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Aa utóbbi időben Sándorfalva lakói 
között, nem a legbékésebb hangulat 
uralkodik. Ez annál; köszönhető, nogv 
a demokrácia ellenségeinek sikerült 
a falu vezetésében bizonyos pozíciókat 
elfoglalni. Egy ilyen pozícióból kellett 
a népharagnak 'Gál József községi 
jegyzőt cltavoliLani. A kommunisták 
leplezték le Gált. aki a falu ellátat-
lanjainak járó zsirmennviséget bar'ti 
körének osztotta el. A leleplezés nyo-
mán vizsgálóbizottság szállt ki és 
felfüggesztette a csaló jegyzőt. 

Azóta uj jegyző, Nagy János vezeti 
a községházát. Hiába akar azonban 
az uj jegyző a falu érdekében dol-
gozni, Gál József és cimborái mindent 
elkövetnek, hogy lenetetlenné tegyék 
munkáját. Már az első nap, közvetle-
nül érkezése után a Szabadságpárt 
helyi vezetői összeverbuváltak egy 
örökké elégedetlenkedő asszonycsopor-

•tot és fellovalták azokat, hogy szidják 
aa uj jegyzőt. 

Nagy János jegyző azonban ném 
ijed meg saját árnyékától. Tudja ő. 
hogy 'honnan fuj a szél. Egész életé-
ben "dolgozó ember volt és igy meg-
tanulta, hogy a dolgozóknak meg kell 
küzdeni az uri bitangokkal. A vádas-
kodásra eredményes munkával vála-
szol. Igy nagy eredménynek számit 
hz is, hogy mig a múltban az ellátat-
lanok részérc 50 mázsa lisztet utaltak 
ki egy hónapra., addig ebben a hó-
napban Nagy János jegyző közben-
járósára 100 mázsát utaltak ki a vár-
megyénél. 

Nem csodálkozunk, hogy a szabad-
ságpárti rémhírterjesztés felkavarja a 
falu lakóinak nyugalmát, megtudjuk, 
hogy annak egyik vezetője Vedres 
László nyugalmazott ezredes, .igen 
ügyesen most azt propagálja, hogy a 

.Szabadságpárt nemsokára átveszi a ha-
"talmat és visszacsinálják a földosz-
tást. Az éhes disznó makkal álmodik, 
az ezredes birtokából is osztottak ki 
földet, ezt szeretné, visszakapni. A volt 
jegyző pedig ezeket a rémhíreket arra 
használja fel, hogy uton-utfélen han-
goztassa: nemsokára ismét átveszi a 
jegyzőséget. Ez esetben pedig jaj 
lesz azoknak, akik ellene vallottak a 
vizsgálat során. ; 

Nagy Károly gazdaeyilván tartótól1 meg az elesett fasiszták emlékérc a 
tudjuk meg, hogy nemcsak ilyen »uri-1 Hősök emlékünnepét, most is külön 
emberek® vannak Sándorfalván. A falu utakon jár. Külön rendezi még az 
nagy többsége dolgozó kisember, aki- aratóünnepélyét. Csak nem azért csi-
nek több gondja annál, hogy a Gálok nálják ezt a Független Ifjak, mert 
és Vedresek bolondságait hallgassa. Péter-Pál napján a temesvári rontán 
Ilyen gond elsősornan az, hogy Sán- és magyar ifjak is megjelennek az 
dorfalvát az eső az idén elkerülte.1 aratóünnepélyen? ök nydván nem 
Különösen a kukoricánál látszik ez akarják a két nép barátságát ápolni, 
meg. A kukoricával bevetett területen j Nagy örömérc szolgált a falu né-
még most is folynak a foltozások, je- pónek, mikor meghallották, hogy 15 
lentős területet újra kellett vetni holdon alui nem Imit beszolgáltatást 
Ezen a vidéken a rozs már beért és 
a határban megkezdődött a rozs ara-
tása. Ebben gyenge-közepes termés 
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várható. A búza már valamivel jobb 
Búzából holdanként átlagban 5—0 
mázsára számítanak. A burgonyán so-
kat segítene néhány kiadós pyári'eső. 
Elujságolja Nagy Károly, hogy az el-
múlt évi rossz termés ellenére sem 
büntettek meg sok gazdát a beszolgál-
tatás nemteljesilése miatt. Akiket meg-
büntettek, azok is ipkább a tehető-
sebbek soraiból kerültek ki. Az aratás 
a hét derekán teljes erővel megindul. 

Nagy készülődés folyik az aratóün-
nepélyre. Különösen a MaDISz fia-
taljai" lesznek ki magukért. Péter-Pál 
napján Sándorfalván lesz a szegedi 
és a környéki ifjúság találkozója. Ezt 
a találkozót készilik elő a demokra-
kus pártok és a község támogatásá-
val a MaDISz fiataljai. Vasárnap 
hajnalban aratőbrigádok indulnak el, 
hogy learassák a nadiözvegyek> gabo-
náját. Ebben a rohammunkában részt-
vesznek a szombaton Szegedre ér-
kező temesvári román és magyar fiuk 
ós leányok is. Mellettük az országos 
MaDISz-közponl egész vezetősége, va-
lamint a nagyszegedi MaDISz vezetői, 
a .környező • falvak tápéi, dorozsmai 
brigádjai. A jelek szerint Deszk, Sző-
reg és Kistelek fialaljai is ellátogatnak 
Sándorfalvára A kenyérünnep kere-
tében a sándorfalvi strandon és sport-
pályán a gázgyár zenekarának közre-
működésével nagyszabású kultur- és 
sporlmüsor lesz. Este tábortűz és ara-
tő-bál következik. Nagy napja lesz ez 
Sándorfalvának. * 

Furcsa, de igaz, hogy a Független 
Ifjúságban ftjmörült laslétszámu fia-
talok csoportja néhány hete a Sza-
badságpárt ifjúságával együtt rendezte 

teljesíteni. Mondta is aa egyik gazda: 
— Láthatják, nogy nem hiába narcol 
a Kommunista Párt a parasztságért. 
Mégis csal; érdemes ápolni a munkás-
parasat szövetséget. -* 

Jégkorszak 

KövesdI László verseit adta ki H 
szegcdi »Tiszatáj® ezzel a címmel a4 
idei könyvnapra. Versek jórésze at 
háború alatt íródott, amelynek élmé-
nyét a költő sajátságos módon vetíti 
az olvasó elé. A versek formatechnikai 
tekintetében kifogástalanok, sőt né-
mely költeményében azt érezzük1, 
hogy virtuozitásra való törekvés hát-
térije "szorítja a gondolatot. Versein 
még erősen érződik a kialakult stí-
lus hiánya és igy költeményei nem 
olvadnak szerves egésszé. Költemé-
nyei közül kilüiiLk a Feddő ének. 
Ebben a versben, amelyet a közép-
kor nyelvezetén irt. a háború és a 
német hódítók ellen emelte fel a sza-
vát 1944-ben. 

Országos szövetkezeti konferenciái 
rendez a MKP 

Az egész magyar szövetkezeti élet 
érdeklődése közben ül össze 29-én 
a -MKP országos szövetkezeti kon-
ferenciája. A MKP állásfoglalásá-
val minden kérdésben a magyar 
szövetkezeti ügy szempontjából is 
döntő jelentőségű és irányt szab 
a szövetkezeti mozgalom egészsé-
ges, a dolgozó magyarság érdekeit 
szolgáló szövetkezésnek. A konfe-
rencia előadója Szántó Béla elvtárs 
a KOKSz elnöke. A párt szövetke-
zeti szakemberei megjelölik a szö-
vetkezetben működő kommunisták 
részére mind aa aktuális szövet-

kezeti kérdéseket* mind a szövet-
kézetek terjesztése tekintetében a 
teendőket. Ez az egységes irányí-
tás az egész magyar szövetkezeti 
mozgalom szempontjából felbecsüitT-
lietetlen jelentőségű lesz. Különös 
figyelmet szentel a konferencia a 
földdmüves szövetkezelek ügyének 
és teljes támogatásáról fogja biz-
tosítani a kormányzatot az uj szö-
vetkezeti törvény alapján az álszö-
vetkezetek ellen megindított harc-
ban és az egységes szövetkezeti 
központ megalapításában és meg-
világításában. 

Falat bontott, kerítést u g r i f f , mégis elfogták 
Buzdogány György amerikai szü-1 niában értékesített. A határvadá-

leiésü aradi tanitó könnyebb meg- szok háromszor fogiák el* de min-
élnetés után nézett és az utóbbi dig sikerült megszöknie. Először 
két évben csempészéssel foglalko- Battonyára vitték* ott a fogdában 
zott. Saját bevallása szerint tizen- a kerítésen átugrott és ugy1 szökött 
egyázer jött át Romániából enge-! 

dély nélkül s mindig hozott va-
lami árut, főleg sót és más éle'mi-
cikket vásárolt érte* amit Romé-

Hírek a texIHeltátásról 
A textiláruk gyártását és forgalom-

bahozatalát irányító bizottságot újból 
átszervezték. Sajnos, még mindig nem 
valósul meg a kamarák sürgetése el-
lenére a textil-tipusáruk kamarake-
rületi elosztása. A kamarák a kama-
rakerületi elosztást azért sürgetik, 
mert jelenleg az elosztásnál kizárólag 
illető kereskedő által fizetett adó szol-
gál a tejdilpontok számításának alap-
jául és nem veszik figyelembe az 
egyes kamarai kerületek népességét 
és" ezzel kapcsolatos szükségletét. A 
.budapesti kereskedő a lipdsárukból 
viszonylag többet kap, mert .erőseb-
ben adózik, nagyobb adóztatása azon-

'ban nem a tipusáruval .kapcsolatos 
és a pamutáruk fogyasztása tekinte-
tében a vidék fogyasztása sokszorosan 
meghaladja a budapesti fogyasztást. 
A kamara ezúton is értesíti érde-
keltségét arról, hogy a G-jegyek szét-
osztását az Anyaghivatal megkezdte, 
ezek érvénve junius 15-től julius 31-ig 
tart. A szabadáruk kiszolgálását kap-
csolatba hozzák a pontárukkal, a szor-
zószám a G-jegyekuél a pontáruk te-
kintetében 6 lesz, a szabadáruknál 
4. A szorzószám lényeges emelésére 
augusztus 1-től lehet számítani a 3 
éves terv megindulásával kapcsolat-
ban. Nagykereskedők továbbra sem 
kapnak jegyet, a kiskereskedő által a 
nagykereskedőnek ijtadolt jegyet azon-
ban a gyárral való elszámolás előtt 
raz Anyaghivatal kicseréli. Ezen in-
tézkedésnek az oka az, hogy a gyár 
más áron számol fel a nagykereske-
dőkkel, mint a kiskereskedőkkel. 'A 
igvártott pontáruk elosztása a követ-
kező: 

A D E L M A G Y A RORSZAG 
H A D I F O G O L Y S Z O L G A L A T A 

kiskereskedőké 
szövetkezeteké 
áruházaké 
nagy-konfekciósoké 
kis-konfekciósokó 
'ipari szövetkezeteké 
Anyaghivatal szabad ren-

l * delkezésére 

y ' 100 o/o 

A rezervális adását betiltották, a 
már kiödott rezerválisokat julius hó-
nap végéig be kell váltani. A rezer-
vális adása kiskereskedő és nagyke-
reskedő között is tilos. 

54.5 o/o 
20 o/o 

8 f/o 
6 o/o 
3 o/o 
2 o/o 

0.5 o/o 

Hétfőn hajnalban Budapestről és 
Hódmezővásárhelyről ujabb hadifo-
golycsoport érkezett Szegedre. A név-
soruk a következő: Vass Jézsef Makó, 
Auer Alfréd Hódmezővásárhely, Bör-
csök János Szeged-Mórahalom, Bálint' 
József Nagyszéksós, Kéri István Sze-
ged, Zákány-utca 3, Börcsök Józsel 
Atokháza, SzéJI Fülöp Oszentiván. §ó-
lya Szilveszter Domaszék, Battancs 
Géza Mórahalom, Módra Imre Móra-
halom, Bálint Ferenc Szeged, Tavasz-
utca 11, Apró Mihály Atokháza, Pin-
tér Antal Szeged, Dobó-utca 31. Bprta 
Ferenc Ujszenliván, Tóth Antal Sze-
ged, Kistisza-utca 13, Csury Antal 
Szeged, Kecskeméti-utca 28, Tamás 
István Királyhalom, Hunyadvári János 
Szeged-Csongrád, Czírok Mihály Al-
győ, Czakó József Szeged, Liliom-
utca 16, Zsembery Sándor Szeged, 
Párisi-körut 43, Kálmán Lajos Sze-
ged, Gyöngytyuk-utca 3, Török Mihály 
Tápé, Horváth Sándor Kiszombor,Ratt 
Jáiios Büköd, Honti Jenő Fcrencszál-
lás, Dobó Ferenc Szeged-Felsővárosi 
feketeföldek 63, Király Vince Szeged, 
Zákány-utca 33, Vasadi Mátyás Ber-
zsenyi-utca 1/b. 

A megérkezett hadifoglyok egész-
ségesek voltak és a hétfői napon 
már néhány kivételével mind haza-
érkezett családjához. 

A napokban hazatért hadifoglyok 
közül sokan hozlak levelet és fjirt 
a később hazainduló hadifoglyoktól. 
Csákvári Ferenc Szeged, Katona-utca 
35. szám alatti lakos BakA Imrétől 
hozott feleségének Tápéra. Dr. Bar-
ton András Vokány, Baranyamegye 
dr. Vörös Andrástól feleségének Hód-
mezővásárhelyre. Amennyiben az üze-
netet vagy hirt nem kópiák még meg, 
ugy a hazatértek címén megkaphat-
ják. Keddre ujabb hadifogolycsopor-
iok érkezése várható. 

Béres Ferenc, Barta József, Kál-
mán Lajos hozzátartozóinak levél 
jött. Jelentkezni lehet Arany János-
utca 2. szám alatt. 

(Debrecen, junius 23) Vasárnap dél-
után 6 órakor Máramarossziget felől 
ujabb hadifogolyszállilmány érkezett 
Debrecenbe. A szerelvény 1100 ha-
difoglyot hocolt. 

meg. Másodszor egy határvadász 
kérte* hogy segítsen csomagol 
vinni egy házig s onnan vissza-
küldte a fogdába* természetesen a 
határig meg sem állt. Harmadszor 
Békéscsabán ismerték fel. Azl ottani 
fogdában egy görbevasat talált* az-
zal kibontotta a falat és isméi 
meglépett. Junius 2-án Budapesj-
ten ismerték fel* onnan Battonyára 
vitték* majd Szegedre került* ahol 
az uzsorabiróság tiltott árucsem-
pészés miatt a pénteki tárgyaláson 
elrendelte előzetes letartóztatását, 
mig a bünlajtsromát teljes egészé-
ben összeállítják. 

II tanyai tanítók lakáskérdésérőt 
' tárgyalt Szegeden a tanfelügyelői értekezlet 
Dr. Sörös Jenő tanfelügyelő kez-

deményezésére tanfelügyelői érte-
kezlet zajlott fe Szegeden a kör-
nyékbeli tanfelügyelök bevonásá-
val. Az értekezleten résztvett dr. 
Komja Ferenc miniszteri taná: 

csos is* a tanügyi igazgatás h. ve-
zetője. Az értekézlet legfőbb célja 
az általános iskola prob'émáinak 
megbeszélése volt, különösen a ta-
nyavilágra való tekintettel. Szóba 
került a falusi és tanyai,'tanítók la-
kásának ügye Is, amely egyik leg-
főbb kérdése az általános iskolá-
nak. Sörös tanfelügyelő ikerlaká-
sok épitését javasolta* amelyek két-
szobás, fürdőszobás lakások lenné-
nek, külön egy dolgozó szobával. 
Több igen fontos problémát tár-
gyalt még meg az értekezlet, igy 
a szaktanerők, tanügyigazgatás és 
a beiskoláztatás ügyét. A beisko-
láztatás különösen fontos* mert 
még mindig vannak olyan helyek 
ahol a tanköteles gyermekeknek 
30—40 százaléka jár iskolába* leg-

többször közlekedési és anyagi ne-
hézségek miatt. Az értekezlet hatá-
rozatait és előterjesztéseit a kul-
tuszminisztériumba terjesztik föL 

Dr. Komja miniszteri? tanácsos 
hétfőn dr. Pálhy Ferenc főigazga-
tóval,, dr. Sörös Jenő tanfelügyelő-
vel és dr. Kunfalvy András tanfel-
ügyelőségi titkárral Dénes Leó pol-
gármestert kereste föl és beszámoll 
az értekezlet eredményeiről. 

— A Független Kisgazdapárt po-
litikai bizottsága felmentette Mi-
zsey Bélát, a Független Ifjúság el-
nöksége alól és a nagyválasztmány 
összehívásáig Csirke Ernő ügyve-
zető alelnököt bizta meg az ügyek 
vitelével. 

— Iskolai találkozó: A Madách-ut-
cai polgári fiúiskola 1937-ben vég-
zett növendékei junius 29-(§n Pé-
ter-Pál napján tartják d. e. 11 óra-
kor találkozójukat a Madách-utcai 
iskolában. 

Jöjjön a étterem és kávéház 
kerthetyfeé&ébe R A F F A V 

Alföldi Rózsa énekei Hajdú Margó 
CITY J A Z Z ZÁRÓRA REGGEL A OKAKOR. 


