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Helyreállt a pártközi béke 
Három miniszter kiválik a kormányból 

A Kisgazdapárt kizár öt képviselőt — Veress Péter, 
Qrtuiay és Mihályffy az új miniszterjelöltsk 

Négyhónapi vajúdás után kedden 
este megszületett a béke és helyre-
állt a koalíció egyensúlya. A tárgyi 
kérdésekben, első sorban a terv-
gazdálkodás, a szövetkezeti ügy és 
a közoktatás problémáinak kérdésé-
ben meg az elmúlt hét folyamán 
létrejöít a megegyezés. Azonban ép-
pen a megegyezés következtében 
egyre sürgetőbben hangzott fel a 
baloldali pártok részéről a politikai 
garanciák követelése, tekintve, hogy 
a megállapodások végrehajtását is 
biztosítottnak kívánták látni. 

A kedd esti pártközi konferencián 
a Szociáldemokrata Párt részéről 
Szakasits Árpád, Ries István és Ma-
rosán György elvtársak vettek részt. 
A pártközi értekezlet este 6 órakor 
ült össze és éjjel fél 2-kor ért vé-
gei. Sikerült az összes aktuális és 
szentélyi kérdésekben teljes megál-
lapodást teremteni. A Kisgazda Párt 
kizárja öt nemzetgyűlési képviselő-
jét koalíció ellenes magatartás miatt. 
Ez az öt képviselő: Pártay Tivadar, 
Pfeiffer Zoltán, Futó Dezső, Esz-
terhás György és Reicher Endre. A 
Kisgazda Párt visszavonja a kor-
mányból hároni miniszterét: Bartha 
Albert honvédelmi, RAcz Jenő pénz 

ügyi és Bognár József tájékoztatás-
ügyi minisztert. A Nemzeti Paraszt-
párt átadja a Kisgazda Pártnak a 
kultuszminisztériumot és helyette az 
építésügyi minisztériumot vállalja. 

A pártközi tárgyalás végeredmé-
nyeként kommünikét adtakki, amely 
tartalmazza mindazokat a politikai 
megállapodásokat, amelyek a tár-
gyalások során a baloldali pártok 
és a Kisgazda Párt között létre-
jöttek. 

A lemondott Rácz Jenőt a Kis-
gazda Párt a Pénzintézeti Központ 
elnökéül jelöli, üj pénzügyminisz-
ternek Nyárády Miklós államtitkárt 
emlegetik. Bartha Albert helyére, a 
honvédelmi minisztérium élére a je-
lenlegi kombinációk szerint a Kis-
gazda Pá*1 egyik vidéki magas-
rangu rendőrtisztje kerül. A kultusz-
tárca egyetlen jelöltje Ortutay Gyula 
a Rádió elnöke. A Nemzeti Paraszt-
párt az építésügyi minisztérium élére 
Veres Péíert állítja Bognár József 
végleg átveszi a Kisgazda Párt fő-
városi frakciójának vezetését, mig a 
tájékoztatási minisztérium élére Mi-
háiyffy Ernő, az újságíró szövetség 
elnöke kerül. 

Szerdán zajlott le a SzIM 
tisztújító közgyűlése 

Elnökké dr. Jeney J á n o s gimnáziumi tanárt választották 

Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

Amikor a XXXV,-ik páitkongresz-
SZÜS határozatainak szellemében a 
tudás, becsület és tekintély fegyver-
zetével kezdte meg az ország újjá-
építése és lalpraállitása érdekében 
pátiunk hatalmas akcióprogramjá-
nak végrehajtását, fokozott érdeklő-
déssel tekintett a SzIM. tisztujitó 
közgyűlése elé, mert jövőjének szem-
pontjából életbevágóan fontosnak 
tartora, hogy „lesz-e gyümölcs a 
fán" és miiyen minőségű lesz ez a 
gyümölcs. Ilyen előzmények után 
értünk el a szerda esti közgyűlé-
sig, amelyen nemcsak a tagok, de 
az „öreg" párt vezetőségi tagjai is 
igen szép számban jelentek meg. 

Az elnök áttekintő beszámolójában 
kitért azokra a heroikus küzdel-
mekre, amelyeket a vezetőségnek a 
körülmények mostuhasága miatt so-
rozatosan meg kellett vívnia. A tit-
kári jelentés aztán részletesen fog-
lalkozott az elmúlt év munkájával, 
eredményeivel, de szc ialista őszin-
teséggel rámutatott a mulasztásokra, 
hibákra is és tudatos jovő-nézéssel 
a SzIM-re váró feladatokat is vá-
zolta a résztvevők előtt. A pénztá-
ros számszerű adatokkal mutatta be 

I az egy évi munka gazdasági mér-
legét. 

A beszámolók után indultak meg 
a hozzászólások é^ bírálatok az 
öregek és fiatalok részéről, amelyek-
nek abban csucso odott ki a lénye-
ge, hogy a meglett ut kétségtelenül 
nehéz volt, mégis tudott eredmé-
nyeket felmutatni, de az is biztos, 
hogy nagyobb munkakészséggel, tu-
datosabb szervezettséggel többet is 
lehetett, sőt kellett is volna pro-
dukálni. 

A vita után kezdődölt meg a je-
lölés nélküli titkos szavazás, amely-
nek eredménye a kivetkező: a ta-
gok egyöntetű szavazatával elnök: 
dr Jeney János gimnáziumi tanár, 
alelnök : Márté Mihály, alelnöknő: 
Kt rdő Eszter, titkár: Kovács László, 
titkárnő : Hajdú Teréz, jegyző : Sze-
beni László, jegyzőnő: Szabó Te-
réz, pénztáros: Szabó Lajos, víg. 
elnök : Göbölyös Imre, propaganda 
vez.: Asztalos Dezső, könyvtáros : 
Szőke Gergely, ellenőrző biz. ta-
gok : Kispál Antal, Kispál Mária, 
Molnár Imre és Rágyánszky SJI dor, 
végrehajtó biz. póttagok: Czuczi 
Mihály, Nagy Júlia és öze János. 

Az eredmény kihirdetése után dr 
Jeney János foglalta el az elnöki 
széket és az irányában megnyilat-
kozó egyöntetű bizalmat megkö-
szönve, hatalmas távlatokat nyitó 
beszédében sok időszerű, életbe-
vágó és megvalósításra váró pro-
blémára hivta fel a tagok figyelmét. 
„A beszámolókból és a hozzászólá-
sokból azt vettem ki, — mondotta 
—, hogy a SzIM tagjai komolyan 
akarnak dolgozni, nagyot, mara-
dandót alkotni és nem szép i ked 
vüket a feltétlenül jót akaró és épí-
tő szellemű kritika". Beszéde to-
vábbi során kifejtette, hogy a szo-
cialista ifjúságnak épen ezek miatt 
az értékei miatt vállalja szívesen az 
elnöki tisztséget, bár tudja, hogy a 
már meglévők mellé mekkora több-
let munkát vállal magára. Beszélt 
még a helyesen megszerzett tudás 
semmivel sem pótolható értékéről, 
a minden ország támaszáról és 
talpkövéröl, a tiszta erkölcsről, a 
tettekben megnyilatkozó hazaszere-
tetről, a minden szónál vonzóbb 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca !• sz. 

példamutatásról, az emberekből mind-
inkább kiveszni készülő felelősség-
tudatról és kötelességteljesitésről, a 
becsületes, tisztességes és jószán-
déku szocialista hivatásról, társa-
dalomszemléletről és politikáról. 
Majd igy fejezte be beszédét: „Vö-
rösmarty egyik remekbeszabott köl-
teményében azt mondja, hogy le-
gyen minden magyar utód különb 
ember, mint apja volt. Igen. Nagy 
feladatok előtt állunk öregek és fia-
talok egyaránt, de ha látjuk a célt 
— szocialista társadalom — a cél 
eléréséhez szükséges eszközöket és 
bízunk a kevesek egymásba tett 
kezében, a munkás marokban, a ki-
müveit emberfőkben, akkor nincs 
és nem lesz hatalom, mely az em-
beriség boldogulásáért megindított 
harcunkban megállíthatna bennünket. 
És akkor.. akkor a végén elmond-
hatjuk mi is a költő szavaival: Kö-
szönjük, élet áldomásidat, amit vé-
geztünk, jó mulatság, férfi munka 
volt". 

A nagy világ 
Hat hétig tart a moszkvai értekezlet 

400 millió dolláros amerikai segély Görög-
országnak és Törökországnak — Spaak 

alakítja meg az új belga kormányt 
Forradalom Paraguaiban 

A londoni rádió moszkvai tudó-
sítója szerint a külügyminiszteri ér-
tekezlet kb. 5—6 héiig fog tartani. 

Truman kérésére az amerikai sze-
nátus 400 millió dolláros segélyt 
szavazott meg Görögországnak és 
Törökországnak. Ebből 250 milliót 
Görögország, 150 millió dollárt pe-
dig Törökország kap. 

Az angol alsóház 574 szavazattal 
198 ellenében leszavazta az ellenzék 
bizalmatlansági javaslatát a brit kor-
mány gazdasagi tervével kapcso-
latban. 

Az új belga kormányt Spaak, az 
ellenőrző kormány külügyminisztere 
alakítja meg. Az új kormány a szo-
cialisták, kommunisták, liberálisok 
és a katolikusok koalíciójából fog 

állani. 
Az albánia elleni brit panasz ki-

vizsgálására alakult albizottság be-
fejezte munkáját és tegnap délután 
jel ntést tett a Biztonsági Tanács-
nak. A jelentés javaslatokat nem 
tartalmazott. 

Rómából jelentik, hogy angol ja-
vaslatra Anglia és Olaszország köz 
zött megszüntették a vízumkény-
szert. 

A francia kormány tegnap Indo-
nézia kérdését tárgyalta, s utasítá-
sokat küldölt a nemrég kinevezett 
francia megbízottnak Indonéziába. 

Egy ameiikai hajó útban Oenova 
felé az Elba szigettel egy magasság-
ban aknára futott. A szerencsétlen-
ségnek halálos áldozatai is vannak. 

fl szociáldemokrata Párt 
népgyűlései március 16-án 

Az alábbiakban közöljük a március 
16-i agitációs pártnapia az előadók 
beosztását: 

Hódmezővásárhely: Szenei Sándor, 
Mártély: Kulcsár Gyula, 
Szentes: Laborcz István, Menyhárt 

István, 
Szegvár: Dr. Kardos Sándor, 
Mindszent: Vereczkei Lajos, 
Derekegyháza: Lukács Gyula, 
Nagymágocs: Süli István, 
Árpádhalom: Nyáry Sándor, 
Fábiánsebestyén: Kovács László, 

Kiskirályság: Kocsis Kázmér, 
Mngyartés: Perlusz József, 
Csongrád: Kiss Sándor, 
Csanytelek: Bayer Pál, 
Tömörkény: Dr. Kárász László, 
Szeged: Dr. Faragó György, 
Kistelek: Jaklics József, 
Pusztaszer: Dr. Duducz Károly, 
Dorozsma: Nádor Oyörgy, 
Sándorfalva: Vágó Bernátné, 
Sövényháza: lAészáros József, 
Tápé: Hámori Ottó, 
Algyő: Király Győző. 



Hárc. 16-án a Szociáldemokrata Párt n a g y g y ű l é s e 
fél 11 kor a színházteremben. Előadd: dr. Faragó G y ö r g y kincstári jogügyi igazgató. 

64 százalékos 
szociáldemokrata siker 

az Ipartestületi 
választásokon 

Az ipartestületi választásokról leg-
újabban beérkezett eredmények sze-
rint a Szociáldemokrata Pártté lett 
az ipartestületi vezető pozició 64.15, 
a két munkáspárté együtt 74.73 ü o-a. 
A kisiparosság tudja, merre kell 
tájékozódnia a különösképpen be-
csessé válik az eredmény, ha tudjuk 
hogy a Kisgazda Páit eddig csupán 
11.62 %-os eredményt ért ei. 

Összeesküvők 
a népbíróság előtt 
Az összeesküvők szerdai népbí-

rósági tárgyalásán Arany Bálint, a 
Kisgazda Párt volt szervező titkára 
kihallgatására került sor. Arany Bá-
lint szenzációs beismerő vallomást 
telt és kijelentette, hogy rendi osz-
tályúimat akartak biztosítani Ma-
gyarországnak. Szó szerint a követ-
kezőket mondotta; A főnemesség 
szerepé! a köznemesség vette át és 
e köznemesség szerepének átvéte-
lére akaríuk előkészíteni a magyar 
középosztályt.-

Tanoncüdültetésí 
akció 

A Magyar Ifjúság Országos Ta-
nácsa fölkérte az alispánt, hogy já-
ruljon hozzá a tanoncüdültetési ak-
ció támogatásához. Ugyanis a MIOT 
i ..Mienk az ország" mozgalom ke-
retében életre akarja hívni az el-
múlt évek elszigetelt és szórványo-
san jelentkező tanoncüdültetési ak-
cióit. Egységesíteni, kivánja ezt a 
nemes mozgalmat 'és rendszeresen 
lehetővé kívánja tenni, hogy becsü-
letesen és jól dolgozó iparosifjaink 
eljuthassanak az ország üdültetési 
szempontból legszebb és legalkal-
masabb helyeire. Ezért az ifjúsági 
mozgalom ezt az akciót illetően tá-
jékozódást is kért az alispántól. 

A kórház világítása 
és a gyermekosztály 

kérdése 
A kórház igazgatósága felkérte az 

alispánt, hogy lépjen érintkezésbe a 
villamosmü vezetőségével és folytas-
son tárgyalást a villanyáram dij 
mérséklése tárgyában. Ugyanis kellő 
fedezet hiányában a kórház igazga-
tósága képtelen a magas világítási 
költségeket fizetni. 

A gyermekosztály betegiítszáma ál-
landóan növekedőben ván. A ren-
delkezésre álló személyzet nem tudja 
ellátni és kiszolgálni a betegeket, s 
ezért a kórház igazgatósága a gyer-
mekosztály személyzetének megnö-
velésére tett javaslatot. 

Városházi r iport 
Mozaik képek a hivatalok egy napjáról 

kérés, vagy kilépés ő hozzá fut be. 
Hivatása szerint a városi 

polgárok érdekeit képviseli 
az állami apparátussal szem-

ben : 
de a törvények és rendeletek bo-
rotvaélein táncol, amelyekről mél-
tányosságból sokszor lelép a sem-
mibe, de ezt a lépését mindig meg 
kell okolnia. 

A jó tisztviselő hozzáido-
mul ügyfelei gondolkozásá-
hoz és türelmesen szeretet-
tel végzi munkáját . Aki nem 
ezt teszi az nem tisztviselő, 
nem a közt szolgálja, hanem 

„szolgabíró". 

A városháza egy nagyüzem. Nem 
akarom azt mondani, hogy akta-
gyár, mert nem is akar az lenni. 
Persze ez nem mindig sikerül, mert 
a szocialista vezetés kezét igen sok 
esetben megköti az állami rendele-
tek mindjobban elhatalmasodó tö-
mege. A kormányintézkedések nem 
mindig fedik a demokráciáról alko-
tott képünket. S ezek sokszor ellen-
kezést váltanak ki a polgárból és az 
intézkedés végrehajtásával megbízott 
tisztviselőből egyaránt. Ezek miatt 
lesz a valóban jószándéku és demo-
kratikus tisztviselőből aktagyáros. 

Nézzük meg az aktagyárat! Ezzel 
a jelszóval indulunk csütörtökön 
délelőtt a városházára, hogy meg-
tekintsük a nagyüzemet, amelynek 
55 szobájában 175 tisztviselő dol-
gozik. Az 55 szobában 

naponta százezerszer ejtik 
ki ezt a szót rendelet és ké-

szülnek az akták ezrei. 
Aki önként jön ide kapni akar 

utalványt, engedélyt, de legalább is 
— igazságot. Ha nem kap, akkor 
megharagszik és néha nyíltan, vagy 
macában furcsákat nyilatkozik a 
demokráciáról, mert neki nem adtak 
igazat. 

Akit idéznek, annak rendszerint 
adni kell, — legalább valíomást. 

Elsőnek Sima László elvtárs 
pénzügyi tanácsnokhoz nyitunk be. 

Ö a városháza népszerű ve-
teránja, 

városházi lányok körülrajongott 
Laci bácsija". A pénz és a gazda-

sági ügyek tejhatalmu vezetője, ak-
tatömeg közepett fogad bennünket. 
Mégcsak tiz óra az idő, de már 52 
elintézett akta fekszik előtte. De át-
lag 30 -40 minden napra kijut. 
Nehéz és feleiősségteljes pozícióját 
mély szociális öntudattal és páratlan 
közigazgatási gyakorlattal végzi. 

A félemeleten az adóügyi hiva-
talokba és a házipénztárba kukkan-
tunk be. A pénztárak előtt nem nagy 
a tolongás, az adófizetésnél, a fize-
tési határidők nem esnek egybe, no 
meg ez az egyetlen hivatal, amelyet 
szívesen kerül az ember. Az ügyfe-
lekkel előzékenyen, de kissé szem-
telenül bánnak. Igen, a számokkal 
való állandó foglalkozás kedélyte-
lenné teszi az embert, szürkévé, 
csendessé. 

A főjegyzői hivatal előtt nagy a 
tolongás. A várakozók tömege lakás, 
üzlethelyiségek, állás, a hadisegélyes 
asszonyok pedig a közellátási razzián 
elkobzott élelmiszerek sürgős kiuta-
lását követelik. A főjegyző a sze-
mélyzet sőt a külső emberek-
nek is a főnöke mondhatnánk ugy 
is, hogy atyja, — ha kissé idősebb 
lenne. Az ő személye rajzolja meg 
nekünk a jótisztviselő portréját, aki 
két malomkő között őrlődik. A hi 
vatalok munkásainak családjában 
beálló mindennemű változás, állás-

Meglepetésként hat, hogy az anya-
könyvvezető kezd elhanyagolt em-
ber lenni. A múltkori házassági 
lázhoz viszonyítva ugylátszik 

józanodik a férfinem ? 
Ma csupán két pár kötött házassá-
got. Megkérdezzük az anyakönyvve-
zetőt, hogy felfedezhető-e még a 
régi társadalmi válaszfal, a házasság 
kötéseknél ? A demokrácia ugyan le-
bontotta a válaszfalakat — mon-
dotta — de a társadalmi rétegek 
köbölt, a valóságban itt nem válto-
zott semmi. Az uj demokratikus 
házassági törvények a kalonatisztnek 
pl. nem írják elő, hogy milyen tár-
sadalmi állású leányt vehet nőül, 
vagy a jobbmódu gazda ifjú hány 
holdas leányt vehet el, azonban a 
régi válaszfalak ma is felfedhetők 
a házasságkötéseknél. 

Bemegyünk még a közigazgatási 
osztályokra, ahol a polgárok min-
dennapi, általában kellemetlen ügyeit 
is intézik: hatalmas a tolongás. Be-
nézünk a közeilátási hivatalba, ahol 
a csácsározó asszonynépség között 
majdnem megsüketül az ember, föl-
keressük a lakáshivatalt, ahol a hi-
vatalvezető alig tud szóhozjutni a 
nagy elfoglaltságtól, be nézünk az 
iparügyi osztályra, itt is egymást 
váltják az ügyfelek. 

Az idő már 2 óra felé jár és a 
tisztviselők fáradtan készülődnek 
hazafelé és hivatali gondjaikat fel-
váltják az otthon, a család, a ruha, 
a cipőgondok és fáradtan tér haza 
a riporter is, aki a mindennapi élet 
szürke forgatagában a rendkívülit 
kutatja. — bojtár — 

IparGS hirek 
Az Iparos Dalárda elnöksége fel-

hívja az össziparosság és Szentes 
város közönségének figyelmét a már-
cius 16-án, vasárnap este 8 órakor 
az Ipartestület nagytermében rende-
zendő nagyszabású „jótékonycélu" 
hangversenyre, amelyet a hódmező-
vásárhelyi Iparos dalárdával rendez. 
A műsor igen szép és igen gazdag 
mely plakáton megtudható. Jegyekről 
kívánatos előre gondoskodni, mert 
csak korlátozott számban áll ren-
delkezésre. 

Folyó hó 17-én, hétfőn délután 
6 órakor egyesületünkben Vámos 
Imre MÁV állomásfőnök úr új szál-
lítási lehetőségekről előadást tart es 
tagjaink panaszait, kívánságait meg-
hallgatja. Felhívjuk különösen ga-
bena-, gyümölcs- és baromíikeres-
kedő kartársainkat, de ezenkívül 
minden, kisebb tételben szállító kar-
társunkat is, hogy az előadáson fel-
tétlenül jelenjék meg. 

I ¿Tudomásunkra jutott, hogy egyes 
háziurak az üzletbérek fizetését ha-
vonként előre, egy összegben köve-
telik. E¿zel kapcsolatban felhívjuk a 
figyelmet az érvényben levő 8.000, 
1946. M. E. sz. rendeletre, melynek 
érteimében az üzletbérek minden 
hó 12-én, illetve 25-én délután 6 
óráig fizethetők, két egvenlő rész-
letben. 

A kereskedelem- és szövetkezet-
ügyi miniszter rendelkezése értelmé-
ben március 15-én, szombaton az 
élelmiszerüzletek reggel 7 órától 
délelőtt 10 óráig tarthatók nyitva. 

Burgonya szállításához szállítási 
igazolvány szükséges. Kivétel: a. a 
30 km-t meg nem haladó távolságra 
fogatolt jármüvei történő szállítás és 
b. 20 kg-ot meg nem haladó meny-
nyiségben kézipoggyászként történő 
szállításba. 

A kereskedelem- és szövetkezet-
ügyi minisztériumban törvényterve-
zet készül a kereskedők baleseti és 
betegségi biztosításról, továbbá ke-
reskedői nyugdíjintézet felállításáról. 
E tervezetek értelmében minden ke-
reskedő a MABI-ban lesz biztosítva 
és bizonyos életkoron tul nyugdijat 
kap. s 

Az iparengedély revízió lebonyo-
lítása után minden kereskedő áj 
iparengedélyt kap. Ennek díja Szen-
tesen egyéni cégre nézve 20 forint 
közkereseti és beté'i társaságra nézve 
40 forint, és KFT.-re nézve 250 
forint. 

A 2490/1947. M. E. sz. rendelet 
értelmében kereskedelmi alkalma-
zottak a kollektív szerződésben meg-
szabott legmagasabb rendes munka-
időn tul hetenként legfeljebb 18 
órai munkát végezhetnek. 

Az Ar- és Anyaghívatal ideiglenes 
érvénnyel megállapította a bútorke-
reskedelemben felszámítható legma-
gasabb rezsi- és haszonfedezeti 
kulcsot. Részletes tájékoztató az ér-
dekeltek rendelkezésére áll. 

Idegennyelvű 
tanfolyamok 

Angol, francia, crosz, német tan-
folyamok indulnak március hó fo-
lyamán városunkban. Jelentkezni le-
het a Szabadművelődési Felügyelői 
Hivatalban (vármegyeháza 86 sz) 
mindennap 8 - 2 - i g . Havi dij 5 Ft. 

Március 15. a nemzet ünnepel 



M "»kás ! Pai-asz 1! Értelmiség! 
M á r c i u s 16-án Te is szociáldemokrata leszel 
l - l i J K fcL 

Ma március 14. Rom. kat. Matild, 
prcestáns Matild. 

Viiéllésjflenté«: Tisza 13-án 596, Kurca 

Hőmérséklet : - 3 iok 
rdí'iá?íiM}elenlés • Gyenge szél, derült 

ide. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik. 
ügyeletes gyógyszertárak • Március 8 — 

14-ig Ilié és Szenteasy. 
Színház : Ma : Aranyhattyu. (Ket-

ter egy jeggyel). 
Szabadság Mozgó: Potyautas. 

b elkérjük igen fisa telt elő-
fizetőinket és hirdetőinket, 
hogy a vasárnapi lapba szánt 
hirdetéseiket ma délig kiadó-
hivatalunkban feladni saiz'es-
ktdjenek, mert vasárnapi lap-
szántunk március 15-i nem 
se fi ünnep miatt szombaton 
reggel jelenik meg. 

— Ünnepi istentisztelet. Már-
cius !5-ér: a református n^gyiem-
p! mban délelőtt 10 órakor (innepí 
tstrn tisztelet lesz, amelyre a gyüle-
kezet ín jai t ezúton is szeretettel 
hfvtf meg az egyház vezetősége. 

Evangélikus istentisztelet 
március 15-én. \z evangélikus 
tempi-mban március 15 i nemzeti 
ünnepen déle'ött 9 órakor lesz ün-
nep isientisztelet, melyre a híveket 
és a hatóságokat ezúton is meghívja 
a lelkészi hivatal. 

— Az iskolák tantermeinek 
táncmulatságokra és egyéb vigal-
mak'a va'o igénybevételét a vallás-
éi közoktatásügyi miniszter vonat-
ke zó rendelkezésével szigorúan 
megtiltotta. 

Meghalt az ország egyik 
legöregebb iparosa. Bucsuszent 
1 asz lón 92 éves korában meghalt 
Porpác^y Lajos csizmadíamester, az 
elhunyt 70 esztendőn át folytatta 
iparát. 

— A Szociáldemokrata Párt 
mrndent elkövet a munkabérek és 
az árak összhangbahozása érdeké-
ben — mondotta Szakasits Árpád 

— Március 18-án a bányatelep 
üzemi irodájában megkezdik a do-
rogi szerencsétlenség fötárgyalását. 

— A B-lista revízió során Ku-
pecz József vármegyei számtisztet 
es Gálfalvi Géza számvevőségi ta-
nácsos' visszahelyezték állásukba. 

— A Társadalomtudományi 
főiskola hallgatói előkészítő tanárok-
nak a következő szentesi pedagógu-
sokat választották meg: dr Jtney 
jsnost, Lendvay Istvánt és Tóth 
Lászlót. 

Leeset a négyemeletes ház 
tetejéről — semmi baja. Csodá-
val határos módon menekült meg 
a haláltól Spíes.,ke Erich bécsi la-
katos. A lakatos a havat akarta egy 
négyemeletes ház tetejéről leseperni, 
közben megcsúszott és az utcára 
eset*. Szerencséjére egy kétméteres 
hóhegyre zuhant és semmi baja 
sem történt. 

Mi nem félünk 
visszanézni a múltra, minket nem 
fenyegetnek semmiféle mumusok, 
nem szaladunk el attól a felelős-
ségtől, amit az elmúlt huszonöt 
esztendő a Szociáldemokrata Pártra 
jelent. Ennek a huszonöt esztendő-
nek minden politikai cselekvéséért 
mimlen öntudatos szocialista egyé-
nileg Is, összesen is vállalja a fe-
lelősséget. 

Ami pedig 1944 őszét illeti, mi 
szociáldemokraták ott voltunk a 
tiszai hid építésénél, hogy mun-
kánkkal elősegítsük az orosz had-
sereg előnyomulását és ezzel a fel-
szabadulás munkáját, de megkér-
dezzük, hogy hol voltak ugyan ab-
ban az időben azok a kivételesek, 
akik most újságcikkekben minket 

fenyegetnek az elmúlt huszonöt 
esztendő politikájáért ? 

Végül arra a vádra, hogy mi jobb 
felé nem léptünk fel sohasem eré-
lyesen, az a megjegyzésünk, hogy 
ha annak komoly "szükségessége be-
következett, egyetlen párt se mondta 
meg keményebben azt, arait meg 
kellett mondani, mint a mi pártunk, 
s hogy ez így van, kézzelfoghatóbb 
példát nem idézhetünk, mint Szaka-
sits elvtárs tavaly Szentesen mondott 
beszéde. 

Mindezek befejezéséül kijelentjük 
hogy mi szociáldemokraták, amint 
a múltban nem féltünk semmiféle 
fenyegetéstől, aképen nem félünk 
ma és nem félünk a jövőben sem. 

Otvon forintot kap 
az a szerencsés halandó, aki megtalálja az ötödik tízest, amelyet ma köl-
tünk el és amelynek számát holnapi lapunkban fogjuk közölni, ötven 
forint nem megvetendő összeg, sok ezer szentesi ember egész héten át 
dolgozik ennyi pénzért. Érdemes lesz tehát megvizsgálni a kezükbe kerülő 
tízforintosokat, mert aki az ölödík tízessel szerdán délig jelentkezik a 
Szentesi Lap kiadóhivatalában: 50 forint jutalmat kap. 

Elvtársainknak, olvasóinknak, lapunk barátainak jó és sikeres nyo-
mozást kívánunk. 

Keresd az igazságot! 
Minden becsüleíes, tisztaszándéku 

emberben kiolthatatlanul ég az igaz-
ság iránti vágyakozás, különösen a 
mostani időkr.en, a magyar demo-
kráci harmadik esztendejében, ami-
kor az emberek élő szemtanúi az 
igazság és a gazság törtenelmi csa-
tájának. Az egyik oldalon ismét je-
lentkeznek a 25 esztendő alatt any-
nyira megszokott csábító jelszavak, 
mézes-mázos Ígérgetések, amelyek-
nek végső célja a régi rend, a ki-
válságosak, a kizsákmányoló osz-
tályuralmának visszaállítása. Ezzel 
szemben a másik oldalon az uj 
hang, amely ugyan 75 év óta hir-
deti a helyes utat, mégis szokatlan 
újszerű megnyilatkozásnak tűnik 
sokak előtt, mert évtizedeken át 
elzárták a tömeg elöl. Ennek tulaj-
donithaló, hogy a dolgozó emberek 
jelentős része az igazság után ku-

tatva elhalad a helyes ut, az igaz 
hang mellett, anélkül, hogy észre-
venné: milyen közel volt ahhoz, 
amire vágyakozik. 

Ahhoz, hogy minden dolgozó 
kisember felismerje a szociáldemo-
krácia magasztos célkitűzéseit, még 
széleskörű oktató és felvilágosító 
munkára van szükség. A márciusi 
tagtoborzó eddigi eredményei híven 
tükrözik vissza a magyar dolgo-
zóknak a Szociáldemokrata Párt 
iránti határtalan bizalmat. Az agi-
táció egyre hatalmasabb méreteket 
ölt, s bizonyítja, hogy a becsületes 
tisztamultu munkások, parasztok, ér-
telmiségiek, kisiparosok, kiskeres-
kedők és egyéb dolgozó kisembe-
rek hatalmas tömegei támogatják 
pártunkat a szocializmusért, a bol-
dogabb emberi társadalom felépíté-
séért folytátott harcát. 

Szmirnova Maria, 
a moszkvai bíróság tagja 

A városi bíróság, a népbíróság 
ulán következő magasabb fokú bí-
róság. Fontos és bonyolult ügyek 
kerülnek ide, ezenkívül a városi 
biróság feladata, hogy kivizsgálja a 
népbíróság ítéletei és határozatai 
ellen beadott panaszokat és felleb-
bezéseket. Ezt a munkát sikerrel 
végzik a szovjetnök ezrei a külön-

böző fokú bíróságokon. A nők a 
Szovjetunió Legfelsőbb Bíróságában 
is tekintélyes helyet foglalnak el. 
Az ország e legmagasabb fokú bí-
rói szervének 45 tagja közül 8 nő. 

A cári Oroszországban nem volt 
nőbiró. A nőknek nem voltak poli-
tikai és polgári jogaik. Még ügyvé-
dek sem lehettek. 

— Kérem, mondja el, hol szerezte 
az élettapasztalatokat, mielőtt bírói 
funkciókat bíztak önre? Hiszen a 
bírónak jól kell ismernie az életet 
Nem-de? 

Ezzel a kérdéssel fordultam 
Szmirnova Máriához. 

— önnek igaza van - - válaszolta 
Szmirnova, Sokat tapasztaltam, so-
kat láttam, még mielőtt a bíróság-
hoz kerültem. Az én utam sok szov-
jetbiróéval azonos. 

Soha bírói „karrierre" nem gon-
doltam, sőt bíróságon sem jártam. 
Jogi képzettségem nem volt. 

Gyermekkorom nehéz volt. 
Apám a főidet túrta, a család 

éhezett. Anyám kénytelen volt a vá-
rosban keresni foglalkozást. Meg-
örült, amikor egy moszkvai kórház-
ban felvették ápolónőnek. Én is 
anyámhoz költöztem Moszkvába. 14 
éves koromig tanultam, elvégeztem 
hat osztályt, azután munkába sze-
gődtem. Kifutólány voltam, majd 
betegápoló, később a Pasteur-inté-
zetben voltam csomagolónő. 1930-
ban, 24 éves koromban egy elektro-
mos gyárba szegődtem el munkás-
nak. Mindig hálával fogok azokra 
gondolni, akik hozzásegítettek, hogy 
szakképzett munkássá váljak A gyár 
második családommá vált. Miközben 
dolgoztam, folytattam a tanulást is. 
Akkor még távol állt tőlem a gon-
dolat, hogy bírói munkára képezzem 
magamat. Jóllehet, akkor némi bírói 
tapasztalatom volt mert népülnöki 
minőségben résztvettem a népblró-
ság munkájában. 1937-ben népbíróvá 
léptettek elő Moszka Sztálin kerüle-
tében, ahol mindmáig élek, s amely-
hez az elektromosgyár is tartozik. 

— ön említette, hogy még mi-
előtt a bíróságra került, munkája 
közepette folytatta a tanulást. Hol 
tanult? 

— A munkás fakultáson. Hiszen 
Ön tudja, hogy a felnőtt munkások 
és munkásnők részére, akik hozzám 
hasonlóan nem tudták befejezni a 
középiskolát, rendes iskolákban, 
munkás fakultásokat szerveztek. 
Ezenkívül hathónapos jogi tanfolya-
mot is végeztem a Városi Bíróságon, 
mielőtt elkezdtem a bírói munkát. 
Míg tanultam, az elektromosgyár 
teljes fizetésemet folyósította. 

Talán csodálkozni fog — tette 
hozzá Szmirnova — de én még 
mindig folytatom a tanulást a jog-
tudományi főiskolán. A szovjet bírák-
nak nagyobbára felsőiskola i jogi 
képzettségük van. Nem akarok el-
maradni . . . 

Kényszereladás 
Dézsa, lefolyó kagyló, virágálvá-
nyok, székláb, ebédlőszekrény 
(modern), hosszú asztal, egyéb 

ingóságok 

sürgősen e l a d ó k . 
Érdeklődés Kossuth u. 13/a. sz. 

8 - 9 és 12—2 órák között. 

MSrc 14-én, pénteken n |f f 1 0 f t a P e t ö f i"u t c a í pártszékházban 
este hat ó r a i k e z d e t t e l l J U I 1 C ti 1 
Előadó: dr. Miló János. Minden elvtársat szeretettel várunk. 



4 SZENTESI LAP 1947. wárc. 14. 

— Meghívó. A Szentesi Iparos 
Nőegylet f. hó 23 án déluán 3 
érakor határozatképtelenség esetén 
5 órakor tartja évi rendes közgyű-
lését, melyre minden tagot szere-
tettel meghívunk. Elnökség. 

— Felkér jük igen tisztelt előfi-
zetőinket, hogy elmaradt előfizetési 
dijaikat f. hó 15-ig rendezni szíves-
kedjenek, mert 15-e után az előfize-
téssel hátralékban levőknek nem áll 
Módunkban a lapot.tovább hitelezni. 
Kiadóhivatal. 

— Mentőautó telefonhlvó szá-
• a 23. 

— Cserebökény nagyközség 
gyógyszertárt kér. 

Révész elvtárs nagy beszéde 
a költségvetési vitában 

Lászlónál = 
március 15-én 7 órai kezdettel 

- bankettot 
rendezek, hangulatos tambura ze-
nekar szórakoztassa kedves ven-
dégeimet. Szeretettel várom ked-
ves vendégeimet 

László J á n o s vendéglős 

A nemzetgyűlés szerdán a közok-
tatásügyi minisztérium költségvetését 
tárgyalta. A vita során Révész Fe-
renc elvtárs is felszólalt. Beszéde 
elején megállapította, hogy a magyar 
demokrácia egyik legfontoaabb pro-
blémája a közoktatásügy kérdése, 
mert hiába építjük fel fizikailag az 
országot, ha az agyakat nem töltjük 
meg demokratikus szellemmel. Kul-
túrpolitikánk egyik legnagyobb tra-
gédiája, hogy teljesen összeborult az 
egyházpolitikával és a magyar egy-
ségi főhatóságok nem a lelkek ne-
mesítésére törekszenek, hanem a napi 
politikába avatkoznak bele. A legna-
gyobb baj az, hogy a közoktatásügyi 

miniszter átvette elődjének miniszté-
riumát s abban elődjének elődjeit is. 

Ajánlani lehetne a közokta-
tásügyi miniszternek ideál-
ként Eötvös J ó z s e f és Kunfi 
Zsigmond alapjait , ahelyett 
a szellem helyett, amelyet 
Klébelsberg Kunó testesített 

meg. 
Beszélni kell természetesen a pe-

dagógusok helyzetéről, akiken sür-
gősen segíteni kell anyagilag, de 
ugyanakkor szellemüket is át kell 
formálnunk, viszont nem fogadha-
tunk el minden pedagógust, aki egy 
rövid átképző tanfolyamon lett de-
mokrata. 

Párthirek 
Folyó hó 14-én, pénteken este 6 

órakor a párthelyiségben (Petőfi-u. 
14.) pártest. Előadó: dr. Mijó János. 

Özemi pártnapok: 
Március 15-én a Szociáldemokrata 

Párt tagjai a pártszékháznál (Pelőfi 
utca 14.) gyülekeznek. 

Harminc éve tört ki 
az orosz forradalom 

Az egész szovjet sajtó megemlé-
kezik az oroszországi abszolutizmus 
megdöntésének 30. évfordulójáról. 
Részletesen méltatják a történelmi 
esemény világra kiható jelentőségét. 

Újra megindul 
a vagyontalan szlovákok 

áttelepítése 
Mint a MTI jelenti, a magyar kül- j 

ügyminiszler értesítette a budapesti | 
csehszlovák kormánydelegátust, hogy j 
Hozzájárul a vagyontalan magvaror- j 
szági szlovákoknak a csehszlovák- ! 
magyar lakosságcseteegyezmény ke- ! 
retében Csehszlovákiába való áttele- S 
pttéséhez. 

Uj, fontos társadalom-
biztosítási rendelet 

jelent meg 
A hivatalos lap mai száma kor-

mányrendeletet közöl a társadalom-
biztosítással kapcsolatos bejelentési 
és nyilvántartási kötelezettség tár-
gyában. A rendkívül fontos új ren-
delet összefoglalóan és egységesen 
rende/i a társadalombiztositasi ren-
delkezéseket, minthogy az eddigi 
rendelkezések túlságosan szélágazó-
ak és nehezen áttekinthetőek voltak. 
A rendelet részletes intézkedéseit és 
az ürlapmintákat a hivatalos lap 
teljes részletességgel több oldal ter-
jedelemben közli. 

SzIM hírek 
Az uj tisztikar kedden, 18-án este 

pontosan 7 órai kezdettel tartja első 
vezetőségi ülését. 

Németh László, Sinka, Szabó Lőrinc 
demokrácia helyett 

És beszélni kell arról, hogy a fa-
sizmus szellemét még nem győztük 
le. Mi, szociáldemokraták, akik nem 
1944 március 19, hanem 1919 au-
gusztus óta álltunk szemben a fa-
sizmussal, szégyeljük magunkat, ho^y 
a fasiszta szellem maradványaival 
még mindig találkozhatunk. Legutóbb 

i kirakatban láthattuk Németh László 
új tanügyi reformját és művészeti 
folyóiratok, amelyekben Sinka, Ko-
dolínyi és Szabó Lőrinc írásai jc-

i lenhetnek meg. És most, hogy Er-
, déiyi József visszajött, logikusan arra 
! lehetett volna következtetni, hogy 
j talán még ő is kap valami folyó-

iratot. 
Az általános iskolával kapcsolat-

ban le kell szögeznünk, hogy 
mi az általános iskola elvi 

á l láspont ján állunk, mert a 
szellemi demokráciát csak 
az ál talános iskoJa tudja 

megadni. 

Ugyanígy egységesíteni kell a tan-
könyveket is és követeljük az állami 
tankönyv kiadást. (Zaj a Szabadság 
pártnál.) Az egész költségvetés döntő 
hibája, hogy keveset fogiaikozik a 
vidékkel. Befejezésül Révész elvtárs 
hangoztatta, hogy noha a nemzet-
gyűlés egy évvel ezelőtt éppen az 
ő javaslatára utasította a kormányt 
a demokratikus közoktatás törvény-
tervezetének elkészítésére, ez még 
ma sem készült el. A költségvetést 
elfogadta. A munkáspárti képviselők 
nagy tapssal fogadták Révész elv-
társ beszédét. 

Hi rde tmény 
Értesítem a város közönségét, hogy 

a szabadságharc és a márciusi for-
radalom 99-ik évfordulóját méltó 
keretek között kívánja megünnepelni 
Szentes megyei város. 

Az ünnepség 1947. évi március 
hó 15-én d. e. 11 órákkor jó idő 
esetén a színházteremben lesz meg-
tartva. 

Az ünnepség előkészítésére kikül-
dött bizottság határozata szerint az 
összegyülekezett ünneplő közönség, 
valamint a politikai pártok csoportjai 
az Ady Endrv- utcán, Bartha János-
utcán, Rákóczi Ferenc- és Kossuth-
utcákon át zenekari kísérettel felvo-
nulnak a Kossuth-térre, ahol az. 
alábbi műsorral az ünnepély kezde-
tét veszi. 

1. Himnusz. Előadja a Vasutas 
Zenekar és a Szentesi Iparos Dalárda 
énekkara. 

2. Szavalat. Előadja a Demokra-
tikus Nőszervezet megbízottja. 

3. Ünnepi beszéd. Tan ja Erdei 
Mihály nemzetgyűlési képviselő Szen-
tes m. város Nemzeti Bizottságának 
elnöke. 

4. Szózat. Szavalja dr. Katona 
Kandász Ferenc. 

5. Szavalat. Előadja a Független 
Ifjúsági Szövetség megbízottja. 

6. Szavalat. Előadja a Szociálde-
mokrata Ifjúsági Mozgalom megbí-
zottja. 

7. Szózat és Internacionálé. Elő-
adja a Vasutas Zenekar és a Szentesi 
Iparos Dalárda énekkara. 

Felhívom a háztulajdonosokat, hogy 
házaikat az ünnepség napján lobo-
gózzák fel. Felkérem ezúton is az 
összes politikai pácokat, szakszer-
vezeteket, az összes iskolák igazga-
tóságát, különféle társadalmi egye-
süteteket és szervezeteket, hogy cso-
portosan, zászlók alatt vonuljanak 
fel az ünnepség színhelyére. 
3 2 4 Polgármester 

Kiskereskedők 
figyelmébe 

A kereskedői ipar jogos i tvá-
nyok felülvizsgálása során fizetendő 
ipardijakat a Magyar Közlöny 41. 
számában megjelent rendelet sza-
bályozza. 

Hatósági lag kiutalt é le lmisze-
reket és közszükségleti cikkeket 
csak olyan nyiitárusitási üzlettel 
rendelkező kiskereskedő árusíthat, 
aki 1946 augusztus 1-től adófizetési 
kötelezettségének eleget tett és ár-
drágításért vagy közellátást veszé-
lyeztető cse'ekményért eli'élve nem 
volt. A nagykereskedők megbízá-
sukat az előirt adatszolgáltatási la-
pon kérik. Magyar Közlöny 45. sz. 

A vagyonadóról szóló és a 
Maqyar Közlöny 48. számában meg-
jelent rendelet fzerint vagyonadó 
alá esik az iparosnak, vagy k res-
kedőnek ingó, vagy ingatlan (élő 
vagy holt leltári) vagyonban fekszik. 

Jövedelemtöbbletadó. A Magy. 
Közi. 48 számában közölt rendelet 
szerint általában a havi 1000 forin-
tot meghaladó tiszta jövedelem több-
letadó alá esik. 

Tudatom tisztelt meg 
rendelőimmel, hogy egy 
évi saüneteltetés után 
ismét 

megkezdtem n munkát 
F ü h r e r 
könyvkötő 
Simonyi Ernő ulca 31. 

S P O R T 
Hatalmas sikert arattak 

a szentesi ifjúsági birkózók 
Vasárnap zajlottak le Hódmezö^-

sárhelyt a délkerületi ifjúsági birkózó-
bajnokság küzdelmei. A szentesi ifjú 
birkózók hatalmas sikert arattak 
Légsúlyban Páger első, peheívsíity-
ban Szabó másod'k, könnyösúlybaw 
Erdei első, váltósúlyban Kocsis el>l 
középsúlyban Győző harmadik, ne-
hézsúlyban Oberna második és Ma-
joros harmadik helyezést ért el. 

Vasárnap megkezdődik Szentese 
a tavaszi labdarugóbajnokság a . 
osztályában is a küzdelem. A MÁV 
II. Mindszent II. ellen játszik, n 
SzMTE II. Cibakházára megy. A va-
sárnapi labdarugó műsor: Erzsébet* 
kerti pályán délután fél 2 órakK 
Mindszent II.—SzMÁV II. másod-
osztályú bajnoki, utánna 3 órai kez-
dettel KiTE—SzMTE 1. osztályú 
bajnoki mérkőzés. A SzMÁV Kis-
kunfélegyházára megy a KRVSE el-
len és ha megismétli vasárnapi szó -
játékát, mindkét pontot hazahozhai Í 

A környező városokban a vasár-
napi műsor: KuTE—KMÁV, KKVS6 
—Kiskunmajsa, Csongrádi Tiszx — 
Csongrádi Barátság, Szabadszállás--
KTK, Jánoshalma Mindszent. 

xMeg j e g y z é s e k 
a vasárnapi helyi rangadóról 
A mostoha idői-rás ellenére a szo-

katlanul korai időpontra kitűzött 
SzMTE—MÁV találkozó váratlanéi« 
egészen tűrheti talajocr, 
nagyszámú hozzáértő far i -
tikus közönség előtt zajlott le va-
sárnap délután, Lankai meglepően \ó 
bíráskodása mellett. Az eredmér.y 
már ismeretes. A MÁV, végig kezé-
ben tartva az irányítást, biztosa-
győzött. Volt is mit törlesztenie. Az 
ősszel a ^agy nevekkel kiálló MAV 
4:1 arányban kapotí ki a l^becsL^ 
fiatal Madisztól Az eredményi elő-
segítette Fazekas játéka, Szalay rc-
hamozása, Juhász mezőnyjátéka 
áltatában az egész csapat szíve. 

A jövő biztató reménye még«* ÍZ 
SzMTE részére nyújt esélyeket A 
MÁV játékosainak összévkora 292 
az SzMTE játékosaié pedig 2 4 0 — 
250 év között mozog. Tehát a MÁV 
nak sürgősen u'ánpótlás után kei' 
nézni, ha nem akar eltűnni eddig 
eredményeinek színhelyéről. 

Városunknak két jó csapata van 
és mostmár a jövő mutatja meg 
hoeiy milyen eredményeket érnek el 

A Szociáldemokrata Párt 
népgyű!ései 
március 16-án 

Márciás 16 ón, délelőtt fél 11 ór<> 
kezdettel a Szociáldemokrata Párt ar 
alabbi helyeken tart nyilvános nép-
gyűléseket : 

Szentesi körzet: Mindszent, De 
rekegyháza, Nagyrnágocs, Árpádha-
lom, Fábiánsebestyén, Kiskirálysá«; 
és Ma^yartés. 

Csongrádi körzet : Csanytelek 
Tömörkény. 

Hódmezővásárhelyi k ö r z e t : 
Mártély. 

Szt 'gedi k ö r z e t : Kiskundorozs-
ma, Kistelek, Pusztaszer, Sándorfal-
va, Sövényháza, Tápé és Algyő. 

Rákóczi Ferenc-utca 96 számú 
ház eladó. Értekezni Szóláth ingat-
lanközvetítőnél. 316 
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