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Megjelenik hétfő kivételével 
ninden nap a reggeli órákban. 

Nehéz június 
ostromolja a magyar földet. Nehéz 
politikai válság ostromait élte ke-
resztül az ország. Szinte el se tudja 
választani ezt a két dolgot egymás-
tól az ember. Mert mind a kettő 
egyformán belevág a magyarság 
mindennapjába és jövendőjébe. A 
hajdani világ megpróbáltatásaira és 
politikai válságaira volt ' egy meg-
jegyzése az akkori világnak: „Vidi-
mus iáin ventos aliosl" — láttunk 
már különb szeleket is 1 — és folyt 
az élet tovább, a szelek elviharzot-
tak és jöttek az ujabb szelek. Mert 
a magyar élet csakugyan nem volt 
más, mint viiiart követő vihar, szél 
után jött ujabb szél s nyolc tiz 
évenként megujuló, egy-két évig 
tartó rossz termést követő inség és 
nyomor. 

Ma azonban nem intézhetjük el a 
régi idők fatalista nyugalmával azt, 
hogy a politikai válság olyan állan-
dósult legyen, mint a rendetlen életű 
embernél a gyomorhurut. Ezt az 
állapotot gyökeresen orvosolni kell 
s mert a bajok eredendő kútforrása 
mostmár ismertté vált, adva van a 
gyógyítás módja is. Ugyan erről 
kevés mondani valónk van nekünk. 
Mi a dolgok elején megmondottuk, 
hogy a politikai válságoknak egyet-
len okozója van, az, hogy a parla-
ment többségi pártja a reakció me-
legágya, hogy az első kizárá ok, 
majd pedig Sulyokék kiválása nem 
jelentette a tötb.égi pá t megtisz 
tuiasáf, a párt nr< is nagyrétben 
az ellenforradalom szolgálatában 
áll . . . s bekövetkezett, amire nem 
számithatott senki, hogy maga Nagy 
Ferenc a miniszterelnök is az ösz-
szeesküvők közé tartozott. 

Nehéz junius . . . ezt a vezérszót 
irtuk ennek a cikknek az élére. 
Nem igen tudjuk megmondani, ha 
végig lapozzuk a krónikákat, hogy 
egyinásuian három ilyen nehéz esz-
tendő mikor sztkadt a magyar földre 
s a magyar földön keresztül a ma-
gyar népre s Magyarországra. Itt 
az Alföld szivében kétségbeesett 
szemekkel nézünk a bevetett földek-
re, kiégett reménnyel vizsgáljuk a 
veteményes földeket, elborult szem-
mel nézzük az üres gyümölcsfákat... 
A megpróbáltatásokhoz mi hozzá 
vagyunk szokva,, mert az elet nem 
kényeztetett et bmnünket s ha egy-
szer-egyszer „víg esztendő" köszön-
tött reánk, a hőség is legtöbbször ! 
ellenünk fordult. A természettel szem- j 
ben nincsen védekezésünk, de azért < 
van államkormányzat, hogy amikor j 
megnehezedik az idők járása a nem- I 
zet felett, már jóelőre gondoljon az ! 
elkövetkezendőkre. 

És itt kerül egymás mellé, elvá- , 
laszthatatlanul, a földet ostromló 
nehéz junius és a politikai válságok < 
egymásba fonódó végtelen sora, az 
árulások, az összeesküvőkkel tartó j 
miniszterelnök s minden, ami ezek- i 
bői folyik. Az a katasztrófa, amely 
most sújtotta ezt az országot sok-
kal nagyobb, min? volt Muhi vagy 
Mohács, tehát jüivan megpróbáltatá-
sok értek bennünket s olyan felada-

Szerkesztöség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

fl szocialista eszmék világában: 

Történelmet formáló szerephez jut 
a felszabadult nő 
A város és falu nŐdolgozói hitet tettek párttihk 
célkitűzései mellett a vasárnapi Nőnapon 

Nagy napja volt vasárnap pár-
tunk nőmozgalmának. Junius első 
vasárnapján összejöttek a városunk 
és a szomszéd községek dolgozó 
asszonyai és leányai, hogy a meg-
tartott nőnapon megerősed jenek szo-
ciális hitükben, erőt merítsenek a to-
vábbi küzdelemre és harcos szoci-

alista lélekkel ismét visszamenjenek 
sorstársaik közzé és hirdessék a 
szocializmus evangéliumi eszméit 
még a legutolsó szalmafödeles guny-
hóban is, örök fáklyavivői legyenek 
a boldogító eszméknek. 

Budapesti vendégei is voltak a 
nőnapnak: Tesszárszky Zoltánné 

elvtársnő és Szamai Lajos elvtárs 
nemzetgyűlési képviselő személyében. 

Juhász Jánosné elvtárs megnyitó 
szavaiban a szentesi nőmozgalom 
örömteli üdvözletét tolmácsolta a 
megjelent vendégeknek s szavai után 
Tesszárszky Zoltánné tartotta meg 
a nőkhöz intézett beszédét. 

S o h a t ö b b é h á b o r ú t 
Pártunk ez évi kongifpszusa el-

határozta — kezdte beszédét Tes-
szárszkyné elvtársnő — hogy lelá-
togat a vidékre vezető elvtársaink-
kal, hogy felvilágositó munkájával 
megvilágosítsa a dolgozók előtt, s 
legfőbbként a nők előtt, miért kell 
politizájni ? Mert politika az egész 
élet. S annak, hogy a múltban nem 
politizáltunk az lett az eredménye, 
hogy gyermekeinkből nem tudtuk 
kinevelni az iskolák tanította ál-
nemzeti érzést és im hová jutottunk. 
Már utóbb 14, 15 éves gyermekeink 
is fegyvert fogtak és elvesztettük a 
háborút. Igenis politizálnunk kell 
nekünk asszonyoknak, mert ha ki 
vesszük részünket férjeink oldalán 
do'gozva az ujjáépitésbőr s vele az 
élet nehéz gondjaiból, talán a leg-
kevesebb, amit kívánhatunk, hogy 
szavainkat hallathassuk. 

A politika eddig uri huncutság 

volt, s láttuk hová fejlődött, mert 
nem hallgattak meg bennünket és 
nem vehettünk benne részt. Most 
pedig amikor a demokráciában a 
nép kezében van az államhatalom, 
mi nők százezrei egyöntetűen sora-
kozzunk fel és követeljük: 

soha többé háborút, mert az 
anyasztv egy és oszthatatlan 
és egy anya sem akarja 
többet gyermekét vérpadra 

hurcoltatni. 
Ezért kell hát szervezkednünk és 
politizálnunk. Be akarjuk szervezni 
nőtársainkat a pártszervezetbe, a 
SzIM.-be és felvilágositó munkánk-
kal fel ¡»karjuk emelni a nőt eddigi 
helyzetéből, mert nem akarjuk, hogy 
az 1945-ös választások eredménye 
megismétlődjék, ahol a nők igen je-
lentős hányada ellenünk szavazott. 

Sokat vádolták a demokráciát, 

azt mondják rólunk vallásellenesek 
vagyunk és támadnak bennünket fa-
kultatív hitoktatás kérdésénél is. 
Megmondjuk őszintén, mi még nem 
akartuk a fakultatív vallásoktatást, 
mert ennek megértéséhez kevés az 
öntudatos szocialista. Azt is mond-
ják rólunk nemzetköziek vagyunk mi 
szociáldemokraták. Nézzék csak meg 
a háború előtt és alatt mennyi vért 
áldoztak az igaz ügyért a szociál-
demokrata mártírok. 

Közelebb akarjuk hozni a főváros 
és a vidék problémáit egymáshoz, 
az uj választások .előtt a demokrácia 
léte érdekében kérőszóval fordulunk 
nőtársainkhoz, gondolják meg a dol-
got : Biztosítani akarjuk ebben az 
országban a dolgozók megélhetését, 
egyenjogúságát. Nekünk pedig szo-
cialista nőknek jelszavunkká váljék: 
soha többé háborút. 

Halálraszánt hivei vagyunk a demokráciának 
Tesszárszky Zoltánné elvtárs sza-

vai után Szamai Lajos elvtárs nem 
zetgyülési képviselő emelkedett szó-
lásra. Beszéde elején rávilágított a 
huszadik század emberének erkölcsi 
létére, az emberi hibák és visszá-
ságok temérdek problémáira. Mély-
ségesek az erkölcsi hibák — mon-
dotta r - . Sok a baj, a szenvedés, 
uj világ kell, ahol az emberek bé-
kében, szeretetben, jólétben és bol-
dogságban élnek: ennek megvaló-
sítására hivatott a szocializmus, amely 
fel fogja emelni az egyént arra a 
magaslatra, ahol érdemes lesz em-
bernek lenni. 

Hogy ezek a problémák ma fön-
állnak köszönhetjük, hogy volt ura-
ink 30 év alatt kétszer tették tönkre 
ezt az országot, kirekesztették a né-
pet a kormányzásból és mérhetetlen 
nyomorba döntötték e népet. 25 
évig harcoltunk, hogy a nép beve-
rekedje magát az alkotmány sán-
caiba. 

Háború volt, tönkrementünk, gaz-
daságilag, kereskedelmileg. És mé-
gis mennyit okolják ma a demo-
kráciái, ha valami nem j ó : hát ez 
demokrácia? — halljuk szerte és 
joggal kérdezzük, hát a demokrácia 
hozta ezt a mérhetetlen nyomort és 

koldus sorsot ránk ? Nem I Aki jó-
hiszeműen ezt állítja, az ostobar.aki 
pedig rosszindulattal, az sötét reak-
ciós gazember. Mi mégis igazunk 
tudatában bátran vesszük fel a har-
cit, eszméink mellett és nyijt si-
sakkal kiálltunk a vádaskodók felé. 

Mi halálraszánt hivei va-
gyunk a demokráciának, $ 
inkább meghalunk, de I 
demokráciát ebben az or-
szágban nem, döntheti meg 

senki 
Beszélt ez után Szamai elvtárs a 

hároméves tervről, amelynek feladata 

tok szakadtak nyakunkba, aminők 
még soha. Mi volna a konzekven-
cia? Minden becsületesen gondol-
kozó magyarnak az összefogása az 
ország talpraállitásáért, számvetés 
világkonstellációkkal s maradékta-
lan, meg nem alkuvó elhatározás-
sal biztosítani, hogy a demokratikus 
átalakulás minél hamarabb teljessé 
váljék, Itt nincsen más ut a meg-
újhodás felé, csak egyedül a de-
mokrácia becsületes szolgálata. Jö-
vőnk fordul meg azon. hogy kiépít-

sük azt a Magyarországot, amelyet 
befogad a nemzetek közössége, 
amelynek segítsége van, ha ez szük-
séges, amellyel fölveszi a nemzet-
közi érintkezést nemcsak * politikai, 
de "közgazdasági szempontból is. 

A most megalakult kormányra az 
a feladat hárul, hogy as ország ér-
dekében fentartsa a koalíciót. De 
ez a koalíció valóban a pártok 
együttműködése legyen. Megállapí-
tott program legyen, amelyet meg 
kell valósítani . . . A kisgazdapárt 

pedig, hogy ez igy lehessen, való-
ban tisztuljon meg végre a salaktói, 
nem az a fontos, hogy a legnagyobb 
párt számszerűségével dicsekedjék, 
hanem az, hogy végre valóban a 
demokratikus Magyarország megte-
remtésének legyen egyöntetű mun-
kása a párt minden egyes tagja. Ha 
ez igy lesz, nem ostromolnak ben-
nünket tovább a potitikai válságok 
és a nehéz junius ostromával is 
könnyebben birkózunk meg. 

Érdy Antal. 
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korszerűsíteni mezőgazdaságunkat, 
iparunkat, az ipari és mezőgazdasági 
munkásságnak jómódot, békebeli 
életnívót nyújtani. 

Itt kapcsolódott bele a külpolitikai 
helyzet megvilágításába, párhuzamot 
vonva a nők problémáival. Más ar-
culatot kell adnunk a világnak — 
mondotta töboek között — és eb-
ben az újvilágban be kell vonni a 
nőket a közéletbe; Büszkék vagyunk 
anlikor azt mondjuk, hogy a nőknek 
ezirányú felszabadításáért mi küz-
döttünk és szenvedtünk legtöbbet 

mert tudtuk, 
hogy a haladás a nő szá-

mára meg fogja hozni az em-
beri egyenjogúságot 

Uj világ küszöbén állunk, új vi-
lág van születőben, s e születés fáj-
dalmait mindannyian érezzük. Az új 
világ hírnökeinek hirdetjük magun-
kat, új világ mesgyéjén állunk útunk 
meg van jelölve és fölfelé vezet a 
szocializmus felé. 

A magyar nemzetnek is át keh 
térnie erre az új hitre, a szocializ-

mus hitére, mint annak idején István 
királyunknak a kereszténységre. Bele 
kell illeszkednünk Európa szabad 
népeinek nagy közösségébelamely az 
embeieknek szabadságot, a nőknek 
egyenjogúságot, az egész nemzetnek 
pedig a szocialista esrmék boldogító 
világát fogja meghozni — fejezte be 
nagyhatású beszédét Szamai elvtárs. 

Beszéde után Juhász Jánosné fi-
gyelmeztető szavai hangzottak a nők' 
felé, utána a SzlM műkedvelő gár 
dája értékes előadással gazdagította 
a Nő-nap műsorát. 

Aratás után választ az ország 
Lemond Balogh államtitkár, — Szakasits elvtárs az új 
politikai helyzetről nyilatkozott 

Az elmúlt héten kirobbant a bel 
politikai válság, s a magyar demo-
krácia erejét bizonyltja az az ör-
vendetes tény, hogy a válság két 
nap alatt meg is oldódott. Megtör-
tént az a hihetetlen eset, hogy az 
ország miniszterelnöke résztvett a? 
összeesküvésben. A kínos fölfede-
zés a szerdai minisztertanácson ke-
rült napvilágra, ahol ismertették a 
szovjet hatóságok által tendere-
zésre bocsájtott jegyzőkönyvet Ko-

vács Béia vallomásairól. Nagy Fe-
renc a sváci követség útján lemon-
dott, kimondta az Ítéletet önmaga 
felett és ezzel a lépéssel tragikusan 
elbukott, de könnyebbé tette a vál-
ság sima lebonyolítását. A további 
fejlemények ismeretesek: Dinnyés 
Lajos lett a miniszterelnök, Kertész 
István római követ pedig a külügy-
miniszter. A többi tárcában nem 
tőrtént változás. 

Dinnyés Lajos nyilatkozata 
Dinnyés Lajos a sajtó képviselői 

előtt kijelentette, hogy tudatában van 
felelőségének, de töretlen hite és a 
demokráciához való feltétlen ragasz-
kodása erőt ad neki a munkához. 

Balogh István, a Kisgazdapárt fő-
titkára előreláthatólag nem vesz részt 
a kormányban, mint miniszterelnök-
ségi államtitkár és Igy annál nagyobb 
erővel le3z képes munkáját a párt 
megszervezésének és koalícióba való 
állításának szentelni. Magánbeszél-
getések során egyelőre két név ke-
rült Balogh páter utódaként előtérbe: 
Pongrácz Aladár igazságügyi állam-
titkáré és Bognár József volt tájé-
koztatásügyi miniszteré. Egyébként 
a kormány átalakításával kapcsolat-

ban automatikusan megtörtént a po 
li'ikai államtitkárok lemondása is és 
a hírek szerint a lemondott állam-
titkárok közül Balogh Ispánon kivül 
valószínűleg még mások sem kerül-
nek vissza allásukba, sőt arról is 
szó van, hogy még egy két minisz-
ter is megválik tárcájától. 

Gulácsy György nemzetgyűlési 
képviseiő levelet intézett Dobi Ist-
ván államminiszterhez a Kisgazdapárt 
elnökéhez és bejelentette, hogy visz-
szálép a Kisgazdapártba. „Most — 
írja többi között levelében —, hogy 
végre a párt vezetése személyedéi 
át valóban a dolgozó magyar pa-
rasztság tiszta kezébe került, vissza 
térek a pártba.* 

Szakasits elvtárs az uj politikai helyzetről 
Szakasits Árpád elvtárs is nyilat-

kozott a belpolitikai helyzetről. ÍJá-
írutatott arra, h5gy a fejlemények 
során az ország is feleletet kapott 

sokmindenre, amit eddig talán nem 
értett, például arra, miért volt a 
munkáspártok állandó nyugtalansága 
s miért kértük lépten-nyomon a Kis-
gazdapárttól a debreceni megállapo-
dás becsületes megtartását. Az új 
kormány magalakulása bizonyítja, 
hogy a munkáspártok nem ellensé-
gei a koalíciónak és nem töreksze-
nek párturalomra. A Kisgazdapárt 
nak mosirrftr végleg !e kell számolnia 
soraiban minden kétértelműséggel, 
de mi szociáldemokraták nem állunk 
meg ennél a pontnál sem. Mostmár 
követeljük álljon a nép újra az ur-
nák elé, valljon szint, mit akar: új-
ra a rombolást, a pusztulást, vagy 
a felemelkedést, a jólétet. \ termés 
betakarítása után erre a kérdésre 
választ várunk. 

Iit kell megemlítenünk, hogy a 
Szociáldemokrata Párt eme követe-
léséhez mostmár testvérpár tünk, a 
Magyar Kummunista Párt-is csatla-
kozott és Rákosi Mátyás elvtárs va-
sárnapi beszédében szintén az új 
választások szük>égességét hangoz-
tatta. A választásokat tetiát a Kr-
mé> betakarítása után egész biztosan 
megtartják. 

Ide tartozik még az a hiris, hogy 
Nagy Perenc lemondásával tudva-
levőleg megüresedett a Hírlap cimü 
napilap szerkesztőbizottságának tl-
nöki nllása i«. E hp szerkesztőbi-
zoitságanak ugyanis Nagy Feienc 
vo't az elnöke, amelyé/t főszerkesz 
tői fizetést élvezett. 

Ezért kell államosítani a bankokat: 

A Nemzeti Hitelintézet helyi vezetője 
elszabotálja a miniszteri rendeletet 

Nem kisembernek juttatják a traktorjavitási kölcsönt 
Darabos Imre elvtársunk, Arvai 

Bálint-utca 63. sz. alatti lakos leve-
let küldött be szerkesztőségünkbe, 
amelyet az alábbiakban közlünk : 

A szentesi lapok annakidején, má-
jus elején, közölték Gránicz Antal 
gazdasági felügyelő felhívását, amely 
szerint azok a traktortulajdonosok, 
akik eleget tettek az HAir» szántási 

kötelezettségüknek, traktorjavítási köl-
csönt kapnak. 

Én. mint ilyen, jelentkeztem 1Ö47. 
május 2-án és a legnagyobb előze-
kenység jnellett meg is kaptam az 
ehhez szükséges igazolást és utasí-
tást, amelynek figyelembevételével 
jártam el. A gazdasági felügyelő a 
Nemzeti Hitelintézet helyi fiókjához 

utasított, ho?*y ott fogják a kérdéses 
kölcsönt folyósítani. 

Folyósították is, de nem nekünk 
kis gépeseknek, hanem a földbirtok-
kal rendflkező gazdáknak és mamut 
géptulajdonosoknak. Holott az ide-
vonatkozó rendelet előírja, hogy a 
kérdéses javításra szoruló traktor is 
elegendő. 

Közbelép Bozsik Elek, aki fütyül a miniszteri rendeletre 
r a ^ d e W t ^ l 0 m h L r D a " I h a r m a d i k . a k i jelentkeztem, megkap- május 7-én 5 forintos váltót kellett 

OO» eivtaw - hogy én voltam a | tam az igazolást és ezt követően | adnom, ugy én, mint a feleségem 

aláírásával, amit a Nemzeti Hitelin-
tézetnél lévő Bozsik Elek igazgató 
át is vett, de sajnos 

az Íróasztal f iókjába süllyesz-
tette azokat. 

Amikor Bozsikn.il érdeklődtünk, a 
következő kijelentést tette : 

Rendeljen *el a miniszter, 
amit akar. Itt én vagyok a 
felelős és annak adom a köl-

csönt, akinek akarom. 
Nem gondoltam volna, hogy én ki-
lenc családos apa a magyar demo-
krácia harmadik évében ilyen szem-
telen elutasítást kapjak S h2 ez igy 
folytatódnék tovább, akkor nagyon 
szomorú jövő előtt állnának a ma-
gyar kisemberek. Ilyen körülmények 
között nem lehet csodálkozni azon, 
ha a dolgozó kisemberek elkesere-
dése nőtlön nő, mert fáj az, hogy 
amit a munkás kezek felépítenek, azt 
a reakciósok könnyedén lerombolják. 

A levél önmagáért b:szé! s ahhoz 
kommentárt fűzni egyátilán nem 
szükséges. Közreadtuk azzal, hogy a 
szentesi demokratikus közvélemény 
is okuljon belőle és belássa, hogy 
jó uton haladunk, amikor a dolgozó 
kisemberek é.dekében követe'jük a 
magyar hitelélet álhmositását. 

Megnyílt a szegedi 
| ipari vásár 

Bán Antal eivtárs szombaton Kélhly 
i Ar.na elvtárs, Szeged képviselője 
« kíséretében Szegedre utazóit, ahol 
; vasárnap megnyitotta az ipari vá-
j sárt. A többi kö?ött közölte, hogy 

állandósítani fogja a kisinari hitel-
] akciót. 

— ' ••••••• — 

Feloszlatta a belügyminiszter 
a csongrádmegyei 
cserkészrepülő 
egyesületet 

A belügyminiszter AZ 525/1947. M. 
' E. S'árpú rendelettel kihirdetett fe^y-
í ver?züneri egyezmény 15 pontjára 

való hivatkozással a Csongrád megyei 
Cserkészrepülők Egyesületet felosz-
latta, mellyel kapc ulatosan felhívta 

i az alispánt, hogy az idevonatkozó 
rendelet előírásai szerint, a feloszla-
tott egyesület tárgyainak leltárba vé-
teléről, pénzkészletének és iratainak 

1 megőrzéséről, esetleg átszállításáról 
i gondoskodjék. 

í — 
Felhívás 

! A Szentesi Szakmaközi Titkárság 
» a hód nezővásArhelyi írók és művé-

szek Szabad Szakszervezetével tör-
téni megbeszélés értelmében felhívja 
Szentes város és környéke összes 
újságíróit, íróit, köhöil, zeneművé 
szeit, dalszerzőit, szövegiróit, festőit, 
szobrászait, valamint grafikusait, hogv 
junius hó 8 án vasainap délelőtt 10 
órakor a Szakszervezetek 'Székházá-
ban a hódmezővásárhelyi írók és 
művészek hasonlóan a Szentesi Szak-
szervezeti csoport megalakítása vé-
gett feltétlenül jelenjenek meg. 

Az értekezleten jelen lesznek a 
hódmezővásárhelyi irók és művészek 
Szakszervezetének vezetői is. 

Szakmaközi Titkárság. 



I I Í R E K 
Via június 3. Rom. kai. Klotild 

prolestém Klotild, 
Vízállásjelentés: Tisza 1 én 90. Kurca 

290. 
Hőmérséklet. - f 18 fok • 
Időjárás: Mérsékelt szél. kisebb felhő-

átvonulások. helyenként kisebb futó eső, 
a hőmérséklet emelkedik. 

Úgyelele« gyógyszertárak, június 1»-
6-ig Hle—Szentessy. 

Szabadság Mozgó: Népek Ítélő-
széke és az Ifjúság ünnepe. 

Napsütés 
Meleg van. Ne vonja kétségbe 

igazságomat senki. Ilyenkor az em-
berek igyekeznek az árnyékos oldalra 
és nevetve beszélnek arról, hogy mi-
lyen jó annak, aki a „napos olda-
lon" sütkérezik. Mert ez is egy szó-
lam, amely szálóigévé vált. A napos 
oldal alatt nevezetesen a minden 
jóban való sütkérezést szokták érteni, 
pedig hát... A napos oldalnak is 
megvannak a maga kellemes adott-
ságai. Például az ember izzad. Sőt 
megfürdik a saját levében. Hőgutát 
kap. A napsütés megperzseli a bőrét. 
Égési sebek keletkeznek a testén. 
Hideg vizet iszik, vagy hirtelen fel-
fal néhány adag fagyialtot — és 
kész a tüdőgyulladás... Szóval csak 
igy hirtelenében elég sok kellemet-
lenséget tudtam felsorolni.:. De ki 
is maradt a legnagyobb kellemet-
lenség. Majd elfelejtettem, hogy az 
„akinek vaj van a fején" ne menjen 
ki a napsütésbe, mert elolvad a fe 
jén a vaj — és mindenki rájön a 
„bibin:.* (Itt mellettem azt mondja 
valaki, hogy Nagy Ferenc „hűsölni" 
ment a svájci hegyek erdeibe és 
mégis a szemébe olvadt a vaj a fe-
jéről. Hát ez igaz, de kivétel erősiti 
a szabályt. Tessék elképzelni, mi-
csoda „vajeső" csurgott volna a fe-
jéről. ha itthon marad.) Egyéb mon-
danivalóm nincs se a napsütésről, 
se az árnyékról. ^ xa. 

— Kistökén és Nagytőkén 
szentmise lesz. Űrnapján, június 
5-én d. e 9 órakor Kistökén, 12 
órakor Nagytőkén ksz szentmise és 
szentbeszéd. 

— Városi szimfónikus zenekar 
és kamarakórus évadzáró hangver-
senye junius hó 8-áu a bzinház-
teremben. Helyár: 3 forint egységár. 

— Vendéglátóipari Munkások 
Szakszervezete 3 án, kedden dél-
után 5 órakor taggyűlést tart a 
Szakszervezetek székha ában. Tag-
sági- könyvét mindenki hozza ma-
gáv.:l. 

— A békebeli fejadag 75 szá-
zalékát kapjuk cukorból. A Nem-
zetközi Élelmezési segélytanács 
14,986 000 tonna cukor elosztását 
javasold 24 nemzet közül. Ebből 
8,703 000 tonna kerül nemzetközi 
forgalomba. Az elosztásra kerülő 
14,986.000 tonna 4,083 000 tonná-
val több mint az 1946-ban elosz-
tott mennyiség. A készleteket az 
élelmezési segélytanács ugy fogja 
széíosztani, hogy a lakosság a bel 
földi és külföldi forrásokból a há-
ború előtti fejadagnak legalább 
75 százalékát kapja. A javaslat sze-
rint Magyatországr.i 69,000 tonna 
cukor-nyersérték jutna, amelyből a 
belföldi források 51,000 tonnát fe-
deznek, mig Csehszlovákiából 18,000 
tonna kerül behozatalra. 

— Vajda Imre elvtárs lett a 
tervhivatal vezetője. A hároméves 
gazdasági terv kidolgozására kikül-
dött pártközi értekezlet végleges 
megállapodásra jutott. A megálla-
podás szerint a tervhivatal élére 
Vajda Imre elvtárs kerül. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Magyar K ö n y v n a p június 3-4. 
a KULTURA könyvkereskedés sátrában, a görög templom előtt 

Károlyi Mihály lemondott 
követi rangjáról 

Károlyi Mihály beadta lemondását követi állásáról, amelyet azzal 
indokolt meg, hogy Gyöngyösi János külügyminiszter semmiféle irányban 
nem használta fel szolgálatait. Politikai körökben Károlyi mellőzését azzal 
magyarázzák, hogy Gyöngyösi külügyminiszter azért nem vetíe igénybe 
Károlyi tekintélyét, nagy tudását és k.tünő külföldi összeköttetéseit, mert 
nem értett egypt Károlyi baloldali felfogásával Baloldali körökben nagy 
sajnálkozással veszik tudomásul Károlyi lemondását s remélik, hogy 
visszavonja elhatározását a legújabb események hatása alatt. 

Megérkezett Csonsrótf vármegye 
junius havi kenyérgabona kiutuldsa 

A kenyérellátás országos minisz-
teri biztosa a vármegye részére a 
megállapított fejadag figyelembevé-
teléve! 46 ezer 361 ellátatlan után 
2500 mázsa kenyérgabona, valamint 
egyéb szükségletek céljaira (kórház, 
cukrász) 50 mázsa kenyérgabona 

tehát összese > 2550 mázsa 
kenyérgabona felhasználását 

engedélyezte, 
amely t a törvényhatóság a meglévő 
és a gaidasági ev hátralévő idejé-
ben begyűjtésre kerülő kenyérgabona 
mennyiségekből köteles fedezni. 

A felhasználni engedett gabona-
mennyiséget 

40 százalék buza, 40 száza-
lék rozs, és 20 százalék ku-

korica elosztásban kell ki-
adni, 

ahoi pedig megfelelő rozskészlet 
tárolva nincs, ott a keverési arány 
60 százalék buza, 40 százalék ku-
koricában van megállapítva. 

Amennyiben a kiutalt kenyér-
gabona százaiékos elosztása folytán 
az őrlésből származó finom liszt-
mennyiség a szükségletet nem fe-
dezné, ugy a hiányt a fejadag ere-
jéig EB, vagy kukorica liszttel kell 
pótotni. Figyelmeztet a miniszteri 
leirat, hogy 

az engedélyezett kereten tul 
a vármegye részére pótki-
utalást semmi körülmények 

között nem adhatnak. 

B A R Á T S Á G f v ' i O Z G Ó 
Június 1 -3 - lg . 

A slngapuri táncosnő 
Csodálatos szerelmi történetről új utat nyit a film-művészetben. 
Főszereplők: Porothy Lamour és Bing Crosby. Híradó. 
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A közalkalmazottak 

átmeneti státusrendezést 

nem kapnak augusztus előtt 
Köztudornásu, hogy a közalkal-

mazottak igen na^y anyagi nehéz 
ségekkel küzdenek s a szintén ne-
héz körülmények közt élő magán-
alkalmazottak fizetésének is csak 
6 0 - 7 0 °/0-át kapják. A közalkal-
mazottak szakszó vezetei, a VAOSz, 
a postás, vasutas, pedagógus, köz-
alkalmazottak szakszervezetei számos 
tervet dolgoztak már ki az állami 
alkalmazottak helyzetének javítására, 
így legutóbb a napilapok foglalkoz-
tak azzal az e gondolással, hogy 
minden állami és önkormányzati al-
kalmazott egy fizetési osztállyal ma-
gasabb illetményben részesülne át-
menetileg, amig a három éves terv-
vel, illetve augusztus 1-el az uj stá-
tus, illetve fizetések véglegesebb 
megállapítása megtörténne. Ezt az 
egy, illetve az altisztekre két fize 
tési OI>z;álIyal való előlépést, mint 
befejezett dolgot hozták le a rend-
szerint jól értesült napilapok s 
ezért lapunk munkatársa felkereste 
Szamai Lajos nemzetgyűlési kép-
viselőt, a VAOSz országos főtitká-
rát és a helyzetjavitás egyik föhar-

cosát, hogy nyilatkozzon ebben a 
kérdésben. Szamai elvtárs h szen-
tesi VAOSz helyiségében kijelentette, 
hogy a legutóbbi minisztertanács el-
vetette azt a javaslatot, hogy a köz-
alkalmazottakat egy, illetve két fi-
zetési osztállyal előa-ptesse. He-
lyette junius 15 én 30 forintot és 
családtagonként 10—10 forintot kap 
minden közalkalmazott beszerzési 
segélyként. Ez az eredmény azon-
ban nem elégit ki természetesen ben-
nünket. fejezte be nyilatkozatát Sza-
mai elvtárs, hanem változatlanul to-
vább küzdünk a többi szakszerve-
zetekkel karöltve az önkormányzati 
és állami alkalmazottak emberibb 
megélhetéséért. dr V. B. 

8 0 0 S ' n 9 y ü m ö i c s ö s 
kb Z00 db temöfóval adó 

Cim a kiadóhivatalban. 

Bútornakvaló diófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 a l a t t 

5zeptemberben 
megnyilikazegységes 

műszaki 
középiskola 

Szakasits Antal iparügyi miniszteri 
osztályfőnök feltűnően érdekes elő-
adást tartott a rádióban az iparokta-
tás időszerű kérdéseiről. Pregnáns 
adatokkal mutatott rá arra, hogy az 
elavult iparostanonciskola korszerű 
megreformálása egyik legfontosabtf 
feladata a demokráciának. Hangoz-
tatta, mityen rendkívüli szerepe van 
a múltban iskolai képzésben nem 
részesült dolgozók oktatása terén a 
dolgozók ipari középiskoláinak, ame-
lyek már a kezdetben kitűnő ered-
ményeket értek el. Az iparügyi kor-
mányzat az ilyen iskolák számát már 
a közeljövőben erősen emelni fogja. 
Ugyancsak fokozott munka vár a már 
szeptemberben megnyiió egységes 
műszaki középiskoláira, amely a mai 
kor követelményeinek már meg nem 
felelő sokféle kOzép- és középfokú 
ipariskola helyét foglalja el, hogy az 
uj iparo^nemzedéknek magasszinvo-
nalu általános és szakmai képzést 
nyújtson a demokrácia szellemében. 

Szabadmüvelődés 
hirei 

Junius 8-án vasárnap az MNDSz, 
a zöld kereszt és a 48 as Ifjúsági 
Bizottság közös gyermek és Ifjúsági 
napot rendez. 

Az egész város társadalmát meg-
mozgaté ünnepség reggeli zenés 
ébresztővel kezdődik, majd fél 10 
órakor zenés, énekes felvonulás, 
(bandérium, babakorzó, csac&ifogat 
stb.) a sporttelepre, ahol az ifjúság 
vallásilag elkülönül s istentiszteleten 
vesz részt. Ezután a polgári # fiúis-
kola 200 tagu énekkara szerepel. 

Délután 4 órakor a sporttelepen 
torna bemutató a Vasutas zenekar 
közreműködésével, mezítlábas fut-
ball mérkőzés, a ligetben vásár, báb-
színház. Este újra a sporttelepen a 
48-as ifjúság pompás müsoraban 
gyönyörködhetik a közönsér. 

Tűhegyen 
A salgótarjáni áramszojgáltatás 

már „jótékonyan- érezteti hatását. 
Naponta átlag i jgyszer-ötször kial-
szik a villany Szentesen — a régi 
megszokott módon. Hát őszintén 
szólva ezen a téren igazán nem örü-
lünk a békebeli állapotok visszatéré-
sének. 

A Szentesi Újság ujabban pletykár 
kat közö', de nyilvánvaló, hogy eze-
ket is elferdíti, hűen eddigi „tevé-
kenységéhez*. A pletykák hazug el-
ferdítése semmi esefre sem vall jó-
ízlésre, de szerintünk nem való párt-
lapba sem. Ugylátszik azonban a 
Szentesi Újság mindezzel nem törő-
dik. Vagy az is lehetséges, hogy a 
lap szerkesztőségében dolgozó fa-
sista zugfirkász kifogyott a politikai 
témákból, s most a pletykák front-
ján kontárkodik. Reméljük, hogy 
mindez nemtart már sokáig, mert ne 
gondolja a tisztelt „újságíró* fióka, 
hogy Szentes dolgozói megfeledkez-
tek antidemokratikus cikkeiről. Lehet, 
hogy késik a szervezett munkásság 
válaszadása, de ami késik, nem mú-
lik. 
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—. Diplomáciai viszony Kin« 
és Magyarország között. A kinai 
Csanykaisek-kormány közélte, hogy 
hajlandó Magyarországgal felvenni 
a diplomáciai kapcsolatokat. 

— Magánalkalmazottak figyel-
mébe. Folyó hó 5-én, d. u. 6 óra-
kor a Szakszervezeti Székházban a 
szegedi titkári értekezletről fontos 
beszámoló, minden tag saját érde-
kében jelenjen meg. 

— Révkapitányság felhívja az 
ideiglenes kishajóigazolvány tulajdo-
nosokat, hogy végleges igazolványuk 
kiadása végett f. évi junius hó 
15-ig aszegedi révkapitánys-nál jelent-
kezzenek Hozzák magukkal az ide-
iglenes igazolványt, a 100.945 sz. 
csekkszámlára (Rendőrség vidéki 
főkapitánysága, rendőri dijak) újból 
3 forint befizetését tanúsító elismer-
vényt és 3 forint illeték bélyegeket. 

Párthirek 
Június hó 3-án, kedden este fél 

8 órakor rendőrségnek pártnap. 
Előadó: dr. Boros Kálmán. 

Június hó 4-én. szerdán esfe 8 
órakor a kórháznál üremi pártnap. 
Előadó: dr. Soiü László. 

Június hó 6-án pártest. Előadó : 
dr. Mijó János. 

A Szociáldemokrata Párt Női cso-
portja f. hó 3-án kedden este fél 8 
órakor a párthelyiségben taggyűlést 
tart. Ezt megelőzőleg fél 7 órakor 
vezetőségi ütés lesz. Pontos megje-
lenést kér az Elnökég. 

Pályázati hirdetmény 
Szentes megyei varos tanoncisko 

lai felügyelő bizottsága a város által 
fenntar ott szakirányú kereskedő ta-
nonciskolánál Üresedésben lévő há-
rom közismereti osztály, óraadói te-
endőinek ellátására pályázatot hirdet. 

Valamennyi közismereti és rajzi 
tárgy tanírására legalább népisko-
lákra képesített tanító*, vagy ennél 
magasabb képesítéssel rendelkező 
egyének pályázhatnak. 

A megválasztott óraadók az ipar-
ügyi miniszter által megállapított 
díjazásban resze&ülneK. 

Pályázati határidő 1947. évi ju-
nius hó 10. napja déli 12 óra. 

Kérvényed ^^pttsághoz cimezve 
az igazgatón ¿ f l B . Mátéffi Ferenc 
utca 12 sz. aiait nyújtandók be. Az 
érdeklődők és pá!yázók ugyanilt 
kapnak felvilágosítást a felmerülő 
kérdésekre. 

Hajdú József sk. felügyelő 
bizottsági elnök. 

Felhívás 
A földmívelésügyi minisztérium 

40.534/1947. II. sz. körrendelete 
alapján felhívom az érdekeltek fi-
gyelmét, hogy mindennemű lóte-
nyésztési kérdésben (ivartalanitások, 
végrehajtsál elhalasztó kérelmek, 
ménfelülvizsgalati kérelmek, megvé-
telre ajániott kanca és ménügyek, 
fedezietési állomással kapcsolatos 
kérelmek stb.) forduljanak közvet-
lent}! a vármegyei lótenyésztési fel-
ügyelőséghez (vármegyeháza 1. sz. 
•zoba). A vármegyei lótenyésztési 
felügyelőségek a lótenyésztési ügy-
gyei kapcsolatban minden felvilágo-
sítást megadnak. • 
7 0 4 Polgármester. 

Elütött az áütó 
egy csongrádi motorkerékpárost 

Makó Dezső 29 éves fogtechnikus 
csongrádi lakos motorkerékpáron ha-
ladt szombaton az országúton. Szem-
be jött vele egy autó és elütötte. 
Makó Dezső eszméletlenül maradt 
az úttesten. Értesítették a mentőket 
akik beszállították a szentesi köz-

kórházba. Makó Dezső bal lábtörést 
és csuklóficamodást szenvedett. A 
kórházban ápolják, állapota súlyos, 
de nem életveszélyes* A szerencsét-
lenség kiderítésére megindult a nyo-
mozás. 

r SPORT ~| 
L A B D A R Ú G Á S 

Macska-egér harc : 
Szentesi Máv Majsa 

7:0 (3:0) 
Szentes, vezette: Tóth (Csongrád) 

A sokat tologató Mav. belső csa-
tárok kétszámjegyű eredményt is el-
érhettek volna. A mérkőzés igazolta 
vasárnapi számunkban közeit meg-
állapításunkat a bajnokság nívójáról. 
Sürgősen meg keli alkotni az NB. 
Ili-as, esct.'eg egységes I. osztály be-
osztást, ha nem akarjuk a fejlődés-
nek induló magyar sportot falusi 
nívóra süllyeszteni. 

A Máv : Zsoldos — Asztalos, Or-
govány — Faragó, Busái, Soós — 
Kun, juhász, Fazekas, Szalai, Váradi 
összeállításban futott ki. Már az első 
percben Kun eredményes és 1:0. 
Nyomasztó Máv. föiény alakul ki, a 
majsaiak csak kapusuk révén rúdnak 
valahogy gllentállni. Szálai 2:0-ra, 
majd Fazekas 3:0 ra szaporítja a 
gólok számit. , 

A forduló után öngól: 4:0, Fazekas 
szerez ezután gólt: 5:0, majd Soós 
1 l-esből 6 0-ra, végül a 40. percben 
Váradi 7:0-ra beállítja a végered-
ményt. Még Juhásznak lett volna al-
kalma gólt rúgni, de nem találja tl 
az üres kaput. 

Jók: Szalai, Busái, Soós, Zsoldos 
kevés dolgát jól látta el. 

Az SzMTE II.—HMTE II. 4:3. 
Az SzMTE tartaiékcsapata helyben 

megérdemelten győzték le a bajnokot. 
Góllövők: Dukai (3) és Gulydár. 

Jók : Farkas, Mikecz, Kálmán. 

Cs. Tisza SzMTE 
3:2 (2:1) 

Vezette : Geréb (Hmvhety) 
Csongrád, 8C0 néző. 

Az SzMTE felforgaiott, pepecselő 
játékot produkáló csapata nem tudott 
ellentállni a kiesés remétől félő, vé-
gig lelkesen játszó Tisza rohamainak. 
Mi, akik végigbo.szankodtuk a mér-
kőzést, meg kell Írnunk a csongrádi 
szurkolók általános véleményét: nem 
ilyen játékot vártak a harmadik he-
lyezettől s főként a látszat a lefekvés 
mellett van I Teny, hogy Nagy Imre 
soha ilyen indolens nem volt, a köz-
vetlen védelem átjáróház, a végig 
kiválóan küzdő Dorogi kivételével 
A fedezetsor körömpasszokkal .gyö-
nyörködtettek.* A csatársor sokat 
tologatott és góliszonyban szenve-
dett. Az első félidő 20. percében dr. 
Kirinyi hatalmas bombája 1:0 os ve-
zetéshez juttatja a Tiszát. A 29. 
percben Tóth II. elfut és szép gólt 
rug : 1:1. A 43. percben Futó 2:1 re 

javit. Kirinyinek, majd Futónak akad 
még hel^ete. A második félidő vál-
tozatos játékot hoz. A 23, percben 
Kovács 3:l-re növeli a gólokat. A 
32. percben az előre húzódó Deme-
ter 3:2-re szépit. A 41. pwrcben Nagy 
Imrét a játékvezető leküldi a pályáról. 

A játékvezető sokat tévedett mind-
két csapat részére. Jók : Dorogi, De-
meter, illetve: Dr. Kirinyi Mészáros, 
Futó. 

Az I. o. eredmények : 
KMÁV-Cs. Barátság 2:4 
Kute-KTK 2 3 

Jánoshalma—Szabadszállás és a 
KMVSE—Mindszent mérkőzés elma-
radt. A Halas—Kistelek eredményét 
és a bajnoki tabellát holnapi s o-
munkban közöljük. 

* 

Csütörtökön d u. fél 7 órakor 
Hmvhely válogatot t -SzMTE ba-
rátságos mérkőzés lesz. 

—Vecseri 

Hirdetmény 
Az épités és közmunka(ig>i mi-

niszter 15 900/1947. É.K.M.'számú 
rendelete a köziBunkakötelezuttek jö-
vedelmében beállott váliozások beje-
lentésétől. 

1- § 
1. Mindazok a kozmunkaköieh7et-

tek, akiknek jövedelme a fizetések 
arányosítása folytán, vagy más ok-
ból, (pl. előléptetés, nagyobb üzleti 
forgaiom, stb.) az 1946. évi augusz-
tus hó 1. napji óta emelkedett, az 
1947. évi junius havi közmunkavált-
ság esedékességekor uj bejelentést 
köteico tenni. 

2 Az a közmunkakötelezett, aki a 
váltságot a há/jnefcbizoti (háztulaj-
donos, stb) utján fizeti, az 1. be-
kezdésben emhte t bejelentést a be 
szedési jegyzékre. aki pedig befize-
tést közvétlenül a községi elöljáró-
ságnál (városi adóhivatalnál) teljesiti, 
a bejelentést az összeirólapra köte-
les rávezetni. 

3. A R. I. 8. § ának, illetőleg a 
R. II. 2 §-ának hatálya alá eső 
üzemekben és vállalatoknál a köz-
munkaköíelezettségüket a rendes 
munkahelyükön teljesitő személyeknél 
az 1.-2. bekezdésben foglaltakat 
megfelelően atkalmizni kell. 

4. Az * a kötelezettek, akik a R. 
II. 6 § 2 3 bekezdésben foglalt 
rendelkezések alapján jelen rendelet 
életbeléptetése előtt a váltság alap-
jukban beállott változására kvonatko-
zólag az 1947. évi junius hó 1. nap-
ját megelőzően már uj bejelentést 
tettek és e bejelentés óta jövedel-
mükben vállótás nem állott be, ujabb 
bejelentést nem kötelesek tenni. 

2. § 
2. A váltság ui Összegét 1947 évi 

május hó 1. n-»piától kezdődő h> 
tállyal az 1947 évi jurrt«* b*vi köz 
munkavilUAg fi//M«*/*i egylrtoiülrg 
kell fizetni 

Ő. Az 1947. május havi váltság 
különbözet összege 1947 junius hó 
5* napjáig bezárólag késedelmi pót-
lék nélkül fizethető be. 

5. § 
1. Ha a közmunkakötelezett az 1. 

§ 1. bekezdésében, valamint a mun-
Káltató az 1. § 3. bekezdésében 
megállapított bejelentési kötelezettsé-
géi <ek az 1. £ 1. bekezdésében meg-
szabott határidőn belül nemieszele-
get és a váltság-különbözetet nein 
fizeti be, a hátralékot a jövedelem 
emelkedést követő hónap 1. napjától 
— mint esedékességtől számitva — 
a törvényes késedeimi pótlék felszá-
mítása mellett köteles befizetni. 

2. A közmunkakötelezett, aki a je-
len rendeletben előirt bejelentési, 
vagy uj közmunkaválfság befizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, az 
R. II. 9. §-a szerint, illetőleg az R. 
111 8. § a szerint kiszabható birsá-
gon felül — behajtás h lyett — <t 
R. II. 7. §-a értelmében természet-
beni közmunkára is ig^nybevehe^ő. 

3. Ha a közmunkakötelezett az 1. 
§ 1. bekezdésében, valamint a mun-
kálható at 1. § 3. bekezd sében 
szabályozott bejelentési kötelezettsé-
gével kapcsoltban tudatosan valót-
lan adatokat jelent be, illetőleg a 
valóságnak megfelelő adatokat el-
hallgat s ezáltal a váltság összegét 
megrövidíti, cselekménye a R. 11. ÍO. 
§ a értelmében adócsalásnak minősül 
s egy évig terjedhető fogházzal bün-
tethető. 

Polgármester. 

K Á D I Ó 
Budapest I. junius 2. 

7.25: Reggeli zene. 8: A logikáról. 
8.15: Szóra;;ozta. zene 9: Török Géza 
cigányzenekara 12.15: Ball/8 Béla 
13: Mark Twain. 13.20: Gál Gá-
briel!.) zongorázik Eszenyi Imre éne-
kel 14.10: Hangképek a izegrdi ipari 
vásárról. 14.30: Búcsúzó diákjaink 
énekei. 15: Szövetkezeti ne#y dóra 
16: S-rauoZ J : Gyorsuló d .llimok. 
16 10: Petőfi világa. 16.30: Hont 
Erzsi énekel. 17 10: Az MKP pirt-
híradója. 17.30: A Hadifogoly Hír-
adó rádióközleménye. 17.35: A Vö-
röskereszt közleményei. 17.55: Át 
telepítési kormánybiztosi közlemény. 
18: A Székesfővárosi zenekar. 18.50: 
Világhiradó. 19. Előadás a stúdió-
ban: 21.20: Rádóibeszélgetes Kővágó 
Józseffel Budapest polgármesterével. 
21.40: Angol nyelvoktatás. 22.30: 
Áttelepítés! kormánybiztosi •közlem. 
22.35: Görcsi Farkas Pali cigány 
zenekara. 23: Orosz muzsika USA 
ajándék hanglemezekről. 

S A R K 
Szerdán este fél 8 órakor kezdő-

dik a szentesi sakkozók válogató 
versenye a Református Körben 

A versenyt kiesési rendszerrel 
bonyolítják le, hogy a Vásárhelyen 
tartandó délvidéki bajnokságra a 
legjobban készülhessenek elő sak-
kozóink. 

Benevezni Szántay László torna-
vezetőnél lehet. 

Vennék réz hab-üstöt Szernán 
cukrász. 693 

PA«r.erliMxM . Sima LáftEló. 
f'ftlolA« «/efkfdi/irt SzAke Ferenc, 

f rklA. ki«d . N a t f Mihály. 
Nyomln a »Barátság* nyomda 

f»Ukl/ia nrf>m<lovr/eifi O e r n u s L. Imre 




