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Ilyenkor, újév elején, legaktuáli-
sabb dolog a szegényemberek dol-
ga. Ne legyen semmi félreértés. Én 
»em szegényemberekről irok, mert 
egyik is más, a másik sem az, ami 
az egyik. Azt a szigorú elkülönítést, 
ami a két fogalom között van, ta-
lán sehol se tudják és értik már, 
csak itt Szentesen, ahol a szegény-
ember fogalma két és fél, három-
száz esztendővel ezelőtt is, de még 
ötven-hatvan esztendővel ezelőtt is 
azt a népes társadalmi osztályt je-
lentette, amely a maga kétkőzi mun-
kájával, testierejének dologbjadá-
sából élt s büszkén mondta azt, 
hogy „mije van az több éppen a 
nincsennél, de kevesebb a van-nál 
s ha néha még nem is cseppen, 
csordul máskor s a maga szegény-
ségében nagy gazdagsága, hogy 
dolgozni tud.a Amint évről-évre 
fordul és halad az idő, amikor lá-
tom az újévi pihenőjében és szóra-
kozásában a szegényembereket, min-
dig megtaláltam a módját, hogy 
megértsem, mi érdekli, mi bántja 
és mit szerelne. 

Messze mesgye az a „tegnap", 
amire visszatekintek s még messzebb-
ről nézne): felém azok az emlékek, 
amelyeket a régi poros krónikák, 
ócska könyvek őriztek meg és ame-
lyek elmondják, mi volt régen a 
szegényember sorsa és miképpen 
romlott a hajdani negyed és nyol-
cad telkes gazda sorsával együtt 
a szegényemberé a mostani proléiár-
ság sorsát. Az ember szinte nem 
akarja elhinni azt a világot, amely-
ben még a hatvan holdas gazda is 
*gy élt, dolgozott, ahogy a házatlan, 
földetlen zsellér, a kétszáz év előtti 
szegényember. És az akkori zsellér 
sor-̂  alig volt rosszabb, néha neu 
is rosszabb, mint a telkes gazdáé, 
hiszen egy tálból ettek, egy kenyé-
ren éltek s „a csillagos ég" egy-
formán volt mind a kettőnek tanút 
tevője arról, hogy a jobbágynak a 
zsirját nem a munka emészti, hanem 
a földesúr kénye-kedve.-

A jobbágysor egyenlővé íette a 
két osztályt, a különbség akkor 
húzott széles barázdát közéjük, 
amikor a jobbágyfelszabadulás ma-
ga gazdájává tette a jobbágy-gaz-
dát, amikor a földesúri hatalom 
levált róla s amikor nem segítő-
társa volt tovább a szegényember, 
hanem napszámbéresévé és cseléd-
jévé vált. Mert a régi világ cseléd-
embere, vagy cselédlánya szervesen 
beletartozott a gazda családjába, 
hiszen a házassága esetén se a 
család nevén írták a szolgálót az 
anyakönyvbe, hanem a gazdája 

szolgálója megnevezéssel. De ez a 
kezdődő elkülönülés még nem ke-
seritette a szegényembert. Ott kez-
dődött minden nyomorúság és min-
den ellentét, amikor a gazda ki-
szorította a közlegelőről a szegény-
embert s megfosztotta jószágtartás 
lehetőségétől. Azt az árkot, amit ez 
ásott nem lehetett soha betemetni, 
a holdik száma akkor lett nyo-
masztó teher, amikor a negyed és 
nyolcadteikes kisgazdából is sze-
gényember lett, mert megölte az 
adó és a hazug kultura terhe, amely 
nem tette müveitebbé, de kifosz-
totta régi becsületes felfogásából s 
az urhatnámság orrfenntartásáva! 
esztelen költekezéssel zuhant a 
semmibe. 

Aki visszaemlékezik á múlt szá-
zad utolsó évtizedére, az tudja, 
hogy a szentesi szegényember is 
megmozdult s meghallgatta az uj 

tanok igehirdetőit és kezdte szőni 
a maga álmait arról a jövendőről, 
amelyet ki sem tudott színezni ma-
gának, de amelyben hitt és amely-
től azt várta, hogy nem a munká-
tól szabadítja meg, de amely a 
munkája által juttat néki is az élet-
örömökből s megváltja a földhöz-
vágottság istcnveréséből. Mialatt a 
viharsarok többi részében a fellob-
banó gyűlölség és szenvedély véres 
jeleneteket hozott s a földnépc for-
rongva nézett farkasszemet a csend-
őrszuronyokkal, a szentesi szegény-
ember a maga céltudatos szervez-
kedésével olyan béreket tudott biz-
tosítani, aminők nem voltak sehol 
a környéken. Persze ez nem a meg-
álmodott újvilág volt, de mégis em-
beri sors. Az emlékek intenek ide 
felénk abbó! az időből, mikor Bé-
kési Imre, Tarnóczi Antal és azóta 
névtelenné vált elvtársak szavai 

sugároztak hitet és jóreménységet. 
Ötven esztendő... hej, mi minden 

hullt azóta porba és hány nemze-
dék tért meg *az örökkévalóságba, 
de egy itt maradt velünk, az Esz-
me s ennek ereje formálta át a 
sziveket, ez fejlesztette a szentesi 
szegényemberek pártját, a szo-
ciáldemokrata pártot erővé és 
hatalommá s mert ez az Eszme int 
nekünk, hogy vissza nem riadó aka-
rattal, a régi összetartás erejével me-
neteljünk tovább. A szegényemberek 
ivadékai a ma Ígéretében bízva, emelt 
fővel lépnek arra a helyre, amely 
az övék az államhatalom irányításá-
ban 9 ma emberek, akik a munka 
dicsőségében megtalálják az érvé-
nyesülést s akiknek megadatik a jog 
aria, hogy szava legyen és a szavá-
nak súlya emelje mindid feljebb a 
sorsát. Sima László 

A nagy világ 
Németország angol és amerikai zónájának 

egyesítése — Az amerikai parlament együttes 
ülése — Az angliai német hadifoglyok 

Amerikai katonák holttestei Németországban 
A francia sajtó bőven foglalkozik 

az angol és amerikai megszállási 
zónák gazdasági egyesítésével. A 
Humanité rámutat órra, hogy 40 
milliós tömb képződik ezzel* a lé-
péssel, ami Franciaország felé sú-
lyos veszedelmet jelent. Ezen a te-

rületen vannak a legfontosabb ipari 
és katonai gócpontok. Moszkvában 
szintén élénken kommentálják a zó-
na egyesítés hirét. Az előjelek sze-
rint a moszkvai külügyminiszteri 
konferenciát ez a tény meg fogja 
nehezíteni. 

T r ü m a n üzenete 

Az amerikai. parlament két házá-
nak együttes ülésén fogja Truman 
elnök üzenetét fölolvasni. Kiemelik 

az amerikai lapok, hogy az elnök 
ezúttal személyesen mondja el a 
kongresszusnak küldött üzenetét. 

Anglia és a németek 
Angliába megérkezett a német 

közéleti személvek és tudósok első 
csoportja. Tanulmányutat tesznek a 
brit szigetországban és meglátogat-
ják a német hadifogolytáborokat is. 

Anglia minden hónapban 500 hadi-
foglyot szállít haza, elsősorban azo-
kat, akik nem voltak a náci szerve-
zetek tagjai. 

Amerikai katonák meggyilkolása 
A Frankfurt melletti egyik temető-

ben amerikai katona tetemét találták 
meg Valószínűleg kővel verték agyon 
az amerikai katonát. Heidelbergben 
szintén találtak egy amerikai katonai 
hullát. 

Ezek az esetek mindennél éke-
sebben bizonyítják, hogy a náci 
szellemet csak radikális eszközökkel 
lehet kiirtani a hosszú évtizedeken át 
alaposan megfertőzött szellemű né-
met népből. 

Háborús bűnö-
söket kértünk ki 

A magyar igazságügy miniszter a 
következő, jelenleg külföldön tartóz-
kodó háborús bűnösöket kérte ki a 
megszálló hatóságoktól: Werth Hen-
riik a honvédvezérkar volt főnöke, 
Milotay István a hírhedt fasiszta 
lapszerkesztő, Héjjas Iván az orgo-
ványi tömeggyilkos, Jurcsek Béla 
nyilas földmüvelésügyi miniszter és 
Szemák Jenő a kúria fasiszta elnöke. 

A francia szocialista 
kormány leszállította 
az árakat 

Leon Blum kormánya rendeletileg 
5 százalékkal leszállította valamennyi 
fontos közszükségleti cikk árát Fran-
ciaországban. Az árak és a bérek 
viszonya tette szükségessé az árle-
szállításokat. Hatvan napon belül 
ujabb 5 százalékos árcsökkentésre 
kerül sor. 

Ki az amerikai elnökjelölt 
A new yorki rádió szerint a poli-

tikai köröket az Egyesült Államok-
ban már élénken foglalkoztatja az 
elkövetkezendő elnökválasztás kér-
dése. Legújabban, mint esélyes el-
nökjelöltnek, Eisenhower tábornok-
nak személye került előtérbe. Álta-
lános az a felfogás, hogy ö az 
egyedüli ember, aki számíthat a 
munkások, a gyáriparosok, sőt a 
négerek szavazataira is. 

a városháza közgyűlési 
termeben Ma délután 5 árakor öSSZUezetÖSÉgí ÜlÉS 

Előadó : Marosán György. A meghívottak megjelenése kötelező. 
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Statisztika 
Esztendő elején különböző sta-

tisztikák szoktak megjelenni az új-
ságokban, amelyek a mult évről szá-
molnak oe. Az ilyen statisztikák ér-
dekes felvilágosítást adnak azok 
számára, akik szeretnek eltűnődni az 
élet, a közgazdaság, a társadalom 
stb. eseményei felől. Tegnapi la-
punkban két statisztika látott napvi-
lágot. AL egyik Szentes népmozgal-
mi statisztikája, a másik a.vármegye 
bűnügyi statisztikája. Egy harmadik 
statisztika is fekszik az asztalomon, 
amely a központi statisztikai hivatal 
részére készült és Szentes megyei 
város mezőgazdasági helyzetét tárja 
elénk. Ez a három statisztika igen 
érdekes A népmozgalmi statisztiká-
ból megtudjuk, hogy 137 pár kötött 
házasságot a mult esztendőben, mely 
szám körülbelül megíelel a normális 
számnak, amit a régebbi statisztikák 
mutattak a házasságokról. Érdekes, 
hogy a házassági reverzálisok száma 
a múlthoz képest apadt, de egy vál-
tozatlan maradt: az összes reverzáli-
sok közül, amelyet református és 
katolikus vegyes házasság esetén 
adtak, amelyeknek száma 96, mely-
ből a reformátusok javára 69 esett. 
Egyébként a születési statisztika nem 
rossz, meri ha levonjuk a 782 ösz-
szes születésbői a 108 vidéki szüle-
tést. abban az esetben 674 helybeli 
születés maradt, amelyből 12 halva-
születési eset volt, vagyis az élve 
születettek száma 662 tesz ki. Ezzel 
szemben történt összesen 529 hely-
beli halálozás, amit ha összevetünk 
a 662 születéssel, akkor úgyiátszik, 
hogy Szentes természetes szapoiulá-
sa az elmúlt esztendőben 133 fő 
volt. Azt hiszem, ezzel az eredmény-
nyel meg lehetünk elégedve, mert 
nem igen szokott Szentesen a ter-
mészetes szaporodás 100-on felül 
lenni. - - Ha ezt a népmozgalmi 
statisztikát kedvezőnek találjuk, nem 
mondhatjuk ugyanezt a bűnügyi sta-
tisztikáról. Igaz, átmeneti idődet 
élünk, a háborúból a normális bé-
keviszonyokra. Ilyenkor rendesen na-
gyobb a bűnözések száma és külö-
sen a vagyon elleni bűnesetek szok-
tak megszaporodni. Nincs kezemben 
statisztika arról, hogy békeévekben 
hány lopási eset fordult elö, de a 
megdöbbenésnek bizonyos nemével 
állok meg a lopási esetek számánál, 
amely 1856. Ehhez járul még 45 
rablás és zsarolás, 122 sikkasztás, 
335 jogtalan elsajátítás és 58 orv-
gazdálkodás. Óriási számok ezek, 
amelyek meggondolásra intenek és 
arra figyelmeztetik mind a pántokat, 
mind a szakszervezeteket, hogy ta-
nító előadásaikat, oktatásaikat minél 
erélyesebben folytassák, mert a ne-
velés hatása alatt az erkölcsi felfo-
gások megváltoznak. Kétségtelen do-
log, hogy nagyon sokan akadtak, 
akik eltévesztették a szabad és nem 
szabad közötti különbséget s akik 
ostoba felfogással, a szabadság jel-
szava alatt a bűnözést is szabadnak 
gondolták. Reméljük azonban, hogy 
a jövőévi statisztika ezen a téren is 
kedvezőbb lesz. — A multévi me-
zőgazdasági statisztika érdekes ada-
tokat mutat Megtudjuk, hoby ami 
1943 őszér 23.742 hold őszi búza-
vetés volt, 1945 őszén 16.334 hold 
és az idén, hozzávetőleges becslés 
szerint 16.765 hold, vagyis az őszi 
búzavetés valami kevéssel szaporo-
dott az idén, de 7000 holddal ke-
vesebb, mint 1943 ban volt. A töb-
bi őszivetést alig lehet figyelembe-
venni, mert his/en az, hogy az idén 
114 hold rozsvetés van, 1943-ban 
pedig 181 hold volt, hogy az őszi 
árpavetések az idén 156 hold és 
1943-ban csak 136 hold volt, igazán 
lényegtelen, alig esik számba. Min-

Zavarok , 
a ¿sifbeszolgáltatás körül 

Amit most elmondunk, arra szin-
tén nagyszerűen ráillik a közmon-
dás : nem tudja a jobb, mit csinál 
a bal. Az egyik oldalon állandóan 
és nagyon helyesen arról szónoko-
lunk, hogy fokozni kell a beszol-
gáltatást, mert a stabilizáció érdeke 
és az ország közellátási helyzete ezt 
parancsolóan megköveteli. 

Mindezek ellenére a beszolgálta-
tás mértéke nem kielégítő. Ennek 
okát a fölületes szemlélő abban 
látja, hogy a tejmelők, az önellátók 
nem értik meg az idők szavát, ki-
halt belőlük a közösségi érzés és 
nem gondolnak azokra az ember-
társaikra, akik hatósági ellátásra 
szorulnak és akik — sajnos — az 
ország lakosságának nagy többségét 
képezik. 

Ha azonban megnézzük az érem 
másik oldalát, akkor meg kell álla 
pitanunk, hogy a beszolgáltatás 
csökkenésének nem az úgynevezett 
ellátottak az okai. 

Miért akadozik 
a zsirbeszolgáltatás? 

Itt van például a zsirbeszolgáHa-
tás. amely körül pillanatnyilag a 
legtöbb zavar mutatkozik. 

A beszolgáltatandó zsirmennyiség 
összegyűjtését az arra kijelölt szen 
tesi husiparosok végzik, akik azon-
ban nem tudják az ellenértéket ki-
fizetni, mert erre a célra egyetlen 
fillért sem kaptak az utóbbi időben. 
Az a személy, aki idejében beadja 
a kirótt zsirmennyiséget, utána há-
romszor-négyszer járhat a hentes 
nyakára, az nem képes fizetni, mert 
a Hus- és Zsiradék hivatal nem 

utalja ki előre a megfelelő pénzösz-
szeget. Hogy miért, az mindannyi-
ónk előtt ismeretlen. Lehet, hogy 
nem a szentesi kirendelt>égnél van 
a hiba, ezt mi nem tudhatjuk, en-
nek a gordusi csomónak'a kibogo-
zása nem ránk tartozik. Az azonban 
kétségtelen, hogy ez a hivatal nem 
áll hivatása magaslatán s'ha már 
itt tartunk, azt is megmondhatjuk, 
hogy a Hus- és Zsiradék hivatal 
e g y i k e ama közintézményeknek, 
amelyek 

feleslegessé váltak. 
Ez a hivatal átveszi a beszolgál-

tatott árut és értékesíti. Ezért a 
ténykedésért igazán kár egy drága 
és indokoltan népszerűtlen intéz-
ményt fenntartani. Örömmel közöl-
hetjüx azt, hogy illetékes körökben 
már foglalkoznak a hivatal meg-
szüntetésének gondolatával. 

Onnan indultunk ki, hogy a be-
szolgáltatás mértéke nem kielégítő s 
nyomban hozzátehetjük, hogy nem 
is lesz, mert 

nem is lehet 
kielégítő, ha ilyen és ehhez hasonló 
zavarok továbbra is fennmaradnak, 
mint amilyenről most szólottunk. 

Különféle pénzjutalmakat helyez-
nek kilátásba azoknak, akik ponto-
san eleget tesznek beszolgáltatási 
kötelezettségüknek. Az önellátók, kö-
zöttük a zsírbeszolgáltatók is azt 
mondják, hogy nem reflektálnak a 
jutalomra, csak az általuk beszolgál-
tatott mennyiség jogos ellenértékét 
szeretnék mielőbb kézhezkapni. S 
ehhez a valóban jogos követeléshez 
mi is csatlakozunk. 

^ • | Ha azt akarod, hogy néped, nemzeted a 
O I 6 S S ! a,romokból f e l é p ü l j ö n , meg kell hoznod 

e r ő d ö n f e l ü l is az á l d o z a t o t ! 

K A P O S O L Ó D J BE A 

Siess! Adi! Segits! 
mozgalomba!! 
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Adj! 

Példátlan szigorral büntetik 
a fasiszta sajtótermékek rejtegetőít 
A napokban jelent meg a fasiszta 

sajtótermékekkel foglalkozó négyes 
számú jegyzék. Az államrendőrség 
államvédelmi osztálya felkért ben-
nünket annak közlésére, hogy az ed-
dig kiadott I., II., III. és IV. számú 
j gyzékekben szereplő sajtótermékek 
után házkutatással egybekötött ellen-
őrzéseket fog tartani. Ezzel kapcso-
latban közölték velünk, hogy ahol 
ilyen sajtóterméket találnak, ott a 
legszigorúbb megtorlással fognak él-
ni. 

Ezúton kérik fel mind a közigaz-
gatási hatóságokat, mind a demo-
kratikus pártokat, hogy társadalmi 
úton szorgalmazzák a mult rendszer 

denesetre érdekes azonban, hogy az 
idén 118 hold őszi takarmány vetés 
van, 1943 ban pedig csak 2 hold 
volt. (PONT) 

által ránkhagyott szennyes irodalmi 
termékek eltüntetését. A rendőrség 
közölte velünk, hogy a beszolgálta 
tási határidő utolsó napja január hó 
20. Ezután a rendőrség mind a saj-
tótermékek. mind a lőszerek és lő-
fegyverek felkutatására házkutatást 
fog tartsni. Ahol ilyen sajtóterméket 
találnak, ott —• mitít értesültünk — 
az eljárást azonnal megindítják és 
ezen vétség többhónapi börtönbün-
tetést vonhat maga után. 

Új párt 

L u t z zománcok, festékek, 
l a k k o k elismert legjobb minőség. 

alakulásának előszelei fújdogálnak 
városunkban. Sulyok Dezső „meg-
váltó" és „telket felszabadító" prog-
ram m ja természetesen Szentesen is 
bőségesen talál követőkre. Jól van 
ez így. Éppen ideje, hogy nálunk 
is megkezdődjék a tisztulás. Váiíjék 
el a savó a vajtól. Lássunk végre 
tisztán minden pártnak a házatáján 
és végre ne bújjék a demokrácia 
köntösébe az, aki annak esküdt 
ellensége. Legalább azok a tisztvi-
selők, volt katonatisztek, füldjiiktt 
vesztett földesurak, a népbiróság 
által elitéltek hozzátartozói, akik 
ma egyik pártot boldogítják és 
megakadályozzák ott az igazi népi 
erők; a valóban demokratikusan 
gondolkozó egyének politikájának 
szabad kifejlődését, kiválnak onnan 
és megkönnyítik a baloldali pártok-
nak a valóbetn demokrátikus pol-
gári rétegekkel való együttes mun-
káját. A furcsa az egész dologban 
csupán az, hogy azok az urak, akik 
a zászlóbontás előkészítő munkáját 
olyan nagy hévvel és lendülettel 
végzik, alig másfél évvel ezelőtt 
még földig alázatoskodva instanci-
áztak a baloldali pártok helybeli 
vezetői előtt, demokratikus érdemei-
ket próbálták csokorbakötni és ezzel 
dokumentálni, hogy ők ennek a 
rendszernek igaz hívei. Emlékszünk 
arra, amikor az egyik főszervező, 
örömtől sugárzó arccal rázta kezét 
az azóta már az átalakulás sűlyesz-
tőjébe került egyik baloldali poli 
politikusnak, mivel az ő támogatá-
sával jutott állásba a nyugati séta 
után. A latin mondja : OJi 
iempora, oh móres! oh idők, oh 
erkölcsök, s hozzátesszük, oh jelle-
mek. Hol vagytok? 

c/i narancs 
Lapunk más helyén beszámolunk 

arról, hogy a közellátásügyi mi 
niszter a narancs árát kilogram-
monként 11 forintban állapította 
meg. Budapesten jártunkban a há-
ború hosszú évei alatt eltűnt déli-
gyümölcsöt megpillantottuk az egyik 
belvárosi csemegeüzlet kirakatában. 
A béke valódi beköszöntésének 
egyik jelét láttuk ebben, s valóban 
öröm töltött el bennünket. Ez az 
öröm mindaddig tartott, amig 
hosszas töprengés után arra hatá-
roztuk magunkat, hogy a rég nem 
látott és rég nem ízlelt gyümölcs-
ből megkóstolunk egyet. Be is me-
részkedtünk az üzletbe, s pénztár-
cánk belbecsének ismeretében óvatos 
kérdést intéztünk a kiszolgáló se-
gédhez: Mennyibe kerül egy kiló 
narancs? 69 forint, hangzott n 
válasz szemrebbenés nélkül. Sietve 
hagytuk el az üzlet helyiséget, de 
még hallottuk egy jól "öltözött ir 
rendelését: Kérek négy kiló naran-
csot! Hát ilyenek is vannak, ilyen 
jövedelmek, amelyek lehetővé teszik 
a 69 forintos narancs megvásárlá-
sát. Mi csak azt sajnáltuk, hogy n 
magyal munka verejtékes eredmé-
nyét ilyen felesleges és szükségte-
len luxuscikkekre pazarolják ki a 
külföldre. Éppen jókor jött a köz-
ellátásügyi miniszter ármegállapité 
rendelkezése. 

L U T Z E D E É S T Á P S A 
LAKK ÉS FESTÉKGYÁR RT BUOAPEST 
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— A szegedi egyetem jog- és 
államtudományi karán január 14-éa 
és 15-én szigorlatok és alapvizsgák 
lesznek, február 12-én és 13-áa 
pedig csak szigorlatok. 

— A szociáldemokrata Uj-Vas-
vármegye most ünnepli fennállásá-
nak első, egri testvérlapunk az 
Igazság pedig harmadik évfordulóját. 

— Nagy István sövényházi lakos 
elcsúszott és combtörést szenvedett. 
A kórházba szállították. 



HÍREK 
Ma január 4. Róm kai. Titusz pk., 

f ' j testáns Leone. 
Vízállásjelentés: Tisza 3-án 138. Kurca 
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Hőmérséklet« — 2 fok. 
klőjárásjelentés Élénkebb szél. kiadós 

havazás. A hőmérséklet süllyed. 
Ügyeletes gyógyszertárak. Ihász és 

t>láh. 

Mentőautó 
Az a hír járja, hogy Szentesnek 

lm marosan lesz mentőautója. Hogy 
ez mit jelent, azt nem kell bővebben 
magyarázni senkinek sem, nmt hi-
szen megszoktuk a múltban a men-
tőautót, amely a maga felszerelésé-
vel és alkalmas voltával megkönnyí-
tette, tökéletesítette a betegszállítást. 
Ha az idősebb ember visszanéz az 
elmúlt időkre és számolgatja a dol-
gok változását Ötven hatvan év táv-
latából, szinte nem akarja megtalál-
ni a mában a multat. Én emlékszem 
tryerekkoromból a szentesi köz kór-
házra, amely annakidején nem volt 
más, Mint a mai kórháznak iroda-
épülete. .4 városi főorvos volt a kór-
házi doktor, négy betegszoba, alig 
valami fölszerelés, műtétet nem lehe-
tett végezni és a mentőkocsi — azo-
nos volt a hullaszállító kocsival. Hol 
vagyunk éltől az állapottól," amikor 
most ismét jön a mentőautó és ez-
zel kapcsolatban az• ember ránéz a 
mostani sokpavillonos és még a mos-
tani nehéz viszonyokban is sokkal 
¡óbban felszerelt kórházon, mint a 
régi piciny kórház volt, amelyet igaz, 
bogy egy városnak a közegészség-
ügyet védő áldozatkészsége tartott 
frnn évenként súlyos ráfizetésekkel, 
MI Szentes legalább nem volt adósa 
nagának. Jól esik ezt a megállapí-
tást tenni, most, amikor jön a men-
tő autó és a kórház ezzel is tökéle-
tesebben tudja szolgálni nagy hivatá-
sát. A régiek áldozatkészsége volt az 
a kicsiny mag, amiből a mai szentesi 
kórház kifejlődött, hogy az emberi-
ség boldogulását szolgálja. Mégegy-
izer írjuk, hogy jön a mentő autó 
és örülünk rajta, hogy ez fogja tel-
jesíteni a betegszállítás fontos köte-
ksségét. (xa) 

A pápa apostoli áldását küld-
te az amerikai ötös ikreknek, akik 
tegutóbbi születésnapjuk alkalmából \ 
a beérkezett készpénzajándékokat a 
•élkülöző európai gyermekek szá-
ntára ajánlották fel. 

A tájékoztatásügyi mi isz-
ler a vidéken megjelenő napilapok 
terjedelmét a papírgyártás nehézsé-
geire való tekintettel akként álla-
pította meg, hogy hétköznap négy, 
Tasárnap pedig 6 oldalon jelenhet-
lek meg a vidéki napilapok. 

— Áthelyezések. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Fekete La-
jos gimnáziumi tanárt a Jatai Álla-
ni Gimnáziumba helyezte át saját 
kérelmére. A közlekedésügyi minisz-
ter a szentesi postahivataltól Ró-
nán György postatisztet ugyancsak 
saját kérelmére a gyöngyösi posta-
hivatalhoz helyezte át. 

— Súlyos szerencsétlenség a 
pécsi vasúti fűtőházban. Hétfőn 
délelőtt a pécsi fűtőház munkásai 
vascsövet akar ak egy autó kipufo- | 
gójához forrasztani. Hevítés közben 
a vascső felrobbant és szilánkok 
röpködtek szerteszét. A robbanásnak 
öt súlyos sebesültje van. Három 
aiunkás a sérülés következtében el-
veszítette a szeme világát. 

— A közoktatásügyi miniszté-
rium most tette közzé a népiskolák-
ban tanuló ifjúság statisztikáját. 
Ezek szerint az általános felekezeti 
iskolákban 454.255, az államiakban ' 
pedig 308.487 diák tanul. 

Gyenes Péter elvtárs 
a karácsonyi segély kifizetéséről, 
a munkanélküliek összeírásáról és 
a kőművesek munkanélküliségéről 

Csendesen dolgozik a Szakszer-
vezeti Titkárság. Gyenes Pé.er elv-
társról, a szakszervezetek szorgalmas 
titkáráról alig lehet hallani. A lát-
szólagos némaság azonban sok és 
súlyos munkát takar. A legnagyobb 
problémák megoldása és a legna-
gyobb nehézségek áthidalása tarto-
zik az ő munkakörébe. 

Mivel foglalkozik jelenleg a 
Szakszervezeti Titkárság? 
tesszük fel az első kérdést. 
A munkanélküliek összeírása és 

statisztika készítése foglalkoztat ben-
nünket. Sajnálattal kell megállapítani 
hogy az érdekeltek jelentkezése meg-
lehetősen vontatott. Mindenkinek el-
sőrendű érdeke a jelentkezés, mert 
a Szakszervezeti Tanács az elkészí-
tendő statisztikák alapján dolgozza 
majd ki közmunkatervét és a jelent-
kezés méretei ennél a tervnél első-
rendű szerepet fognak játszani. 

Vasárnap felhívást fognak kibo-
csájtani a szervezett munkáság ré-
szére kötelezővé fogju* tenni a je-
lentkezést. 

Mi a helyzet a tanoncok ka-
rácsonyi segélye körül ? 

A tanoncok a kollektív szerződé-
sek rendelkezései alá tartoznak — 
válaszolja Gyenes elvtárs. — Így 
természetes, hogy a rendeletekben 
megállapított karácsonyi segély ne-

kik is jár. Vannak azonban egyes 
munkaadók, akik ezt nem hajlandók 
elismerni és ezért a ¡tanoncoknak 
nem fizették ki a nekikjáró kará-
csonyi segélyt. Ez azonban csak 
szórványos eset, mert a rendeletben 
előírt kötelezettségüknek eleget tet-
tek. 

Sok panaszt hallunk a kő-
művesek részéről, akiknek 
nyáron sem volt munkájuk 
és most a legsúlyosabb kö-
rülmények között vannak. 

Mi itt a helyzet? 
A mai napon küldöttséget veze-

tek a polgármester Úrhoz — mon-
dotta Gyenes Péter, — s fel fogom 
őt hívni arra, hogy a közmunka 
váltság terhére, valamilyen munka-
lehetőséget biztosítson a teljesen 
lehetetlen helyzetben lévő kőmíves 
iparosok részére. A küldöttség a 
polgármester után fel fogja keresni 
Karácsonyi Ferenc főispánt is. Va-
lamilyen megoldást találni kell, mert 
a földmunkásság mellett az ipari 
munkásságnak ez a csoportja szen-
ved ma legjobban. Az újáépilési 
munkák nyáron is csak ímmel-ám-
mal folytak és ígv a kőművesek 
nem tudtak annyit keresni, hogy 
téli szükségleteiket fedezhessék. Re-
mélem, hogy akciónk eredménnyel 
fog végződni — fejezte be Gyenes 
Péter 

BARATSAG-MOZGÓ 
Január 4___7-ig. Az idény nagy fi lmje. 3 napig. 

Rafíles a frakkos betörő 
Izgalmas, fordulatos kalandor- f i lm. Olivia de 
Haviland és Dávid Nive tüneményes játékával. 

Munkás ruha akció 
A dolgozók szövetkezete akciót 

bonyolít le üzemek munkásainak 
ruhával való ellátása érdekében. A 
Szakszervezeti Titkárság most kezdte 
meg ennek az akciónak megszer-
vezését. 

Elsőrendű amerikai anyagból ké-
szült overal, alsóing, alsónadrág és 

mikádókabát kerül kiosztásra az ak-
ció során — mondotta Gyenes Pé-
ter elvtárs, szakszervezeti titkár. Az 
árak igen alacsonyak és emellett 30, 
60 és 90 napos részletekben fizet-
hetők. Az üzemi munkásság részé-
ről igen nagy érdeklődés nyilvánul 
meg az akció iránt. 

A SZENTESI LAP 
ka pha tó 

2 Ft. 

k a l e n d á r i u m a 
a lapkihordóknál, 
a kiadóhivatalban 
és a trafikokban 

— Sályi Gyula gádorosi lakos 
a padlásról leesett és belső zúzódá-
sokat szenvedett. A kórházban ápol-
ják. 

— Skorka Mária 20 éves leány 
leesett a létráról s mindkét karját 
kitörte. Kórházba szállították. 

— Hatalmas vasúti javítómű-
hely Temesvárott. Temesvárott új 
vasúti javítóműhely létesült, amely 
évenként 1500 vasúti k< esi és moz-
dony helyrehozására alkalmas. 

Hirdessen lapunkban! 
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Ország - Világ 
Tavasszal megkezdik a lispe-bu-

dapesti gázvezeték építését. 

Tömeggyilkossággal vádolják Milch 
német tábornagyot. 

Kéthly Anna és Bóhm Vilmos elv-
társak látogatás; tettek Károlyi Mi-
hálynál. 

Anglia anyagilag is támogatja 
Szudán függetlenségét. 

Ben Sarah nevű kairói asszonyt 
meggyilkolta 105 éves férje. 

Megöltek Soltvadkerten egy kö-
telességteljesítő rendőrt. 

Franciaországnak 40.500 ezer 
lakosa van. 

A jövő évtől senki se igényelheti 
vissza elvesztett üzlethelyiségét. 

Husz fiatal író állami ösztöndijat 
kap. 

Tovább dolgozik 
a SzIM Szegváron 

Az alföldnek ezen félreeső, de 
népes községében a szegvari SzIM 
hosszú előkészület után szocialista 
munkássággal beváltotta a hozzáfű-
zött reményeket. 

Megrendezte a szegvári SzIM első 
karácsonyát, kitartó munkásságát si-
ker koronázta. December 29-én már 
harmadszor került előadásra közkí-
vánatra a Postás Katica operett 4 
felvonásban. Lendületes kultúrgár-
dánk érdeme, hogy ezzel egycsapás-
ra magához ragadta a kulturális 
kezdeményezést a SzIM Szegváron. 
Ezzel a cselekedetével bemutatta a 
nagyközönség előtt élniakaró és épí-
teni vágyó munkásságát. Kitűnő 
kultúrgárdánk a következő szerep-
osztásban szórakoztatta a hálás kö-
zönséget. 

idős Ági János: Kovács István 
Ági Jánosné: Putnoki Klára 

Janika fiúk: Puskás Pál 
Postás Katica: Bihari Piriké 

özv. Cseléné: Tóth Veronka 
Málika, a leánya: Szegvári Ilonka 

Csillag úr: Máté Ferewc 
Réti Laci: Szucsán János 
Weisz úr: Bárány István 

Zsuzsi: Kovács Erzsébet 
Kuka Marci: Gémes Árpád 

Tanító úr: Laukó Márton 
A zerifei számokat Tóth Imre, a 

darabot és táncszámokat Vigh Al-
bertné rendezte. 

A szegvári SzIM kultúrgárdája új 
szereposztásban készül az 1947-es 
évre kitűzött pogramjának megvaló-
sítására. 

Budapest I. január 4. 
7.30: Reggeli zene. Hanglemezek. 

9: A Rendőrzenekar játszik 10.10: 
Zenekari müvek. 12.15: Zengő zene 
szines szó. 14.10: Helyszíni közve-
títés a „Szivárvány" szerkesztősé-
géből. 14.30: Buttola László gor-
donkázik. 15: Művészlemezek. 15.30 
A katonaszökevény. 16: Gyermek-
rádió. 17.10: A Kaukázus szerel-
mese. 18: Két óra muzsika. 20.20: 
Strauss János muzsikál. 21: Hangos 
Heti Híradó. 2220: Mit hallunk 
holnap? 22 30: Balettzene. Hangle-
mezek. 23.25: Tánczene. Hanglemez. 
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— Meghivó. A földmunkások f. 
hó 5-én, vasárnap este 7 órai kez-
dettel bálát rendeznek a volt kaszinó 
nagytermében, melyre a mulatni vá-
gyó közönséget ezúton hívja meg a 
Rendezőség. 

— A narancs hivatalos árát a 
közellátásügyi miniszter kilónként 11 
forintban állapította meg. 

— A bőripari munkások szö-
vetkezete felhívja mindazokat a szer-
vezett munkásokat, akik a Bőripari 
Munkások Termelő és Értékesítő 
Szövetkezetének tagjai és részjegyet 
írattak, vagy iratni akarnak, az 1947. 
évi január hó 5-én a szakszervezeti 
helyiségben feltétlen jelenjenek meg. 
a részjegyek rendezése végett és fel-
hívjuk a szervezett munkások figyel-
mét, hogy egy részjéjgy ára 10 fo-
rint, beiratás 1 forint és minden 

- szervezett munkás beléphet, s tagja 
lehet a szövetkezetnek. 

— Hirdetmény. Az építőipari 
munkások szakszervezete f. hó 5-én 
tagértekezletet tart a szakszervezeti \ 
székházban. A tárgy fontosságára f 
való tekintettel pontos megjelenést ; 
kér a Vezetőség. A terem fűtve lesz. j 

— Központon lévő textil divatáru | 
telethelyiség berendezéssel eladó, p 
vagy kiadó, eim a kiadóban. 

így is lehetett,.• 

LAPBETILTflSOK 
A belügyminiszter 295,411-1946. 

B. M. számú rendeletével a Winni-
pegben megjelenő Kanadai Magyar 
Újság cimfi sajtóterméknek az or-
szágba való behozatalát és terjesz-
tését megtiltotta. 

A belügyminiszter 295.436-1946. 
B. M. számú rendeletével a Mohá-
cson megjelenő „Duna Vidék" c. 
hetilap további megjelenését négy 
hétre betiltotta, mert a lap cikkei 
az ország belső rendjének megza-
varására voltak alkalmasak. 

Magyarország volt 
stockholmi konzulja 
a svéd biróság előtt 

A svéd hatóságok megállapították, 
hogy a fasiszta Magyarország volt 
stockholmi konzulja, Trullson svéd 
állampolgár fontos svéd hadititkokat j 
árult el annakidején a németeknek. ; 
Ügyét ma kezdi tárgyalni a svéd 
hadbíróság. 

Megkezdődik 
az önálló iparosok adófizetése ' 

j 
A napokban kezdtét veszi a szen-

tesi önálló iparosok kereseti és jö-
vedelmi adójának megállapítása. Az 
adókivetés munkáját egy bizottság 
végzi, amely egyenként tárgyalj \ le, 
az egyes iparosok adóügyét. A Szen-
tesi Lap, közölni fogja a sorrakerülő 
tárgyalásokat névszennt és azért arra 
kérjük az iparos olvasóinkat, kisér-
jék figyelemmel a Szentesi Lapot, 
nehogy tárgyalásukat elmulasszák. 

S P O R T 
A Szentesi Munkás Torna Egylet 

I. hó 10-én délután 4 órakor az 
Ipartestületben rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre az összes tagokat, vala-
mint az összes vezetőség tagjait 
meghívja az Elnökség és feltétlen 
megjelenést vár. Tárgy: Alapszabály 
készítés. 

öreg nyomdásszal, a szentesi nyom-
dászok veteránjával ülünk szembe. 
Magyarországon a legrégibb szakma, 
amely korán felismerte a szervezke-
désben rejlő erőt és leghamarább 
ismerte fel a szocialista munkás-
mozgalom jelentőségét: a nyom-
dászság. 

A nyomdász élete éppen ezért 
fokozottan nehezebb volt, mint más 
ipari munkásé. A múltban az újság 
nyomás azoknak a kezében volt, 
akik a kormány kegyéből lapenge-
délyhez juthattak és természetes, 
hogy ezt az előnyös helyzetet min-
den eszközzel igyekeztek kihasználni, 
így a nyomdász élete nem volt 
öröm, minden pillanatban a munka-
nélküliség veszélyének nézett elébe. 

Sokszor megesett, — mondja az 
öreg nyomdász —, hogy minden 
nap tulóráztunk, be a késő éjsza-
kába és amikor elérkezett a szom-
bati fizetés ideje, a nyomda tulajdo-
nos egyszerűen törölte a túlórákat. 
Az sem volt ritka eset, hogy az ár-
szabályt figyelmen kivül hagyták és 
néhány pengővel dugták ki a sze-
münket. 

Egyszer történt — igy folytatta 
nyomdász elvtársunk —, hogy Cson-
grádon a laptulajdonossal össze-
röffentünk éppen az árszabály miatt. 
Nem engedtünk, s igy a munka 
megállt. Ez az amit sztrájknak ne-
veznek. A lapnak másnap meg kel-
lett volna jelenni. Mi erősen állót-
tuk a sztrájkot. A laptulajdonos vo-
natra ült, hogy Szentesre menjen és 
itt próbáljon nyomdászokat szerezni. 

Fölül a vonatra és én utána. A 
szentesi állomáson amint kiszálok, 
látom, hogy egy egy nyomdásztár-
sam várja a laptulajdonost. A háta 
mögül integettem, hogy ne tárgyal-
jon vele, mert szaktársaim érdeke, 
hogy a sztrájk sikerrel járjon. 

Ekkor következett be életem egyik 
legnagyobb meglepetése. Nyomdász 
szaktársam ahelyett, hogy figyelmez-
tetésemnek eleget tett volna, az ott 
posztoló rendörhöz fordult és azt 
mondta neki; itt egy sztrájkoló 
nyomdász, aki felborítja a munka-
rendet, vigye be biztos ur. 

A rendőr bevitt és hogy nagyobb 
bajom nem lett, csak annak kö-
szönhetem. hogy történetesen egy 
ismeiősöm elé kerültem a rendőr-
őrszobán, aki azután elengedett. 

Ez a hiteles történet a?t bizonyítja, 
hogy közöttünk is voltak eltévelye-
dettek. Mí azonban emlékszünk rá-
juk és megjegyezzük magunknak. 

Ma sem öröm a nyomdász élete, 
hiszen a kollektiv szerződésekben 
biztosított 'bér nem áll arányban a 
megélhetési cikkek drágaságával. De 
zokszó nélkül dolgozunk, ugy amint 
ez régi szervezett munkásokhoz il 
lik. Ha majd a demokrácia nemcsak 
jelszavakban, hanem a gyakorlatban 
is megvalósul, akkor eljön az m 
idő, hogy a mi emberi életünk is 
biztosítva lesz. Megismerkedtünk a 
nehézségekkel és a küzdéssel a 
múltban, ma sem hátrálunk meg és 
meglesz munkák eredménye, — fe-
jezte be szavait az öreg nyomdász. 

A Szociáldemokrata I f júság i Mozgalom 
tudomására h o z z a a t. közönségnek, hogy a 

„Szilveszteri kabaré" 
cimű előadásunk zene hiánya miatt elmaradt és azt 

Január 5-én, vasárnap 
este 8 órakor tartjuk^ meg a színházteremben. 

A m e g v á l t o t t legyek é r v é n y e s e k ! 
Sxerpentln-konfett i csata. 

Palackozott b o r o k sorsolása. 
Kellemes zene. — Jó hangulat. 

F e h é r L a c i m u z s i k á l . 
Előadás után reggelig tánc! 

A sportbálróS 
Őszinte megelégedéssel számolunk 

be a Szentesi Munkás Torna Egylet 
által rendézett szilveszteri sportbál-
járól A szezon legkimagaslóbb ese-
ménye volt, és az p. hatalmas tömeg 
mely végig lelkes hangulatban ün-
mpelt, a bizonyítok arra, hogy he-
lyes uton halad előre ez a szimpa-
tikus munkásegylet. Nagy és szép 
munkát végzett a vigalmi bizottság 
élén Szőke András, aki megnyitó 
beszédében minden becsületes dol-
gozó vágyalmát rendezte meg szi-
veinkben: szebb és boldogabb új 
esztendőben öleljük keblünkre távol-
lévő, fogságban sínylődő magyar 
testvéreinket. Végig élvezettel hal-
gatta meg a kissé éhes közönség a 
nívós műsor szereplőit. Minden 
szereplő tudása javát adta és a fel-
fel zúgó taps bizonyítja az elisme-
rést. Megkapóan kedves volt a csöpp 
Nagy Gézuka bltran és szépen elő-
adott szavalataival. Jó volt a diák 
Nagy Gé/a drámájával, úgyszintén 
Szabadosné énekével Halász S/ató 
Jóska tehetséges és három számával 
óriási sikert aratott. Szeretnénk mi-
nél többet viszont átni a színpadon. 
Erőeljes szépen zengő hangjával 
jól szórakoztatott Kiss Lász'ó nagy-
váradi operaéneke«. Nagy László, 

ez az egyszerő szobafestő tehetséges 
szép hanganyaggal rendelkezik és 
kis rutinnal sok sikert ér el. As est 
kimagasló eseménye Bleyer Jolánka 
magyar nótázása volt. Szivet lelket 
felüdítő gyönyörű szopránja e bű-

Í völte ? hallgatóságot és a hatalmas 
I taps csak kis mértékben fejezte ki 
j hálájukat. Tudomásunk szerint a 

budapesti postászenekar hangverse-
nyén fog szerepelni ebben a hónap 
ban és reméljük a rádión keresztül 
is élvezni fogjuk énekét. Gallasz 
Béla mondott éjfélkor köszöntőt és 
mi vele együtt érezve mondjuk: ad 
jon a mindenható b »idoga1 b és 
emberibb és szebb új eszteidüt, 
amikor minden becsületesen dolgozó 
megszorítja egymás kezét és va Ija 
ennek a helyes úton haladó munkás 
sport-egyesületnek a programmját: 
Isten, haza és emberszeretet kell 
életünk alapjának lenni. Az est si-
kerét nagyban emelt- Regőczi Ottó 
közvetlen hangú és tehetséges mű 
sorközlésével és szeretnénk mínrl 
többszer élvezni fe'fldítö mókázását. 
A nigyszámú közönség kitűnő han-
gulatban m radt együtt reggel 6 
óráig és közkívánatra meg keli ren-
dezni a SzMTE-nek február 16-án 
álarcos bálját. ( V I ) 

Hirdessen lapunkban! 

Párthfrek 
Felhívjuk a Szociáldemokrata 

Párthoz tartozó tizem! pártszer -
vezetet, illetve pártfrakciót é« 
szakszervezetek elnökeit, titká-
rait és vezetőségi tagjait , hogy 
f. hó 4-én, szombaton délután $ 
órakor a pártszékházban össz-
vezetőségi Ölést tartunk. Előadó 
Marosán György elvtárs nemzet-
gyűlési képviselő, országos tit-
kár. Kérjük az elvtársakat, hogy 
az értekezleten pontosan jelen-
jenek meg. Titkárság 

A Szociáldemokrata Párt Titkársága 
felhívja az elvtársak figyelmét, hogy 
1947 január 7-i kezdettel Hódmező-
vásárhelyen három hetes vezetőképző 
pártiskolát tart. A pártiskola hallgató, 
szállást díjtalanul kapnak, az ellá-
tásáról mindenki személyesen gon-
doskodik. Felkérjük az Elvtársakat 
minél előbb jelentkezzenek a titkár-
ságon pártiskolára való részvétei 
miatt, hogy az előkészületeket meg-
kezdhessük. Titkárság 

Hirdetmény. 
A városi képviselőtestület 209/kgy. 

1956 számú hatarozataból feíhivom 
az érdekelt lakosság cs az érdekelt 
kereskedők figyelmét, hogy a külte-
rületen, valamint a belterületen a 
piacul ki nem jelölt utcákon és te-
reken a baromfi eladása és vétele 
tilos s akiket tetten érnek, azok el-
len kihágasi eljárást megirdiitatom 
Figyelmeztetem a bevásárlásai fog-
lalkozó kereskedőket arra is, hogy a 
piacra igyekvő közínséget ne zak-
lassák, őket telepükre, vagy laká-
sukra baromfi eladás végért ne hiv-
ják, mtrt ez is tiltott dolog, ameny-
nyiben így járnak- cl, ellenük is nieg-
inditt^tom a kihágási eljárást, airely 
engedélyüknek bevonását is magá-
val vonhatja. 

Polgármester 

Szakszervezeti hírek 
Vasmunkások szakszervezete 1947. 

évi jai'Uár hó 5-é:i tagértekezletet 
tart d. e. 9 órakor a hivatalos he-
lyiségben. Tárgy: munkán Iküisse-
gély, lakbér, tisziuj'iás és több idő-
szerű kérdések tárgyalása. Az ügy 
fontosságára és a a taggyűlés hatá-
rozat képességére való tekintettel 
pontos megjelenést kér a Vezetőség. 

Azok az épi őipari munkások, ; kik 
a szaktanfolyamon részt akarnak 
venni jelentkezzenek a szakcsoport-
ban. 

Kőműves és ácsmesterek valamint 
vasbeton munkások részére az Ipar-
testületnél továbbképző tanfolyam 
lesz megtartva, akik ezen a tanf »-
ly mon részt akarnak venni jelent- . 
kezzenek az Ipartestület j- gyzői iro-
dában. 

— Felhivá* . Az Ujbirtokosok és 
Földhöztuttat. ttak Országos Szövet-
sége szentesi csoportja január hó 5-
én, vasárn p délelőtt 9 órai kezdet-
tel a volt 48 as körbt-n (Safrán M 
u ) megyei gyűlést tart. A megyei 
gyűlésen les/, megválasztva a me-
gvn választmány és a megyei 
UFOSz vezttősege. Felhívunk min-
den földhö'juttatottat, togy pontos 
időben telenj« n meg. Előadó Buda-
pes»ről jön. V- zető^g 

Fós7erke»/lrt • Sima LABZIÓ. 
Felelft» arerke8/tf>. S/Ake Ferenc. 

Felalfa kiadó Nagy Mihály. 
Nyomta a „Bar"teáj(* nyomda kft. 

Mcl6« nyoni.tfivemtd Canrnws L. Im>e 




