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Keretes- ós aprá-
hirdetések ársza-
bás szerint. 
TELErONi 301 sz. 

Megjelenik hétfő kivét"-evei 
nlnden nap a reggeli órákban. 

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

Nagy napokat 
élünk 

és nagy feladatok várnak reánk. 
Bőhm Vilmos elvtársunk mondotta 
ezeket a szavakat abban a beszédé-
ben, amellyel a Svájcból hazáérkező 
Szakasiis elvtársat üdvözölte. Való-
ban igy van: nagy napokat élünk 
és nagy feladatok várnak reánk. A 
nagy napok politikai teherpróbaját 
csakúgy kiállotta a Szociáldemokrata 
Párt, amint ahogy az országépitő mun-
kában egy pillanaira nem all meg 
erőfeszítése s tirsadalmi és közgaz 
dasági életünkben is teljesítettük 
azokdt a kötelességeket, amelyek 
reánk hárulnak. A ma nagy idők 
nagy napjaiban valóban nagynak bi-
zonyult a párt s jogos büszkeséggel 
mondhatjuk el, nogy a nagy idők-
höz illő nagy emberei megvannak a 
pártnak. Nem volnánk igazi szoci-
alisták, ha a hízelgés és dicsőítés 
tömjénező szavaival beszélnénk. En-
nek semmi értelme sincs különben 
is. Minden szociáldemokrata jól tud-
ja, kik vezetik a mai nagy napok 
nagy harcait es minden éten álló 
politikusunk megkapja minden párt-
tagtól a kiérdemelt elösmerést. 

És mert ez igy van és mert en-
nek folytán a párt megingathatatlan 
egységben áll vezetőinek háta me-
geti, nyugodtan é> bátran haladunk 
előre és vállaljuk és megoldjuk a 
reánk ínég váró nagy feladatokat. 
Nem egyszer hallunk felénk szórt 
rágalmakat, a sértő lekic inylés sza-
vát, de a végzett munka eredmé-
nyességének tudatában, az arab 
közmondás jut eszünkbe: a Karaván 
halad, nyugodtan és céliudatosan, 
hogy elérje azt az állomást ahová 
indult. Mi nem dicsekedünk, mert 
az ostoba hiúság. Mi nem mutoga-
tunk sc-bekeí, mert az elszenvedett 
bántások emlegetése nevetségessé 
tenne bennünket. Nyolcadfél évtized 
harcai vannak megettünk. „Ejtet-
tünk és kaptunk sebeket", de érez-
zük és tudjuk, hogy a kapott sebek, 
az üldöztetés, a börtön és fegyház 
csak erősítette a szociáldemokrata 
harcosokat s mártiraink kinhalála 
arra a kötelességre intett, hogy most-
már kétszeres elszántsággal és az 
emberi erő és tudás végsőig való 
megfeszítésével teljesítse mindenki a 
maga munkáját. Es az elért ered-
mények megmutatják, hogy a küz-
delem, a helytállás nem volt hiába-
való s viszont a kötelességteljesítés 
életeleme minden szociáldemokra-
tának. 

Bőhm elvtárs mondoíta, nagy fel-
adatok előtt állunk. Vállaljuk a nagy 
feladatokat, Könnyebb lesz a telje-
sítés, mert éppen a szociáldemokrata 
vezetők ernyedetlen munkálkodása 
biztosította, hogy az ország ellen 
indított külföldi rágalom hadjárat 
megszűnt. Az összeesküvők, az emi-
grációba vonult gazemberek akna-
vetése kudarcot vallott. Ez is egyik 
erőssége a magyar szociáldemokrá-
ciának, ez is egyik biztositéka an-
nak, hogy a nagy feladatokkal szem-

Hankóczi elvtárs javaslatára ugy döntött a minisztérium 
a cséplési munkákkal kapcsolatban, hogy 

a munkaadó köteles a munkavállaló részére 
természetbeni keresményét kiszolgáltatni 

kiszolgáltatni. Határozat jött létre a 
cséplés ellenőrzése kérdésében is, 
melynek során sikerült a kérdést 
ugy megoldani, hogy minden c^ép-
lflgép mellé állandó cséplési ellenőr 
kerüljön. Tisztázódott a beszolgálta-
tás azonnaii ellenőrzésének kérdése 
is. Különösen helyi vonatkozásban 
nagyjelentősegü, hogy szerényebb 
természetben! kölcsönt tudunk adni 
azoknak a gazdáknak, akik az ara-
tást kenyérgabona hiányában nem 
tudják megkezdeni. Ugyanigy gon-
d ;skodtam kisebb mennyiségű sza-
lonna kiutalásról is. 

Kozmegnyugvást keltett a minisz-
térium azon tájékoztatása, — foly-
tatta Hankóczi elvtárs —, hogy a 

munkások abban az esetben ha 
áruba bocsájtható buzafe'eleslegüket 
értékesitik, a gazdáknál elérhető 
legmagasabb árat kapjanak. Az 
előbbiek azt hiszem mindenkit meg-
nyugtató eredmények, amit most 
már az aratás és a becsületesen 
elvégzett cséplés kell, hogy kövesse. 

Bár a forgalmat illetőleg sikerült 
a kormányzatnak némileg könnyíté-
seket tenni, mégis fontos, hogy a 
legkisebbtől a legnagyobb gazdál-
kodóig mindenkit áthasson az az 
érzés, hogy a cséplés után megma-
radt mennyiséggel igazságosan és 
mindenkor elszamcihatóan keli sá-
fárkodni, — fejezte be nyilatkozatát 
Hankóczi Béla elvtárs. 

A Szentesi Lap hadifogoly 
szolgálata jelenti 

Felkerestük Hankóczi Béla elv-
' társat, a Közellátási Felügyelőség 

vezetőjét, aki a következő nyilatko-
zatot adta: 

A cséplést megelőzően felmerült 
; problémákkal kapcsolatban a három 
< viharsarki vármegyei főispán és 
. közellátási felügyelőség vezetni a 
j tegnapi nap folyamán a miniszté-
• riutnban megbeszélést tartottak Szo-

bek államtitkár urnái az összes fő-
I osztályvezetők bevonásával. Az ér-

tekezlet alapját, a problémákat ösz-
j szefoglaló szentesi felügyelő javas-

lat képezte. A javaslatnak megfele-
lően sikerült kivívnunk, hogy a 
munkaadó köteles a munkavállaló 
részére természetbeni keresményét 

mmm 
a Közellátási Kisegítőket 

Ismere'es, hogy a Gazdasági Fő-
tanács kimondta, hogy 15 holdon 
aluli birtokosok az idén n.ár men-
tesek lesznek a termés beszolgáltatás 
alól. A beszolgáltatás eddigi kezelé-
sét 7.000 közellátási kisegítő végezte. 
A Gazdasági Főtanács döntése kö-
vetkeztében a beszolgáltatási kezelök 
és a közellátási tisztviselők jórésze 
feleslegessé vált. A közellátási mi-
niszter ezért azonnali hatállyal 1 600 
közellátási kisegítőt elbocsájt állásá-
ból. 

Súlyos 
belpolitikai válság 
Olaszországban 

Az olasz politikai helyzet ismét 
kiéleződött. A köztársaság elnöke 
benyújtotta lemondását. Olaszor-
szágban a legújabb hírek szerint 
kormányválság fenyeget. A jobbol-
dali bandák akcióba léptek és gép-
fegyveres kézigranátos terrortámadá-
sokat hajtanak végre. 

Budapesti gyermekek * 
nyaraltatása 

A szentesi rendőrkapitányság fel-
hívja mindazokat, akik budapesti 
rendörök gyermekeit vállalják egy-
két hónapos nyaraltatásra, jelent-
kezzenek a szentesi rendőrkapitány-
ságon dr. Vidaházy József rendőr-
alezredesnél. 

A tegnapi napon a következő 
szentesi foglyok étkeztek: Szabó 
Mátyás. Csenki Mátyás és Fejes 
Lajos. 

Pintér István Csongrád Wesselényi 
utca 17 szám a'at»i hazatért hadifo-
goly a követke;ö hadifoglyokról ho-

zott hírt: Dani Lajos Mindszent, 
Kalcsu István Csépa, Gyollai Elek 
Szeievény, Németh László Szentes. 
(Míramarosszigcten maradt, a kö-
vetkező szállítmánnyal jön haza) 
Fél Sándoit pedig Sztálingrád 108/3 
számú lágerben látta. 

Rémhírek egy hazatért hadifogoly haláláról 
Gránicz Elek, mult héten hazatért 

hadifogoly haláláról minden alapot 
nélkülöző, a reakció részéről célza-
tosan terjesztett rémhír nem felel 
meg a valóságnak. Lapunk munka 
társa tegnap személyesen felkereste 
Gránicz Eleket, aki már elhagyta az 

ágyat. Kijelentette, hogy jólérzi ma-
gat, az űt fáradalmainak kipihenése 
után már segíteni fog az arató és 
cséplőmunkában és ő is részt akar 
venni a demokratikus Magyarország 
újjáépítésében. 

i be nézzünk, mert elvitatathatlan, hogy 
a Szociáldemokrata Párt nemzetközi 

. összeköttetései ttagy erőt jelentenek 
és sokszor eredményesebb munkát 

j végeznek külföldön a párt megbi-
| zottai, mint az ország hivatalos dip-
I lomatái. A hivatalos diplomaták most 
\ nem egy helyen voltak árulói az 

országnak és megszervezői a rága-
lomhadjáratnak a külföldön: a szo-
ciáldemokraták kiküldötteire hárult a 
rágalomhadjárat megfékezése és ez 
sikerült. 

A nyári nagy munkák befejezése 
után feloszlatják a most együttülő 
nemzetgyűlést. Nagy munkát végzett 
ugyan, de munkája megakadt az 
árulókon és tiszta helyzetet kell te-
remteni. A politikai világban külön-
böző pártok együttes, megegyezéses 
indulásáról beszélnek. A Szociálde-

mokrata Párt netn adja fel önállósá-
gát: maga veszi fel a harcot. Egy 
jó magyar közmondás szerint a kö-
zösködés nem jó dolog, mert „közös 
lónak túrós a háta". A pártnak nin-
csen semmi oka arra, hogy ilyen 
közösködésbe belemenjen. Tudjuk, 
milyen nehéz a koalíciós kormány-
zás cs tapasztalatok mutatják, meny-
nyi bajjal, gyanúsítással jár a válasz-
tásokon való együttműködés. Mi ugy 
érezzük, hogy önmagunkért cselek-
szünk, amikor megőrizzük önálló-
ságunkat, de az ország érdekeit is 
védjük ezzel. Biztosak vagyunk ben-
ne, hogy ezzel is azt tesszük lehe-
tőbbé, hogy a ránk háruló nagy fel-
adatokat tökéletesebben, eredménye-
sebben tudjuk teljesíteni. 

Érdy Antal 
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Az idei arafás 
Semmitmondó közhely ismétlése, 

ha az ember azt mondja, vagy irja, 
hogy Magyarország egy esztendei 
nyomora, vagy jómódja az aratáson 
múlik. Azonban mégis kénytelen 
vagyok vele, hogy ezen kezdjem a 
ükket, amire az adott impulzust, 
hogy belevágtak a kaszával többhe-
lyen az i^ei termésbe, tehát meg-
kezdődött az idei aratás. Korábban, 
mint rendes körülmények között, de 
az idei abnormális időjárás minden 
termés beérését előrenyomta. Hogy 
korabban kezdhetjük az aratást az 
nem is baj, mert szükség van a 
kenyérgabonára. Az utolsó két esz 
tendő nem kényeztetett el bennünket 
a bőséggel. Tavalyelőtt a rendkívüli 
viszonyok, a hadiállapot miatt nem 
lehetett bőséges termés, tavaly az 
aszály pusztított s bizony mondjuk 
meg, hogy az idei aratás sem fog a 
fényes eredményű aratások közzé 
tartozni. Az aszály az idén is ellá-
togatott hozzánk és ez meglátszik 
vetéseinken. Reméljük azonoan, hogy 
idei termésünk mégsem marad na-
gyon alatta az országos átlagnak, 
ami katasztrális holdanként 6 má-
zsa, tehát a mi 1.100 nészögöles 
holdjainkra átszámítva 4.8 mázsának 
felel meg. Reméljük, ilyen teíinés 
nálunk is lesz, ami meghaladja a 
tavalyi termésünket, s kellene, hogy 
biztosítsa saját szükségletünké». Van-
nak azonban tapasztalataink az előző 
esztendőkről, s nagyon szeretnők, 
ha ezek a tapasztalatok az idén 
hasznára válnának minden érdekelt-
nek. Mert mondjuk meg a dolgokat 
a maga igazában. Az idén sem lett 
volna szabad ennyire kenyértelenné 
válnunk, ha azok, akik megkeresték 
a maguk kenyérgabonájukat szigo 
rúbban ügyeltek voJna arra, hogy a 
mostani szűkös világban úgy vi-
gyázzanak a kenyérre, mint a'két-
szemük világára. Nem tudjuk kellően 
kihangsúlyozni, hogy aki teheti, föl-
tétlenül keresse meg a jövő évi ke-
nyerét az idei aratáson, s ha meg-
kereste, ne fordítsa azt másra, mert 
akármilyen hiány van is bármiben 
a mindennapi kenyeret nem szibad 
eldobnia senkinek magától. Meg-
mondhatjuk nyilt őszinteséggel azt 
is, hogy olyan jelenetek és olyan 
ínséges állapotok szá«. esztendő óta 
nem voltak nálunk, mint az idén, s 
bizony ebben nagy része volt a 
kellő előrelátás hiányának. Ne értse 
félre senKi azt, hogy a közellátás 
nem azért van, hogy fölöslegesen 
ellassa azt, aki előre elfogyasztotta 
a kenyerét, vagy elad'a a megkere-
sett kenyérgabonáját. A közellátás 
feladata, hogy biztosítsa a fejadagot 
minden rászorultnak, de a fejadag 
vagy a megengedett pótadagok eie-
jéig. Számitanunk kell arra, hogy 
az idei aratás biztosítani tudja a 
vetőmagon felül és a jóvátételi kö-
telezettségen túl a tisztességes köz-
ellátást. De mindenki legyen ember 
a maga körülményeiben és takaré-
koskodjék a lehetőség korlátain be-
lül. Nagyon jól tudjuk azt, hogy 
tanácsot adni könnyebb, mint a 
legjobb és legokosabb tanácsot meg-
fogadni és megtartani, de az id -i 
esztendő keserves tapasztalatai le-
gyenek mindenkinek a szemei előtt. 

(—m—z—) 

SZOBAFESTÉST, épület és 

bútormázolást 
minden kivitelben készit 

Csendes Lajos 
festő-mázoló mester 
József A.-u. 11. sz. 

(Uj mozi utca) 

Az Egyesüli Nemzetek főtitkára is 
Párizsba utazik 

Legújabb értesülés szerint, az 
UNO fótitkára Párizsba utazik hogy 
résztvegyen a Marshall féle segélye-
zési javaslat tárgyalásán. A londoni 
rádió jelentése szerint Lengyelország 
is csatlakozott a segélyezési tervhez. 
A londoni rádió közli, hogy az an-
gol kormány mindaddig tartózkodott 
az állásfoglalástól, amíg az amerikai 
külügyminisztérium ki nem jelentette 

hogy a segélyezési program minden 
európai államra és így a Szovjet-
Unióra is vonatkozik. Egyébként az 
angol közvélemény nagy örömmel 
fogadta a tervet és felismerte annak 
jelentőségét. Nincs kizárva, hogy a 
közeljövőben a jólét felé sokkal je-
lentősebb lépéseket tesz a világ, 
mint az elmúlt két esztendő alatt. 

Szakasits: Nem kétséges, ho y olyan erős 
párt, mint a mi pártunk, a választásokból is 

győzelmesen kerül ki 
Szakasits Árpád elvtárs hazaérkezte 

után adoti nyilatkozatában hangoz-
tatta, hogy külföldön mindenütt az 
elismerés és a csodálat hangján be-
szélnek a magyar munkásosztálytól. 
Megelégedését fejezte ki afelett, hogy 
a párt teljes súlyával kiáll a köz-
tisztviselők, pedagógusok és az or-
vosok érdekében és kijelentette, hogy 

olyan erős és egységes párt, mint a 
mi * pártunk, a választásokból is 
győztesen kerül ki és szóhoz setn 
hagyja jutni azokat a reakciós erő-
ket, amelyekről mint páldául Sulyo-
kék kísérletéről — a külföldi demo-
kratikus körök is csak megvetéssel 
beszélnek 

Nem tetszik nekünk 
Az iparosság körében nagy visz-

szatetsüést és eltnszenveí kelteit 
az a hír, amely több, mint három-
száz >zentesi kisiparos megoirságo 
lásárCl érkezett. A2 OTI budapesti 
központja ú^yanis azoK ellen az iparo-
sok ellen, akik az OTI járulékukkal 
hátralékban vannak, az ő megidé-
zésük és meghallgatásuk nélkül, 
egyszerűen büntetőparanccsal elzá-
rasra ítélik. 

A kisiparos nehéz helyzetével ép 
pen a minap foglalkoztunk. Annál 
szembetűnőbb az OTI központn-.k 
ez az intézkedése, amelynek ká^os 

következményére szeretnénk felhívni 
az illetékesek figyelmét! Reméljük, 
hogy az OTI központ mégegyszer 
alaposan megvizsgálja az ügyet, és a 
kérdés minden oldalát — d kisipa-
rosok nehéz megélhetését, a kisipa-
rosok fontos szerepét az ország 
újjáépítésében — f gyelembevéve, és 
a szociális szempontoké szem előtt 
tartva, úgy hozz.» meg új döntését, 
hogy a reakció alattomos konclesői 
nehogy kihasználhassák a Kisipa-
ros í- eilensze-ivét az OTI val szem-
ben. 

Szentesi Pedagógusok figyelmébe: 
Junius 28-án 

Nevelők Napja 
Szegeden 

Junius 28-án az ország valameny-
nyi vármegyéjében nevelők napját 
rendeznek. Csongrád megyében Sze-
geden fognak összegyűlni ezen a 
napon a vármegye pedagógusai. A 
megmozdulás célja annak biztosítása, 
hogy szabad és jólszervezett, tehát 
komoly erőt képviselő egységes 
szakszervezet szállhasson sikra a ne-
velőtársadalom jobb anyagi és er-
kölcsi érdekvédeleméért. A kivánt 
eredmények elérése érdekében az 
ország legszélesebb dolgozó töme-

gei részéről a p.dagógusok számára 
megfelelő légkört kívánnak teremteni. 

Itt emiitjük meg, hogy a nevelők 
napjára kedvezményes menetjegyeket 
bocsátanak ki, amellyel a szegedi 
utat oda-vissza egy forintért lehet 
megjárni. Minden nevelő iskolájának 
igazgatójától kaphatja meg ezt a je-
gyet, a nyugdíjas pedagógusok pe-
dig a pedagógus sz^kszetvezet elnö- j 
kénél jelentkezzenek a kedvezményes j 
menetjegy átvétele végett. 

Ország - Világ 
A nemzetgyűlés megkezdte a bé-

keszerződés targyalását. 

Aláírták a magyar—jugoszláv lég-
ügyi egyezményt. 

Július végén kezdik meg az uj 
magyar-svájci kereskedelmi egyez-
mény tárgyalását. 

Hat hónapi börtönt kapott a sze-
gedi diáktüntetések uszító tanára. 

Életfogytiglani kényszermunkára Ítél-
ték Bajcsi-Zsillinszky Endre föpri-
békjét. 

Pártvezéri ertekezlet dönt a kül-
ügyminiszter és a követek szemé-
lyéről. 

Nagyarányú embercsempészés fo-
lyik a mugyar határon. 

1 
! Modern tüdőkórházak épülnek Deb-
j recenben és Szolnokon. 

: A budapesti Földigénylő Bizottság 
elkobozta Bánffy Dániel, Ivády Béla, 
Zsindely Ferenc, Kozma Miklós, Haj-
mássy Miklós és Purgly Emil ingat-
lanait. 

Gránátrobbanás 
Csongrádon 

Tegnap a délelőtti órákban Cson-
grádra hívták a mentőket, akik be-
szállították a szentesi kórházba Ba-
kai Mihály 12 éves csongrádi kis-
fiút. A gyerek gránátot talált, amely 
a kezében felrobbant, s rajta több 
sérülést ejtet?. A szerencsétlen kis-
fiú áll pota é!etves?élyes. 

Stombaton 
NÉPDAL-EST 
Balla Péter neves népd3lgyüjtő 

kétszeri szentesi előadásával és mű-
vészi hegeit ü játékával megnyerte a 
szentesi közönség tetszését. Bebizo-
nyosodott ezzel, hogy városunk fiai-
nak irlési* nem romlott meg annyira, 
hogy a népi kulturában fel ne is-
metje a saját kulturáját, az igazi 
magyar ku!;urát. Az is bebizonyoso-
dom, hogy nemcsak a báiaknak, de 
a sMbadművelödés értékes előadá-
sainak is akad lelkes közönsége 
Szentesesen. A legutóbbi Balia-esien 
ugy elragadta a lelkesedés a hall-
gatóságot, hogy a népdalestek rend-
szeres tartása™ kértr meg a szabad-
művelődési Közös elhatározás alap-
ján szombato" este 8 órakor népdal-
estet rendez a szabadműv. Felügye-
lőség a megyeháza közgyűlési ter-
mében. amelyet Derzsi Kovács Jenő 
gimn. tanár vezet. Az estre minden-
kit hív és szeretettel vár a szabad-
művelődési felügyelőség. Belépődíj 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Junius 26-án 1 napig! 

N A G Y H A R C 
. Szerelmi történet a sport világában. Minden jelenet 

tele ötlettel. Ez a sportolók nagy filmje. Hiradó. 

Pénteken: Ketten egy jeggyel ,.'Visszatérés" 
Elr ndnsok k e / d e l e hétköznap : l / i 7. l/< 9. vasárnnp '/« 5. 1 4 7. 1/4 9-

Aratóséptula]üono5oK 
figyelmébe! 

A földmüvelésügyi m i n i s z t e r 
171.200/1947. számú rendelete ér-

I telmében 1947 évben gabonanemüek 
aratására aratógépet használni nem 
szabad. Karácsonyi Ferenc főispán 
ellenben a vármegye területére vo-

j natkozóan nem tesz kifogást az el-
len, hogy az aratógéptulajdonosok 

| a gabonanemüeket saját földjükön 
saját gépjükkel learathassák. 

Hirdessen lapunkban! 



HIRER 
M a j ú n i u s 26 Rom. kat. J á n . Pál 

protestáns Jén . Pál. 
Vízállásjelentés: Tisza 104. Kurca 270, 
hőmérséklet . + 18 tok 
Időjárás : Gyenge szél. felhős idő. Egy-

két helyen zivatar, a hőmérséklet kissé 
emelkedik. 

Ügyeletes gyógyszertárak i június 2 5 — 
27-ig Ihész—Oláh. 

Szabadság Mozgó: Szerelmem. 
Előadás közben fellép Kazal László. 

Fényképez a vér 
Kérem az Olvasót, ne gondolja, 

hogy megbolondultam. Semmi közöm 
az elmebajhoz. Nem magam eszeltem 
ki a históriát. Egy pesti újság után 
irom ezt a történetet, amely azt ál-
lítja, hogy a délamerikai Uruguay 
állam San Jose nevű városában esett 
meg a dolog, az ottani főkapitány 
saját mogán próbálta ki. A történet 
ugy szól, hogy San Jóséban még 
1942-ben történt egy gyilkosság és ; 
a gyilkost nem tudták kideríteni. A i 
tőrön, amellyel a gyilkosságot elkö- 1 
vették, nem volt ujjlenyomat, de a \ 
daktiloszkópusz, aki az ujj le nyoma- j 
tokai kereste, azt a megállapítást » 
tette, hogy a tőrön a megalvadt vér- ! 
ben egy arc „fényképeződött" le. í 
Sajnos a bűn földerítésére nem volt j 
alkalmas ez a vér által készített fel ! 
vétel, mert az áldozatot ábrázolta. J 
A san jősei rendőrkapitány nem lett [ 
volna rendőr, ha nyomban próbát j 
nem tett volna. Beleszúrt egy tőrrel \ 
saját magába és a véres tőrt arca j 
elé fordította. A próba sikerült. A | 
tőrön is fényképfelvétel történt: a ; 
rendőrkapitány élethű fényképe . . . 
Hát én tudományos magyarázattal 1 

nem un'atom az Olvasót; ámbár a 
természet csodáiban hiszek, de ezt a • 
vér által készített fényképről szóló 
tudósítást odateszem a hírlapi kacsák 
közé. — Olyan 5-6 kilós kacsának ! 
látom (~xa) 

Ha Amerikában tudnák, 
mit mondotí Nagy Ferenc Truman-
ról és hí Egyesűit Államokról, ki- I 
korbácsolnák ?z országból, — mon- j 
dotta BŐhm Vilmos elvtárs a/ ame-
rikai sajtónak adott i.yiiaikozatában. 

A Barátság mozi junius ' 
27-én előadja a Visszatérés cirnű 
orosz filmremeket. Az előadást 
ketten egy jeggyel lehet nsegte- ; 
kinteni Utalványok kaphatók 
mától kezdve a Szentesi Lap 
kiadóhivatalban, a Szociálde-
mokrata Párt Titkárságán és a 
Szakszervezeti Titkárságon. A \ 
várható nagy érdeklődésre való i 
tekintettel ajánlatos a jegyről j 
előre gondoskodni. 

— Ma Bábszinház a Színház-
teremben. Az Országos Pedagógus 
Bábszinház szentesi szereplésével ál-
talános tetszést aratott. Ezért köz-
kívánatra ma, csütörtökön újból Szen-
tesre érkezik és délután 4 órakor a 
Hófehérke és hét törpét, délután 6 
órakor a Toldit, pénteken délután 5 
órakor pedig ugyancsak a Toldit 
játsza a színházteremben felnőttek 
részére. 

— Husz utasával a vonatnak ) 
rohant egy tehergépkocsi Füzesabony ! 
határában. A szerencsétlenségnek két \ 
halálos áldozata van. 

— Mentőautó telefonhivó szá- ' 
ma 23. 

Mflhelyiátogníás 
Az asztalos 

Lapunk keddi számában a kisipa-
ros problémákkal foglalkozó cikkünk-
höz a kisiparosok maguk is szeret-
nének hozzászólni. Ezért tegnap meg-
látogattuk Sz. P. szentesi asztalos-
mestert. 

Három óra után érkeztünk, amikor 
még a legjavában kellene, hogy az 
alkotó munka a legnagyobb ütemben 
haladjon, azonban a műhelyben csu-
pán 3 embert találunk: a mestert, a 
segédet és az inast. A mester gond-
terhes arccal tekint az előtte lévő 
füzetbe és számol. A segéd és az 
irtás egy ablakrámán dolgoznak nagy 
igyekezettel. 

Mikor megtudják, hogy a Szentesi 
Laptól jöttünk, körülfognak bennün-
ket és kérdéseinkre készségesen vá-
laszolnak. Jóleső érzéssel vették tu-
domásul, hogy a Szociáldemokrata 
Párt szivén viseli az ő ügyeiket és 
küzd a felemelkedésükért. 

A mester veszi át a szót és közli, 
hogy két segédje már 40 éve áll az 
ő alkalmaztatásában s ma már jó 
formán családtagnak számítanak. Há-
rom inasa szintén a családból vaió. 
— Munka nagyon kevés van, inkább 
csak épületmunkák. A felszabadulás 
után a vasútnál végzett asztalos-
munkát. Itt feldolgozta meglévő fa-
anyagját ; — és szerényen megemlíti, 
hogy kapott egy elismerő levelet is 
az oszUlymérnökségtől. Kérésünkre 
felmutatja : a levél ^elismerően szól 
a mesternek és munkásainak az újjá-
építésben végze't önzetlen munká 
járói. 

E/után megemlékezik az inflációs 
idők nehézségeiről, amikor a havi 
nevétele nem volt annyi, mint a ki-
rótt adó. Azóta is csak az eg>ik nap-

ról a másikra akad valami kis munka 
Arra a kérdésünkre, hogy miben 
látja a háború utáni viszonyokon tul 
a munkanélküliség okát, annak a 
nézetének ad kifejezést, hogy kevés 
a forint, senkinek sincs a megélhe-
téshez feltétlen szükséges pénzen fe-
lül, hogy a kisiparosokkal tudjon va-
lamit készittetm. 

Az anyagellátásról szólva tudtunkra 
adja, hogy az bizony nagyon szűkös 
és alig lehet faanyagot kapni. Diófa, 
lucfenyő, épület- és butorvasalásból 
teljesen ellátatlan Szentes. Mindezt 
Budapestről kell beszerezni. 

A munkások munkateljesítményé-
vel meg van elégedve. A tanulókról 
szólva megjegyzi, hogy tanoncot tar-
tani csupán ráfizetés, mert csak egy- két 
év után tud hasznothajtóan dolgozni. 
Tanoncot alkalmazni azonban az 
össziparosságnak elengedhetetlen ér-
deke az utánpótlás szempontjából. 
Tekintve, hogy munka nem igen van, 
igy külön foglalkozik velük gyakor-
lati szakoktatás szerűen. — Az asz-
talosipar fellendítésére kezdeménye-
zett intézkedésekről szólva üdvözli 
az angliai butorexporttal kapcsolatos 
tárgyalásokat. A kisipari hitellel kap-
csolatban megemlíti, hogy a 13 % - o s 

kamat igen magas, amikor az ipari 
kalkuláció szűkre van szorítva. 

Megköszönjük a szíves felvilágo-
sítást és elbucsuzunk a munka de-
rék harcosaitól. Bucsuzóul még a 
következőket mondja: sóvárogva vár-
juk mindannyian a munkát. Ha dol-
gozunk, meg van a ktnyerünk, vég-
hez tudjuk vinni a munkásság szo-
ciális helyzetének felemelését és ki 
tudjuk fizetni adónkat. (Gyarmati) 

Ami a színek mögött van 
Az élet szépségét, változatosságát 

nagyrészben a szineknek köszön-
hetjük. De csak hét szín van!? 
Ezeknek is nagyobb része — önhi-
bájukon kívül — utált politikai di-
vatok lobogójára került. Szegény 
szinek! Előirás, hogy ők most már 
u'álat tárgyai, hogy tartózkodni illik 
tőlük. 

De csak heten vannak! 
Az eiső megbélyegzett szin a 

fehér. Az ártatlanság, szűziesség, a 
frissen esett hó színe. Lehet őt nem 
szeretni ? 

Időrendben a barna szin esett 
csúfságba. Az anyaföld, a fatörzsek, 
a hervadás szinei. 

Uiána valósággal megbecsteleni-
tették a zöld ^zint. A zöldet Összes 
árnyalataival Most ne örülhessünk 
a? üde gyepnek, a lombos fáknak? 
Ne ápoljunk lakásunkban cserepes 
örömet ? 

A tavasz és ősz öltözködési di 
vatja régtől fogva ezt a két utóbb 
említett szint alkalmazta. Nem ké-
nyesek és fiatalnak, öregnek egy-
formán illenek. Meddig tekintsük 
őket kisértetnek? 

Legkinosabban blamálta magát a 
sárga. Megszabott formában és 

méretben kényszeritették rá üldözött 
embertársainkra, — megbélyegzésül. 
A jel készült minden színárnyalat-
ban, minden elképzelhető anyagból. 
Valamennyi kivetkőz'ette viselőjét 
emDeri mivoltából, akár büszke sze-
rénységgel, akár kárhozatos bűntu-
dattal viselte mellén az áldozat — a 
sá'gacsillagot. 

Az arany színe a napsugáré! 
Kívánatos gyümölcsé és illatos vi-
rágé. Örökké gyűlöletesek lesznek. 
A divat már túltette magát az elő-
ítéleteken. Ilyen sárga divat, mint 
az idóíi 1947-ben, még nem volt 
mióta világ a világ és divat a 
divat. 

Volt idő, mikor a kék ing volt a 
gyűlölet célpontja, volt idő — és 
elég sokáig — amikor a vörös szin 
volt a „vörös posztó" a világ sze-
mében De miért jelentse a vörös 
szin a vért és a háborút? Miéit ne 
ünnepeljük benne a munka májusát, 
a népek szabadságát? 

Hívjuk perbe a természetet ,mert 
l.evés szint alkotott? Bocsássunk 
meg a szivárványnak? Vagy még 
egy megoldás: mi, emberek ne 
kompromittáljuk a színeket. 

Ne titkold 
hova tartozol, viselj 

pürtlelvényt! t1 1 
— Emeletes házat lopott ösz-

sze egy zsebmetszőnő. A rend 
őrség a székesfehérvári vásárban 
tetteiiL. .e Puli Piroska gyöngyösi 
lakost, amikor egy kosárból pénz-
tárcát emelt ki. Előállították a rend-
őrségre. Kihallgatása során beismerte, 
hogy évek óta űzi ezt a mesterséget 
és eddig egy emeletes házra való 
összeget lopott össze. 

— Szombat délután 4-5 óra 
között a Rákóczi-utcán haladva 
a nagytrafikig elveszett egy bőr 
irattárca. A becsületes megtaláló 
a pénzt 73 forintot megtarthatja 
magának, csak az iratokat, ami 
ránéze úgyis értéktelen, legyen 
szíves adja be Kiadóhivatalunk-
ba. Az iratok Demeter István 
névre szólnak. 

LABDARÚGÁS 
Csütörtökön d. u. 7 órakor 

a megerősített Szmte 

barátságos tabdarugómérkőzés 

Előtte 5 órakor előmérkőzés: 
Szegvár—Szmte II. 

. Birkózás 
Szentesi Máv SE— 

Nagykőrösi Munkás SE 
9:8 

Tegnapi számunkban már hirt ad-
tunk a szentesi birkózók nagyszerű 
nagykőrösi eredményéről. A verseny 
végén Konkoly borda repedést szen-
vedett és memők vitték a kórházba. 

Eredmények ifjúságiban ; 
Oyőző vészit Győrivel szemben. 
Erdei nyer Pogány ellen. 
Kocsis nyer Kenderes ellen. 
Hegedűs vészit Kolozsvári ellen. 
Virting veszít Tokai ellen. 
Balázs nyer Tokai ellen. 

Szeniorban: 
Bélteki nyer Sípos ellen. 

Íordán nyer Korsós ellen. 
)ötnsödi nyer Kihrer Pál ellen. 

Nagy veszít Módra ellen. 
Varga vészit Kihrer ellen. 
Mándoki vészit Sárossi ellen. 
Szalai nyer Szente Elek ellen. 
Konkoly vészit Szente Bálint ellen. 

(Itt történt a baleset.) 
Détár nyer Módra ellen. 
Jordán nyer Sipos ellen. 
Bélteki veszít Korsós J. ellen. 
A végig kitűnően birkózó Jordán 

kétszer győzött tussal. 
—Vecseri 

Beteg szivét orvoshoz, beteg ha-
ját Túrihoz vigye. Elektromos és ve-
gyi hullám, hajfestés Rákóczi F.-u. 
1 szám. 800 

Június 27 én. pénteken m í í « I n * I 
este fél 8 órai k e i d el tel P U 1 I C S I a p á r t s z é k h á z b a n 

Előadó: Lendvai István elvtárs ( k o « s u « h . u . a«.> 



A szentesi éjszaka berkeiben 
Különös emberekkel találkozhat az 

ember, ha este 10-11 óra után vé-
gigmegy a főutcán, vagy ellátogat a 
mozik felé. Bő nadrág, szélesvállú 
zakó, vagy puritán „egyszerűség", 
esetleg egy-egy lengén öltözött 
.hölgy* az ismertetőjelük. Bizalmat-
lanok s csak megbízható protekció 
beajánlása árán állnak szóba az em-
berekkel. 

Miből élnek? 
— teszem föl a kérdést az egyik 
olajos frizuráju vagánynak. — „Epli 
a majré" — válaszolja. Hát igencsak 
akad minden nap egy kis „zsuga-. 
Tudod „haver" verebek mindig vol-
tak és lesznek. Egy kis „pakli", egy 
kis „cinkelés" s máris kész egy-két 
darab „kislepedő". (100 forintos). 
Ha ez az üzlet „beég", még akkor 
is akad valami. Míg egy kis „buga" 
nem akad valahol, addig ellát a 
.luinuga" egy kis „dohánnyal" — 
s a mellette csipőjét riszáló nőre 
mutat. De tudod, erre csak az utol-
só esetben támaszkodom, hiszen 
manapság a „lé" az utcán hever, 
csak le kell érte hajolni. . 

Hát nem egészen így van — ve- I 

tek ellent — mert bizony keményen 
meg kell dolgozni a pénzért. 

„Tréfli pali "vagy — válaszolja 
—. Te még sohasem jöttél rá, hogy 
aki dolgozik, az nem ér rá pénzt-
keresni ? Az ember este elmegy 
„megdönt egy kis szajrét" s máris 
biztosítva van jóidéig. Csak ez a kis 
„pitlak" város, ez öli meg az em-
bert. Pest, az más. Ott vannak az 
igazi vagányok s a „dekások" sze-
me sincs mindig az emberen. 

Sohasem gondolt még 
munkára ? 

— teszem fel a kérdést egy másik 
aprószemü jassznak. Próbálkoztam 
már — válaszolja tétovázva — olyan 
munkával is, amilyet te gondolsz, de 
nem ment. Hiába, nem arra szület-
tem. Ha „stokkolt egy kis szajré", 
nem tudtam ellentállni s azonnal le-
buktattak a „hék". Azonkivül már 
hajnali 8 órakor felkelni ? I Köszö-
nöm I Nem kérek belőle. Délben fel-
kelek, megeszem a reggelim, ebé-
dem, délután fütdök. napozok s este 

dolgozom", ha vai. valami. Ha le 
bukom, hát lebukom. Leülöm azt a 

pár „kilót, vagy mázsát" s kész. 
Olyat ugy sem csinálok, hogy 
„nyakkendőt" kössenek érte. 

Egy „hölgyet" is 
vallatóra fogok. Nehezen nyilatkozik, 
de végül is enged a kérésnek s vá-
laszol kérdéseimre. 

Hogy mi késztetett erre a foglal 
kozásra? Magam sem tudom. Apám 
nem volt, munkára sohasem kény-
szeritettek, szerettem szépen öltözni 
és — hát mit tudom én — a barát-
nőim is ezt csinálják. Ha van „pali", 
van minden. Ha beüt a „balhé", 
pihenek egyet s aztán folytatom ott, 
ahol abbahagytam. 

De mi lesz később ? ha megöreg-
szik? — kockáztatok meg egy el-
lenvetést. 

Erre még nem gondolok : „Még 
ez a nap az enyém . . mit bánom 
én a fájó holnapot" — dúdolja a 
„halhatatlan" slágert és tovalibeg. 

Ez az irtózatos lelki 
holtvágány, 

ami a hal lot takból elém vetődik , 

szinte megdöbbent. Ebben az el-
pusztított, szerencsétlen, tönkretett 
országban, ahol a dolgozók ember-
feletti erőfeszítéseket tesznek az újjá-
építés érdekében, akadhatnak épkéz-
láb emberek, akik a mások megká-
rosítására spekulálva akarnak meg-
élni ? Mig a dolgozók rohammun-
kával állítják helyre a hidakat, üze-
meket, addig egyesek a megérde-
melt munkabér „elbugázására" só-
várognak. Ugylátszik minden ilyen 
„svádu" valaki a munkás pénzét 
óhajtja. Az egyik kisibolja az or-
szágból, a másik tnaga is vele szö-
kik, még ezeknek legalább mentsé-
gük, hogy itthon költik el, amit lop-
nak. 

Tisztuljon meg végre a társadalom 
a salaktól ! Ha erős kézzel munkára 
nevelnénk ezeket a félresikamlott lel-
keket, talán még hasznos tagjai le-
helnének a dolgozók társ dolinának. 

(Sz. J.) 

18 K I S H O L D pr ima fö ld K i rá ly-
ságon eladó, elcserélhető, vagy eset-
leg bérbe .dandó, ért. Bercsériw u. 
63 sz. T ö r ö k asztalos. ' 795 

Nyílttéf 
E rovatban közöltekért nem vállal fele-
lősséget sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal. 
Feleségem, Mészáros Margit tőlem 

eltávozott, neki senki hitelt ne ad-
jon, mert érte felelősséget nem vál-
lalok. 

Kunszentmártón, 1947 junius 22. 
Molnár Antal 

hentes. 

Párthírek 
Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete e héten a következő he-
lyen tart párlnapo«. 

Junius hó 26 án, csütörtökön este 
7 órakor a Postás Üzerni pártszer-
vezet részére pártest. Előadó : Szőke 
Ferenc. 

Junius hó 27-én, pénteken este 
fél 8 órakor a Máv üzemi pártszer-
vezetnél pártest. Előadó : dr. Solti 
László. 

Junius 27-én, pénteken este párt-
est. (Kossuth-u 26. sz. a.) Előadó : 
Lendvay István. 

Junius hó 29-én, vasárnap délelőtt 
9 órakor a Társadalom Tudományi 
Főiskolai hallgatók részére előadás 
lesz. Előadó Budapestről jön. 

Junius hó 29-én, vasárnap a Zsol-
dos R T. üzemi pártcsoport részére 
budapesti előadóval párlnap. 

Hirdetmény 
Az 1945. évi 600 M. E. sz. ren-

delet alapján juttatott Jurenák, eper 
jesi, királysági, Czukor d-oldali, n-ki-
rálysági, Windisch eperjesi, m-háti 
királysági, Ref. egyház királysági, 
n-királysági uj-földtulajdonosait fel-
hívja a városi adóhivatal, hogy az 
osztálybasorozásról készíteti 6 sz. 
változási jegyzéket 1947. évi junius 
hó 24. napjától — julius 8-ig 15 
napra közszemlére teszi ki a birtok-
nyilvántartói hivatalban (Városháza 
26. sz.) Indokolt esetben a földtulaj-
donosok felszólalással élhetnek a 
Közszemle ideje alatt. 
797 Városi adóhivatal 

ELADÓ egy keveset hasznait 
Diamant vizsgamentes három lóerős 
motorkerékpár ió gumikkal Tóth Ist-
ván Qádoros, Arany J. u. 46. 774 

, J . í k J L l : u t c a 4 2 " á m u háznak belső felerésze eladó. 799 

Hirdetmény 
A 171.200/F. M. számú rendelet 

alapjan felhivom a gazdálkodókat, 
hogy a gabonatermés mennyiségének 
és minőségének fokozása érdekében 
viaszérésben az aratást meg kell ke?.-
deni és azt a teljes érésig lehetőleg 
mindenütt be kell fejezni. 

Az 1947. évben a gabonanemüek 
aratásához aratógépeket használni 
nem szabad. 

A fenti rendelet be nem tartása 
kihágási eljárást von maga után. 
798 Polgármester 

Hirdetmény 
Felhivom a cséplőgéptubjdonos; -

kat, hogy a 2 1 5 0 - 9 0 4 . B. M. sz. 
rendelet szerint felszerelt mentőszek-
rényeiket a megbízott és tégely 
nyújtásban jár'as alkalmazottai u t -
ján a városi t iszt iorvosi hivat Iban, 
vagy a kerületi városi orvosnál m u -
tassa be. 

Cséplésre cssk az kaphat enge-
délyt, kt fenti vizsgálat megtörténtet 
orvosi igazolvánnyal igazol ja. 
793 Polgármester 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a Cson-

grádvármegyei Közmunkaügyi Fel-
ügyelőség 296/kf. számú ki rrende-
letével elrendelte, hogy azokat, akik 
közmunkaváltság hátralékban vannak, 
illetve azokat, akik a mindenkori 
tárgyhónap 10. napjáig a közműnka-
váhságukat nem fizetik b°, a 9000/ 
1945. M. E. sz. rendelet 7. §-ának 
3. bekezdése alapján 4 napi termé-
szetbeni rnunkara kell igénybevenni. 

A természetbeni közmunkára igény-
be vett személyeket a S/.entes es vi 
déke gazdasági kisvasút szövetkezei 
építésénél kell foglalkoztatni. 

Amennyiben a természetbeni köz-
munkára igénybe vett személy köz-
munkaváltságát pénzben hajlandó 
megváltani, ugy ezt a munkaerő 
nyilvántartó minden esetben köteles 
elfogadni és a behivójegyet vissza-
vonni. 

Azok a behivottak, akik az újjá-
építési közmunkakötelezettségükuek 
természetben tesznek eleget, a 15.180/ 
1946. U. M számú körrendelet ér-
teimében, a munkahelyen pontosan 
tartoznak megjelenni. A napi munka-

I d ő 8 óra, fél órás ebédszünettel. 
Azok ellen a közmunkakötelezettek 

ellen, ak ik a rá jux rótt munká t szán-
dékosan hanyagul végzik, vagy a 
munkahelyet idő előtt önkényesen 
elhagyják, v t gv magukat a közmun-
kateljesités alol bármeiy módon k i -
vonják, a 4000/1945. M . E. sz ren-
delet 25. § 1. bekezdése alapján a 
feljelentést fel tét lenül meg kel l tenni . 

Feljelentés esetében a 24.700 1964. 
É. K. M . számú és az ezt módosí tó 
30.460/1946. É K. M . szá.nu kö r -
rendeletek értelmében a pénzbünte-
tés 30 for in tná l a lacsonyabb nem 
lehet, amely nem fizetés esetén 6 
n?pi elzárásra vál toztatható át. 
792. Polgáí mester. 

Hirdetmény 
A 1 0 1 5 7 0 1 9 4 7 K M . számú ren-

delet 4. § 1. bekezdéséber. fog la l tak 
a lapján fe lhívom a cséplőgépnél do l 
gozó munkásokat , hogy a csép'őgép 
felelős vezetőjének ellenőrzésére a 
cséplés megkezdése előtt szótöbbség-
gel munkásmegbizo'.tat kötelesek vá-
lasztani. A csépiő.nunkások megbí-
zott ja köteles e l lenőr izni , hogy a 
cséplőgép vezetője a fent i rendelet-
ben foglal t kötelezettségének eleget 
tesz e. A cséplőgépmunkások meg-
bízott ja a polgármester előtt fogadal-
mat tenni köteles. A megbízott a 
cséplésre és a cséplési eredmény 
számba vételére vonatkozó rendelke-
zések pontos megtartásáért a cséplő 
gép felelős vezetőjével együtt büntető 
és anyagi felelősséggel tartozik. 

A f o g a d i l o m letételekor a munkás-
megbizott el lenőrzési kötelezettsége 
részletesen ismertetve lesz. 

Amennyiben a cselekmény sulyo-

-t 
sabb büntetés alá nem e ; i k . kihágás* 
követ el a cséplőgépnél a lka lm 
az a munkás, aki a 4. § 1, bekez-
déseben foglal t rendelkezés ellenere 
a cséplőgép vezvő je el len rzésre 
megbízottat nem váias^t. 
790 Polgármester. 

— Diákkur/us j un i us 30 án 6 
órakor, gye rmekkurzus 23 an 4 i,ra 
kor keedődik Peczár^zky Katalin 
t an in téze tében a Petőf i fehér te rcé-
be-.. B ű r a í k o z n i m i n d e n du . 5-tól . 

Apróhirdetések 
Hasznai t varrógépei , kerékpárt, 

irógépfct, mázsákat e lőnyö en vasa-
roiha», eladhat Bor i vaskeressedé 
sében. 732 

Gyönyörű ta r tóshuüámot , haj-
festést, o/ inezést, s z ő t t e s t Zsembá-
nál csináltasson. Te lek i Pal -u . 25. 

B Ú T O R O Z O T T szoba kü lőnbejá 
rattal k iadó, c i m ál l . adóhivata l a l -
t iszt jénél. 777 

Gyermekkerékpár, teljes n j ó -
karban, eladó Bá l i n t - u . 29. 778 
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