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Peyer Koroly árulásának hiteles története 
Semmi különös netn történt Peyer 

Károllyal és a társaival. Egyszerűen 
a helyükre kerültek. Ök már régeb-
ben elveszítették a gyökerüket a 
magyar munkásmozgalomban. 

Peyer Károly, ez a diktátori haj-
lamú* ember, végtelen hiúságában 
nem vette észre, hogy fáradt, öreg 
emberré váít. Voltak évtizedek, ami-
Kor nyílt mel'el kiállott a Horthy-
féle reakció ellen, nemcsak pártvo-
nalon, hanem személyében is. Fel-
tolui tehát a kérdés: * Hogyan jutott 
ide ? I" Mái a 35. pártkongresszusra 
beadót» Peyer-féle memorandumban 
voltak olyan feltűnő és pártunk 75 
éves múltját megtagadó és játszva 
cáfoiható bekezdések, amelyek mu-
tatták, hogy Peyer életében és po-
litikai meggyőződésében tőré* tör-
tént. Utólag is megegyeztünk, hogy 
a pártkongresszus vefe és a memo-
randumban szerepelt 3 társával szem-
ben tul enyhe és szentimentális volt. 
Igaz hogy amint kiderült, időt akart 
adni a kongresszus Peyéréknek hogy 
ne tagadják meg sem a múltjukat, 
sem pedig ne rúgják fel a demo-
kratikus, alkotmányos pártéetet és 
pártszervezet alapvető szabályát — 
nevezetesen azt, hogy a többség 
akarata a döntő. Peyerék pedig meg-
győződhettek arról, hogy nem több-
ségről és nem* kisebbségről van szó, 
hanem a Párt azonos egyakaratáról. 

A magyar munkásság most, ami-
kor Peyerék nemcsak, hogy elsza-
kadtak a szocializmustól, hanem a 
nyilvánosság előtt egyenesen azt 
megtagadták, lerázza magáról nem-
csak a személyüket, hanem még az 
emléküket is. Rövid idő múlva igen 
sokan még azt se fogják tudni, ki 
volt Peyer Károly. Mert, hogy a két 
árulótársa, Györki Imre, vagy Pozs 
gay Qyala kicsoda, azt már ina se 
tudják. 

De ne velük foglalkozzunk most, 
a m i k o r választásra készülünk s 
amikor a magyar demokráciáért döntő 
harcba szállunk a magyar múltnak 
ittfelejtett lovagjaival. Régi, legfőbb 
parancsa a szocialista mozgalomnak 
változatlanul az, hogy mindenki, 
mindenkor feláldozni köteles a ki-
sebb, esetleg személyes érdeket a 
a nagyobb és közös érdeknek. Már 
pedig most az egész magyar mun-
kásosztály sorsát eldöntő érdekről 
van szó: a demokrácia végső meg-
erősítéséről és az ellenforradalom, 
vagy a reakció végső leveréséről. 

Miután itt világosan ezekről van 
szó, a tiszta helyzethez az is hozzá-
tartozik, hogy Peyer Károly és ha 
van, aki az ő áruló politikáját ma-
gáévá teszi, az illetők ne belülről 

| acsarkodjanak, hanem külön mene. ¡teljenek. Meggyőződésünk, hogy ilyen 
az országban c?ak elvétve, szórvá-
nyosan akad. Nehogy félreértés es-
sék. Nem a Radikális Pártról van 
szó, mert bennünket ez a csoport 
mint párt nem érdekel. Hanem 
Peyerröl és a hozzá hasonlókról van 
szó, akik le tudnak válni a dolgozók 
nagy közösségéből a nagytőke sí-
vársá£áb3 és akik kicsinyesek, ön-
zők akik hiúságból el tudtak sza-
kadni az egyetlen igar és magasztos 
hivatástói, — a dolgozók felszaba-
dításától! 

Peyerék 
a Radikális Pártba léptek 
Tudott dolog, hogy Zsolt Béla 

1945-ben megalapította a Magyar 
Radikális Pártot — hívek nélkül. 
Csak a pesti Lipótvárosban csatla-
koztak annyian hozzá, hogy veze-
tőségre telt. Zsolt, mint régi jó új-
ságíró. engedélyt kapott hetilapra. 
.Haladás" ennek a cime. Nos a 
Haladás legfrissebb számában azt a 
hírt közölte, hogy Peyer Károly, 
G y ö r k i Imre és „elvbarátaik" 
beléptek a Radikális Pártba és már 
kész a választási listájuk is. Vezetők 
Zsolt Béia és Peyer Károly... 

Peyer cikket irt a Haladásba. Ebben 
nem tagadja, hogy mire törekszik. 

„Nem akarunk annak bírálatába 
belemenni, hogy szükség volt a 
Ház feloszlatására vagy sem" — 
írja, — amiből nyilvánvalóan követ-
kezik, hogy szerinte és szerintük 
nem volt szükség. Peyer és társai 
tehát a hároméves terv idején olyan 
törvényhozó testületet tartanának ide-
álisnak, amely tele volt összeeskü-
vőkkel, azok cinkosaival, bűntársai-
val és mindenféle egyéb szabotőrrel. 
De ennek a nemzetgyűlésnek az 
együttartása nem Peyeren múlott. 
Most tehát már csak egyetlen cél 
lebeghet a szemük előtt, hogy man-
dátumhoz jussanak az oiszággyű-
Iésben, is és ennek érdekében nem 
riadnak vissza az árulástól és a 
pártegység megbontásától sem. 

Nos a pártegység megbontása 
ezúttal sem sikerült 

Adatok 
Peyer hü jellemzésére 

Peyer Károlynak a Haladásban 
megjelent nyilt levele azért nem 
okozott meglepetést, mert mióta 
hazajött Míuthasuenből, magatartá-
sával felkeltette az elvhű szocialisták 
gyanakvását. Legelső dolga az volt, 
hogy érintkezést keresett a másik 
munkáspárt vezetőivel, majd olyan 
kisgazdapolitikussal, aki Peyert meg-

| előzve, szintén elhagyta saját párt-
ját.. Peyer a föntiekkel ni.ni tudott 
megegyezni. Tehát jelentkezett a 
Szociáldemokrata Pártban, ahol kö 
vetelte, hogy ő legyen a párt fize-
zéssel biró elnöke. Ries István dr. 
igazságügyminiszter kijelentette, hogy 
a pártnak sohasem volt fizetett el-
nöke és ezután se lesz. Peyer sér-
tődötten távozott és hozzáfogott az 
ismeretes memorandum megszer-
kesztéséhez. 

Peyer tíz nappal ezelőtt megjelent 
a Szociáldemokrata Párt központ-
jában, vájjon hajlandó-e őt a párt 
képviselőnek jelölni. Ries István azt 
válaszoita Peyernek, hogy mint min-
den kérdésben is alkotmányosan 
fog a vezetőség eljárni, mert a párt-
vezetőség javaslata alapján az or-
szágos pártválasztmány fogja eldön-
teni, kik lesznek a hivtalos jelöltek. 

Peyer ekkor másik követ léssel 
állott elő. Azt követelte, hogy vigye 
keresztül a párt Magyarország kö-
vetének Őt küldjék ki abba az or-
szágba amelyet ö választ. 

Ez a követelése is alkotmányel-
lenes volt ebben a formában, tehát 
itt sem kapott megfelelő választ. 

Kétszinü játék 
Peyer Károly elutazott Veszprémbe 

ott tárgyalásokat folytatott, majd föl-
keresett több régi budapesti elvtár-
sat, akiről azt hitte, hogy ők föl-
tétlenül minden akciójában támogatni 
fogják. Ezek azonban, az élen vas-
munkásokkal, nyiltan szemébe mond-
ták, hogy elitélik erőszakos és kü-
lönutakon Járó tevékenységét. 

Közben azonban valami történt. 
Az, hogy úgy budapesti, mint vidéki 
friss jelentések tudtuladták, misze-
rint Peyer Károlyék már szervezik a 
választási irodát, mint radikális pár-
tiak I Ebből nyilvánvaló volt, hogy 
Peyer csak alibit akart igazolni le-
hetetlen követeléseivel, hogy őt a 
Szociáldemokrata Párt vezetősége 
nem méltányoljá holott tudnia kellett, 
hogy a fent vázolt követelései ellen-
tétben állottak pártszervezetünk sza-
bályaival. így következett azután el 
az a nap, amikor Peyer nyilt levél-
ben jelentette be a Szociáldemo-
krata Pártból való kilépését. 

JellemzA epizód 
Mint jellemző epizódot emiitjük 

meg, hogy 24 órával előbb, mint 
ahogy a nyilt levél megjelent, Peyer 
az újságírók kérdéseire ezt a választ 
adta szintén a nyilvánosság szá-
mára: 

— Határozottan megcáfolom, azt 
a hírt, amelynek a terjedéséről tu-

dok, mintha én el akarnám hagyni 
a Szociáldemokrata Pártot. Hason-
lóképen azt is cáfolom, mintha én 
más p4rtnak listáján indulnék a 
választásokon. 

Sok jel arra vall, hogy amikor 
ezt a cáfolatot elmondta, talán órá-
kon belül szedni kezdték a „Haladás" 
nyomdában a nyilt levelét. Peyernek 
ezt a pálfordulását Ries István igaz-
ságügyminiszter az egyik párlszer-
vezeti előadásában így jellemezte: 

— Emlékezzünk csak : már történt 
hasonló bejelentés, habár nem mi-
nálunk. Ugyanis 1914 ben Musso-
lini elárulta az olasz szocialista pár-
tot, amely kizárta tagjai sorából. 
Mussolini akkor a következő szavak 
ki sé dében adta vissza pártigazol-
ványát : % 

„Önök engem kizárhatnak, én 
azonban voltam, vagyok és mara-
dok szocialista". 

Másnap Mussolini megindította a 
„Popolo d'Italia" cimü lapot, amely-
ben idegen pénzen háborúra uszí-
tott és nem sokkal ezután megala-
pitotta az olasz fasiszta pártot. 

Szakasits Árpád nyilat-
kozata 
A nyilt levél ügyében kérdést in-

téztünk Szakasits Árpádhoz, a Szo-
ciáldemokrata Párt főtitkárához aki 
a következőket válaszolta : 

— Peyerék most megmutatták 
igazi arcukat. És nem is először. A 
Szociáldemokrata Párt kongresszusa 
előtt is azzal a céllal terjesztették 
be memorandumukat, hogy a pártot 
megbontsák és most, a választások 
előtt végül erre a lépésre szánták 
magukat. De nem azért, amit Peyer 
Károlynak a „Haladásiban közzétett 
nyilt levele állit, hanem azért, hogy 
meggyengítsék és megbontsák a pár-
tot. De ahogy ez nem sikerült ne-
kik a kongresszuson, époly kevésbé 
sikerült most. A magyar munkás-
mozgalom mindig megvetéssel for-
dult el azoktól, akik árulókká váltak. 
Akik elárulták a munkásmozgalom 
ügyét, azoknak mindig a inegvetett-
ség lett a sorsuk. Egyéb mondani-
valóm erről az ügyről nincs. 

A szentesi kubikosok 
munkába állítása 

A csongrádmegyei kubikosok mun-
kanélküliségének enyhítésére a Gaz-
dasági Főtanács a közmunkaváltság 
alapból további 300 ezer forintot 
szavazott meg. A folytatólagos köz-
munkákat a beruházási tervek atap-
ián jelölik ki Az új munkákban 
legalább 1.500 munkanélkülit foglal-
koztatnak majd. 



75 év óta a dolgozóké a Szociáldemokrata Párt. Erre szavazz! 
Az augusztusi beruházási összeg 

80 millió forint 
A Oazdasági Főtanács 80 millió 

forintban állapította meg az augusz-
tusi tervberubázásskra forditható 
összeget. Ennek 36 százaléka me-
zőgazdasági, 31 százaléka ipari, 24 
százaléka közlekedési és 9 száza-
léka építkezési beruházás. 

A mezőgazdasági beruházási pro-
gramból 30 millió forintot szavaz-
tak meg nemesített vetőmagellátásra, 
5 milliót műtrágya ellátás™, 6 mil-

liót a szikes és savanyu talajok 
javítására. 300 ezer forintot gépér 
fcitésre, két és félmilliót öntözési 
csatornák építésére. 3 milliót for 
ditanak tárházak, hűtőházak, ovodák, 
Oncsa hátak építésére. Bekötő utak 
létesítésére 4 millió forintot és egyéb 

'falusi lakások építésére 3 millió 
forintot szavaztak meg augusz-
tusra. 

A kárvallott gazdák, felesbérlők 

enyhitő segítésére 
3 hét múlva uj rendeletet adnak ki 

Külön státust állapítottak meg 
a tanárok és tanítók számára 

A Oazdasági Főtanács most ugy 
rendezte a tanügyi alkalmazottak 
státusát, hogy az eddiginél eggyel 
magasabb fizetési osztályosa so-
rozta őket és biztosította számukra 
a hasgnló képesítéssel bíró minisz-
teriális tisztviselőnek kijáró mag? 
sabb állasok elérését. 

Az államkincstár szűkös helyzete 
miatt a GF ezt csak két részletben 
tudta megvalósítani. Tavasszal csak 
az alacsonyabb fizetési osztáiyuak 
előléptetése valósult meg. A három-

éves tervbe illesztve, most megva-
lósul a terv második része is. En-
nek megfelelően, a tanerők külön-
leges helyzetére vaíó tekintettel, a 
pedagógusok részére külön státust 
állapítottak meg. Ez a közigazgatási 
státustól teljesen elkülönített fizetési 
fokonat tartalmaz, amelyek 3 4 éven-
kénti ismétlődő előléptetést tesznek 
lehetővé, A legalacsonyabb tanítói 
fizetés 300 forint. A <anyai tanítók 
és iskolaigazgatók külön pótlékot 
kapnak. 

Az aszály és jégkársujtott gazdák 
naponta panaszokkal árasztják el az 
illetékeseket, hogy a beszolgáltatást 
nem tudják teljesíteni, mer! íermé-
síike; az elemi károk 50—60, sőt 
némelyiknél 90—100 százalékban 
tönkretették. Különösen a b riőket, 
feleseket, harmad-¿-k t érintette 
súlyosan a természet csapás i s ezek 
most a legjogosabb aggodalommal 
néznek törvényes kötelezettségű' elé. 
A Szociáldemokrata Párt látja ezt a 
súlyos helyzetet s mi felkerestük az 
illetékeseket, hogy megk-rdezzük, 
milyen intézkedésedet tettek ezirary-
ban és milyen könnyítéseket válhat 
nak a kársujtott gazdák. 

Az aszály és jégkár felbecsülései 

folynnmtban varinak — közölte in-
formátorunk. — Minden termés 
eredmény a közellátásügyi minisz-
tériumba fut be, és ezen eredmé-
nyek felülvizsgálása után a legna-
gyobb együttérzéssel meg fogják 
ál'apitani, melyek azok a legmesz-
szebbmenő engedmények, amiket a 
minisztériumi a károsult gardák ér-
dekében ;ehet. Körülbelül három 
hét rnulv-i már részletes és átfogó 
rendelkezést fog küldeni a minisz-
tériumba erre vonatkozóan. Az in-
tézkedés olyan lesz, hogy ezek a 
károsult emberek érezni fogják a 
den okrácia segíteni akarását és 
együttérzését 

Fokozottabb védelmet kapnak 
a volt hadifoglyok 

A népjóléti miniszter utasította a 
hatóságokat, hogy gondoskodjanak 
a betegen hazaiért volt hadifoglyok 
gyógykezeltetéséről. A bevonulás és 
hazjiérés közölti időben szerzett be-
tegséget h.t hónapig kezeli* díjtala-
nul, utána csak akkor, ha a hadi 
go dozó bizottság megállapította a 

hazaiéit volt hadifoglyok rokkantsági 
igényét és hadirokkant igazolvánr yai 
látja el. 

Ajánlatos tehát, hogy a Imatért 
volt hadifoglyok indokolt esetben 
sürgősen kérjék hadirokkanttá nyil-
vánításukat. 

Ideje volna rendezni 
a lebontott epületek ügyét 

Miért olyan gyönge 
az uigazdák terméshozama 

A földreform során kiosztott föl-
l deken lévő épüietek lebontása 3 
| év ótá vajúdik. Eleinte az volt a 

terv, hogy csupán a lebontott anya-
gok értékét kell megfizetni az uj-
gazdáknak. Később czl ugy módo 
sitották, hoK/ lebmtás é l ő i t keil 
felbecsülni az épületet. A földhöz-

juttatoítak sérelmezik ezt az el ja -
rást. Azt kérik, az Országos F^ld-
bi.'okrendező Tanácstól, hogy tér-
jen vissza az eredeti elgondoláshoz 
és csak a lebontott, felhasználható 
épület-anyagot kelljen megvásárolni-
ok és tizetniök. 

Török Antal, az ÜFOSz várme-
gyei titkára nyilatkozott a? ujgaz-
dák termésátlagáról. Elmondotta, 
hogy az átlag bizony eléggé rossz, 
mivel az áliatállomány hiánya miatt 
a földeket trágyázni nem tudták 

— Tavaly is — mondotta, — a 
nemesitett csávázott vetőmagból a 
kiosztás során nem kaptunk, hanem 

tilány vetőmagot kejleti elvetnünk. 
Ez is egyik oka a rovsz termésát 
lagiak 

Az Ufosz megyei választmányi 
ülése követeli, hogv az ilyen esetek 
elkerülése végett jövőben az Ufosz 
megyei és városi szervei irányító és 
ellenőrző szerepet kapjanak. 

Ilyen Jó szomfrédoK is akodnoH" 

Mezőgazdasági szemle 
millió forintot fordítunk. 15 növér.y-
nemesitő telep ¡étesítéséről is gon-
doskodik tervünk, amely lehetővé 
fogja tenni a gazdák nemesitett ve 
tőmsggal való ellá'ását. Ha a gaz-
daságok jobb sorsba kerülnek, köny-
nyebbé válik az ujbirtokosok foko-
zottabb támogatása is. 

Állattenyésztésünk fejlesztésére 144 
millió forintot fordítunk Ez szintén 
igen fontos feladat, mert állatállo-
mányunk óriási veszteségeket szen-
veded a háború alatt. 

Gondoskodik a terv a mezőgaz-
dasági szakoktatás fejlesztéséről. A 
gazdatisztképzés helyett a kisgaz-
dáknak nyújtott felsőbb oktatás kö-
zelebb viszi a kisbirtokos társadal-
mat ahho*, hogy elemének érezze a 
belterjes gazdálkodást. 

Százmillió forint jut a falvak vil-
lanyárammal való ellátására: 250 
ezer ujabb lalusi lakos sorsát érinti 
ez. A bekötő utak céljaira a három-
évesterv 112 millió forintot irányoz elő. 

Rablógyükosság történt Kerékgyár-
tó Oyörgy szegegyházi tanyájan. 
Késő éjjel öt puskalövésre riadíak 
fel a házbelir-k : a rablók a ga. da 
két kövér disznóját lelőtték, mejd 
feldobták szekerükre es elhajtottak. 
Kerékgyártó felt a lövöldöző tolva-

; jóktól és csak akl.or ment ki, amikor 

már úgy gondolta, hogy eltávozták. 
Az egyik lesbenáiló tolvaj azonban 
két lövéssel megölte. A rendőrség 
nerceken belül a helyszínre érkezett 
és a két disznót megtalálta a szom-
széd tanyában, ahol már perzselték 
őket. A gyilkos ^zomsz dókat letar-
tóztatták. 

Gazdák figyelmébe 
A hároméves terv, amely az or-

szág dolgozóit van hivatva fölemelni 
a jólét és az emberi életnivó magas 
fokára, augusztus 1-én elindult nagy-
szabású útjára. 

Tekintettei arra, hogy az ország 
lakóinak többsége őstermelő, a hat-
milliárdos beruházásból tervgazdál-
kodásunk során kétmilliárd forintot 
fordi'unk a mezőgazdaság fejleszté-
sére. 

Mit jelent ez a gyakorlatban ? A 
mai üzemképes 2500—3000 traktor 
helyett 7500 traktort állítunk be. A 
jelenlegi 300 cséplőgép helyett 1500 
uj cséplőgép kerül használatba. Az 
uj cséplőgépek kiküszöbölik a m3g 
veszteséget, mely ma nagy tételt je-
lent. Magtisztító állomásokat helye-
zünk üzembe és körülbelül 2000 
magtisztító fogja javítani a kenyér-
gabona hozamát. 

Rendkívüli fontosságú a kolorádó 
bogár elleni küzdelem. Erre, valamint 
a paizstetü elleni védekezésre 5 

A polgármester felhívja az aláb 
biakra a gazdálkodók figyelmét: 

A 100.700/1947. K. M. sz. ren-
delet ugy intézkedik, hogy a be-
szolgáltatási kötelezettség teljesítése 
minden magánjogi megállapodást 
megdlőz. Ennélfogva kötelessége a 
gazdálkodónak, hogy cséplés után 
azonnal gabonájából minden más 
magánjogi megállapodás szerint 
esedékes természetbeni fizetési kő-
te'ezettsége (haszonbér, felesbér, 
munkás járandóság) teljesítése előtt 
közkötelezettségének (beszolgáltatást, 

IPAROS NŐEGYLET 
kerti 
ünnepélye 

aug 20-án a ligetben 

vagy adófizetési kötelezettség) te-
gyen eleget. 

Ez okból egyszerűen következik, 
hogy a gazd ilkodók fenti kiadási 
kötelezettségüket csak akkor telje-
síthetik, ha már beszolgáltatást 
vasry adófizeiést kötelezettségüket 
teljesítették. Úgyszintén vásár ig 
e n g e d é l y r e is csak akkor 
adhatnak el gabonát, ha említett 
közkötelezettségüket előzőleg telje-
sítették^ 

Hír a fiainkról 
Néhány napos szünet után a fő-

városi lapok újabb hadifogoly érke-
zésrő' számolnak be. Romániai je-
lentés szerint augusztus 4-én két 
szerelvény érkezett Foksániba 1000 
hadifogollyal. Ugyanakkor Máramaros 
szigetre is érkezett egy szerelvény 
800 személlyel. A foglyok már útban 
vannak Debrecen felé s így a kö-
zeli napokban már Szentesre is ér-
keznek hazatérők. 
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H I R JfC E L A Szociáldemokrata Párt vezetősége 

Egy csöppnyi jó 
a tengersok rosszban Peyerék lépéséről 

A; atombomba hatásáról annyit j 
már udunk, hogy öl. pusztít, rom-
bol & alkalmas talán az egész föld j 
megsemmisítésére. Egyes emberek-
nél olyan sérüléseket, megbetegedé-
seke: és pusztítást okoz, amelyek | 
a múltban ismeretlenek voltak öt -
kilóméter körzetben az atombomba . 
minden szerves anyagot eléget, illetve ; 
elgázosit. E körzeten belül csak ! 
olyan élőlény mentesül a szörnyű 
hőhatástól, amelyet betonépület véd. 
Két és tél kilóméteres körzeten be- j 
Hil az atombomba egyszerűen el-
gázositja az élőlényeket, úgyhogy 
azok gázzá váVa, eiillann?k a leve , 
göben A sok borzalom után azt is 
megállapították, hogy az atomener- ; 
giának bizonyos gyógyító sugárzó ; 

hatása i van, mint röntgennek, vagy* 
a rádiumnak A gyógyító alkalmazás 
azonban igen sok megoldatlan kér- • 
dést vet fel, s erről a kutatók bő-
vebbe- még nem tudnak nyilvános- , 
ságra hozni. 

— Naptá r . Augusztus 8 pintek. 1 
Római katolikus Cirjék vt. Proes-
táns ' László. A nap kel 4 29 órakor, \ 
lenyugszik 10.10 órakor. A hold kél 
22 órakor lenyugszik 11 órakor. 

— Tovább tart a nagy meleg. 
Nagyércjü vihar száguldott ' égig az 
országban szerdán déiután, amely 
5 órakor ér;e el Budapestet. A vi-
har aránylag kevés csapadékot ho-
zott. Délkeleien 30 fo'í Fölé emel 
kedet: a hőmérséklet, Szegeden ei-
érle a 38 fokot is. Csaknem min-
denüf volt zivatar 'Szeghalomból, 
Karcagró: és a főváros egyes pont-
jairól jégesőt Is jeentettek. Szente-
sen és környékén is volt egy kevés 
csapadék 

Várható idö: Mérsékelt, időnkért 
élénk nyugati, északnyugati szél. 
Felhőátvonulások, Többfelé záporeső, 
zivatar A ' ömérséklet alig váitozik. 

— Mozik műsora. B a r á t s á g 
Mo/go: Csintalan lányok (francia 
film) Szabadság Mozgó: Szerelmi 
négy 

— Ügyeletes gyógyszertárak: 
Ma Cselkóné, valamint Havas gyógy-
szertsri- tartanak ügyeletes <-zo-gá-
lalot. 

— A Zsoldos- malom kijelölése. 
A polgár; ¡esieri hivatalt értesítette a 
terme iyfo galom miniszteri biztosa, 
hogy : Zsoldos Kereskedelmi Rt. 
a kötöítíorgalomba vont termények 
felvásárlására folyó gazdasági évre 
— min! gyüjtőkereskodőnek ki-
le'ölésí adott. 

-7 Az aszály és jégkárosult 
ujbirtokosok és kisparasztok ké-
relemmel fordultak az illetékesekhez, 
hogy adójukat pénzbeliieg fizethes-
sék Az illetékesek közölték velünk, . 
hogy meg fogják állapítani a törpe-
oirtoKosok földjeiket a kár nagysá-
gé és ha bebizonyosodik kérésük 
jogossága, a természetbeni adót pénz- ; 

teljesíthetik. 

A Szociáldemokrata Párt vezető-
cége Peyer Károly és társai ügyé-
ben â  következő határozatokat hoz<a: 

A Szociáldemokrata Párt vezető-
sége e hó 6 án tartott ülésén fog-
lalkozott Peyer Károly és társai 
ügyevei. Egyangúlag megbélyegezte 
eljárásukat, amellyel mandátuméhes-
ségböl hátbatámadni próbálják azt a 
partot, amelyhez évtizedekig tartoztak 
és amelynek politikai érvényesülésü-
ket kös:önhették. Megállapította a 

pártvezetőség, hogy párt- és osztály-
árulást követtek el, a munkásosztály 
és a demokrácia érdekeinek igyekez-
tek ártani. Azzal, hogy polgári párt-
hoz csatlakoztak, önmaguk felett 
mondtak Ítéletet és maguk rekesztet-
ték ki magukat a proletariátus sorai-
ból. Egyben újra és napnál világo-
sabban bebizonyították, milyen jól 
ítélte meg akciójukat és utjukat a 
l e g u t ó b b i pártkongresszus meg-
bélyegző határozata. 

Nagy földterületek öntözése miatt 
ragaszkodunk a csongrádi betorkoláshoz 

Az újonnan megalakult Alföldi Bi-
ottsóg és Viharsarok vármegyéinek 
indítványára összeültek, az érdekeitek 
hogy meghallgassák Gács Lajos ny 
államtitkár terveit, a Duna-Ti$za 
csatorna csongrádi betorkolásával 
Az értekezlet n résztvettek Gács La-
jos, Jolái kai Gyula és Hokk Károly 
miniszteri tanácsosok a földművelés-
ügyi minisztérium vízügyi osztályá-
nak vezetői, Kecskemét, Szolnok és 
Csongrád megyék főispánjai, Szen-
tes p ;Igá? mestere és a pártok képvi-
selői. 

Az értekezleten Gács Lsjos ismer-
telte csatornatervét és szembeállította 
a csongrádi beiorkolás előnyé; az 
ókécskei belorkolással szemben. Ki-
emelte az öntözö csatorna alapvető 
szükségességét és sürgősége*, a ha-
józási csatornával ellentétben. Figyel-
meztetett mindenkit arra, hogy na 
nem taríun'u lépést a környező álla-
mokkal, n nem térünk át minél 
előbb a bclteijet p.azdaikcdásra, ak 
kor itt fog tehetetlenségben elpusz-
iulni az egész oiS'á'-»! 

A földművelésügyi minisitérium 
kiküldőt!-i f Ihozták a maguk egy-
általán meg nem győző ellenérveit, 
melyből kitűnik, hogy elsősorban 
hajózási csatornát akarnak építeni. 
Tűzifát és építkezési anyagot, kö/et 

akarnak szállítani az Alföldre. 
Földes István, Szolnok-megye fő-

ispánja, beszédében kiemelte, hogy 
ő Szolnok-megyét képviseli, mégis 
— tárgyilagosan — a csongrádi be-
torkolás és öntözési csatorna minél 
előbbi megépítését tartja szükséges-
nek, mely a közvéleménynek felel 
meg vlsösorban, êhát a népnek, a 
munkásoknak, nem pedig egyes, be 
folyásos hivatali embereknek. Békés-
megye alispánja és Csongrád-megye 
főispánja szintéri hasonló felfogásuk-
nak adtak kifejezést, kijelentve, hogy 
ebben a kérdésben a Viharsarok és 
környező vármegyéi szilárdak, mint 
a vas és érdekeiket minden eszköz-
zel keresztül is viszik, még ha egyes 
földművelésügyi minisztériumi szak-
értőknek nem is tetszene. 

Az értekezlet végül is 41 szava 
•aMal 5 ellenébet: ugy határozott, 
hogy memorandummá! fordul a föld-
művelésügyi miniszterhez, melyben 
tiltakozik *z ókécskei betorkolási 
terv ellen és keri a Gács-féle terv 
mielőbbi megvalósítását A határoza-
tot küíön küldöttség viszi magával 
Budapestre. 

Az ülés részleteivel és a józan in-
dokokkal legközelebbi számunkban 
fogunk részletesen foglalkozni. 

— Hadifoglyainkért. A műked-
velő gárdának ismét sikerült vendég-
szeieplésre megnyerni Nagy Istvánt, 
a kiváló fŐwárosi színművészt. Hadi-
foglyaink javára megújrázzák augusz-
tus 16 án és 17 én a „Bors István 
cimű vígjátékot. A címszerepet N tgy 
István játssza és a darab ugyanabban 
a szereposzlásban kerül szinré, mint 
legutóbb. A belépődíj egységesen 5 
forint, mely érvényes a 16 i előadás 
után a strandon reggelig tartó táncra, 
a 17-i előadás után a Petőfi-kert-
ben tartandó magyar nótaestre. Je-
gyek már válthatók a Petőfiben, Bá-
lint ingatlanirodájában. 

— Számláló lapod kitöltésénél 
kötelességed figyelni arra, hogy no 
marad] U a választól névjegy 
cékböl. 

RÖZÍGZdDSÖg 
Javult a terméskilátás 

A földmüvelésügyi minisztérium 
most tette közzé legújabb jelentését. 
A gabonafélék közül búzából ^ m i l -
lió mázsa termés várható, rozsból 
4,900 000, tavaszi árpából 3 748 000, 
zabból 1,874 000, kölesből 1,300 000, 
mig a rizs minőségi becslése kéthar-
mad jó közepes. A kapásnövények 
közül a kukoricából ez idö szerint 
24,354960 mázsa, a burgonyából 
19,107.170, a cukorrépából 12,318.865 
mázsa termés várható. 

— Mentőautó telefonhlvó szá-
ma 23. 

Nősül a Rómeók 
öregapja 

Edward James Monroe, az Egye-
sült Államok ötödik elnökének (a 
hires Monroe — elv atyjának) 132 
esztendős fia elhatározta, hogy újra 
megnősül. 1815 julius 4-én született, 
eddig három felesége és 11 gyer-
meke volt, akik mind meghaltak. Az 
agg Rómeó szenvedélyes nősülő. 
Ezúttal 20 éves fiatal lány kezét 
kérte meg. A lány szülei ellenzik a 
házasságot, mert szerintük „a jegye-
sek között nagy a korkülönbség." 
Monroe méltatlankodik: „Ha 132 
éves vagyok is, nem érzem magamat 
öregnek. Vigyázok a kondíciómra. 
Kevés húst és sok főzeléket eszem. 
Naponta két cigarettát szívok és egy 
pohár whiskyt is/om, szódával. 100 
éves koromig sok bort is ittam. Azt 
hiszem, azért maradtam fiatal, mert 
soha?etn politizálok. Ugyanis rájöt-
tem arra, hogy a politizálás egész-
ségtelen . . . " 

— Szeptember 3 án kezdődik 
a tanítás. A népiskolákban, általá-
nos iskolákban, polgári iskolákban, 
gimnáziumban, líceumban, tanító-
illetve töíiitónöképzőben és az óvó-
nőképzőben az 1947—48 ik iskolaév 
szeptember 3 án kezdődik. Az isko-
lai évet szeptember 2 án nyílják 
meg ünnepélyesen. A javító, felvételi, 
különbözeti és egyéb vizsgálatokat, 
valamint a beiratásokat augusztus 
28, 29, 30 és szeptember 1. napján 
tartják. 

— Elmentek az idegen légióba. 
Két izgatott nő jelent meg a makói 
rendőrség bűnügyi osztályán név-
szerint Petrecz Jánosné és Földes 
Mihály né. Elmondották, hogy férjeik 
megszöktek lakásukról és a buda-
pesti francia követségen az idegen 
légióba jelentkeztek katonának. Mi-
előtt azonban eltávoztak volna, na-
gyobb értékű ingóságot vittek maguk-
kal és azt értékesítették, hogy le-
gyen útiköltségük Budapestig. A ren-
dőrség megindította a nyomozást, 
de ha a francia követségen már fel-
vették őket, akkor a magyar rendőr-
ség fáradozása meddő marad, mert 
az idegenlégió az aláirt szolgálati 
idő kitöltése előtt nem adja ki a 
légionáriusokat. 

— Mozsártörővel agyonverte 
lumpoló férjét. Gábor Lászlóné 
kecskeméti asszony rossz házaséle-
tet éit férjévei, aki részeges és ga-
rázda ember volt. Egy alkalommal, 
amikor férje ismét italosan tért haza, 
az asszony megelégelte a részeges 
emb:r ütlegeléseit. Megvárta, mig 
elalszik, akkor felkeli az ágyából és 
egy mozsártörővel fejbeverte. A férfi 
azonnal meghalt. A kecskeméti tör-
vényszék Gábornét háromévi fegy-
házra ítélte. 

— Megölte a cséplőgép. Ui-
malomsokon Harangozó János és 
felesége az egyik cséplögeptulajdo-
nosnál dolgoztak, a cséplőgép mel-
lett. Harangozó munka közben meg-
csúszott és beleesett a cséplőgép 
dobjába, amely tövig levágta a sze-
rencsétlen ember hbát. 

Aug. 8-án, & Z 2 pórt est a pártszékházban 
(KosMith>ii. 26.) este fél 8 órai 

Előadó : Szalay János „Miért kellett3éves tervet készíteni" 
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Vámunió terve Bulgária 
és Jugoszlávia között 

Jugoszlávia és Bulgária a napok-
ban kölcsönös segélynyújtási egyez-
ményt kötött. Ugyanakkor kimondta 
azt is, hogy az árucsere forgalom 
és a gazdasági együttműködés fej-
lesztése érdekében kölcsönösen meg-
állapítják valutájuk árfolyamát, azok 
egymáshoz való viszonyát, továbbá 
előkészítik a vámunió megvalósítását 
is. Egyébként a két állam határánál 
vizúm nélkül lehet Jugoszláviába, 
vagy Bulgáriába átmenni. 

Az egyezmény megkötése után 
illetékes belgrádi körök hangsúlyoz-
ták, hogy az nem jelent tömbalakí-
tást és nem irányul senki ellen. A 
bolgár szóvivő szerint az egyezmény 
megkötésének hirére külföldön rosz-
indulatü hirck látnak napvilágot. A 
valóság az, hogy Bulgária és Ju-
goszlávia hidat óhajt építeni Dél-g 
kelet-Európa és a nyugati demo-
krácia között. 

Riport a heti piacról 
A csütörtöki hetipiac a szokásos 

képet mutatta : a hétfőinél gyöngébb, 
de azért meglehetősen élénk és for-
galmas volt. A nagy meleg enyhü-
lésének tulajdoníthattuk, hogy a 
termelök — környékbeliek és szen 
tesiek — szép számmal keresték 
fel a piacot. A felhozatal közepes, 
a kereslet élénk volt. Meglepő ár-
esés mutatkozott a dinnyében: 
30—40 fillér kilónként. Megjelent a 
szőlő is, a dolgozók számára azon-
ban egyelőre megfizethetetlen áron, 
kilónként 1.40—1.80 forintért. Ez a 
két cikk uralta a csütörtöki piacot. 

Jelentős volt a kereslet és kínálat 
egyéb gyümölcsökben is. Elsőosz-
tályu almát 1 .40—180, második-
osztályút 0 6 0 - 1 . 2 0 , körtét 1 2 0 -
1.50, illetve 0.60—1, szilvát pedig 
0.40—0.50 forintért adták, .kilónként. 

Befőzések ideje 
Meglátszik, hogy a szentesi nők 

jó háziasszonyok s már előre gon-
doskodnak a befőzésről. Ezért mu-
tatkozott nagy kereslet a paradi-
csom, a paprika és uborka iránt. 
Paradicsom kilója 30 - 4 0 , uborkáé 
30—50 fillér volt, a paprikát pedig 
1—4 fillérért adták darabonkint. 

A fontos népélelmezési cikk, a 
krumpli sínylette meg leginkább a 
kedvezőtlen időjárást. Épen ezért 
az ára még most is drága: 60—70 
fillérért mérték kilónként. 

A baromfipiac árai tartottak vol-
tak: Csirke 6, tyúk 5, soványkacsa 
3, kövérkacsa 6, soványliba 4, kö-
vér 7, pulyka 4 forintért ment ki-
lónként. A kereslet itt erősen köze-
pes volt. 

Miért olyan magas 
a he lypénz? 

Ilyen kisvárosnak, mint Szentes-
nek, úgyszólván a legjelentősebb 
közgazdasági élete a piacon zajlik 
le. S ha figyelemmel kisérjük a 
szentesi piacot, könnyen arra a meg-
állapításra jutunk, hogy piacunk 
az Alföld egyik legforgalmasabb 
gócpontja lehetne, ha . . . 

Becsül jük meg 

Nap. mint nap halljuk azt a jo-
gos panaszt, hogy a szentesi piacon 
a legmagasabbak az árak a kör-
nyékhez viszonyítva. Mi lehet az 
oka ennek? A piaci árusok köré-
ben egy év óta tartja magát az a 
panasz, hogy a helypénz indokolat-
lanul magas. Talán sehol az ország-
ban nem s z e d n e |k olyan ma-
gas helypénz}, mint Szentesen. így 
azután nem csodálkozhatunk azon, 
hogy a tanyaiak egyrésze nem jön 
be, hanem kint adja el termeivé-
nyeit, vagy pedig 4ia bejön is, nem 
vis7i a piacra, hanem az utcákban 
árulja. Ezzel érzékenyen rontják a 
piac forgalmát, és természetesen a 
reális árak kialakulását is, nem 
szólva arról, hogy maga a város is 
érzékenyen károsodik ezáltal. 

Sérelmes a magas helypénz a 
piaci kisiparosságra is. Egy kisebb 
sátorral piacra járó iparos sok kai 
többet kiad egy év alatt heiypénzre, 
mint egy kiskereskedő az üzlet-
bérre. Ugye hihetetlenül hangzik? 
Hát itt van rá a példa. Bekértük 
egy ki?ebb iparosak erre vonatko 
zó számítását, ő egy négy méter 
hoss u és két méter széles sátorért 
esetenhént 6 40 forintot fizet. Ez egy 
évben a helyi és országos vásárokat 
is beszámítva 806 forint. Ilyen 
aránytalan összeg szedése minden 
körülmények között indokolatlan. S 
amellett nem is felel meg a pengő-
forint arányanak. Ha azt akarjuk, 
hogy piacunk forgalmas legyen s 
hű kifejezője városunk és környéke 
lüktető gazdasági életének, akkor 
oda kell hatnunk, hogy a helypénzt 
a legrövidebb időn belül leszállítsák. 

Vasáruk, 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, ráfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

Szentes, Bartha János u. 12. 
Telefonszám: 13 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

D i v a t , r ö v i d á r u 
é s p i p e r e c i k k e k 

Lőwynél 
K o s s u t h u. 18 

ofKtést" m 
dmfestést, mázolást 
legolcsóbb árban készít 

Posztol József 
festőmester 

L a k á s : 
Honvéd u. 2 

Lengyel kérés 
Marshall 
külügyminiszterhez 

Lengyelország amerikai nagykövete 
kéréssel fordult Marshall külügymi-
niszterhez: Fontolják meg újra azt 
az elhatározásukat* hogy Lengyelor-
szágot nem részesitik a külföldi ál-
lamoknak nyújtandó 350 millió dol-
láros kölcsönből. A nagy követ han-
goztatta, hogy Lengyelországban jobb 
termés lesz ugyan, mint tavaly volt, 
mégis jövő év juliusáig 800 ezer 
tonra gabona behozatalára szorulnak. 

Vita az 
atomerőről 

Az Egyesült Nemzetek atomerő 
bizottságának ülésén az amerikai 
megbízott foglalkozott az atomerő 
nemzetközi ellenőrzésének kérdésé-
vel. A megbízott bejelentette, hogy 
nem fogadja el a Szovjetunió crie-
vonatkozó kiegészítő javaslatait. Gro-
mikó szovjet megbízott bejelentette, 
hogy az amerikai elutasításra a jövő 
heti ülésen fog válaszolni. 

Tovább dúl 
a görög polgárháború 

A Biztonsági Tanács tiz szavazat-
tal egy ellen elfogadta a kolumbiai 
javaslatot, amely szerint albizottsá-
got küldenek ki a görög kérdés ta-
nulmányozáséra. 

Görögországban egyébként válto-
zatlanul dúl a polgárháború. A ki-
rálypárti kormánykörök terrorja to-
vábbszedi áldozatait a demokratikus 
szabadságharcosok köréből. Legújabb 
jelentés szerint a (örvényszék halál-
raítélt- 48 szabadságharcost, akiket a 
napokban, harc közben elfogtak. 

Személyi ügyek 

a Nemzeti Bizottság elöl! 
A szentesi Nemzeti Bizottság szer-

dán tartotta rendes ülését, Erdei Mi-
hály elnöklésével. A bizottság sze-
mélyi vonatkozású ügyeket tárgyalt. 

Napirenden szerepelt Kiss Gyula 
Károly, most hazatért hadifogoly be-
adványa, amelyben a járlathiva»alhoz 
való visszahelyezését kéri. A Bizott-
ság úgy döntött, hogy a visszahelye-
zés ellen politikai szempontból nem 
emel kifogást. 

Vereczkei Ernő nyugalmazott pósta-
főtisztnek nyugdijrendezése miatt po-
litikai megbízhatósági igazolványra 
van szüksége. A bizottságnak tudo-
mása van arról, hogy Vereczkei ellen 
politikai szempontból kifogások hang-
zottak el. Vi;a után a Nemzeti Bi-
zottság úgy határozott, hogy a kér-
dést, adatkiegészités végett, leveszik 
a napirendről. 

A Szentesi MTE 
friss hirei 

Megírtuk, hogy lendülettel dolgo-
zik a SzMTE fölfrissített labdarugó 
szakosztálya. Az új vezetőség a kö-
vetkezőkép tevődik össze : Elnök: 
Szántai László, jegyző: Gunst Lászíój 
intézők: Mácsai Ferenc és Szeme-
rédi András. Edzők: Simon Tibor 
és Horváth György. Főrendező: Téli 
István. Pénztárnok: Dobos Ferenc, 
ellenőr: Váradi Miksa, fufbail fe-
gyelmi bizottság elnöke: dr Moldo-
ván Jenő. A bizottság tagjai :dr Aczé! 
Béla és Czibola Lajos. A g:zdasági 
bizottság tagjai : Varadi Miksa, Ku-
nos Antal és dr Müller Gyula. 

Szántai László szakosztályi elnök 
nyilatkozott az uj vezetőség prog-
ramjáról : 

— Röviden ennyit mondhatok: a 
felszerelés pótlása, a játékosanyag 
számbavétele és kiegészítése, fegye-
lem és egy új, egészséges szellem 
megteremtése a játékoson és a veze-

t ő s é g közt. 

Illetékes labdarugó körökben be-
szélik, hogy a Szántai testvérek ott-
hagyták a Cs. Barátságot hmftt má-
sok úgy vélik, hogy a szentesi mun-
káscsapatbi gravitálnak. 

Birkózóink örömmel jelenük, hogy 
elkészült az uj szőnyeg. A szönyeg-
avató ünnepség vasárnap este 8 órai 
kezdettel lesz az Erzsébet- kerti sport-
telepen, amikor neves birkózóink 
Nagykőrös csapatával mérik ^ssze 
erejüket. Az indulók névsorát vasár-
napi számunkban közöljük. 

Hirdetmény 
Felhívom azokat az általában ne-

héz körülmények között élö hadi-
gondozottakat, akik 1947-es gazda-
sági évre kenyérgabonával való el-
látásukat biztosítani akarják, nyil-
vántartásba vé;el végett a közellá-
tási hivatalban jelentkezzenek Je-
lentkezési határidő 7 12-ig bezárólag. 
954 Polgármester 

Hirdetmény 
Közhirré teszem, hogy a Kereske-

delmi és Szövetkezetügyi Miniszter 
32.900—1947 számú rendelte ér-
telmében benzin és olajkutakhó! 
üzemanyag nappal és éjjel sgvarant 
árusítható. 
957 Polgármester 

GELLERT testvérek fatelepén kap-
ható sárléc, karó, széldeszka. Szíves 
pártfogást kér Gellért Testvérek fa-
telepe. 
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Csintalan lányok 
A legragyogóbb francia vígjáték. (A fiatalság filmje) Főszerepek 

Panielle Darieux. Legújabb híradó 
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