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Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Nyolc I 

ögyben hozott a szentesi Járásbíró-
ság ítéletet. Mind a nyolcan árdrá-
gítással vádolva álltak a bíróság 
előtt. Kisemberek, akik az infáció 
alatt a legnagyobb nehézségekkel 
küzdöttek, s akik számára a forint 
bevezetése egy állandó idegizgalom-
nak és gondtengernek a végét je-
lenthette volna. Nem ők a hibásak 
abban, hogy ma a bíróság ítélete 
lesújtott rájuk, s kénytelenek meg-
ismerkedni a börtön, vagy a fogház 
megszégyenítő bélyegével, hanem 
hibája és bűne egy társadalmi rend-
szernek, amely az emberek agyából 
mesterségesen kiverte az öntudatot 
és megsemmisítette a tisztánlátást. 

Egy mérő tejföl, vagy egy kiló ká-
poszta árának néhány fillérre! való 
drágítása, látszólag elenyésző bún, 
de mégis a maga általános halasá-
val, egy lépést jelent az ujabb 
gazdasági káosz, esetleg az infláció 
beköszöntése felé. 

Nagyon kevesen vannak Szentes 
társadalmában, akiknek az infláció 
busás h a s z n o t hajtott volna. 
Kevesen vásároltak földet, vagy há-
zat Szentesen az infláció alatt, de 
annál többen vannak azok, akik ha 
ma széjjelnéznek házuktáján, hiányo-
kat fedeznek fel a legszükségesebb 
dolgok között. Elvándorolt esetleg a 
meglévő második öltözet ruha, ka-
bát, vagy csizma, meg kellett válni 
egy-egy nélkülözhetőbbnek látszó 
bútordarabtól is, mert csak ezekért 
lehetett előteremteni a betévő fala-
tot. Amikor azután augusztus else-
jével megindult a gazdasági élet 
megszilárdulása, s bebizonyosodott, 
hogy levegőből tovább nem ¡ehet 
élni, hanem küzdelmes munka lehet 
egyedül a jogosítvány a tisztességes 
éleihez, akkor sokan ismét elveszí-
tették tisztánlátásukat, vagy helye-
sebben nem tudtak az új helyzetbe 
beleilleszkedni. A háború öt évig 
pusztított, s a kis ember az öt év 
alatt alaposan elszegényedett. Itt 
nemcsak a munkás, a szellemi, vagy 
fizikai dolgozóra gondolunk, nanem 
a kis parasztra, az iparosra és ke-
reskedőre, sőt még a közepes 
dára is. Ezek egyrésze nem látja 
be még ma sem, hogy az ötéves 
pusztulást nem lehet máról-holnapra 
pótolni. Nemcsak az ország egész i 
viszonylatában, hanem a kisebb j 
családi háztartások viszonylatában j 
sem. A stabilizáció nem jelenti azt, j 
hogy mindent, ami öt év alatt meg-
semmisült, most féíév alatt be le- i 
hessen szerezni. A vagyoni gyűjtés j 
sem indulhat meg addig, amig adós- • 
ságaink vannak. Már pedig Imánk- ; 
nak adósságlevele igen nagy, s az ; 
egyénnek át kell éreznie azt, hogy > 
az egyének közössége alko'ja az 
államot. Amig tehát az államnak 
fizetnie kell az adósságot, addig az 
egyén sem gondolhat vagyonszer-
zésre, hanem öntudatosan be kell 
látnia, hogy a gazdasági élet álta-
lános megkönnyebbedése csak ak-
kor következhetik be, ha az állam 
adósságait kiegyenlítette. 

Tanuljunk meg, hiszen a múltban 

Ismeretlen támadók összevertek 
egy szentesi vendéglőst 

rendőrség két óra alaíí elfogta a tetteseket 
Szerdán délután Mucsi János 

szentesi vendéglős a kunszentmártoni 
uton kocsivai Szentes felé tartott. 
A 12-es kilóméterkőnél kél isme-
retlen ember megtámadta, lerántot-
ták a kocsiról és baltával agyba-
főbe verték. A vendéglősnek eltörött 
a balkarja és a fején is súlyos sé-
rülést szenvedett. 

A feljelentés alapján a szentesi 
rendőrség azonnal megindította a 
nyomozást és még a délutáni órák-
ban elfogták a tetteseket ifj. Kiss 
István és Palotai Pál csépai földmí-
vesek személyében. Kihallgatásuk 
során ittasságukkal védekeztek. A 
rendőrség súlyos testisértés miatt 
őrizetbe vette őket. 

A nagy világ 
Eredménytelenség a külügyminiszteri 

konferencián — Albizottságot küldött ki 

az UNO a spanyol kérdésben 
A külügyminiszterek tanácsa szer-

dán az olasz és a Balkán békeszer-
ződések függőben levő pontjait tár-
gyalta. A lényeges kérdésekben meg-
egyezés nem jött Jétre. Bevin brit 
külügyminiszter javasolta azt, hogy 
Olaszország 105 millió dollár, Bul-

gária pedig 45 millió dollár jóváté-
telt fizessen Görögországnak. Molo-
tov Albánia részére 10 millió do'.iár 
jóvátétel megfizetésé! követelte. A 
vita nem vezetett eredményre és a 
kérdés tárgyalását későbbre halasz-
tották. 

Albizottság a spanyol kérdésben 

Az Egyesüli Nemzetek politikai 
bizottsága 38 szavazattal albizottsá-
got küldött ki a spanyol kérdésben 
hozandó határozat végleges megszö-
vegezésére. 

Az UNO politikai bizottsága a le-
szerelési vitában szintén albizottság 
kiküldését határozta el. Mololov 
szovjet külügyminiszter a politikai 
bizottságban tartott felszólalása so-
rán kijelentette, hogy a Szovjetunió 

nem ragaszkodik mereven a saját 
leszerelési tervének elfogadásához, 
hanem hajlandó módosításokat is 
végrehajtani. Az atombombán kívül 
minden hasonló pusztító fegyvernek 
kikapcsolását követeli Oroszország. 
Molotov véleménye szerint az atom-
ügyben egyedül a Biz'onsági Tanács 
hivatott dönteni. Az angol és az 
amerikai kiküldöttek Molotov beszé-
dét nagy megelégedéssel fogadiák. 

Arccal a parasztság felé! 
i A magyar kormány által előirány-
! zott 3 és félmillió hold őszi vetés-

F/tfá ! területet túlszárnyalta a magyar pa-
rasztság s ma már jóval több, mint 
4 millió hold bevetett föld van az 
országban. 

Hogy feléledt a magyar paraszt-
ság az utolsó hetekben, amint egy-
más után gyűrte le a termelés elé 
tornyosuló akadályokat. Most, a jól-
végzett munka tudatában, jóleső 
megelégedettség tölti el a szíveket s 
a magyar demokrácia büszkén tekint 
a parasztságra, amely nemcsak tel-
jesítette kötelességét, de 

jóval többet 
nyújtott, mint amennyit az adott kö-
rülmények között várni lehetett vol-
na. Mi ez, ha nem a legigazibb, a 

szó legszorosabb értelmében vett ro-
hammunka?! 

Ők megtették kölelességüket, de 
nézzük, vájjon a maeyar demokrácia 
megtette-e már kötelességét a ma-
gyar parasztsággal szemben? Gaz-
dasági, anyagi vonatkozású sérelme-
ikről már sokszor írtunk, de mí nem-
csak gazdasagi, hanem szellemi té-
ren is küzdünk a d Igozók felemel-
kedéséért, nézzük meg tehát ebren 
a vonatkozásban is a legnag\obb 
dolgozó réteg, a parasztság hely-
zetét. 

A fr.ld dolgozói mindig magukra 
vannak hagyatva minden olyan tö-
rekvésükben. amely a 

társadalmi és kulturális 
felemelkedésüket, valamint közegész-

ségügyi problémáik 
lozzák. 

megoldását cé-

A tanyai lakosság egyik legna-
gyobb sérelme az iskolaépítés ügye. 
Ahol sikerült iskolákat építeni, ez 
jelentős mértékben enyhítette a ta-
nyai lakosság egyik legfájóbb sebét: 
a kultúrától való teljes elmaradását. 
Egészségvédelmi próbálkozásként itt-
ott még tanyai 

egészségházak 
is létesültek. Mindezek azonban csu-
pán .szórványos jelenségek, amelyek 
nem alkalmasak a tanyai élet egész-
ben való megoldására. Csak 1—2 
problémát világítottunk meg, de már 
ezekből is kitűnik, hogy a paraszt-
ság — önhibáján kívül — még min-
dig az ország legelmaradottabb ré-
tege. 

Ezen segítenünk keli! Olyan óriási 
tömeg sorsáról van itt szó, melynek 
megoldására az egész társada'om 
közreműködése szükséges. 

A Szociáldemokrata Párt követeli, 
hogy a tanyai lakosság egészségvé-
delmének hathatós biztosítására a 
tanyaközpontokban körorvosi álláso-
kat szervezzenek, egészségházakat és 
szülőotthonokat létesítsenek. De el-
engedhetetlenül szükségesnek tart-
juk a 

tanyai népoktatás 
korszerűsítését is és mindazon in-

tézkedések megtételét, amely elő-

mozdítja a parasztság felemelkedését. 

Késik a családi segély 
kifizetése 

Szerkesztőségünkbe sok pjnasz 
érkezett be, hogy a családi segély 
kifizetése már két hónap óta késik. 
A sok családos ember, az amugyis 
nehéz megelhetési viszonyok között 
ilyen késedelmet nem viselhet el. 
Az illetékese« hassanak oda, hogy a 
pénz a legrövidebb időn belül meg-
érkezzék. A pénzügyi kormányzat-
nak több gondja lehetne a családos 
emberekre, mint a versenylovakra. 
Arról ugyanis olvasunk, hogy nagy 
összegekért vásároltak versenylova-
kat, de arról kevés hír érkezik, hogy 
ez a pár nyomorult fillér, amit a 
családi segély jelent, megérkezzék. 

Vincét Atiríol elvtárs 

a francia nemzetgyűlés elnöke 

A szocialista Vincét Auriol elvtár-
sat választották meg a francia nem-
zetgyűlés elnökévé. Vincét Auriol 
559 szavazatból 284- et kapott. Marcel 
Cachin k o m m u n i s t a jelölt 170, 
Alexandre Varanne, a baloldali cso-
portosulás jelöltje pedig 98 szava-
zatot kapott. 

tragédiánkat éppen ennek hiánya 
okozta, szélesebb távlatokban gon-
dolkozni. Emelkedjünk minden prob-
lémánál egy olyan színvonalra, ahol 

a i egyéni kérdés, a közösség szem-
pontjából bírálható el. Tanuljuk meg, 
hogy az egyén csak akkor boldo-
gulhat, ba a nemzet boldogul. Ta-

nuljuk ezt meg, addig, amíg nem 
késő, mert a késedelem nemcsak az 
egyén, de esetleg a nemzet bukását 
okozhatja. dr. v. 
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Egy kllosrun bors 
Csakhogy végre lehet kapni I — 

Mondja az ember, amikor a közel-
látásügyi miniszter rendeletét olvassa, 
amely a fekete és a fehér bors leg-
magasabb árát állapítja meg. Ez a 
legmagasabb fogyasztói ár kilog-
ramonként hatvan forint. Egyáltalán 
nem akarok vitába kelni a megsza-
bott árral és azt sem akarom mon-
dani, hogy például én az engem 
megillető karácsonyi segélyből pon-
tosan egy kilogram borsot vehetek, 
mert hiszen a legboldogabb béke 
világban sem raktározott el egyszerű 
háztartás egy kilogram borsot. A 
magyar ember szereti és használja 
a fűszereket és ezek között a bors-
nak igen jelentékeny szerepe van a 
magyar háztartásban. Káposztát sa-
vanyítani szemesbors és babérlevél 
nélkül senki sem szokott és ugyan-
csak félre húzta a száját az ember, 
ha disznótoron olyan hurkát tálal-
tak fel, amelynek a sava mellett a 
borsa nem érzett meg. (De jó volna 
most egy kis borsos hurka — gép-
írónő). Minden esetre örömmel kö-
szöntöm ezt a legújabb közellátási 
miniszteri rendeletet, mert végre el-
jutottunk a fűszerekhez s ha lát-
szatra drágának is mondjuk egy ki-
logram borsnak az árát, hozzá tesz-
szük, hogy a most megszabott fo-
rintbeli ár egy kilogram bors pen-
gőbeli árának mindössze a hatszo-
rosát teszi, tehát, ha összehasonlít-
juk a textilneműek és a vasáruk, 
meg a fakészitmények árával, akkor 
a bors a legszerényebb árucikkek 
közzé tartozik. Csak a búza és a 
zöldségféle szerényebb. És mikor 
idáig jutunk és találkozunk a bors 
maximális árával, valahogyan megint 
gondolkozni kezdünk a dolgokon és 
ezek a gondolatok valahogyan me-
gint oda lukadnak ki, hogy a drá- . 
gaságot mégis csak le kell törni és j 
minden körülmények között le kell j 
törni. Föntebb mondtam, hogy a ! 
bors lényeges hozzátartozója a ma-
gyar háztartásiak. De egy pár zokni 1 
és egy pár pamut harisnya is lé- j 
nyeges hozzátartozója az öltözkö- i 
désnek. Az összehasonlítást pedig ! 
sem a zokni sem a harisnya nem 
birja ki. Békében tiz pár félselyem « 
harisnyát kaptunk egy kilogram bors j 
áráért. Most nagyon szerencsés az, j 
aki négy párat kap. És hiába, akár j 
honnan vesszük és akár hova tesz-
S2ük, az igazság az, hogy a bors > 
mégis csak a kelet ázsiai szigetvi- ' 
lágból kerül hozzánk és minden 
fontossága ellenére sem föltétlenül t 
nélkülözhetetlen élelmiszer, viszont a ! 
harisnya nélkülözhetetlen. De nem-
csak nélkülözhetetlen, hanem tegyük 
hozzá, nem is kell neki sok tízezer 
kilómétert hajókázni, hogy elérjen 
Budapestre és Budapesten keresz-
tül Szentesre, mert hiszen ha a 
nyersanyag egyrésze behozatali cikk 
is, végeredményében a harisnyákat 
csak Magyarországon gyártják . . 
Azt mondják, vannak emberek, akik 
szíves előszeretettel találják meg a 
kákán a 60ha sem volt görcsöt és 
azt is mondják, hogy vannak újság-
írók, akik mindjárt bele vágnak a 
kritikával minden dolog elevenjébe, 
jóllehet, ma nem feltétlenül szüksé-
ges az igazságokról levenni az utolsó 
darabot is, mert a mai világban az 
igazságok is sokszor látszatosak. 
Azonban én nem bánom, nem gör-
csöt keresek a kákán, merthiszen ez 
a kérdés, amit most mozgatok, ez 
inkább bambusz nád, amely tudva-
levően tele vai görcsökkel Mert a 
borshoz oda veszem a hét forintos 
kartont és akkor megint kiüt a baj, 
meri bizony a bors árán egy kilog-
ram borsot számítva, körülbelül ti-
zenöt méter kartont tudtam meg-

A szentesi h u s i p a r o s o k 
a h í d m u n k á s o k é r t 

Mint ismeretes, a Szentes-cson-
grádi hid felavatási ünnepségén a 
város 14 mázsa élőhust ajánlott tel 
a hidmunkásoknak. A szentesi hus-
iparosok Farkas Géza vezetésével 
önzetlenül elvállalták a nagymennyi-
ségű hús feldolgozását és elkészíté-
sét, amely mintegy háromnapi mun-

kát vesz igénybe. Aa elkészítési 
munkán résztvevő húsiparosok név-
sora : Szabó Imre, Vecseri László, 
Zsíros László, Török László, Döm-
södi Imre, Földvári Sándor, ifj. 
Farkas Géza, Győző László, Lengyel 
Károly és Kiss Antal. 

Belpolitikai helyzetkép 
gyártó üzemeket állami ellenőrzés 
alá helyezik. Ugyancsak megálla-
podtak a bankok ellenőrzésének 
módjában is. A nagy malmok álla-
mosításáról még nem döntöttek. 

Szerdán újra megindult a tárgya-
lás a Baloldali Blokk és Kisgazda-
párt között. A tanácskozáson a 
Szociáldemokrata Pártnak két kö-
veteléséi elfogadták. A növényvé-
delmi anyagokat és szérumokat 

A kerékpározók panasza 
Tisztelt Szerkesztő Elvtárs! 

A Szentesi Lap egyik multheti 
számában olvastuk, hogy a kerék 
pározók újabban nagy előszeretettel 
száguldanak a járdákon, sőt egyesek 
még rá is csengetnek a járókelökre, 
nyilván abból a célból, hogy azok 
térjenek ki előlük. — Erre a közle-
ményre az alábbiakban adjuk meg a 
választ: 

Tény az, hogy a járdákon történő 
kerékpározás elharapódzott az utóbbi 
hetekben, de ha megnézzük az érem 
másik oldalát, akkor nyomban rájö-
vünk ennek az okára, vagyis arra, 
hogy az uttesteken 

toronymagasan áll a sár. 
amely nem egy helyen, úgyszólván 
lehetetlenné teszi a közlekedést és a 
kerékpározókat a járdákra kényszeríti. 
Tudjuk, hogy az a néhány városi 
utász nem képes az összes utakat 

karbantartani, de kérdezzük az ille-
tékesektől: nem lehetne-e, mint a 
múltban, úgy most ís a háztulajdo-
nosokat kötelezni erre? Az úttesten 
történő közlekedés életveszélyes, ha 
viszont a kerékpározók — jobbhijján 
— bevonulnak a járdákra, akkor 
meg a gyalogosan közlekedők testi 
épségét veszélyeztetik. Ezen a téren 
sürgősen meg kell találni az áthidaló 
megoldást. Tisztelettel: 

ALÁÍRÁSOK 
* 

Készséggel adtunk helyet ennek a 
közérdekű levélnek és a magunk ré-
széről is követeljük nemcsak az út-
testek, de a gyalogjárók és a ke-
resztjárdak állandó tisztántartását is. 
Ha most nem zoktatjuk rá erre a 
háztulajdonosokat, akkor a fagyos 
téli időkben nap renden lesznek a 
lábtörések és egyéü balesetek. 

HIDNUNKÁSOKÉRT! 
A „B A R AT SÁG" FILMSZÍNHÁZ VEZETŐSÉGE 

tisztelettel meghívja Szen-

tes közönségét f. hó 6-án 

pénteken este 8 órakor 

a hidmunkások részére tar-

tandó jótékonycélu elő-

adásra. Bemutatasra kerül 
c. fordultt'os. zenés íilmremek híradóval. — Felkérjük a t. közönséget, hogy 
minél többen Nmogassák ezen ne- ^ egységár mellett^ jól íog szó-

Férjvadászat 
mes célra tartandó előadásunkat. rakozni. Jöjjön ö n is várjuk. 

Ötezer munkásvezető 

követelte 

az árak csökkentését 
Szerdán a Szakszervezeti Tanács 

nagygyűlést tartott, melyen részt-
vettek a főváros és a környékbeli 
gyárak bizalmijai. A gyűlés határo-
zati javaslatot fogadott el, amelyet 
az ötezerfőnyi jelenlévő felvonulás 
kíséretében vitte Nagy Ferenc mi-
niszterelnökhöz. A hatalmas kül-

venni és most nem kapok kilenc 
métert egy kiló bors árán. Aztán 
nézem a kedvezményes cipő áralat, 
hát bizony eyy kiló bors árán an-
nak idején megkaptam egy pár leg-
finomabb zsevró cipőt, most pedig 
két kiló bors árán veszem meg a 
kedvezményes cipőt. Valahogy sze-
retném öszh^ngba hozni a borsot a 
többi árukkal. (pont) 

dötiség előtt megnyitották a par-
lament kapuit és a kü'döitség el-
öntötte a Ház kupolacsarnokát. A 
követelést Kisházy Ödön elvtárs tol-
mácsolta a miniszterelnöknek. Nagy 
Ferenc válaszbeszédében rámutatott 
arra, hogy a munkásság elkesere-
dése az árak emelkedése miatt 
jogos és valóban meg kell tenni 
mindent, hogy az árakat lefaragják. 
Az ügyet a pénteki minisztertanács 
fogja letárgyalni. A tömeg fegyel-
mezetten fogadta a választ és hagy-
ta el a Parlament épületét. 

'Bűnös kezek A nagy világ 
is megbetegedtek a háború és « 
háborút megelőző háborúra uszitó 
társadalmi és politikai légkör ha-
tása alatt. A test megrokkan én 
vele együtt az állandó hajsza be-
teggé tette a lelkeket is. A háború 
utáni bizonytalanság, a nagy tár-
sadalmi átalakulás, amely minden-
kit valamilyen irányban fájdalma-
san és izgalommal érint, szintén 
nern kedvező a lélek gyógyulása 
számára. Az egyensúly felbomlás, 
amelyet a háború idézett elő, a tár-
sadalmi élet minden terén nagy 
változásokat idézett elő. Ezek a 
változások részben gazdasági okokra 
vezethetek vissza, de a gazdasági 
jólét helyreállása nem egyedüli jel-
tétele egy» újabb katasztrófa meg-
előzésének. A társadalmat nemcsak 
fizikailag, de lélekben is egészsé-
gessé kell tenni. A társadalom hely-
telen irányítása oda vezetett a múlt-
ban, hogy könnyen vált szugerál-
hatóvá, s ilyen módon minden el-
lenállás nélkül lehetett esztelen cé-
lok szolgálatába kergetni. A lélek 
nagy mértékben befolyásolhatóvá 
vált, s így lelkiismeretlen kalando-
rok hatalom és pénzvágyból eszkö-
zül és játékszerül használhatták fel 
az embereket. A háború után tehát 
a társadalomépitő munkának egy 
új fejezete kell, hogy meginduljon: 
meg kell teremteni a lelki egész-
ségvédelmet. Ennek segítségével 
minden embernek meg kell tanul-
nia, hogyan lehet úrrá rendellenes 
helyzeteken, hogyan fejlesztheti kt 
magában egy a közösséget szol-
gáló, de mégis erőteljes egyénisé-
get és ez által hogyan járulhat 
hozzá egy egészséges életforma meg-
teremtéséhez. Az erkölcsi érzést kell 
visszaállítani, ami nehéz feladat. 
Le kell küzdeni az általános pesz-
szimizmust. A tömegeket alkotó 
egyéneket a helyes kritikára kell 
nevelni. Ez fog a vezetők megvá-
lasztásában odahatni, hogy a ve-
zetést arra méltó, etikai magaslaton 
álló emberekre fogják bizni. 

A m e g y e i Sz IM n a p 
m ű s o r a 

Délelőtt fél 11 órakor demonstra-
tív nagygyűlés a Tóth József szín-
házteremben. Szónokok: Bölcsföldi 
Andor elvtárs a SzIM országos ve-
zető titkára és Gál J:nő elvtárs a 
SzIM országos vezetőségi tagja 
cso'.grád megyei titkár. 

Délután fél 4 órakor megyei össz-
vezető„égi ülés a megyei V. B. ta-
gok és a megyében lévő szerveze-
tek elnökeinek és titkárainak bevo-
násával 

Este fél 8 órai kezdettel a Tóth 
József színházteremben műsoros est. 
Utána reggel 4 óráig tánc. 

Jótékonycélu bál 
A vendéglátó ipari szakmunkások 

december 8-án 7 órai kezdettel a 
volt Kas inó helyiségéhen vacsorás 
bált rendeznek. A jövedelemből gyer-
mekcipőket vásárolnak és azokat 
karácsonyi akció keretében a hely-
színen osztják szét az arra rászo-
rulók között. 

D e n a t u r á l t szesz m i n d e n m e n n y i s é g b e n 
(viszonteladóknak is) 

B R A U N r u m és l i k ö r k ü l ö n l e g e s s é g e k 
DREHER és KOESTLIN cukorkák 

Mikulás és karácsonyi áruk 

B ö s z ö r m é n y i n é l a F e l s ő p á r t o n 



H l REK 
Ma december 6. Róm kat. Miklós pk„ 

protestáns Miklós. 
Vízállásjelentés: Tisza 5 én 62, Kurca 

70. 
Hőmerséklet: 0.3 lok. 

Időjárásjelentés: Borús, esős idő. A 

hőmérséklet nem változik lényegesen. 

Ügyeletes gyógyszertárak; November 
X—december 6-ig Oláh és Ihász. 

Mogorvaság 
Ülök itt az asztal mellett és dik-

tálok. Gépiróm ujja nagy sebesség-
gel veri a betűket, alig bírom kö-
vetni. Kinézek az ablakon s az egész 
világ olyan, mintha mésztejbe már-
tották volna és az ember a mészte 
jen keresztül bámulna bele a világba. 
Kellemetlen, kedély rontó, buta idő 
van. Köd. Még nem áthatolhatat-
lan, de mindenesetre undok, nyir-
kos, kellemetlen köd. Mogorva idő 
van. Nem ígér semmi jót. Nem 
mondom, hogy rosszat ígér, csak 
olyan szemtelen mint az uzsorás, 
aki lehúzza a kabátot az emberről. 
Vagy talán mégsem olyan, hanem 
mint egy vén agglegény, aki huszon-
hétszer csalódott a nőkben és még 
csókolni se tanult meg. Ugy látszik 
ez az idei december valami megrög-
zött, százszor csalódott, mogorvává 
tett és epekövekben szenvedő aggle-
gényt mintáz le, nem nagy örömünkre. 
De mit csináljunk vele, nem bírunk ! 
semmit. „Az idő a gazda, nem Vas- j 
vári Mihály" — ezt már régen meg : 
mondták a szentesiek és én is mit ! 
tehetek egyebet, egyszerűen írtam ezt 
a hír fejet, nem valami sikerült írás-
művet, erről az idei mogorva de-
cemberről. (xa) 

— Felhívás! Kedves előfizető-
inket és olvasóinkat értesítjük, 
hogy az 1947 évre szóló kalen-
dáriumunk elkészült, és kibo-
csájtottuk, ára 3 lorint, régi és 
áj előfizetőknek 2 for. 50 fillér. 
Kérje mindenütt a Szentesi Lap 
kaledáriumát, tartalmas és ko-
moly. Kapható: minden lapáru-
sitónál és a kiadóhivatalban. 

Kiadóhivatal j 

El ne felejtsünk Mikulásra, \ 
karácsonyra, olcsó árban a Rá-
gyánszky-cukorkaüzletbő! vásá-
rolni! 1199 

— Az állami alkalmazottak szak-
szervezetének küldött-választó köz-
gyűlése december 14-én lesz. 

— Csongrádon december 6-án 
és 7-én tartják meg az őszi vásárt. 

— Fodrászmesterek! December 
6 án este 6 órakor fontos ügyben 
gyűlést tartunk. Vezetőség. 

— A „Haladás" betiltását felfüg-
gesztették. Közöltük, hogy a Haladás 
cimü hetilapot a belügyminiszter 
egy hétre betiltotta. Az ügyben újabb 
döntés történt, amely szerint a be-
tiltást a belügyminiszter felfüggesz-
tette. 

— Thóréz a Kommunista Párt 
franciaországi vezére nem kapott 
abszolút többséget az új miniszter-
elnöki választáson. így újabb válasz-
tásra ker.il sor. 

Emberevő banditákat 

fogtak el Sopronban 
Az utóbbi idők legrejtélyesebb 

gyilkosságsorozatát követték el Sop-
ron környékén. Bogdán Mihály és 
társai emberevéssel vádolva vallanak 
a soproni rendőrségen. A határva-
dász parancsnokság bonyolította le 
a nyomozást, amely bizonyítékokat 
szolgáltatott 30 ember őrizetbevéte-
léhez A gyilkosok minden tettüket 
bevallották, a holttesteket viszont 
ezideig nem sikerült megtalálni. A 
banda irányítója Bogdán Mihály 20 
holdas gazda, aki beismerte, hogy 
összeköttetést tartott fenn a Fertői-
mocsarakban bujkáló SS-katonákkal. 
Egyikük bevallotta, hogy agyonlőt-
tek két járőrnek kiküldött rendőrt és 
a hullákat kolbásznak dolgozták fel, 
s az ilymódon készített kolbászt 

rendszeresen fuvarozták Ausztriába. 
A banda tagjai még több más egyént, 
egy 17 éves gimnázistát, két nőt, 
egy csepregi házaspárt és egy rő-
zsétszedő öregasszonyt is megöltek. 

A banda szállásán hordókban zsírt 
(valószínűleg emberzsírt), sok ciga-
rettát és kincstári holmit találtak. 

A banda tagjai bevallották, hogy 
az áldozatok húsából részeg állapot-
ban maguk is ettek, nagyrészét 
azonban Ausztriába szállították, ahol 
a feketepiacon értékesítették. A gyil-
kosok vallomása az egyedüli bizo-
nyíték, mert nyom egyáltalán nin-
csen. Viszont a gyilkosok ragaszkod-
nak vallomásukhoz. Sopronban az 
emberek nem mernek húst enni. 

L B A R Á T S Á G - M Q Z G Ó J 
December 7—12-lg. Szombattól I 6 nap ig . 

• • 

O t e n v o l t a k 
Az amerikai filmgyártás legszebb alkotása. A könny és mosoly 

csodaszép regénye. Történet öt fiúról, akik életüket áldozták 

a világ szabadságáért. H i r a d Ó . 

Iparos hírek 
Az újonnan megalakult Iparos-

Daloskör elnöksége jelenti, hogy 
a december l-én megtartott alakuló 
közgyűlésen igen szép számmal 
jelent meg az iparosság és meghallva 
az idők szavát, tömörült a Dalárda 
működő és rendes-pártoló tagok so-
rába. A közgyűlés megválasztotta a 
tisztikart, maj elfogadta a vezetőség 
által beterjesztett alapszabályt, me-
lyet jóváhagyás végett felterjeszt il-
letékes helyre. A megjelentek egy-
hangú lelkesedéssel: Tóth Gusztáv 
ref fökántort hívta rneg a dalárda 
élére karnagynak, aki a közgyűlésen 
meg ís jelent és örömmel vállalta 
ezt a megbízatást. Egy kikötése volt, 
hogy a belépett tagok pontosan és 
lelkiismeretesen vegyék dolgukat, te-
gyék szívügyükké a Dalárda ügyét 
és pontosan járjanak el az ének-
órákra. Az első dalárdaóra decem-
ber 6-án, pénteken este 7 órakor 
lesz az Ipartestület előljárósági ter-
mében. Az elnökség hívja a már 
jelentkezett és még jelentkezni óhajtó 
iparos és segédeket, hogy pénteken 
este 7 órára pontosan jelenjenek 
meg az első énekpróbára. 

Az Ipartestület elnöksége ezúton 
is felhívja az összes szakosztályokat, 
hogy készi'sék el mielőbb szak-
mánként az irányárakat és azt adják 
be a jegyzői hivatalba. A kalkuláció 
elkészítéséhez szükséges Ip. M. ren-
delet megtekinthető a hivatalban. 

Az ipartestület jegyzői hivatala 
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, 
hogy az IPOK és a Szakszervezeti 
Tanács között létrejött kollektívszer-

ződés megjelent nyomdai külön le-
nyomatban a köv. szakmákban: 
építőiparban, kőmíves, ács, szoba-
festő, — az összes vasiparra vonat-
kozó, — férfiszabó, nőiszabó, az 
összes faipari szakmákra, vendéglátó 
és cipész iparra. Megrendelhető az 
ipt. jegyzői hivatalban 3 frt. előzetes 
befizetése mellett december 15-ig. 

Az Ipartestület jegyzői hiva!ala 
értesíti az érdekelteket, hogy minden 
szakmában el kell készíteni a rög-
zített irányárakat. E; árszabály elké-
szítéséhez szükséges kalkulációs 
könyv megrendelhető a hivatalban 
4 forintos árban. 

SZENTESI LAP I946. dec 6. 0 

Nem értjük miért 
Az egyik éhező és nyomorgó 

UNRRA segélyhez juttatott munkás-
családot látogattuk meg a minap. 
Elmondották, hogy a náluk járt nőt 
bizottság egyik tagja kijelentette, 
hogy hathatós segélyhez csak úgy 
juthatnak, ha belépnek az egyik 
pártba. A háború, amely kivétel 
nélkül kegyetlenül végigviharzott va-
lamennyi magyar családon és amely 
igen súlyos áldozatokat hozott tő-
lünk, súlyos szegénységet zúdított 
ránk. S az, hogy amikor a legsze-
gényebbeken segíteni akarunk és a 
legfájdalmasabb sebeket be akarjuk 
gyógyítani, nem értjük miért visznek 
politikát ebbe az igen fajó kérdésbe. 

SzIM hír 
December 8-án nagygyűlés lesz. 

Kérjük a SzIM Összes tagjait, hogy 
már most készüljenek és minél na-
gyobb számban vegyenek részt ezen 
a demonstrációs nagygyűlésen. 

Ország - Világ 
Hétfői Újság címen új szocialista 

lap indul Szegeden. 

Elloptak egy Rembrand képet a 
kölni múzeumból. 

Vöröshajú gyerekek születnek az 
atomgyárak környékén. 

Székesfehérvárott kertgazdasági he-
tet tartanak. 

A kecskeméti konzervgyár szén-
hiány miatt nem működik. 

Csongrádon a hadirokkantak ke-
rékpármegőrző vállalatot létesítenek. 

Január elsején életbelép a pont-
rendszer. • 

Van Acker az Egyesült Nemzetek 
helyettes főtitkára Bécsbe érkezett. 

A Kommunista Párt egyik buda-
pesti székháza előtt bombát találtak. 

Rendőrségi hírek 
Körösi Lajosné, Mecs Balogh-u. 

3. sz. ház alatti lakos feljelentést 
tett ismeretlen tettes ellen, aki la-
kásának konyhájából 78 forintot el-
lopott. — A nyomozás megindult. 

P á r t h l r e k 
December 6-án, pénteken este 6 

órakor pártest a Barátság moziban. 
Előadó : Keresztes Péter. 

December 7-én, szombaton negyed 
2 órakor OTI. Előadó: dr. Jeney 
János. 

December 8 án, vasárnap d. e. I I 
órakor pedagógus gyűlés. Előadó: 
Vojnits Géza A ma estére hirdetett 
előadás elmarad. Pontos megjelenést 
kérünk. 

Hirdetmény 
Értesítjük az áramfogyasztó kö-

zönséget, hogy a 155.053/1946. Ip. 
M. számú rendelet értelmében a vil-
lamosenergia ára 12—18 §-al csök-
ken. Tekintettel arra, hogy a rende-
let kibocsájtásakor a számlázás már 
folyamatban volt, az erre a hóra 
járó jóváírást a következő hónapban 
fogjuk megejteni. 

Villamosmű igazgatósága. 

S z o m b a t o n 
disznótoros uücsorővul 
nyíl ik meg a 

Kék Duna 
v e n d é g l ó 

Somogyi Béla utca (Lakos utca 23) 

Szíves pártfogást kér 

Gyurlcska Imre 
vendéglős mester 

A S z o c i á l d e m o k r a t a I f j ú s á g i M o z g a l o m d e c 8 - á n d . e . 1 1 ó r a i k e z d e t t e l 

megyei nagygyűlést 
t a r t a T ó t h J ó i s e f s z í n h á z t e r e m b e n . A gyűlés szónokai: Bölcsföldi Andor elvtárs, 
o C ors7áff0S vezető titkára és Gál Jenő elvtárs, a SzIM országos vezetőségének tagja, 
L n ^ ádmegye i titkár. f i a t a l m e , f e . e n é s é t e . v é r j a a SzIM v e , e t 6 , é , . 



_ A SZENTESI LAP_ 
k a l e n d á r i u m a e l k é s z ü l t -

í z l é s e s k i v i t e l , t a r t a l m a s s z ö v e g . 
E l ő f i z e t ő k n e k k e d v e z m é n y ! 

Kérje laphordóinktól é s a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

4 SZENTESI LAP 1946. dec. 6. 

Hirdetmény. 

Közhíré teszem, hogy a mező-
gazdasági textilakció keretében az 
alábbi árúk érkeztek (az árak méte-
renként forintban értendők). 

Flanel 9.70 és 7.44, vászon 8.50, 
freskó 8.10, inganyag 9.50, karton 
7.—, kanavász '8.80, raye köpper 
8.33, női nadrág 33.36, férfi nadrág 
3 0 . — , férfi ing 30.—, női harisnya 
9.48, cérna gomb —.28, orsó —.78, 
gépfonál —.32 és —.35, varrófonál 
1.47, cérna (orsó) 2.60, 2.22, 2 27 
és 1.35, férfi zokni 6.18, ua. fek. 
6.96, 7.72, 7.53 615 és 738, jég-
zokni 6.15, férfi mellény 42.35 és 
50.92, pulóver 40.30 és 29.50. 
gyermekmellény 32.90, és 24.72 
Forint. 

A fent felsorolt textilliák szétosz-
tását Sebesi Ferenc és Kanász N. 
Imre kereskedők kivételével az ösz-
szes szentesi textilkereskedők bo-
nyolítják le. 

A textilliák kiszolgáltatása az ál-
talam kiadott utalvány és az önel-
látói szelvényív 1946, 10-es számú 
szelvényének együttes leadása mel-
lett történik az aiábbi sorrendben: 

A beszolgáltatási kötelezettséget 
kivételesen felül teljesített gazdálko-
dók elsőbbségi joggal bírnak. Az 
l-es sorsolással ellátott utalványokat 
f. hó 9. napjáig, a Il-es sorsolá-
súakat f. hó 12. napjáig, a III-as 
sorsolásúahat f. hó 16. napjáig, a 
IV-es sorsolásúakat pedig ezen ha-
táridő után lehet beváltani 

Az egyes utalványokra kiszolgál-
tatható textilmennyiség személyen-
ként 3 méter körül lehet. Ez azon-
ban a körülmények figyelembevé-
telével változtatható. 

Az önellátói szelvényívnek annyi 
szelvényét kell leadni, ahány sze-

mély részére vásárlás történik, de 
ez semmi esetre sem lehet több az 
utalványon feltüntetett személyek 
számánál. 

A most leérkezett textilmennyisé-
gen felül még nagyobb mennyiségű 
textilre számithatunk, amennyiben a 
mostani szétosztásból utalvánnyal 
rendelkbző gazdálkodónak nem jutna 
az utalvány a következő szállítmány-
ból beváltható lesz. 
1214. Polgármester. 

Hirdetmény 

Az 1. száinu igazoló bizottság 
közhírré teszi, hogy az 1946. évi 
december hó 13. napján délután 2 
órakor a városháza 41. számú he-
lyiségében az alant felsoroltak iga-
zolási ügyét fogja tárgyalni: 

1. Dr. Tarnai Kása Sándor orvos. 
2. Dr. Mester János orvos. 
3. Jauernik Ferenc műhelyvezető 

a tiszai hídépítésnél. 
4. Rúzs Molnár Imre biztosítási 

ügynök. 
5. Kalapos András biztosítási 

ügynök. 
6. Boldizsár Antal biztosítási 

ügynök. 
7. Czuczi István HONSz gondnok, 

ü^yvezetőhelyettes. 
8. Berta Endre képesített kertész. 

Az igazoló bizottság felhívja a 

lakosság figyelmét arra, hogy ész-
revételeiket és tanúvallomásaikat az 
igazoló bizottság hivatalos helyisé-
gében, a városháza 41. számú szo-
bájában írásban vagy szóban je-
lentsék be. 

Az írásbeli bejelentést csak akkor 
veszi figyelembe az igazoló bizott-
ság, ha azon a bejelentő személy 
neve és pontos lakcíme is fel van 
tüntetve, hogy a tárgyalásra beidéz-
hető legyen. 

Végső Sándor s. k. 
ig. biz. elnök. 

S P O R T 
Álhír Sárosi dr. Pozsonyba 

való távozásáról 
A Népsport első oldalon szenzá-

cióként tálalja fel, hogy a szlovák 
lapok hatalmas cimbetúkkel jelentik: 
Sárosi György dr., a sokszoros 
válogatott a Bratislava játékosa lett. 
A Népsport • cikkére vontkozóan Sá-
rosi György dr a kővetkezőket 
mondotta: 

— Mind a szlovák lap, mind a 
Népsport cikke kitalálás, valótlanság. 
Nemcsak igazolt játékosa vagyok a 
Ferencvárosnak, hanem főtitkára is. 
Mindenki tudja, csak aki nem akar-
ja, az nem tudja, hogy én nem 
lehetek a Bratislava játékosa. 

Budapest I. dceember 6. 

7.30: Reggeli zene. 8: Előadás. 
Cigányzene. 12.15: Herendi Manci 
énekel. 13.15: Hunok harca. 13.30 
Harmoníkaegyüttes játszik. 14.20: Is-
kolai énekkarok. 14 40: Az élet cso-
dái. 15: Hanglemezek. 16.10: Jazz-
együttes játszik. 16.45: Három mese. 
17: Szakszervezeti tanácsidó. 17.15 
Vásáról a Mikulás. 17.30: Magyar 
dalok. 17.45: Sportközlemények. 
18.15: A csodálatos pápaszent. 19; 
Rösler Endre énekel. 19.20: Gitár-
számok. 19.30: Falurádió. 19.45: A 
falurádió népfőiskolája. 20 20: Rá-
diózenekar játszik. 21.20: Moszkvai 
séták. 21.40: Angol nyelvoktatás. 
22.20: Néger spirituálék. 22.45: Ze-
nés részletek. 23.30: Magyar tánc-
zene. 

Ritkítás, hajvágás nélkül gyö-
nyörű „Hajknnélö dauert" készít 
Gallasz Kossuth-utca 18. 1185 

Steyer férfi kerékpárt elcserélek 
egy nőiért. Horváth Gy.-u. 9. fod-
rászüzlet. 

3 és fél éves malombérlethez 
felestársat heres Bujáki Istán ma-
lombérlő, Derekegy háza. 1204 

Forint a fegyvered! 

Védd meg az árakat! 

Hirdessen lapunkbanl 
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A T O M B O M B A 
Amikor ennek a cikknek azt a 

cimet adtuk, hogy atombomba, nem 
azért tettük, mintha az atombomba 
szerkezetéről, összetételéről akarnók 
regélni, hiszen azt legfeljebb csak 
a tudósok és a fizikusok értik. Mi 
elfogadjuk azt, hogy van atombomba 
s inkább annak hatásfokáról aka-
runk szólni a beérkező hírek alapján. 

Az atomkutatás ma már olyan ki-
fejlett stádiumban van, hogy min-
denki arról beszél: atomkorszakban 
élünk. Ha arra gondolunk, hogy 
atomerő felfedezése milyen haladást 
jelent az emberiség számára, s hogy 
az atomerő ipari felhasználásának 
lehetőségei ma még beláthatatlanok, 
hogy mindennek az előnyeit még 
nem élvezzük s egyelőre nem igen 
gondolnak az atomerőnek békés cé-
lokra történő felhasználására. 

Kezünkben van egy olyan valami, 
aminek segítségével soha nem látott 
jólétet lehetne fakasztani s ezzel 
szemben olyan fegyvert szerkeszte-
nek belőle, mely alkalmas az egész 
emberiség elpusztítására. Fz az 
atombomba. 

A tények beszélnek 
A párisi rádió közlése szerint 

éppen nétiány nappal ezelőtt jelen-
tette ki egy Európában tartózkodó 
atomszakértő, hogy a jelenleg gyár-
tott atombomba hatásfoka hatszáz-

szor nagyobb, mint a Japánra le-
dobott első bombáé volt. 

B i k i n i 

A Bikini szigeteken hónapokkal 
ezelőtt végzett atombomba kísérle-
tek óriási érdeklődést keltettek az 
egész világon. A kísérletek ered-
ményeit most hozták nyilvánosságra 
az amerikaiak. 

E szerint az atombombázásnál 
egész hadihajórajt összpontosítottak, 
főleg zsákmányolt japán és n*met 
hajókat. Megállapították, hogy az 
atombomba minden hadihajót fel-
tételenül elpusztít és elsüllyeszt ak-
kor, ha a célpontul szolgáló hajó 
800 méternél kisebb körzetben tar-
tózkodik a robbanás helyétől. 

Ipari városok ellen . . . 
A kísérletek alapján a szakértői 

vélemény az, hogy tengeri flották 
ellen az atombomba csak korlátolt 
mértékben használható, mert lehet 
ellene védekezni úgy, hogy a flották 
hajói egymástól nagy távolságban 
haladnak. 

Szárazfö di hadseregek ellen sem 
igen célszerű felhasználni, mert a 
rádióaktiv kihatás igen nagy terü-
letre terjed és az atombomba pusz-
títása egyarant érheti az ellenséget 
és a saját hüderőt. 

Városok és ipari központok ellen 

az atombomba a legpusztítóbb fegy-
ver, amelyet emberi elme elképzel-
het. így a polgári lakosság, a mun-
kások, a városok felépítményei tel-
jesen védielenek az atombombázás 
ellen, amint ezt a japán városok 
példái is igazolták. 

Megindul a versenyfutás 
A napokban egy rövid hirben 

beszámoltunk arról, hogy Byrd ten-
gernagy expedíciója elindult a Déli-
Sarkra. Az előkészületek méreteiből 
nyilvánvaló, hogy itt nem egyszerű 
tudományos vállalkozásról, hanem 
olyan útról van szó, amelv mögött 
az egész amerikai kormány áll. 

Az újságírók természetesen meg-
ostromolták a tengernagyot : igaz-e, 
hogy a déli sarkvidéken az uránium, 
az atombombagyártáshoz nélkülöz-
hetetlen érc után kutat ? 

Byrd ezt mondotta : Földtani ku 
tatásokat végzünk mindenféle fém, 
igy az 

uránium után is. 
Ugyanakkor 12 angol tudós is 

elindult a Déli Sarkra és oda ké-
szül egy szovjet expedíció is. 

A világlapok egyöntetű informáci-
ói szerint kétségtelen, hogy valósá-
gos versenyfu'as indult most a Déli 
Sarkra, ahová a mágnesnél is erö-
sebben vonzza a tudrsokat az új, 
„ismeretlen" érc: az uránium. 

Ide tartozik még egy érdekes hír 
is: Byrd tengernagy a délsarkvidéki 
expedíciókkal kapcsolatban állítólag 
kijelentette, hogy az Egyesült Álla-
mok nem ismerik cl egyes nemze-
tek kizárólagos jogait ezekre a terü-
letekre. Természetesen az Egyesült 
Államok kormánya ezt az elvet ma-
gára is vonatko tatja. Anglia és 
Amerika között ebben a kérdésben 
nézeteltérés nincsen. 

Atomváros 
Molotov bejelentette, hogy a Szov-

jetuniónak is meglesz a maga atom-
bombája. Az elmúlt hónapban a 
nyugati sajtó arról számolt be, hogy 
a Szovjetunió atomvárost épít, mely 
jövő év május elsejére teljesen el-
készül. Az orosz tudósok minden 
fáradozásukat atomkutatásra fordít-
ják. Máris 200 intézetet állítottak 
föl, amelyekben több mint tizezer 
tudós dolgozik. 

Fenyegető rémként 
nehezedik a lelkekre az atombomba. 
Ott ül láthatatlanul a békekonfe-
rencián, ott settenkedik a tárgyaló-
asztalok mellett, szítja a gyanakvást 
és késlelteti a békét. 

Csak egyetlen ut van : a nemzet-
közi ellenőrzés, amellyel az élni-
akaró emberiség legyőzi az atom-
erőt és beállítja a béke szolgálatába. 
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Előadó: Keresztes Péter. Mindenki ott legyen! A terem fűtve van. 




