dinovics elvtárs beszéit a vidéki ke-
reskedelem helyzetéről. Hangsúlyozta: 
tűrhetetlen álíapo?, hogy 

a kereskedőt a bruttó forga-

lom a l a p j á n adóztatják 
meg. 

A magyar kereskedők a felszabadu-
lás óta bebizonyították, hogy hasz-
nos pillérei a demokráciának, s a 
költségvetés több mint 37 százaié-
kár vállalták adótehernek Remény 
van rá, hogy a bankok államosítá-
sával a kiskereskedők megfelelő hi-
telhez jutnak. A felszólalások során 
a kiskereskedők kiemelték a vidéki 
üzletember hátrányos helyzetét a fő-
városival szemben, aminek az a kö-
vetkezménye, hogy a kevesebb jöve-
delemmel rendelkező vidéki dolgozó 
sokkal drágábban jut áruhoz. Ugyan-
akkor nem engedélyezik, hogy a vi-
déki kereskedő legalább 2—3 száza-
lékot hozzászámítson cikkeinek árá-
hoz a sokkal többet kitevő utazási 
költség címén. 

Komadinovics elvtárs meg-
ígérte, hogy a sérelmekről 
jelentést tesz a központban 
és azoknak sürgős elintézé 

sét szorgalmazza 
Végül bejelentette, hogy a KOKSz 
augusztus 15 , 16. és 17. napjain 
Miskolcon tartja országos kongresz-
szusát. Az értekezlet különös jelen-
tősége, hogy 

Rónai Sándor elvtárs 
kereskedelemügyi miniszter itt szá-
mol be először a magyar gazdasági 
élet jövőjének szempontjából oly 
fontos moszkvai tárgyalásainak ered-
ményérő). 

Értesítjük t. Üzletfeleinket, hogy 

Hpponyi-tér 31 sz, magtárunkban 
mindenféle gabonát« olajos- és mezőgaz-

dasági magvakat vásárolunk 
Mindenkori legkedvezőbb feltételek I 

Lenszaimát is veixQnk. KöEciönzi&Kok kaphatók. 
Szántó Andor és Váradi László 

gabona-, termér.y- és magkereskedő 

Néhány szót 

a piacról 
A mult hetekben hallottam az 

egyik hetipiacos napon amint több 
termelő, zöldség és gyümölcs árus 
panaszkodott, hogy ö bizony a kö-
vetkező piacon már nem hoz fel 
semmit. Ebben a forró napsüiésben 
összefonnyad minden zöldségféle — 
mondja az egyik. Legalább hűs ár-
nyat adó fák lennének itt — toldja 
meg a másik. 

Ebben a pillanatban egy teherautó 
jön, nagy ¡poruszályt vonva maga 
után az egyik utcából. Na erre az-
tán még inkább rákezdik az árusok 
Szidják a kerekét, amiért porol. 

F I G Y E L E M ! 
A Szociáldemokrata Párt 
szentesi szervezetének női 
csoportja vasárnap délután 
6 órai kérdettél 

fagylalt délutánt 
rendez, melyre társadalmi 
különbség nélkül szere-
tettel hívja és várja vá-
rosunk dolgozó nőit a 

v e z e t ő s é g . 

Valljuk meg, nagyon igazuk van. 
Azon a forró naptüzés^n a zöldség-
félék valóban elfonnyadnak. Ez az 
e«yik. A másik pedig az, hogy a 
zöldség és gyümölcspiac mellett egy 
nagyon forgalmas és tegyük hozzá 
— poros ut vezet. A járművek nyo-
mán felszálló por mind a zöldsé-
gekre és gyümölcsökre telepszik le. 
Ez pedig közegészség megóvásával 
ellenkézik. Ezen sürgősen segíteni 
kell. Az orvoslás igen egyszerű: 
fordítsák meg a piacot. Menjenek a 
gyümölcs és zöldségárusok az ócs-
kások helyére, az ócskások pedig 
áruljanak a zöldségesek helyén. 

Kérjük az illetékeseket, jöjjenek 
ki a vásártérre, győződjenek meg 
személyesen mindezekről és intéz-
kedjenek a legrövidebb időn belül. 

Párthfrek 
Pénteken. 18-án d. u. fél 8 óra-

kor pártest. Közellátási kérdések. 
Előadó: Magony Imre. 

Folyó hó 17-én csütörtökön este 
7 órakor a Kunfi Gárda összejöve-
telt tart a Kossuth-utca 26 szám 
alatti székházban. Kérjük a tagok 
pontos megjelenését. 

Borbély berendelés 
van eladó Nagy Sándor utca M. 



Mühelylátogatás 
A bognár 

M a J ú l i u s 17. Rom. kai. Elek 
protestáns Elek. 

Vízállásjelentés: Tisza 0.167. Kurca 300 
Hőmérséklet. - f 19 fok. 
kfójárásjalentés : Mérsékelt szél, helyen-

ként zivatar. A hőmérséklet emelkedik, 
Ügyeletes gyógyszertárak, július 12— 

18-ig Kerekes—Torday. . 

Barátság Mozgó: Király bolondja. 
Szabadság Mozgó: Akiket nem le-

het leigázni. (Ketten egy jeggyel). 

— A Szentesi Lap hadifogoly-
szolgálata. A tegnapi napon Ke-
resztes Nagy Sándor Bátthyányi-u. 
8 sz. alá érkezett haza a hadifog-
ságból. Hirt hozott Páifi Zoltán ka-
détról. Szilágyi Kálmán Debrecenbe 
érkezett. Néhány napon belül ö is 
megjön. 

— Augusztusban 12 millió mé-
ter pamurszövet, 850 ezer méter 
gyapjúszövet és 600 ezer méter mű-
selyem kerül piacra. 

— Vásár Szentesen. Holnap ál-
lalvásár, holnapután pedig országos 
kirakodó vásár lesz Szentesen. 

— Az angol Kommunista Párt 
nyilvános propaganda hadjáralot kez-
dett a brit kormány Marshali politi-
kája ellen. 

— Az orvosok szakszervezete 
értesiti a szakszervezet területén lakó 
orvostanhallgatókat hogy a Szegedi 
orvosok szabad szakszervezete bi-
zonyos számú szegény sorsú orvos-
tanhallgatót ingyefi lakás és ellátás 
melleit el tud helyezni. Az orvosok 
szakszervezete felhivja azokat a sze-
génysorsu orvostanhallgatókat, akik 
ezt a kedvezményt igénybe akarják 
venni vagyoni viszonyaikat és szoci-
ális körülményeiket tartalmazó iga-
zolásukkal az O. T. I. főorvosi hiva-
talában déielőtt 8—15 óra között 
jelentkezzenek. 

Ország - Világ 
Sulyok és Pfeifer visszavételét 

követelte a Kisgazdapárt jobbszárnya. 

A jövő hét végén feloszlatják a 
nemzetgyűlést. 

Szakasits Árpád elvtárs rövidesen 
elhagyja a kórházat. 

Huszonkétezer magyar él Bajor-
országban. 

Másfél év múlva kivonják az ame-
rikai csapatokat Németországból. 

Görögországban újabb ezerhatszáz 
letartóztatás történt. A görög nép-
hadsereg Janinál fenyegeti. 

Az utolsó magyar hadifogoly is 
hazatért Jugoszláviából. 

Százezerrel több nő él Pesten, 
mint férfi. 

Szociáldemokrata indítványra a 
munkásság védelme alá helyezik a 
budapesti gyárakat. 

—Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23.$ 

• Most valóban nagyon találó a 
„Mühelylátogatás" cim, mert amikor 
felkerestük F. A. bognár mester elv-
társunkat, valóban csak a műhelyt 
tekinthetjük meg, amelyben munka 
nem folyik. Annái is inkább feltűnő 
ez a kényszerű tétlenség, mivel jól 

•tudjuk, hogy normális viszonyok 
között éppen ez a legnagyobb mun-
kaideje a bognáriparosoknak. Elv-
társunk ugyiátszik kitalálja a gondo-
latunkat, mert már kész is a magva 
rázattal: 

— Bizony a mi szakmánkban nem 
sok munka van, sőt csaknem telje-
sen munka nélkül állunk, jóllehet 
most volna a mi idényünk. Ha mi, 
bognárok most nem dolgozhatunk, 
elesünk az egész évi megélhetéshez 
szükséges keresettől. így azután örü-
lünk, ha el tudunk helyezkedni az 
aratási, illetve cséplési munkáknál, 
mert ha nem mennénk el, egész év-
ben kenyér nélkül maradna az egész 
család. 

Kérdésünkre válaszolva a követ-
kezőket mondja : 

— A munkanélküliségnek több 
oka is van, mégpedig igen súlyo-
sak. Először is le kell szögeznem, 
hogy a bognáripar lelke a kőrisfa. 
Ezt pedig nagyon nehezen tudunk 
kapni, hogy miért, azt nem tudom. 
Igaz ugyan, hogy két héttel ezelőtt 
egy vidéki szállító felajánlott két 
vaggon kőrisfát, azonban egyikünk 
sem tudott venni belőle, mert nem 
rendelkeztünk még a legcsekélyebb 
tőkével sem. így azután még ha 
lenne munka, azt sem tudnánk el-
vállalni anyaghiány miatt, de nem is 
dolgoztatnak a gazdálkodók. 

A gazdálkodók nem ludják meg-
fizetni a megállapított munka- és 

Búzát vont el 
a közellátástól 
A városi közellátási hivatal feljelen-

tést tett Varga János Temető u. 28 
szám alatti gazdálkodó ellen, aki 
beszolgáltatási kötelezettségének egy-
általán nem tett eleget. Gazdasági 
rendőrség nyomozó közegei a nyo-
mozás során megállapították, Varga 
Jánosnak az elmúlt évben 28 méter-
mázsa búzatermése volt, ebből 13 
métermázsával nem tudott elszámolni. 

Tehát nyilvánvaló, hogy elvonta a 
közeMátástól. Védekezése szerint a 
hiányzó búzamennyiséget nem el-
feketézte, hanem egyéb terményért 
cserélte el, melyet jószágállományá-
val megetetett. Azonban nem tudja 
igazolni, hogy mikor, kitől mennyi 
gabonát cse élt. 

A gazdasági rendőrség megindi-
otta ellene az eljárást. 

Berbes János énekel 
a Barátság moziban 
A Barátság Mozgószinház újabb 

szórakoztatással akar kedveskedni 
közönségének. Sikerült lekötni három 
napos szereplésre Berkes János elv-
társat a szegedi állami opera tagját, 
aki szabadságát tölti Szentesen. A 
péntek, szombat és vasárnapi műsor 

anyagdijakat. Mig a békeévekben 
100—140 pengőért tudtunk venni 
kőrisfát, addig ma ugyanannyi meny-
nyiségü anyagot 800 forintért kap-
nánk. így nem tudunk a mezőgaz-
daságnak ugy dolgozni, hogy az neki 
megfizethető legyen. Ezért állunk itt 
tétlenségre kárhoztatva a legnagyobb 
munkaidő alatt. Természetes, hogy 
ezzel szemben az adót és a többi 
terheket éppen ugy kell vállalnunk^ 
mintha a legserényebben dolgoznánk. 
Nagyon n e h é z viszonyok között 
élünk. Bizony sok iparostársamnak 
kiesik kezéből a szerszám, ha nem 
segítenek rajtunk. 

Ilyen körülmények között segéde-
ket egyáltalán nem tudunk foglalkoz-
tatni s igy azok kontárkodni kény-
telenek. Ami a legszomorúbb, az 
utánpótlás sincs biztosítva, mert ta-
noncot nem vagyunk képesek fel-
venni. Az egész városban mindössze 
4 bognártanonc van. Ha mi kiöreg-
szünk, akkor nem lesz, aki az ipa-
runkat továbbviszi. 

Bizony nagyon megfontolandó és 
komoly dolgok ezek. Mi azonban 
megnyugtatjuk elvtársunkat, hogy a 
bognáripar nincs halálraitélve. A 
Szociáldemokrata Párt a kisiparosok 
érdekeiért is küzd s a hároméves 
terv, mely minden dolgozónak jobb 
megélhetési biztosit, a kisiparosok 
életnívóját is fel fogja emelni, hogy 
emberibb életet élhessenek. Megfog-
juk valósítani a kisiparosok szociá-
lis felemelkedését s ezáltal boldog 
családi otthont szerzünk nekik. Persze 
ehhez szükséges, hogy erős hittel 
bízzunk benne, s hogy minden szo-
ciáldemokrata összefogjon az igaz 
ügy minél hamarabbi megvalósítá-
sára. (—mati—) 

keretében Gábor Pista kíséretével a 
magyar nóták legszebbjeivel- fogja 
szórakoztatni hallgatóságát. 

Berkes János városunk szülötte, 
kinek csengő tenorját már nagyon 
sok jótékonycélú előadáról és dalest-
ről ismerjük. A slágerek kártékony 
inváziója után jól fog esni, hogy a 
tiszta művészetet élvezhetjük pár es-
tén keresztül. Nem akarunk a rek-
lámozás elcsépelt fogásával élni, 
hiszen Berkes Jánost városszerte is-
merik s aki teheti, meg fogja hall-
gatni szereplését mert tudja, hogy 
művészi élményben lesz része. 

Felhívás 
Felhívom a kúttársaság elnökét, 

hogy a társasági tagok vízhaszná-
latát szigorúan ellenőrizzék. A tagok 
csak annyi vizet használhatnak, 
amennyit az engedélyokirat megje-
lölt. Evégből elrendelem és a kút-
társasági elnököket kötelezem, hogy 
az egyes társasági tagok becsatla-
kozásánál a közterületen szabályozó 
szelepeket 14 napon belül szereljék 
fel és azt az engedélyezett vízmeny-
nyiségnek szabályozzák le. Ugy a 
szabályzószelepek felszerelését, mint 
a vízhasználatot ellenőrizni fogom 
és szabálytalanság esetén — tekin-
tettel a nagyfokú vízhiányra — a 
legszigorúbb megtorlást fogom al-
kalmazni. 

Iparos hirek 
Az Ipartestület jegyzői hivatala 

értesíti a cipész szakosztály Ragjait, 
hogy részükre julius 17-én, csütör-
tök délután 7 órakor az Ipartestü-
letnél gyűlés lesz, talpalási utalvány 
osztás, Szeg és böranyag ügyben. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala 
értesíti a férfi és nőiszabó iparo-
sokat, hogy részükre a kiutalt béllés 
anyag megérkezett. Átvehető péntek, 
szombat és hétfőn Horváth Kossuth-
téri kereskedőnél. Aki a fenti 3 na-
pon a részére kiirt anyagot nem 
veszi át, azt az anyagról lemondott-
nak tekinti a sz. o. és azt másnak 
adja ki. 

Az Ipartestület elnöksége értesíti 
az iparos és kereskedő társadalmat, 
hogy f. évi julius hó 20-án, vasár-
nap d. e. 9 órakor az Ipartestület-
nél »vármegyei IPOk kamamarai* 
nap és közös „nagygyűlés* lesz. 
Felkérjük úgy a kereskedő, mint 
iparos társadalmat, hogy ez alka-
lommal minél számosabban jelen-
jenek meg, s panaszaikat a szak-
osztályok feltétlen írásban is hozzák 
magukkal. A gyűlésen résztvesz a 
helyi iparhatóságokon, adóhivatal, 
közellátási felügyelőségen; OTI-n kí-
vül a környék városok iparosai és 
kereskedői is továbbá Gesztesi Jenő 
IPOK. min. biztos, dr. Szeghalmi 
László IPOK igazgató, dr. Demény 
Alajos kamarai főtitkár, dr. Lehel 
Pál és dr. Lengyel István kamarai 
titkárok, valamint Nádor Jenő KOKSz 
titkár. Pontos megjelenést kérünk. 

Értesíti az Ipartestület jegyzői hi-
vatala a mestervizsgára jelentkezet-
teket, hogy a mestervizsga napja: 
julius 28 án hétfőn lesz. Aki még 
nem jelentkezett kérvényst mielőbb 
küldje be a szegedi Iparkamarához, 
és ezen szándékát jelentse az Ipar-
testület hivatalában is. 

Mosószappan kiutalás végett az 
érdekelt szakmák sürgősen jelent-
kezzenek az Ipartestület jegyzői hi-
vatalában. Ugyanis a fodrászok nem 
nem vették át kiuialásukat és ezért 
felesleg mutatkozik. 

A váratlan csapástól lesújtva, 
mélységes fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett jó feleségem, felejt-
hetetlen leányunk, kedves testvé-
rünk. jóságos nevelőanyánk, sógor-
nőnk és jó rokonunk: 

Takács Sándorné 
P e n g ő E s z t e r 

szorgalmas munkában töltött élete 
37-ik. házassága második évében 
két napi súlyos szenvedés után I. 
hó 16-án osendesen elhunyt. 

Drága halottunkat folyó hó 18-án 
péntek délután 4 órakor kisérjük 
örök pihenőhelyére a ref. közi.pte-
mető haloUasházátóJ a ref. egyház 
gyászszertartása után a Szeder te-
metőbe. 

D r á g a emlékedet őrzi 
örökké tar tó szeretetünk I 

S/entes. 1947. évi julius 17-én. 

A gyászoló család 

Lakás : Bercsényi-u. 104. 

Julius 18 án, pénteken Q (f f 10 f I a pártszékházban 
este fél 8 órai k e z d e t t e l r ^ ^ l G i i l (Ko««.t»i.u.as.) 

A közellátási kérdésekről. Előadó: Magony Imre. 



OH | AZQK A VARJAK 
Egyes pesszimista tudósok állítása 

szerint az egész világ visszafejlődik 
s már a dekadencia jele a techni-
kának ez a hatalmas kifejlődése, 
mely az elsüllyedt világok élőlénye-
inél is megvolt, sőt lehet, hogy na-
gyobb mértékben. Ez a hypotézis 
felveti azt a gondolatot is, hogy az 
állatok valamikor értelmes lények 
lehettek, csak valamilyen katasztrófa 
következtében süllyedtek az értelem-
nélküli nivóra. 

Véleménvem szerint ez egy min-
denáron ujat mondani akaró feltevés, 
mely minden alapot nélkülöz, de al-
kalmas arra, hogy az emberek fan-
táziája száguldó iramban próbáljon 
behatolni az elsüllyedt világok misz 
tikumába. 

Például : 
Az évmilliókkal ezelőtt elsüllyedt X-
világ szárazföldjein az állatoknak, 
köztük a varjaknak is külön orszá-
guk, parlamentjük és kormányzatuk 
volt. Varjú miniszterek vitatkoztak a 
parlamentben s éppen egy duló há-
ború következtében tönkretett orszá-
gukat építették ujjá. Ebben az idő-
ben még minden varjú fehér tollak-
kal ékeskedett. Választásokra készü-
lődtek, hogy eldöntsék melyik varju-
pártté legyen a Hatalom. Pártjelvé-
nyül színeket választottak maguknak 
s egyik piros és zöld csíkokkal tar 
kitotta fehér tollazatát, a másik zöld 
ruhában pompázott s ismét mások 
vörös tollakkal ékeskedtek. Két vörös 
tollú párt volt s hogy megkülönböz-
tessék egymást, az egyik párt vörös 
tollai fölé kék ingecskét festett. Ez 
volt a kék párt. 

Megindult a propaganda.* „Nagy-
csörü" varjakat küldtek ki gyűlésezni 
a különböző szervezetekhez. A vörös 
és kék pártiak nemsokára észrevették 
azonban, hogy a zöld varjak egyre 
jobban a »csíkos pártba- húzódnak 
s félő, hogy hatalomra fognak jutni, 
mely által veszélybe kerülne az az 
álláspont, hogy minden varjú egyen-
jogú. Ezért ők is egyesültek, de a 
választások alkalmával mégis a csi-
kós párt kerekedett felül, melyet a 
zöldpártiak támogattak, átfestve tol-
laikat. Persze ezek csak zöldek ma-
radtak s az elkövetkezendő időkben 
mindent megtettek, hogy a csikósak 
pártját megbontsák s zöldbe öltöz-
tessék. 

De a vörös és kék párt sem ma-
radt rest. Markos varjuhadsereget 
szerveztek s állandóan sakbantariot-
ták az ellenfél táborát. Megtörtént 
az, hogy a zöldek összeesküdtek, 
hogy az egész varjuországot zöldbe 
öltöztetik, de a hadsereg leleplezte 
őket és sok vezetőjük súlyos bünte 
tésbe részesült és sokan más orszá-
gokba szöktek át, hogy ott szerez-
zenek pártfogókat, károgva az itthon-
maradottakra. 

Ez a csúnya merénylet nagy fel-
háborodást és felhördülést váltott ki 
ugy a vörösek, mint a kékek társa-
dalmában s elhatározták, hogy uj 
választásokat csinálnak, a zöldek és 
zöldpárti csikósak kizárásával. Ez 
még nagyobb küzdelemmel járt, mint 
az előző. A zöldek észrevették, hogy 
most már nemcsak csikósra, hanem 
kékre és vörösre is átfesthetik tolla-
zatúkat s a két vörös-pártot egymás 
ellen fordíthatják. Terveik azonban 

csak ideig-óráig sikerültek, mert a 
dolgozó varjak összefogva ellenük 
fordultak, a választások alkalmával 
diadalra vitték zászlajukat és meg-
szüntették azt az áldatlan állapotot, 
hogy a több „fészekkel" rendelkező 
varjak szegényebb testvéreiket dol-
goztassák, ők pedig henyélve élvez-
zék amazok munkájának gyümölcsét. 
Mindenkinek dolgozni kellett, de 
mindenki élvezhette a munka utáni 
pihenést. A sok szin azonban min-
dig kavarodást okozott s ráadásul 
voltak olyanok, akik még mindig fe-
hér tollat viseltek s ezek tollazatára 
a munkaközbeni állandó érintkezés 
folytán hol zöld, hol kék, hol pedig 
vörös szin ragadt, úgy hogy néme-
lyik már ugy nézett ki, mint a pa-
pagály. A kormányzat sokat gondol-
kozott azon, hogy miképpen lehetne 
ezeket az áldatlan állapotokat meg-
szüntetni, végül az- egyiknek szenzá-
ciós ötlete támadt: 

— Fessük mindenkinek a tollát 
feketére I Az nem is piszkolódik a 
munkában és egyformák is leszünk. 

Megörültek ennek az ötletnek s 
minden varjúnak a tollát átfestették 
feketére. Azóta egyforma és fekete 
minden varjú, csak néha van köztük 
kivétel, de az is ritka, mint a fehér 
varjú . . . 

Ez a varjak 
feketeségének a töriénete ? Dehogy I 
De ha az állatok értelemmel birtak 
volna, ez is megtörténhetett volna, 
hiszen magukkal az emberekkel is 
megtörténnek hasonló dolgok. 

Értesítjük kartársainkat, hogy e hó 
20-án, vasárnap 9 órai kezdettel az 
Ipartestület székházában, az iparos-
sággal közösen kamarai napot tar-
tunk. 

A kamarai napra, a szegedi kama-
rai előadókon kivül előadók jönnek 
Budapestről a KOKSz részéről is. 
Fontos, általános érdekeket szolgáló 
áruelosztás, adókérdések, öregségi 
biztosítás, kereskedelem és szövet-
kezetek viszonya, a kereskedelem 
helyzete, vidéki sérelmek — közér-
dekű ügyek kerülnek megvitatásra. 

Felkérjük kartársainkat, hogy a 
-kamarai napon, az általános érde-

kekre való tekintettel teljes számban 
megjelenni szíveskedjenek. Szakosz-
tályainknak vezetőségeit elvárjuk. 

Körzeti titkárainkat e hó 17 én, 
csütörtökön este 7 órai értekezletre 
az Egyletünkhöz teljes számban meg-
hívom és felkérem, hogy hiánytala-
nul megjelenni szíveskedjenek. 

Az uj piaci árak 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a folyó évi 

július hóra érvényes férfi, női és 
gyermekcipő talpalásra jogositó utal-
ványok megérkeztek. Felhívom a 
lakosságot, hogy a talputalványokat 
az közellátási hivatal illetékes jegy-
kezelőjénél sürgősen igényelje, mert 
azok beválltási határideje e hó végé-
vel lejár az utalványokért átvételekor 
60 fillér fizetendő. 

Miután az elmúlt hónapokban a 
szakszervezeteknél igen kevesen igé-
nyeltek utalványt és így a mult hó-
napban, abbói bizonyos mennyiség 
vissza is maradt, most az utalványok 
kiosztásához szakszervezeti igazolás 
nem szükséges, igy az igénylők a 
közellátási hivatalhoz forduljanak igé-
nyükkel. 

Élelmiszer 
megnevézése : 

Fejes káposzta 
Kelkáposzta 
Karfiol 
Uborka 
Burgonya 
Zöldbab 
Tök 
Paradicsom 
Karalábé 
Sárgarépa 

Csirke 
Tyúk 
Pulyka 
Kacsa sovány 

Termelő a 
fogy-.nak 

Forint 
0.60-70 kg 

60-70 . 
80 100 , 
60-70 „ 

100-150 „ 
100 140 „ 

20-30 
300 4 0 0 . 

24 40 csom. 
16-26 , 

Keresk. a 
fogy.-nak 

Forint 
0.70 84 kg 

72-84 „ 
96 120 . 
72 84 „ 

100 1 5 0 . 
120-170. 

24-36 . 
360-480 . 

30-50 
20-30 . 

Gyökér 
Sóska 
Zöldhagyma 
Foghagyma 
Retek 
Hegyesepaprika u-iu 
Tölteni való paprika 1 6 - 2 5 . 
Alma 80-150 kg 
Körte 140-180 
Barack 120-200 
Meggy 100-180 
Pü-szke 
Málna 
Morzsolt tengeri 

25-30 „ 
160-180 
20 30 csom 
40-70 . 
25 30 . 
6-16 db 

140 170 
360-360 

160 

30 36 . 
190-210.. 

24-26 
50 84 . 
30-36 . 

8-18db 
20-30 . 

100-180 
170 900 
140-240 
120 220 
170-200 
360-400 

160 

Baromfi irányárak 

„Julius 27-én Makón vármegyei 
SZIM nap lesz. A csanádmegvei 
szervezeteken kivül Nagybudapest ét 
környező városok, Hódmezővásárhely, 
Szeged, Békéscsaba, Orosháza, Gyula 
SZIM szervezetei is részt vesznek az 
ünnepségen. A SZIM nap keretében 
a délelőtt folyamán nagygyűlés lesz, 
melynek szónoka Bölósföldi Andor 
a SZIM orsz. vezető titkára és Gál 
Jenő a SZIM orsz. nevelési titkára 
lesz." 

r SPORT " 
LABDARÚGÁS 

Felhívás az SzMTE játékosaihoz I 
Felhívjuk játékosaink figyelmét ar-

ra, hogy a nyári munkák miatt be-
állott sportszünet végetér. Megkez-
dődnek a rendszeres edzések. Kér-
jük a játékosokat, hogy lelkiismere-
tesen látogassák az edzéseket, mert 
csak komoly munkává! lehetünk ko-
moly bajnokjelölt esélyesei a követ-
kező bajnoki évadiak 

RÁDIÓ 
Budapest I. julius 17. 

8.00: Szórakoztató zene. 9.00: A 
Hungária művészegyüttes játszik. 
12.15: Két szonáta. 12 40: Georges 
Sand, a munkásmozgalmak első re-
gényírója. Gábor György előadása. 
13.00: Miskolci Jónás Géza cigány-
zenekara muzsikál. 14.10: Dolgozó 
diákok. Beszélgetés a fizikai munkát 
végző egyetemi hallgatókkal. 14 30: 
Jazz hangszerszólók. 15.15: Rádió-
iskola. 16.00: B3k László zongorázik. 
16 30: Rádió gyermekújság műsora. 
17.10: Párthiradó. 17 20: A Magyar 
Hadifogoly Hiradó. 17 25: A Vörös-
kereszt közleményei. 18 00 : A szel-
lem harca Angliában. 18.20: Humo-
ros hanglemezek. 18 45: A Magyar-
Szovjet Művelődési Társaság műsora. 
19.00: Operarészletek. 19.20: Hangos 
hiradó. 19.40: Közvetítés a Művész 
Színházból. „Csókos asszony". 23.00: 
Kevés szó — sok lemez. 

Forint 
6 - kg 
5 — kg 
4 - kg 
3 - kg 

Kacsa hizott 
Liba sovány 
Liba hizott 
Csirke na 30« 
Tojás 

6 - kg 
4 - kg 
7 - kg 
1 - db 
40 db 

A Z S O L D O S MALOM 
mindennap őröl és kiszolgál a vámmal, rosta-
hiánnyal és porlással csökkentett buzameny-

nyiség után 

25 % nullá; lisztet, 55 % kenyér lisztet. 
20 % korpút. 

Elsőrendű minőség. Pontos kiszolgálás 9 

Eladó egy teljesen jókar-
ban lévő legalizált 

négy üléses 
Fiat 1500-as 

személyautó 
jó gumikkal. Érdeklődni le-
het Csongrádon a városházán 

Apróhirdetések 
Gyönyörű tartóshullámot, haj-

festést, színezést, szőkítést Zsembá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

Beteg szívét orvoshoz, beteg ha-
ját Túrihoz vigye. Elektromos és ve-
gyi hullám, hajfestés^ Rákóczi F.-u. 
1 szám. 800 

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

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

KETTŐSZÁZ literes petróleum tar-
tály, üstház, tavaszi kabát eladók, 
Klauzál utca 1. 863 

Gyermekkerékpár, teljesen jó-
karban; eladó. Bálint- u. 29. 787 

Felhívás I 
Tudomásomra jutott, hogy egyes 

helyeken a cséplés alkalmával I., 
II. osztályú búzát nem különítik el. 

Felhívom a cséplőgéptulajdonoso-
kat, és cséplőgépvezetőket, hogy a 
cséplésnél kapott I., II. osztályú 
gabona és az úgynevezett „ocsu" 
elkülöníthető, de az I., II. osztályú 
mennyiséget a cséplési naplóban és 
az eredménylapon együtesen kell 
feltüntetni, az „ocsút* pedig külön 
kell feljegyezni. Az ocsuban 2 száza-
léknál több búza (kenyérgabona 
netn lehet.) 
872 Polgármester 

Főszerkesztői Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc . 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a » B a r á t s á g * nyomda 

Felelői nyomdavezető: C t e r n u s L. Imrr 




