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Késben állunk a harcra 
és minden erőnkkei, minden tu-
dásunk latba vetésével megvívjuk 
azt, hogy biztosítsuk a magyar de-
mokrácia megmaradását, a 'magyar 
népköztársaság megerősítéséi. Nem 
is kell nagyon figyelmesen szemlé-
lődni, hogy lássuk azokat a moz-
galmakat, amelyek a magyar nép-
köztársaság megbuktatására irányul-
nak. alig vannak, hogy a napi sajtó 
hír? ne hozna valamilyen szervez-
kedésről, kisebb, vagy nagyobb ban-
dák leleplezéséről, amelyek fegyveres 
trővel akartak a mai rend meg-
döntésére törni. Nem *oi(áig kel! 
hallgatózni az embernek, hogy olyan 
beszédeket halljon, amelyek szólják, 
szapulják a magyar demokráciát, 
vagy amelyek áhítozva sírják vissza 
a régi időket A reakció nagyon 
szívós életű, jól megszerveződött 
évezredek folyamin s egy nagy át-
alakulás, amilyen most megy végbe 
a magyar földön, mindig a jivendő 
küzdelme a meghalni nem' akaró 
múlttal, amely olyan mint a mese-
beli sárkány, amelynek ha egy fejét 
levágják, hét új fej nő helyette. 

Magyarország demokratikus átala-
kulásáért a küzdelem nen most 
indult meg. Évtizedek óa folyt 
a harc. A magyar szociáldemokrácia 
hétévtizedes haicokra tekinthet visz-
sza. De a munkásosztály küzdelmével 
párhuzamosan a demokratikus ér-
.relmü polgárok is vívtuk a küzdel-
met a maguk módszereivel. Kataszt-
rófális szerencsétlenség volt a ma-
gyar politikai életre, hogy a mun-
kásság demokratikus küzdelmét nem 
értették meg a d .rnokratifcus pol-
gári elemek és így a nagytömegek 
ereje nem tudott egy: égesen harcba 
lendülni. Ez okozta azt, hogy Ma-
gyarországon az általános es titkos 
választás* jogot mindig e! tudták 
gáncsolni, ez okozta azt, hogy nem 
tudott kialakulni sohasem az igazi 
demokratikus front. Pedig ha a het-
venes-nyolcvanas években kezet 
tudott volna fogni a munkásosztály 
az akkori idők haladó szellemű és 
valóban demokratikus érzelmű po-
litikusaival, illetve ha ezek a poli-
tikusok meg tudták volna érteni 
a munkásosztály törekvéseit, kétség-
telen dolog, hogy a magyar politika 
arculata egészen más lesz és két-
ségtelen, hogy nem süllyed Magyar-
ország a hit^ri Németország vaz*l-
lusságába. 

A magyar politika legnagyobb 
bűne az volt, hogy nem tudott ki-
szabadulni abból a béklyóból, ame-
lyet a fereiiczjózsefi hármas szövet-
ség vert a nemzetre, hogy amikor 
akadt egy polgári po'itikus Magyar-
országon, aki nem csak bátor és 
őszinte harcosa volt a demokráciá-
nak, de nyiltan meg merte mondani 
azt, hogy Magyarországnak • zakítani 
kell a németbarát politikával és 
Franciaország felé kell vonzódnia, 
akkor azt a politikust úgyszólván 
egyértelműen mondták hazaárulónak 
a magyar politikusok. Pedig ha ki-
lencvenes évek végén és a kilenc-

százas évek elején a magyar politika 
legalább is ellenzéki oldalon teljesen 
megtagadja a németekkel való együtt-
működést, ha itthon az országban 
és odakinn a külföldön egyaránt át-
alakul a magyar ellenzéki politika 

[ szélmalomharca komoly cselekvéssé, 
. kétségtelen dolog, hogy az ország 
j demokratikus átalakulása meg tud 
I indulni, nemzetiségeinkkel n-egér-
i tettük volna egymást és talán a sza-
| rajevói revolver dörrenések sem je-
; lentették volna a magyar sorsnak 
! olyan fordulatát, ami ránk követ-

kezett. 
Most is válaszúton állunk. Ugyan-

azok az erők döngetik a magyar de-
mokrácia bástyafalait, amelyek Ma 
gyarorsz'igot 1914-ben és 1941-ben 
egyaránt odavertek a német irnpe-
riálista politika csatlósává. A meg-
halni nem akaró múlt azt a világot 
akarja visszaállítani, mely a nép 
megkérdezése nélkül, a nép minden 
érdekének rovására politizál, a ke-
vesek, az urak és főpapok uralmát 
akarja biztosítani, amely képes vá-
góhídra hajtani a tömegeket, de 

sem kulturá;, sem boldogulást nem 
akar biztosítani a tömegeknek, mert 
a kultúra, a kis emberek boldogulása 
az ő mindenhatóságuknak pusztu-
lását jelenti. Mi készen állunk 
a harca és el fogjuk söpörni a re-
akció utolsó lovagjait, jelentkezzenek 
azok akár milyen rangban és ru-
hában, tolják maguk elé a megté-
vesztett diákokat és a fanatizált 
asszonyokat. Nem mi akartunk nagy 
leszámolást, de rákényszeriteítek 
b?nnünket: a leszámolás kér)e he-
tetlen és irgalomnélküli lesz. 

Rágalmazó propaganda a város elten 
a határban 

A közigazgatási kiszállások során 
a kiszália.v vezető városi főtisztvi-
selők megdöbbenve értesültek arról 
a minősíthetetlenül hazug és szerr-
melláthatóan az elszakadást propa-
gáló körökből származó rágalmakról, 
amelyekkel a külterületi lakosság 
hangulatát igyekeznek a varos ellen 
fordítani. A nagytőkéi kiszállás al-
kalmávaí Vajd:. Imre polgármester 
előtt beszélték, a nagytökeiek, hogy 
Magyartesen nincs tejbeszolgáltatás, 
egyáltalán az egész jóvátételi beszol-
gáltatás h emmi ahhozképest ami 
Szentesen folyik, s hogy atejbeszol-
gálta'.ást Szentesen a városi tisztvi-
selők javára követelik, mert a beszol-
gáltatott tejet, részben eredeti alak-
jában, részben mint túrót és vajat 
a városi tisztviselőknek szolgáltatják 
ki a tejcsarnokból. A jóvátétel kap-
csán beszolgáltatott jószágokra vo-
natkozóan is â .t suttogja a propa-
ganda. hogy d beszolgáltatott ma-

lacokat, ha nem is mindet, de an-
na'v jelentekeny részét a városi al-
kalmazottak kötött osztják szét. 

Tulajdonképpen nem vo-na szük-
ség erre a rágalomra válaszolni, meri 
hiszen annak minden szaván meg-
érzik a hazugság, de annyit mégis 
szükségesnek latunk megállapítani, 
hogv a város a tejbe^zolgáltatási ren-
delet értelmében jár eí és ha Magyar-
tés, vagy Fábiánsebes'yén, vagy a 
többi közeli közsegek a rendeletet 
nem hajtják végre, azzal nem a köz-
ség lakosainak az érdekeit védelme-
zik meg, hanem ellenkezően a ér-
dekelt lakosság rovására cselekesz-
nek. Kétségtelennek tartjuk, hogy il-
letékes helyen a megfelelő intézke-
dést foganatosítják a közséri jegy-
zők ellen, akik propagandisztikus 
célból nem hajtanak végre egy az 
egész orszagra ervényes rendeletet 
és ezzel módot nyújtanak a legalja-
sabb rágalmak megszületésére. 

A svájci tárgyalások eredményei 

Svájctól igen értékes javakat va-
| sároltunk. Törekvésünk az volt, 
! hogy elsősorban olyan árukat sze-

; rezzünk be, amelyek nem a pilla-
i napnyi fogyasztás, hanem a termelés 
! érdekeit szolgálják. Vásároltunk te-
| nyészállatokat, növényvédelmi szere-
! ket, gyógyszer alapanyagokat, szer-

számgépeket, textilgyártási segéd-
anyagokat es eszközöket és egyéb, 
számunkra nélkülözhetetlen árucikke-
ket összesen mintegy 30 millió 
svájci f ank névértékben. 

Svájcnak elsősorban olyan mező-
gazdasági cikkeket szállítunk, ame-
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Felavatták a szolnoki Tisza-hidat 

lyek az ország népílelmezése szem-
pontjából másodrendű fontosságúak. 
Adunk bort, alkoholt, ágytoilat, friss 
gyümölcsöt, gyümölcsszörpő:, para-
dicsomkonzervei, valamint baromfit, 
tojást. Iparkodtunk tekintettel lenni 
arra is. hogy ahol a magyar ipar-
nak Svájcban eddig kiviteli lehető-
sége volt, ott a piacot, ha bármilyen 
csekély szállítással is, de megtart-
suk. Így szá lítani fogunk faágukat, 
bútorokat, rádiókészülékeket, csöve-
ket és izzólámpákat és egyéb könnyű-
ipari cikkeke'. 

Vasárnap délelőtt ünnepélyes kül-
sőségek között avatták fel Szolnokon 
az új tiszahidat, amely pontosan két 
hónapig tartó rohammunkával készült 
el. A szolnoki ünnepségen megjelent 

Tildy Zoltán köztársasági elnök, 
Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter 
és Trainin ellentengernagy, a Szövet-
séges Ellenőrző Bizottság tagja. A 
Szociáldemokrata Pártot Szeder Fe-

renc, Buchinger Manó és Fischer 
képviselték. 

A hídavatási ünnepséget Kovács 
Kálmán főispán nyitotta meg, majd 
később Gerő Ernő közlekedésügyi 
miniszter tartott hídavató beszédet. 
Kiemelte az új tiszahid nagy jelen-
tőségét, amely az ország gazdasági 
vérkeringésének egyik komoly ténye-
zője lesz. 

Délben a helyreállított Tiszaszál-
Jóban közc?béden vettek részt az ün-
nepség résztvevői. A banketten fel-
szólalt Tildy Zoltán köztársasági ei-
nök, aki nigyhatású beszédében 
a többi között a követke őket mon-
dotta : 

Ebben a hídban azt a hitei is 
látom, amellyel a magyar dolgozók 
tömege az ország jövendőjében bizifc. 
Az ország felszabadulása óta eltelt 
arán>lag rövid idő alatt a magyar 
nép bebizonyított már, hogy újjá 
tudja és újjá fo^ja építeni az országot. 

A Szociáldemokrata Párt nevében 
Szeder Ferenc méltatta a hídépítők 
újabb nagyszerű munkáját és hang-
súlyozta, hogy a mérnökök, munka-
sok szoros együttműködése a főfel-
tétele annak, hogy további r.agy 
eredményeket érhessünk el ezen 
a téren. 

Kik pályáztak az 
üresedésben lévő 

alispáni állásra 
Mint ismeretes a közigazgatási bí-

róság megsemmisítette Báthory La-
josnak Csongrádmegye alispánjává 
történt megválasztását igy megürese-
dett a vármegyén az alispáni állas. 
A szabályszerűen meghirdetett pá-
lyázat tegnap délben lejárt s a kö-
vetkezők adták be pályázatukat: 

Dr. Boros Kálmán vármegyei fő-
jegyző, dr. Kunszeri Béla vármegyei 
másodfőjegyző, dr. Farkas Elemér 
(Szeged), dr. Soós Lajos nagymá-
gocsi főjegyző és dr. Győri Sándor 
pénzügyi titkár. 

Az alispáni állás betöltése a vár-
megyei törvényhatósági bizottság leg-
közelebbi rendes közgyűlésén törté-
nik meg. 



A B- l is tára kerültek e lhe lyezése 
és á t k é p z é s e 

j Hirt adtunk már arról, hogy a 
minisztertanács elfogadta a testi-
munkások munkaközvetítésére vonat-
kozó rendelet kiegészítéseképpen a 
szellemi munkások köteiező munka-
közven'tésére vonatkozó rendeletet. 
Ezzel a munkaerőgazdáikodás kere-
teit tökéletesítette. 

Ebben a kérdésben Szakasits An-
tal iparügyi miniszteri osztályfőnök 
elnöklete alatt az iparügyi miniszté-
riumban az újjáépítési minisztérium 
bevonásával értekezlet volt, amelyen 
megállapították, hogy az új rendelet 
hatályát kiterjesztik a magántisztvi-
selőkre és kereskedelmi alkalma-
zottakra. 

Most kerü! végrehajtásra, hogy az 
újjáépítési es jóvátételi munkálatok 
során minden dolgozo arra a helyre 

kerüljön, ahol a legtöbbet használ-
hat a köznek és hogy a munkapiac 
megszervezése egységesen történjék. 
Különleges fontosságot kölcsönöz 
a hamarosan megjelenő rendeletnek 
az a tény, hogy a küszöbön álló 
B-listázás után igen nagyszámú fe-
leslegessé vált állami tisztviselő 
igyekszik majd a magángazdálko-
dásban elhelyezkedni. Az új megol-
dás nagyban hozzájárulhat majd 
ahhoz, hogy e területen munkaal-
kalmat nyújtson azoknak a tisztvi-
selőknek, akik a demokrácia é". a 
szakszerűség szempontjából megfe-
lelnek a kívánt követelményeknek, 
míg a többieket megfelelő átképzés 
útján az iparban és egyéb munka-
területen helyezik el. 

Mégegyszer a közbiztonságról 
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Agrárpolitikai 
feladatok 

Irta: Erdei István nemzetgy. képű. 
A Szociáldemokrata Pari több, 

mint fél évszázada hordozója és 
szószólója a mezőgazdasági dolgo-
zók igaz ügyének. A múlt kötelez. 
Hogy az elénk meredő feladatokat 
elvégezzük, a mezőgazdasági terme-
lést biztosítsuk, százezrek és milliók 
összefogására van szükség. 

A közelmúltban kongresszusokat 
tartottunk a megyeszékhelyeken. 
Ezek a kongresszusok agrárpolitikai 
vonatkozásban azt a céit szolgálták, 
hogy országos érdeKlődé:» központ-
jába helyezzük a falusi szegénység 
óhajait, 'a mezőgazdasági dolgozók 
kívánságait. Ezeken a seregszemlé-
ken a műit hibái, mulasztasai a 
tanulságok levonásában jelentkeztek. 
Elképzeléseinkben ott formálódik a 
jövő óhaja é- vágya, melyben a je-
len építi a hidat a küzdelmes és a 
harcos mult közé. Roppant felada-
tokkal kell megbirkóznunk. Legfon-
tosabb : tudatosítani kell a felelőssé-
get és a kötelességet. 

Agrárpolitikai feladataink vizsga-
latakor jó, ha elmélyedünk a sta-
tisztikában. Állítsuk szembe az 
1920-as földreform adatait az 
1945-össel. 

1920-ban 413.999 egyén 1,212.000 
kat. hold földet kapott. Vitézi tel-
kekre és más ellenforradalmi érde-
mek jutaiinazásara körülbelül 212.000 
hold föld jutott. Vagyis körülbelül 
400.400 embernek egymillió hold 
földet juttatott az 1920-:s „reform", j 
Átlagban tehát 2.5 kat. uoldat. Az 
közismert tény, hogy az ország 
legrosszabb, legelhanyagoltabb föld-
jeit osztották fel s figyelmen kívül 
hagyták a telepítések legelemibb 
követeléseit. 

1945-ben kb. 5,700000 kat. ho'á 
került igén> bevételre. Ha leszámítjuk 
az állami tulajdonba vett erdőket, 
mintagazdaságokat és más közérdekű 
földbirtokpolitikai létesítményeket. I 
akkor azt látjuk, hogy kb. 3 mii ió 1 

itat. hold lett kiosztva, mintegy I 
615.000 igényjogosult között. Vagyis j 
átlagban az 1945-ben földhözjutcttak ; 
4 9 kat. hold földet Kaptak 

Az osztályharcok tanítása mellett j 
soha még eiesebben nem bizonyított ! 

a statisztika, mint jelen esetben a • 
földkérdésnél. Ámde a statisztika ! 

mást is magyaráz az elmélyedve \ 
szemlélőnek. Tiz évvel ezelőtt — 
1935-ben — 1,184.783 földtulajdo-
nos. vagyis a földdel rendelkezők 
72 százaléka 5 holdig terjedő terü-
letet, összesen 1,631.246 holdat 
mondhatott magáénak, azaz az or-
szág földjének 10 százalékai. 5 — 100 
holdig 437.560 egyén, a földtulaj-
donosok 27 százaléka, 6,711.784 
holdat birtokolt, vagyis az ország 
földjének 42 Százalékát. 100—1000 
holdig 10.994 földbirtokos akadt az 
országban. Ez a szam nem tette ki 
a földtulajdonnal rendelkezők l szá-
zalékai, ellenben 2,929.965 holddal 
a földbirtok 18 százalékán uralko-
dott. Végül 1000 holdon felül 1070 
család kezén 4,808.849 hold föld 
állott, azaz a földtulajdonosok 0.1 
százaléka birtokolta, helyesebben 
bitorolta az ország földjének 30 
százalékát. 

összefoglalva az osztályharcok 
tanítását : 1,200.000 ember földünk 
10 százalékával rendelkezett, midőn 
1.070 család az ország földjének 
30 százalékán uralkodott. 

l a szociaiista vagy, 
a Szentesi Lapban hirdetsz! 

Lapunk mult heti számában kö-
zöltük már olvasóinkkal, ho^y meny-
nyire megromlott a vagyonbiztonság 
Szentesen. Rámutattunk arra is, hogy 
ennek oka a közönség fegyelme el-
lensége és egyes emberek felelősség-
érzetnek nagyfokú megromlása. 

A köz- és magántulajdon ellen 
elkövetett bűncselekmények ügyben 
kedden délelőtt értekez! t volt a pol-
gármesternél, amelyen a rendőrség 
vezetői is -.egjelentek Az értekezlet 
tárgyát Vajda Imre polgármester is-
mertette és rámutatott arra, hogy 
városunkban és a határban^ olyan 
jelenségek játszódnak le, amelyek 
mind a rendőrség, mind pedig a 
hatóságok részéről a legerélyesebb 
beavatkozást teszik szükségessé. 
Több megtörtént esetet sorolt fel, 
amelyek azt bizonyítják, hugy a tár-
sadalom salakja, ingyenélők, naplo-
pók, munkakerülők különféle gaz-
tettekkel igyekeznek leiáratni a de-
mokráciát és hátráltatni a dolgozók 
áldozatkész munkáját. Ezek a fele-
lőtlen elemek hat rtalan szemtelen-
ségükkei mar odáig vetemedtek, 
hogy a város tulajdonát képező 
földek vetését iegelefik le a jószá-
gokkal, a ucernát lekaszálják és éj-
szakánként vandai pusztításokat vé-
geznek a város parkjaiban és gyü-
mölcsöseiben. A Kossuth-téren a 
rendőrőrszem háta mögött szedik 

fel a kiültetett virágokat, de ugyan-
ezek a jelenségek játszódnak le az 
Erzsébet-kertben, a ligetben és a 
város egyéb pontjain is. Szerte az 
utcákon — még a központon is — 
jószágokat legeltetnek és a leány-
polgári előtti parkban egész allat-
íarmot rendeztek be. A polgármes-
ter töt?b ízben felszólította a rend-
őrséget, hogy a csorda kiverésc 
után razziázzák végig az utcákat és 
a rendőrség részéről is történtek kez-
deményező lépések ebben az irány-
ban, azonban mindezideig semmiféle 
eredmény nem mutatkozott. Hiába 
igyekszik a város a károkat rendbe-
hozni, hiába költ pld. tetemes Össze-
geket a fásításra, ha a kiültetett fa-
csemetéket ellopkodják. 

Vajda Imre polgármester ismétel-
ter felhívta a rendőrség figyelmét 
ezekre a tűrhetetlen allapotokra és 
közölte, hogy amennyiben a rend-
őrség nem képes segítséget nyújtani, 
ugy kénytelen les-/, a belügyminisz-
tériumhoz fordulni. 

A rendőrség jelenlévő vezetői meg-
ígérek, hotíy allar.Jó razziák és 
egveb intézkedések azonnali fogana-
tosításával mindent Megtesznek a 
tettesek kézrek-ritése ¿rdekéber. és 
nem fognak visszariadni a legdrasz-
tikusa'-b rendszabályokból sem a 
további rombolások megakadályozá-
sára. 

Rákosi Mátyás és Veres Péter 
Szakasits Árpádnál 

A súlyos műtét után lábbadozó 
és most már gyorsabb ütemben 
gyógyuló Szakasits Árpád elvtársat 
meglátogatta Rákosi Mátyás elvtárs. 
A két párt vezetője hosszú, alaposj 
tüzetes beszélgetést folytatott az idő-
szerű politikai kérdésekről. Mind a 
részleteket, mind az általános hely-
zet megítélését illetően a legteljesebb 
összhang alakult ki közöttük. 

Veres Péter, a Nemzeti Paraszt-
párt elnöke is meglátogatta Szakasits 
Árpádot, e beszélgetés során szóba-
kerüit a közös baloldali frontnak 
sok érintkező problémája. Tanács-
kozásuk nyomán is komoly politikai 
összhang alakult ki a két párt között. 

Nemzetközi szocialista 
kongresszus 

Angiiában vasárnap befejeződött 
a nemzetközi szociaiista kongresszus, 
amelyen 20 ország szocialista párt-
jai képviseltették magukat. A ma-
gyar kiküldöttek Kéthly Anna, Ries 
István és Horváth Zoltán elvtársak 
jó munkát végeztek és Ries István 
a kongresszus előtt nagyszabású 
beszédben ismertette Magyarország 
jelenlegi helyzetét. 

A kongresszus megállapodott ab-
ban, a szociáldemokratáknak arra 
kell törekedniök, hogy a legbará'ibb 
viszonyban legyenek a Szovjetunió-
val. Igen fontos a Kommunista 
Párttal való szoros együttműködés, 
mert csak így őrizhetr, meg a mun-
kásosztály egysége. 

A m e r i k a i i a p 
E r d é l y r ő l 

A párizsi rádió ismertette az egyik 
amerikai lap cikkét, amely Erdély 
hovatartozandóságát taglalja. Az el-
múlt napokban sokat emlegették a 
magyar kormány jegyzékét, amelyet 
amelyet a magyar miniszterelnök 
nyújtott át az amerikai követnek to-
vábbítás céljából. Magyarország pá-
rizsi követe a jegyzéket ismertette 
Amerika párizsi nagykövetévei. Alap 
ezután megállapítja, hogy a négy 
külügyminiszter úgy határozott, hogy 
a magyar igényeket nem veszik fi-
gyelembe. 

A továbbiakban az amerikai lap a 
következőket írja: Az Egyesült Álla-
mok a maguk részéről támogatni igye-
keztek a magyar igényeket legalább 
Erdély északi részét illetően, vagyis 
Szatmárra, Nagykárolyra, Nagybá-
nyára, Nagyváradra és Aradra vo-
natkozóan. 

flz egyházak 
tisztasága 

Politikailag egyáltalán meg nem 
engedhető jelenség Lázár Andor a 
ref. egyház világi elnöke. A refor-
mátus egyház nem tarthatta szüksé-
gesnek azt, hogy saját hatáskörén 
belül megindítsa a tisztogatást. Őszin-
tén akarjuk a protestáns és más egy-
házak újjászületését, nem mást mint 
egy belső politikai B-lista végrehaj-
tását. A demokrácia nagyon komo-
lyan együtt akar dolgozni az egy-
házakkal. De a közmunkát addig 
nem tudja megkezdeni, még közötte 
olyanok vannak akik a múltban 
kompromittálták magukat. Az egyhá-
zaknak saját kebelükön belől meg 
kell kezdeni a búzának az ocsútól 
való elválasztását, nehogy nekünk 
kelljen olyan intézkedést foganatosí-
tanunk, amely a búzából az ocsút 
kiválasztja. 

I g a z s á g ü g y 
Dr. Ries István igazságügymi-

niszter nyilatkozatot adott a Nép-
szava munkatársának, melyben kö-
zölte, hogy a népbíróságokat akkor 
fogja felváltani az vsküdbíráskodas 
rendszere, ha a magyar közvélemény 
ehhez már elég demokratikussá fej-
lődött. 

Az igazságügyminiszter elkészí-
tette a közigazgatás demokratizálá-
sáról szóló javaslatot, a törvényho-
zói összeférhetetlenségről szóló tör-
vényjavaslatot, amely kimondja, hogy 
a képviselő, míg mandátuma le 
nem jár, nem végezhet közhivatali 
funkciót. A magánjog terén két 
mértföldkövet jelelentő javaslat ké-
szült el. Az egyik megszünteti a ne-
mesek, honoraciorok és jásrkunok 
különállását a házassági, vagyonjogi 
és örökjogi téren. Ezzel a magyar 
magánjog egy középkori feudális 
maradványa szűnik meg. 

A másik javaslat a házasságon 
kívül született gyermekekről szól. 
Megszüntet minden joghátrányt, 
amely ezekre az emberekre méltat-

lanul hárult. Biztosítja őrök jogú kit, 
társadalmi állásukat és olyan nevet, 
amelyből nem tűnik ki hazasságon 
kívüli származása 

Az amnesztiáról az igazságügy-
miniszter közölte, hogy foglalkoznak 
ezzel a kerdéssel, de ez a kérdés 
a magyar közvélemény jelenlegi be-
állítottságát tekintve ' iiren nehéz. 
Azok, akik ma megbékélést hirdetnek, 
ke7djék el a mult bűneinek meg-
bánását, akkor mi meg fogunk bé-
külni. Nem rajtunk, hanem rajtuk 
áll cl kizárólag. 

Ax új pénz 
Megindultak az új pénz előállításá-

nak technikai előkes/ületei. Az ipar-
ügyi minisztérium már biztosította 
áz érmek veréséhez szükséges bronz 
és alumínium anyagot és a pénz-
verde már felkészült, hogy a for-
galom megindításához szükséges ér-
meket időre előállíthassa. Ugyancsak 
megindultak az előmunkálatok a 
pénzjegynyomdában is. 
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?4-ig az „Arany Kalász" (Oláh) és a 

"Megváltó" (Ihász) tartanak ügyeletes szol-

gálatot. 

1 adópergő 21.400 pengővel. 

Madárkoncert 
Minden reggel madárkoncert éb-

reszt fel. A bagoly alig fejezi be a 
szürkületben utolsó visitását, amikor 
¡nár megelevenedik a Nagyhegy. 
Ébrednek a madarak. Valamennyi 
között legelső aki megszólal, a pa-
csirta. Talán nem is itt a Nagyhe-
«yen szól, hanem a Vekerlaposon 
]szállt fel a búzák közül, hogy ma-
gasba röppenve mondja el reggeli 
dalát. Azután egyszeresük a harkály 
rikoltozása szól, majd a szarka csö-
•ög és messziről mélabúsan hallik: 
kakukk, kakukk. .. kakakukk... 
Ébred a verébhad. A nagyeperfa 
lombjai közt ötven-hatvan is rákezdi 
éktelen csiripeiését, de eztán hirte-
len csend lesz, megjelenik a sárga-
rigó az eperfán, nem messze egy 
magas cseresznyefa hegyén a másik, 
az almafán a harmadik, kezdődik a 
teleselés nrészeg c biró !u — mondja 
az egyik. „4 kisbíró" — tódítja a 
másik. „.4 főbíró, a főbíró" — kiált 
a harmadik ts nem akar vége lenni 
a vitának, míg végre megunják, 
s tovaszáll mmd a három. Eziistös-
szürke tollú madár száll a nagy-
eper fára, azután jön a párja: gerle-
búgás hallik. Valahonnan nem mesz-
sziről, talan virágoskert bokrai 
közül megszólal a kékcinke : „kicsit. 
kicsit... egy kicsi... egy kicsit, ki-
csit ... kicsit* — zengi kedvesen vé-
genélkül. Elhal a geriebúgás, a sze 
relmespár leszáilt az udvarra. A tyúk-
etetőről szedik az elmaradt kukorica-
szemet s nem ~avarja meg, mikor a 
kakas öblösen kukorikol egyet. Most 
pintyőke repüi a közeli akácfára, s 
csattogó dala elragad bennünket 
M$st a búbosban ka jelentkezik, újra 
rigók kergetik egymást. Mostmár 
arról beszelnek, hogy „iszik a biróu. 
Újra szarka csörög. Megszólal a 
kakukk. A kékcinke muzsikája távo-
labbról zenél. Egyet rikolt a harkály 
ismét. A gerle megszólal, s mialatt 
hevesen udvarol párjának, búgó 
hangjába beleolvad a vcrébcsiripelés. 

(S-ó) 
— Felfüggesztettek a közal-

kalmazottak igazolását. A Ma-
gyar Közlöny vasárnapi számn közli 
az ;gazságügyminiszter rendeletét, 
amely a B-;istával kapcsolatban 
megszünteti a közalkalmazottak iga-
zolását. 

- Eredmény 25 muskátli. Hírt 
adtunk már róla, hogy rendetlenül 
lopjak a város virágjait a közterekröl. 
A keddről szerdára átmen • éjsza-
kának is meg volt a maga ered-
ménye. Ezúttal 25 muskátlit loptak 
el a Kossuth térről. Igazán itt volna 
már az ideje, hogy a virágtolvajok 
hurokra kerüljenek. 

Kiket érint az iparrevizió 
Az iparjogosítványok felülvizsgá-

latáról dr. Székely Artúr, a Buda-
pesti Kereskedelmi és Iparkamara 
főtitkára a következőket mondotta: 

— A kereskedői iparjogosítvanyok 
felülvizsgálásának legfőbb jelentősé-
gét abban látom, hogy módot ad a 
csődöt mondott kereskedői igazoló 
eljárás bizonyos mértékben való 
korrigálására. A kormányrendelet 
ugyanis kötelességükke teszi a vé-
leményező bizottságoknak, hogy — 
ha idevágó adatok jutnak birtokuk-
ba — az illetékes igazoló bízottsá-
got, vagy népbíróságot, illetve nép-
ügveszséget az eljárás megindítása, 
az igazolás újból való tárgyalása, 
illetve a már folyamatban lévő eljá-

rás mielőbbi befejezése végett meg-
keresse és a felülvizsgálatot az eljá-
rás befejezéséig függőben tartsa. Ha 
tehát a kereskedelmi és iparkamarák, 
illetve a véleményező bizottságok — 
amint remélhető —- eleget tesznek 
ennek a kötelességüknek, számítani 
lehet arra, hogy azoknak a kereske-
dőknek nagyresze eltűnik a piacról, 
akik az elmúlt szomorú években po-
litikai jutalomból szakismeretek és 
komoly hivatásbeli törekvések nélkül 
kaptak iparjogosítványt, akik kéjjel 
tették ki versenytársaikat üzlethelyi-
ségeikből, sajátították ki potom pén-
zen ezek üzleti raktárai* és akik a 
demokráciának ma is legádázabb 
ellenségei közé tartoznak. 

Fasiszta összeesküvések 
A vidéki főkapitányság Szombat-

helyen is felfedezett egy jól kiépí-
tett fasiszta szervezete«, amely cser-
készekből és KALOT tagokból ro-
hamcsapatot akart szervezni, hogy 
királypárti puccsot készítsenek elő. 
Géppuskákat, géppisztolyoKat, gya-

logsági fegyvereket, kézigránátokat 
és nagymennyiségű egyéb lőszert 
taláitak náluk. 

A bajai rendőrség politikai osztá-
lya az egyik gimnáziumban fegyve-
res összeesküvést leplezett le. Eddig 
mintegy 30 személyt vettek őrizetbe. 

Telefon 149. Telefon 149. B A R Á T S Á G M O Z G Ó 
Közkívánatra ma utoljára! 

B A G D A D I T O L V A J 
Ha nem látta, még ma megnézheti ezt az amerikai f i lmcsodát ! 

S z o m b a t t ó l k e r ü l b e m u t a t á s r a a 

cModern ^Pinpernel 
nagyszabású angol f imór iás ! Az angol f i lmgyár tás remekel 

Eióadésnk Ue^deíe hét^özrnp 6 éf 8 órakor, v«sárnao 4, 6 és 8 orakor. 
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Elkészült a szövetkezeti törvény tervezete 

Mint ismeretes, a kormány nagy-
szabású .»azdasági programjának 
egyjK sarkalatos pontja az uj szövet-
kezeti törvény megalkotása. Eddig 
ugyanis 33 törvény, 121 rendelet, 
rengeteg kúriai jogegységi döntvény 
és számos elvi határozat szabályozta 
a szövetkezeti életet. Erre az áttekint-
hetetlen, zavaros és jórészt már el-
avult jogrendszer e az uj szövetke-
zeti életet felépíteni nem lehet. 

Rónai Sándor elvtárs, kereskede-
lem és szövetkezetügyi miniszter az 
ország szövetkezeti hálózatának fo-
kozatos kiépítésére átfogó és minden 
részletre kiterjedő szövetkezeti tör-
vényt keszit elő A szövetkezetekre 
vonatkozó bel- és külföldi jogi, köz-
gazdasági, társadalompolitikai anyag 
összegyűjtése után az elvi alapok és 
fontos részietek megbeszélése céljá-
ból a minisztérium sorozatos érte-
kezletekre hivta össze az érdekelt 
szövetkezeti szakembereket és a pár-
tok szövetkezeti szakértőit. 

Az értekezlet egyöntetűen ugy ha-
tározott, hogy nem novellával vagy 
kerettörvénnyel, hanem egységes, 
minden részletre kiterjedő kódexszel 
rendezik a szövetkezés kérdéséit, 
hogy az uj törvényalkotás valóban 
elősegítse a szövetkezetek fej'ődését 
és eleve kizárja az álszövetkezdek 
alakulásának, vagy működésének le-
hetőségét. 

A második értekezlet már gyakor-

i lati kérdésekkel foglalkozott: a szö-
! vetkezet fogalmi meghatározását vi-

tatta meg. Ez tudvalevően egyike a 
legnehezebb problémáknak, mert a 
fogalmi maghatározásra épül fel az 
egész törvény. A minisztériumi fo-
galmi tervezet nemcsak a szövetke-
zet jogi lényegét, hanem gazdasági 
és társadalompolitikai céljait is sza-
batosan meghatározza. Kimondja 
ugyanis, hogy a szövetkezet kis gaz-
dasági tgységek és egyedek számára 
kívánja biztosítani a nagyobb szer-
vezettségben rejlő erőt és előnyöket. 

Az értekezlet résztvevői nagyrészt 
jogi követelményeket támasztottak a 
szövetkezet fogalmi meghatározásá-
val szemben és így nem alakult ki 
egységes állásport a kérdésben. A 
kereskedelem és szövetkezetügyi mi-
nisztérium most készült el a törvény 
első nyers tervezetével. Bizonyos, 
hogy a részletek ismeretében hama-
rosan tisztázódnak az eddig még 
ellentétes álláspontok és a törvény-
alkotás munkája az eddiginél gyor-
sabb ütemben halad tovább. 

A Gazdasági Főtanács a 
kollektív szerződes hatálya alá tar-
tozó összes munkavállalók fizetésé-
nek május 19 tői ujabb 200 száza-
lékkal való felemelését rendelte el. 
A kalória megváltási ára Szentesen 
májüs 20-tól 45 ezer pengő. 
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Ország - Világ 
A békeszerződés után Magyaror-

szágot is felveszik az Egyesült Nem-
zetekbe 

Truhman elnök állami kezelésbe 
vette az amerikai vasutat. 

A minisztertanács jóváhagyta a 
Bán Antal elvtárs által kötött ma-
gyar—svájci átucsereforgalmi meg-
állapodást. 

Pécsett utcákat neveznek el a 
Szociáldemokrata Párt mártírjairól. 

Franco polgári ruhába bujtatja ka-
tonáit. 

A brit alsóház elfogadta a szén-
bányák államosításáról szóló törvény-
javaslatot. 

Kétszázmilliárdba kerül egy vég-
tisztesség Bácsalmáson, ahol csak 
aranyért adnak koporsót, borért ás-
nak sírt és kukoricáért kántálnak a 
temetésen. 

Fellázadtak a miskolci internáltak. 

Frankot, Csehszlovákia hóhérát 
halálra ítélték. 

Umbertó nem írta alá a közke-
gyelmi rendeletet. 

Letartóztatták az 1919, 20 és 2l-es 
orgoványi, izsáki és kecskeméti po-
litikai tömeggyilkosságok tetteseit. 

A hercegprímás meglátogatta Sza-
kasits elvtársat. 

* Megkezdődött a választási harc 
Olaszországban. 

A Szovjetunió újból megkönnyí-
tette a román fegyverszüneti feltéte-
leket. 

30 volt ninisztert és államtitkárt 
tartóztattak le Romániában. 

Magyarországot levették az ellen-
séges országok kereskedelmi listájá-
ról. 

Szolnokon megnyílt a Szociálde-
mokrata Pár szabadegyeteme. 

Többezer magyar munkásgyereket 
lát vendégül a nyáron Románia. 

Heti 10 ezer méter textilárut ké-
szítenek a soproni textilgyárak. 

Felépítették a körmendi Rába-hídat. 

Helyreigazító nyilatkozat 
A Közellátásügyi Minisztérium 

április 14-én megjelent „Beszámoló 
az új árucsere-akcióról" című cik-
künkkel kapcsolatban hivatalosan 
közli, hogy a mezőgazdasági és 
ipari árucsere-akciót a Közellátásügyi 
Minisztérium intézi és a cikkben 
foglaltakkal ellentétben a Belügy-
minisztériumnak a csere-akcióban 
semmi szerepe nincsen. 

dr. Harsány Péter 
közellátási tanácsos 

Május 24-én 
délután h é 
Előadók a női szervezet tagjai. 

i pénteken n jj]i|gg| a Barátság moziban 

Elvtársak! Elvtársnők! Mindannyian ott legyetek! 
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— A cukor új ára. A pénzügy 
miniszter a kristálycukor kg.-jának 
fogyasztói árát 3.150 000 P-ben ál-
lapította meg. 

A sajtolt élesztő ára. A pénz-
ügyminiszter újból szabályozta az 
clesztö árát, s azt a kiskereskedői 
forgalomban kg-ként 700,000.000 
P-ben állapította meg. 

— A gyufa sem hagyja magát. 
Emelkedik mindennek az ára, a gyufa 
sem hagyja magát. A legutóbbi 
pénzügyminiszteri rendelet szerint 
május hó 18. napjától kezdődően 
a rózsa szalongyufa fogyasztói ára 
csomagonként 50.000 000 P, az úgy-
nevezett svédgyufáé pedig dobozon-
ként 30,000.000 P. 

— Mestervizsga. Május 25-én 
szombaton délután 3 órakor kezdő-
dik a mestervizsga tanfolyam. 

— Utazóközönség részérc ked-
vezmény. Máv. Menetjegyirodábán 
a Nemzeti Hitelintézetnél ismét vált-
ható 10 napos érvényességgel oda-
vissza szóló retúrjegy, mely ráfizetés 
nélkül érvényes az időközben elren-
delt menetdíjemelés esetén is. 

— Mezítlábos hivatalnok. Teg-
nap délelőtt élénk feltűnést keltett 
a városházán az egyik főtisztviselő, 
aki mezítláb teljesített szolgálatot. 
Az illető azért jelent meg így hiva-
talában, mert egyetlen pár lábbelije 
javítás alatt áll, viszont a hivatalból 
nem maradhatott el. A rongyos és 
foltos ruhák után így kerül sor a 
mezitlábra is a közalkalmazottak so-
rában. Kommentárt nem fűzünk hozzá, 
de jellemző dolog. 

— Felhívás. A todrászipari al-
kalmazottak szakszervezete folyó hó 
27-én délután 3 órakor taggyűlést 
tart, iontos ügyben. Titkárság. 

— Új díjszabások A vasúti ta-
rifát 233, a postai díjszabásokat 400 
százalékkal emelték fel. 

PáRTHlREK 
A PÁRTSZERVEZET most meg-

jelent számának ára 2 millió pengő, 
a rányomtatott 1 millió pengő he-
lyett. 

A Szociáldemokrata Párt szen-
tesi szervezetétől felhívjuk a rendező 
gárda tagjait és a rendező gárdába 
még jelentkezni szándékozók figyel-
mét arra, hogy f. hó 26-án vasárnap 
délelőtt 10 órakor pártszékházban 
(Petőfi u. 14) megbeszéies miatt 
föltétlen jelenjenek meg. Rendező-
gárda vezető. 

S z I M h í r e k 
Felhívjuk az összes SzIM szer-

vezetek figyelmét, hogy az újból 
meginduló FIATALOK című lapra 
rendeléseiket sürgősen küldjék be 
a SzIM titkársághoz. 

A SzIM megyei titkársága június 
2-án a nagymágocsi Károlyi kas-
télyban 2 hetes szemináriumot ren-
dez, melyen Szentesről 5 ifjú vehet 
részt. 

fi sszonyofc I Leányok! Elvtársak! 
Készüljetek a június 2-i nőnapra 1 

ballagás 
A Horváth Mihály-gimnazium nyol-

cadik osztályának végzett tanulói 
május 25 én szombaton d. e. 11 
órai kezdcttell búcsúznak el az Alma 
Mater falaitól a szokásos diákballa-
gás keretében. Ugyancsak szómba 
ton este 9 órakor vonulnak lámpio-
nos menetben tanáraik lakása elé, 
hogy tőlük is bucsut vegyenek. A 
délelőtt* ballagásra a kedves szülő-
ket, a hozzátartozókat és az iskola 
barátait szeretettel hívja és várja a 
búcsúzó VIII. osztály 

Háborús események 
folytán gazdát cseréli 
háziállatok sorsa 

A kormány rendeletet adott ki, a 
háborús események folytán gazdát 
cserélt egyes hasznos háziállatoknak 
ügvében. A rendelet azokra a házi-
állatokra vonatkozik, amelyek már 
marhalevéllel vannak ellátva, de ame-
lyeket jelenlegi birtokosa 1945. évi 
szeptember hó 20 óta szerzett. A 
rendelet szerint ezeket az állatokat 
igazolt eredeti tulajdonosa az összes 
körülmények mérlegelése mellet eset-
leg visszakaphatja.;A visszautalást a 
bíróság rendelheti el. Amennyiben a 
termelés érdekében a jelenlegi tu-
lajdonos teljesen rá van utalva a 
kérdéses állatra, abban az esetben a 
bíróság méltányos térítési árat álla-
píthat meg a volt tulajdonosnak. 
Hasonló az eset törzskönyvezett te-
nyészállatok, illetve versenylovak 
eseteben. 

Felhívás 

Felhívom a polgári lakosság, a 
a hadifogságból visszatért honvéd 
egyének, (tisztek, thtts.-ek és legény-
ség) a volt csendőrség és rendőrseg 
tagjainak, valamint a volt leventék 
figyelmét, hogy a birtokukban lévő 
kincstári eredetű tárgyakat, fegyver-
zet, lőszer, ruházat, ágyak és Egy-
neműek, gumik, gépjárművek, jár-
művek, kerékpárok, ezek alkatrészei, 
szerszámok, mühelyberendezések stb. 
legkésőbb folyó hó 31-ig az 53. honv. 
kieg. pság-nál adják le, illetve aki 
ilyenek hollétéről tud, azt fenti pa-
rancsnokságomnál jelentse oe. 

Azon hadifogságból visszatért hon-
védegyének, volt csendőrség és rend-
őrség tagjai, akik honvéd egyenruha 
ideiglenes viselésére jogosító igazol-
vánnyal vanník ellátva és a határ-
idejük már érvényét vesztette, az 
igazolványuk megújítása, azok pe-
dig, akik igazolvánnyal nincsennek 
ellátva, a honvédegvenruha viselésére 
való rászorultságukat igazoló hatósági 
bizonyítvánnyal, igazolvánnyal való 
ellátás végett folyó hc 31-ig ugyan-
csak a fenti psrancsnckságnál jelent-
kezzenek. 

A honvédegyenruha jogtalanul való 
viselését ellenőriztetni fogom és az 
ez ellen vétők ellen az eljárást fo-
lyamatba teszem. Ezért felhivom min-
denkinek a figyelmét, az igazolvá-
nyok mielőbbi megszerzéséi e, mert 
ennek hiányában a hatósági közegek 
előtt kiteszi magát a meglévő ruhá-
zat, felszerelési cikkek stb. elkobzá-
sának és a honvédegyenruha vise-
lésével való visszaélési következmé-
nyeinek, amely hadbírósági eljárást 
von maga után. 

Felhívom továbbá, a Szentes mv. 
területenez tartozó üzemek vezetői-
nek, iparosainak figyelmét, hogy 
amennyiben üzemükben, műhelyük-
ben kincstári eredetű gépek, gépal-
katrészek, csomagoló eszközök, szer-
számok, mühelyberendezések birto-
kukban, használatukban van, vagy 
esetleg felszerelés alatt áll, ilyeneK 
hollétéről tudomásuk van, úgy azo-
kat a fenti parancsnokságnál adják 
le, illetve jelentsék be. 
380-23 Dr. Fodor Lajos s. k. 

alezr., kiegészítő parancsnok 

„Hány óra Ön?" 
Az „Új Magyarország- írja: Ame-

rikában új játékot játszanak: a poli-
tikai órát. 12 óra jelenti a demokrá-
ciát, 3 óra a kommunizmust (bal-
szél) és 9 óra a fasizmust (jobbszél). 
Vannak „5 perc múlva 12" demok-
raták es „10 perccel műit 3" szél-
sőséges kommunisták. Aki „S perc-
cel mult 9, az körülbelül félúton van 
a fasizmus és a demokrácia közö't, 
a pont hatórások pedig haboznak a 
szélső jobb és a szélső bal között. 
(Nálunk is sok kilencóras nyilas van, 
aki szívesen mutatkozik háromórás-
nak.) 

A játék elég mulatságos és tanul-
ságos, Amerikában már sokan kér- ! 
dezik egymástól: „Hány óra ön?M 1 

Egy kisfias és cry kozelellös tehén tar-
tósra kiadó. Cím a kiadóhivatalban. 382 
12-14 éves fiúnak való béléunélkuli rei« 
kiskabát kapható. Hozott nnyaKból rubát 
kéyzit Gyarmati Bálint férliszabó Nagy 
örvény utca 21. 

Május 26. 
Menhelyi gyermekek napja 

A Szociális Felügyelőség május 
26-án, vasárnap a menhelyi gyerme-
kek felsegítésére gyermeknapot ren-
dez. Programja a következő: 

Délelőtt 11 órától 13 óráig térzene. 
14 órától 21 óráig népünnepély a 

népligetben. 
16 órától záróráig a Strand-ven-

déglőben tánc. 
Úgyanc?ak délután úszóversenyek 

és footbal! mérkőzések a palván. 
Este fél 9 órai kezdettei "a Tóth 

József színházteremben ránccal egy-
bekötött műsoros est reggelig. 

A ligeti népünnepélyre műsor meg-
váltás a helyszínen, a szinházi elő-
adásra jegyelővétel a szinháznál 25-én 
szombaton délután 4 7 óráig, 26-án 
vasárnap 10—12 óráig es az előadás 
előtt egy órával. 

Hirdetmény 
Felhívom mindazokat, akik akár 

sajat, akar haszonbéres (feles vagy 
hirmados) földön ténylegesen gaz-
daíkodnak cs a Közellátásügyi Mi-
niszter 21600, 1946 K. M. sz kör-
rendelete alapján az összeírás során 
valamely okból kimaradtak, adataik 
felvétele végeu haladéktalanul jelent-
kezzenek a városhaza 16 számú 
helyisegében. 

Ezen bejelentési kötelezettség 
vonatkozik mindazokra, akik Szenles 
m. város külterületén bármilyen ke-
vés föidön is saját maguk gazdál-
kodnak és sem körzetvezetők, sem 
az utca bizalmiak adataikat nem 
vették fel. Mulsztókkal szemben az 
idevonatkozó büntető rendelkezéseket 
fogom alkalmazni. Polgármester. 

Hirdetmény. 
A városi közellátási hivatal köz-

hírré teszi, hogy 

1. Szentes város a teljesen rá- j 
szoruló hadisegélyben részesülő el-
láttaManokat f. évi június hó 1. nap-
jától kezdődően kedvezményes árú 
liszt íejadag kiutalással kivánja 
ellátni 

Felhivom ennélfogva az érdekei-
tekei, hogy a jövő havi kenyér és 
lisztjegyeiket a pékeknél előre ne 
váltsák be, mert a kiutalásnál csak 
úgy kapják meg a teljes havi liszt- . 
fejadagot, ha az egész hónapra táró ! 
kenyér és lisztjegyeik birtokukban 1 
vannak ] 

2. A közellátási hivatal f. hó 24. 
és 25. napjain a teljesen nincsetlen 
hadisev.élyezetteknek 6 miipengő kg-
kénti ár mellett babot oszt ki fél 
kg-os fejadag figyelembevételével. 
23 Polgármester. 

SPORT 
KTK-Szentesi MÁV 2:1 (1:0) 

vezette: Horváth F. 

Rekkenő hőségben, végig ötöd-
osztály u nívón mozgó mérkőzésen 
megérdemelt vereséget szenvedett a 
MÁV szétesően és lélektelenül játszó 
csapata, az alig jobb KTK-tól. Ez a 
mérkőzés is igazolta, hogy i omoly 
munka nélkül tartós formát, jó 
bajnoki szereplést elérni nem lehet. 
A MÁV házatáján a fegyelem erősen 
meglazult, az edzést a játékosok 
hónapok óta alig látogatjuk kevesek 
kivételével s azok, akik súlyuknál 
fogva tudnának nyomást gyakorolni, 
nyugodtan nézik a nagymultu egye-
sület vegetálását. Az egyesület nagy-
számú híve sürgős orvoslást kér a 
bajokrd a szoigalati főnökök részé-
ről. Aki nem vállalja az egyesületi 
munkát, ani nem vett magat alá a 
klubfegyc'emnek és csupán a neve 
miatt kerül be hétről-hétre r, csa-
patba edzés nélkül, 3nnak nincs 
helye a MÁV-ban. Azok a közel-
állók, akik láttak, hogy rcilyen kö-
rülmények között ment el a csapat 
erre a bajnoki mérkőzésre, hogy 
milyen átlátszó es valótlan kifogá-
sokkal bújtak es húzódoztak e ;yesek 
a játék elöl, azok joggal látják előre 
a teljes erkölcsi csődöt. Amíg a 
vasúti vezeő állásban levők csak 
kritikát és intrikál gyakoio'nak a 
segítés helyett, addig het-három 
klubfanatikus munkaja fairahányt 
borsó marad. A MÁV-ban gyökeres 
reformokat — akár a teljes szabotáló 
játékosgárda felszámolásával is — 
követei a város labdaru^as: kedvelő 
közönsége. 

A MÁV gólját egyébkent 2:0 után 
Buzi lőtte Fazekas nagyszerű áldá-
sából, a KTK-ét Dóra és Fejes IV. 

Kecskeméti AC — Sz. MaDISz 
2:1 (2:0) 

Gyönyörű nézőkaréj előtt kerü 
sor a két éllovas találkozására, 
mely a vendegek szerencsés győze-
mét hozta, közepes szinvonaiu méi-
kőzésen. A mérkőzésen igen gyen-
gén n:űködő Wittmann hibájából a 
játék elfajult és a tumultuózis jele-
netek végül is kisebbfajta botrány-
hoz vezettek, így került csupán rek-
lamálás miatt kiállítás sorsába Princz 
és Fülöp. A .VfíDISz gólját Fülöp 
lőtte, míg a KAC-ét Várszegi és 
Boros. J ó k : Ébner, Szabó, Princz. 
illetve: Várszegi, Dómján és Boros. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a v'ros 

a zsírban ellátatlan iakosság heti 
zsír, illetve olaj szükségletét egyelőre 
biztosítani nem tudja. Ahogy má-
városok már hónapok óta kiutalá-
sokat nem tudtak biztosítani, jelen-
leg Szentes város is abba a hely-
zetbe kerüli, hogy az ellátatlanok 
fejadagját biztosítani egyáltalán nem 
képes 

Ezen helyzet jövőbeni elkerülése 
végett felhívom az ellátatlan lakosság 
figyelmei arra, hogy a most kezdődé 
időszaki munkáknál (kapáláaratás, 
cséplés stb.) hel/ezkedjen el úgy, 
hogy a iövó évi ellátását gabonában 
és zsírban feltétlen biztosítsa az 
elkövetkező hónapok alatt, mert 
a jövő évben a város csak a mun-
kaképtelen, teljesen rászoruló elaggott 
családok megélhetését fogja tudni 
fejauaggal biztosítani. 
379-23 Polgármester. 
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