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SZOCIÁLDEMOKRATA N A P I L A P Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Az élet parancsol 

Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

é6 ezzel a paranccsal szemben tel-
jesen tehetetlenek vagyunk. Az em-
ier nem indulhat hadba az élet el-
len, mert az könyörtelenül keresztül 
gázol rajta. Az a nagy változás, 
amely folyamatban van s amelynek 
meggátlására ezrek szövetkeznek, 
•lyan megnyilvánulása az életnek, 
amit soha többé megállítani nem 
tehet, de amely egyszersmind nem 
állithatja egymással szembe sem a 
termelést és az életet, sem az egy-
másra utalt két osztályt, a termelöt 
és a munkást s végül azt az átala-
kulást a termelésben, amelyet az 
élet diktál, még akkor is végre kell 
hajtani, ha ebben a pillanatban ne-
héznek, vagy megoldhatatlannak ta-
láljuk. 

A magyar mezőgazdaság állam-
lentartó legfontosabb tényező volt 
eddig. Mondjuk meg őszintén, az 
•arad holnap is. Ez a szükreszabott 
magyar határ, amelyről lekapcsolták 
azokat a természeli kincseket, ame-
lyek egész más formát tudnának 
adni a magyar életnek, csaknem ki-
zárólag a mezőgazdasági termelést 
bizto>itja. Helyesen mondva, a ma-
gyar ipar fejlődése és fejlesztése is 
a magyar mezőgazdaság fejlődésé-
től és fejlesztésétől függ. Ez nem 
Jelent koldussort, mert hiszen ve-
gyük például Franciaországot, Hol-
land át, Dániát, Olaszországot: va-
lamennyi a mezőgazdasággal áll, 
vagy bukik s bár mindegyiknek van 
•gynevezett verhetetlen jövedelmi 
lorrása, mégis a legnagyobb gond-
dal, igyekezettel és föltétlen lelkiis-
meretességgel kell biztositaniok a 
nemzet életét. Ha a népek biztonsá-
gát valóban biztosítani akarják a 
hatalmak, ez azt jelenti, hogy a né-
pek életét kell biztosítani. A népek 
élete pedig az adottságok teljes ki-
használásában nyeri a maga bizto-
sítékát. 

Magyarország jövendője elsősor-
ban a mezőgazdaságra lehet ala-
pítva. Sőt ennek a Magyarországnak, 
ba élni akar a mezőgazdaságot 
kell kifejlesztenie ugy, hogy gaz-
dagsago, bőséget, jólétet nyujson, 
munkát adjon, kenyeret, boldogulást. 
Erre pedig adva minden mód> mert 
Magyarország Európa legjobb zöld-
ségé», gyümölcsét, borát, legkitűnőbb 
baromfiat szolgáltatja És itt van a 
kiindulópontunk, amit nem szabad 
szem elöl téveszteni senkinek s eb-
ből kiindulva kell a terveztetéseket 
megtenni. Mi nem adhatunk orszá-
gos programot, nem is akarunk s 
amikor megállapítjuk az országos 
tennivalót, akkor abból le kell von-
ttunk a helyi kötelezettségeket. És 
ez igazán nem nehéz, hiszen Szen-
tes nem is arrogálhatja azt, hogy 
•>ás legyen, mint mezőgazdasági 
termelési központ, illetve ipari fej-
lődése sem lehet más, mint a szen-
tesit mezőgazdasági termelés egyik 
•redője. 

A város fejlesztésének igen fontos 
programpontja, amely nélkül város 
fejlesztésről beszélni sem lehet, hogy < 

megállapítsuk a mezőgazdasági pro-
gramot. De nem állapíthatjuk meg 
ezt a programot sem addig, amig a 
birtokos és munkásosztály nem 
tisztázza egymásközti helyzetét. Lé-
nyegesen eltolódott a helyzet a múlt-
hoz képest, de egy nem változott: 
a munkaadó és a munkás egy-
formán biztosítják a termelést s 
ebben a kérdésben nekik kell meg-
találniok egymást. Mert munka nél-
kül nincs termelés, de munkás nél-
kül sincsen munka. A megőgazda-
sági munkában pedig a munkaadó 
és a munkás nem alihatnak egy-
mással szemben ellenség gyanánt, 
mert ha a;munkaadó nem érti, vagy 
nem akarja megérteni az uj idők 
szavát s vfszont, ha a munkás a 

mezőgazdasági termelésben nem 
vesz részt szívvel és lélekkel, akkor 
a magyar mezőgazdasági termelést 
hiába szervezztyk át, az sánta és 
béna marad. Senki ne értsen félre 
bennünket, a munkásnak a terme-
lésben szivvel és lélekkel való rész-
vétele nem azt jelenti, hogy a mun-
kás hagyja magát kizsarolni és 
munkájának gyömölcsét engedje ki-
hullni kezei közül, hanem azt, hogy 
saját ügyének tekintse a termelést 
és annak minél tökéletesebbé téte-
lét segítse elő, mert a többtermelés 
eredményében neki osztoznia kell 
a munkaadóval. 

Szentes termelését át kell állítani. 
A búza és a többi szemesek terme-
lése az éhhalált jelenti. Szentes ha-

tárának jelentékeny része a világ 
legjobb gyümölcsét tudja megterem-
ni, baromfink eddig is európahírfi 
volt s meg van adva a cél: barom-
fifarmok létesüljenek tojás és hús-
baromfi tenyésztésére. Még egy szá-
zaddal ezelőtt a szentesi haitenyész-
tés sokszáz családnak adott kenyeret 
s a szentesi legelőkön kövér gulya, 
híres ménes és félszázezer juh le-
gelt... 

Az élet parancsol s ezt a paran-
csot meg kell értenünk: a szentesi 
gazda és a szentesi munkáé találjon 
egymásra abban a gondolatban, 
hogy közös érdekük, közös jólétük 
biztosítása kívánja meg a szentesi 
termelés átszervezéséi. 

Csongrádmegye csatát nyert 
Az Anyag és Árhivatal Árfelügye- I dészeti osztály egy-egy nyomozójá-

leti Osztálya repülöbizottságot kül- | nak kíséretében, sokszor saját költ-
dött le Szentesre, hogy tájékoztatást 
nyújtson megyénk árfelügyeleti osz-
tályának arról, a ragyogó teljesítmény-
ről amelynek eredményeképen Cson-
grádvármegye országos viszonylat-
ban is az élvonalba került a gazda-
sági kártevők ellen indított küzde-
lemben. A repülőbizottág az „Ár-
relügyelet" című hivatalos közlöny 
első oldalán az alábbiakban számol 
be szentesi tapasztalatairól: 

Példás rend a viharsarokban 
Nyomban megérkezésünk után — 

irja a repülő bizottság — tájékozódó 
kőrútra indultunk a város kereske 
delmi életének központjában. Már 
az első pillanatban látszik, hogy 
az árak betartására éberen vigyáz-
nak ebben a városbon. Az üzletek-
ben mintaszerű rend, nincs rejtett 
készlet és ismeretlen az árukapcso-
lás. A jó kereskedő pontosságá-
val vezetik az üzleti könyveket és a 
textilszámiák hátlapján mindenütt 
megtaláljuk az előírásos kalkulációt 
Nincs kifogásolni való az élelmiszer 
forgalomban sem. Ezek után érthető 
hogy ma már Szemesen ismeretlen 
az árdrágítás. 

A kritikus napokban megállás 
nélkül folyt a munka, a szentesi 
közellátási felügyelőségen. Miután 
az eredményes munka előfeltételeit 
biztosították, 

roham 

ségiikön is tovább járták a vidéket, 
városokat és mindenütt rendet te-
remtette*. 

A Szentesi Felügyelőség megnyerte 
a csatát s ez a győzélem az ifjúság 
diadala. A vezetőn kívül 24 éven 
aluliak valamennyien. 

Ebben a hivatalban nincsen akta-
hátralék. „Nem tudok nyugodtan 
aludni, ha hátralékom van" — 
mondja Eke István, az áruügyek 
előadója. De kivette részét az árel-
lenőrzésből Kelemen József td. el-
lenőr, az ellenőrzési ügyosztály 23 
éves vezetője, aki főnökét is helyet-
tesíti, Elősegítette a szép eredményt 
Szamosközi László td. ellenőr, a 
beszolgáltatási ügyosztály vezetője 
is, aki lendületes előadásokban nép-
szerűsítette az árellenőrzést a kö-
zönség előtt. 

Nem marad el a „három nagy" 
mögött Magony Imre, a 21 éves 
malomfigyosz.ályvezető teljesitménye 

sem, aki óriási elfoglaltsága ellenére 
időt szakított az árellenőrzésre is, 
Részesei még a példátlan sikernek 
Gunics István, Kálmán Pál, Rácz 
Imre, Kréter Károly, Lenkei József, 
dr. Kréter Gyula és az egész kezelő 
személyzet. 

A Csongrád vármegyében szerzett 
kellemes tapasztalatok különös biza-
kodással töltenek el bennünket. A 
szentesi fiatalok az országnak ebben 
az örökös viharsarkában a legtelje-
sebb mértékben szolgálták a központi 
hatalom tekintélyének emelését. 

A fentiekben kivonatosan ismer-
tettük a Szentesre leküldött replüló 
bizottság jelentését. Kommentárt nem 
fűzünk hozzá, mert a szentesi felü-
gyelőség, Hankóc7i elvtárs és mun-
katársainak teljesítését szavakban ki-
fejezni nem lehet Végül még álljon 
itt az Any?g és Árhivatalnak a szen-
tesi felügyelőségéhez intézett levele: 

Közellátási Felügyelőség Szentesi 
Eredményeik rekordot jelentenek az 
árdá^itók elleni harcban. Iskolapél-
dája az önálló tevékenységnek. Gra-
tulálok az árellenőrző szervezet min-
den egyes tagjának. 

Nagyjelentőségű budapesti tárgyalások 

megindult 
az árdrágítók ellen 

Valóságos kis haditervet dolgoztak 
ki és tervszerűen folytatott harcuk 
nem volt hiábavaló. Erőteljes táma-
dásuk eredménye óriási volt. Már 
az első napokban több mint har-
n inc árdrágítót lepleztek le és ad-
tak át az igazságszolgáltató hatósá-
goknak. A kezdeti sikerek azonban 
nem kápráztatták el a szentesi fel-
ügyelőség lelkes szakembereit Az 
eredményes munka csak fokozta 
harci kedvüket és a gazdasági ren-

Karácsonyi Ferenc főispán és 
Hankóczi Béla elvtárs, a csongrád-
megyei közellátási felügyelőség ve-
zetője pénteken nagyfontosságú 
tárgyalásokat folytatott Budapesten, 
amelynek eredményeiről Hankóczi 
elvtárs az alábbiakban tájékoztatta 
lapunk munkatársát: 

19 ezer méter tejctil 
Közvetlenül az ünnepek után 

19,000 méer textilárut kapunk, 
amely a mezőgazdasági textilakció 
keretében, a beszolgáltatást ponto-
san teljesítő termelők között kerül 
kiosztásra. 

Még egy örvendetes eredményt 
könyvelhetünk el : 

a sókiutalást január hónap-
ra meghosszabbították. 

A „Szentesi Lip" tegnapi szá-
mában foglalkozott azzal a sére-

lemmel, hogy a zsirbeszolgáltatást 
teljesítők nem kapják meg a be-
szo'gáltatott zsirmennyiség pénzbeli 
ellenértékét. Meg kell állapítanom — 
mondotta Hankóczi elvtárs —, hogy 
ezért a Hus- és Zsirhivatal szentesi 
kirendeltségét nem lehet felelőssé 
tenni, mert ők erre a célra nem 
Kaptak pénzt. Egyébként ebben a 
kérdésben is tárgyaltunk az illetékes 
államtitkárral, aki azt mondotta, hogy 

a zsirgyűjtők pénzellátását 
már letárgyalta a miniszté-
rium és az a Gazdasági 
Főtanács elé kerül jóváha-

gyás végett. 
így minden remény megvan arra, 

hogy ez a kérdés is rövidesen meg-
nyugtató elintézést fog nyerni — 
fejezte be nyilatkozatát Hankóczi 
elvtárs. 
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Krónikás jegyzetek 
Csikorgó hideg követte a kétnapos 

havazást. Olyan fényesen „tündököl" 
az öreg Nap, hogy becsületére vál-
nék a fénye még a kánikulában is. 
És az ember, mikor belekezd ebbe 
az írásába, kénytelen itt kezdeni, 
mert nincsen aktuálisabb kérdés ma 
sehol, mint a hideg, azaz a hideg-
gel kapcsolatban a tűzrevaló kérdé-
se. Hosszú évek során izgatott ben-
nünket a tüzrevalókérdés, mert 1940 
óta nincsen elegendő tűzrevaló Szen-
tesen és ehhez még hozzájárul az is 
ma, hogy a tfizrevaló a keresetekhez 
viszonyítva drága. Egy VI. fizetési 
osztálybeli tisztviselő félhavi fizetése 
200 forint, nem tud rajta venni 10 
mázsa fát, 1940-ben félhavi fizetésén 
még egy vagon fát tudott venni. 
Nem zúgolódás, nem kellemetlenke-
dés, mikor ezt így leírjuk, csak va-
lahogy azt szeretnők mindannyian, 
ha az elsőrendű életszükséglet cik-
kek arányban volnának a keresettel. 
Még csak nem is a békebeli arány-
ban, de kibírható arányban... 

ooo 
A világpolitikában ebben a pilla-

natban az a legérdekesebb dolog, 
hogy az Egyesült Államokban a re-
publikánus párt győzőtt és a köz-
társaság elnöke demokrata párti. Hi-
szen ez még nem olyan nagy dolog, 
mert egy államfőnek lehetnek egész 
más nézetei, mint a parlament több-
ségének, azonban az államfő nézete 
a parlamenttel szemben, alkotmányos 
felfogás szerint: magánügy'' Nem ér-
dektelen dolog az sem, hogy Ame-
rikában Wallace, a volt kereskedel-
mi miniszter, új pártot alapít és ez-
zel újabb ék vágódik az Amerikában 
megf yökeresedett politikai állapotok-
ba, ku 'íly éppen úgy, mint Angliá-
ban, a két pártrendszeren alapult. 
Hát Angliában már a többség a 
harmadik párté lett és bizonyára 
nem fog összedölni a világ akkor 
sem, ha Amerikában is a harmadik 
párt kerül esetleg hatalomra. Persze 
nem ma és nem holnap, valószínű 
majd holnap után. 

ooo 
Egy vezérezredest letartóztattak a 

köztársaság védelméről szóló tör-
vény alapján. Ez azt jelenti, hogy a 
tábornok úr aktíven lépett fel a köz-
társaság ellen. A köztársaság senki 
vei szemben sem lehet kegyelmes, 
aki megtámadja, de a maga védel-
mét minden körülmények között leg-
erősebben kell biztosítani a Horthy-
ídök tábornokaival szemben, aki 
megmutatták a maguk színét annak-
idején. Ez nem minden tábornokra 
áll, mert hiszen Ferencz József ko-
rában is akadt olyan tábornok, akik 
egy Ootterhelte- botrány miatt nyu-
galomba vonult, sőt az is megtör-
tént, hogy Hopkovitz herceg, az osz-
trákszármazású generális, mint fő-
rend, bizalmatlanságot szavazott a 
Darabont-kormánynak, amelyet Fe-
rencz Jóvgef báró Fejérváry vezeté-
sével a nemzet letörésére küldött ki. 

ooo 
A magyar politika egyébként még 

vajúdik, pedig már a huszonnegye-
dik órában vagyunk, hogy végre Ki-
alakuljon a jövő formája. A koalíció 
megmaradásának elöfettétele, hogy 
olyan munkaprogramban állapodja-
nak meg a pártok, mely azután meg-
valósul, megerősíti a demokráciát és 
helyreállítja a pártok egymásközötti 
bizalmát. Bizony, ez nem kis szó, 
de annyira szükséges és fontos, 
hogy megvalósulása nélkül nem le-
het beszelni nyugodt fejlődésről és 
politikai életről. (BARÁZDA) 

Az elegáns belvárosi moziból 
özönlik a közönség. A folyósón fel-
lobban az öngyújtók lángja és a le-
vegőt betölti az amerikai cigaretták 
kesernyés illata. A széles vállak és 
a tipegő teletalpas cipők között a 
vidéki ember egy más világban érzi 
magát. A mozi előtt, az úttesten 
hosszú sorban parkíroznak a vado-
natúj autók, szinte sorfalat állanak 
az egyensapkás sofőrök, akik be-
idegzeit elegánciával nyitják fel a 
kocsi ajtaját a szórakozásbői haza-
térő pár előtt. 

Láttunk ilyen képet 1943-ban, s 
láttunk egy másikat 1945 januárjá-
ban. Mind a kettő Pesten volt. De 
csak a 43-as év hasonlitott ahhoz/ 
amit most láttunk. A 45-ös egészen 
más volt, romhalmazok torlaszolták 
el az utcákat, lovak tetemeit bon-
colta az éhes pesti nép, kis targon-
cákat húztak a szakállas, piszkos 
emberek. A mozik, a kávéházak és 
a mulatók helyén kiégett lyukak tá-
tongtak. Talán a filmeken pereg oly 
gyorsan az idő és váltják fel egy-
mást a korszakok olyan gyorsan, 
mint ahogy a főváros képe az utóbbi 
három esztendőben változott. 

Igen, Budapest él, Budapest tob-
zódik, sőt dőzsöl. De mit értünk 
Budapest alatt? Vájjon a kávéháza-
kat, a mulatókat és a színházakat 
betöltő néhányezer ember, aki ele-
gánciában felülmúlja a békeévek re-
kordját, építette fel ezt a várost a 
romokból és teremtette meg az új 
életet az üszkös falak kö/.ött? Nem. 
Mi iáttuk, amint a földön darabok-
ban ievő villanyvezetéket kiéhezett 
és fáradt munkások göngyölítették 
és egyenesítették, hogy ma bera-
gyogtassák a rieonfényekkel pompá-
zó pésii éjtszakát Mi láttuk azokat 
is, akik parancsszó nélkül, vezér-
igazgatói felszólítás nélkül álltak oda, 
hogy az összetört és vakolattal, tég-
lákkal beborított gépeket kiszabadít-
sák és üzembehelyezzék, hogy azok 
ma szövetet szőjenek a széles vállak 
és a lokálok hölgyei számára. 

Egy hatalmas vihar vonult végig 
az országon. A vihar elpusztította a 
multat, s mi a t hittük, hogy a pusz-
tulás romjai alatt megsemmisültek a 
mult erői is. Nem így történt. 
A vihar elvónuit, s a régi erők a vi-
hartól megtépve a romok alatt meg-
húzódtak, várták, hogy a törmeléket 
felettük az új erők eltakarítsák. A 
takarítás munkája befejeződött, s 
kiderült, hogy A régi erők csaknem 
épségben ott vannak helyükön, a 
vihar sebeit kiheverve újból kiter-
jesztik szárnyaikat s taszítják hát-
térbe azokat, akik a romokat el-
hordták. 

A munkás, a pesti dolgozó, aki 
az ostromot átvészelte, átéh^zte, át-
fázta s sikerült megúsznia a nyilas 
banditák üldözéseit, nem ilyen pe^ti 
életet képzelt akkor, midőn elkezdte 
a munkát. Más Pest élt az ő remé-
nyeiben. A dolgozó társadalom, a 
dolgozó nép fővárosának új képe 
bontakozuii ki látomásaiban. De ha 
külsőleg és pillanatnyilag más is a 
kép, jobban hasonlít á múlthoz, 
mint ahhoz a jövőhöz, amelyet mi 
építünk, nem téveszt meg bennün-
ket. A főváros gyáraiban és üzemei-
ben, amikor a munkás néhány fo-
rintért dolgozik, amikor tűrni kény-

Forint a fegyvered ! 
Védd meg az árakat I 
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telen, hogy az ő munkájából mások 
tobzódjanak, tűr, de tudja, hogy a 
türelemnek lesz határa, s ma már 
nincsenek olyam erők, amelyek a 
türelmetlenség kirobbanását vérbe 
foj'hatnák. 

A mai pesti képet formálók élete 
a struccéhoz hasonló, homokba furt 
fejjel nem vesznek tudomást az idők 
változásáról, s a horátiusi elv a'ap-
ján élveznek ki minden percet. Nem 
tudjuk meddig élvezhetnek. Egy bi-
zonyos: nem sokáig! 

ooo 
Legyünk tárgyilagosak. Ahhoz a 

képhez, amit a mai Pestről festet-
tünk, hozzátartoznak egyes szinpon-
tok, amelyek a mi szemünkben kü-
lönösen, szálkát képeznek. Nem cso-
dálkozunk azon, hogy akik a múlt-
ban jól éltek, ma is igyekeznek éle-
tüket ott folytatni, ahol abbahagyták. 
Új társadalmat, új szellemiséget egy 
történelmi viharral nem lehet máról-
holnapra teremteni. Legfeljebb a ne-
velőmunkát lehet fokozottabban meg-
indítani, hogy majd a jövőben egy 
újszellemö generáció kialakuljon. Ez-
zel tisztában vagyunk, de aggoda-
lommal látjuk azokat az új színpon-
tokat. amelyek ebből a képből az-
előtt hiányoztak. Emberek, akik nem 
tartoztak abba a társadalmi rétegbe, 
amely ma dőzsöl, öltözködik és a 
szórakozás minden válfaját kiélvezi, 
láthatók ma mindenütt. 

Valahogy visszásari fest az ele-
gáns angol szövetből készült télika-
bát, a hipermodern, alul szűk nad-
rág és a háromszoros talpú cipő vi-
selőjének gomblyukában a demokra-
tikus pártjeivény. OU van mellette 
élete párja, vagy valaki más, aki 

szintén az elegánciának első klast-
szisában foglalhat helyet, ö is be-
száll az autóba, táncol a lokálokba« 
és szórja a pénzt. 0 az új burzso-
ázia képviselője. Felverekedett a pár-
tok hátán, a poziciószerzés útvesz-
tőjén keresztül, most elfelejti, hogy 
honnan jött. Nem maradt más régi 
életéből nála, mint a pártjelvény, s 
a tobzódást talán fokozottabban vi-
szi, mint aki azelőtt is ehhez volt 
szokva. Nem a demokrácia bajnokai 
ezek, hanem az átmeneti idők sze-
rencselovagjai, akiknek nincs helyük 
egyetlen pártban sem, de nincs he-
lyük a magyar közélet, vagy társa-
dalmi élet porondján sem. A demo-
kráciának nem új burzsoákra, ha-
nem tisztességes életű munkásokra 
van szüksége. A párttagság nemcsak 
azt jelenti, hogy valaki a közélet 
fórumán egy világnézetet, egy politi-
kai eszmét képviseljen, hanem azt 
is, hogy magánéletben is követnie 
és teljesítenie kell a párt által kép-
viselt világnézet követelményeit. 

Sajnos sokkal hosszabb volt a 
mait erkölcsi fertője, mint amit egy 
ilyen kis ország megengedhetett vol-
na magának. A magyar társadalom-
nak nagyrésze áldozatul esett ennek 
a koiszaknak, s ma mikor emberé*» 
ember kell minden vonalon nehéz, 
a válogatás a kis tartalékból. Az új 
folyammal a hordalék is elindult, t 
időbe telik, amíg a folyam lecsen-
desedik, a szemét és a piszok le-
ülepszik s a felszínen csak a tiszta 
és makulátlan emberek maradnak. 
Ekkor érkezünk el oda, hogy az er-
kölcs és a szilárd jellem lesz az ela* 
feltétele annak, hogy valaki a köz 
életber. szerepet játszhasson: Rajtunk 
áll, hogy ez az út minél rövidebi» 
és minél sikeresebb legyen, 

dr. v. 

Lopott, majd a rendőrt 
megvesztegette 

is 

Huszka Sándorré gátéri lakos a 
szentesi vasútállomáson megőrzésre 
átvett egy ruhaneművel teli kosarat 
Klement Piroska szegvári lakostól, 
majd lopási szándékkal a kosárral 
együtt el.ndult Hékéd felé. Klement 
Piroska azonnal értesítette a vasút-
állomáson szolgálatot teljesítő rend-

őrt, aki utána eredt Huszkánénak 
és elfogta. Huszkané 100 forinttal 
akarta megvesztegetni a rendőrt 
aki azonban hűen teljesítve köte-
lességét bekísérte Huszkánét a 
rendőrségre, aki ellen lopás és 
megvesztegetés miatt indul eljárás. 

Gyorssegély a kórháznak 
Dr Kunszeri Béla alispán pénte-

ken Budapesten folytatott tárgyalá-
sokat. A tárgyalások igen jelentős 
eredménnyel zárultak. 

Sikerült biztosítani a hadi-
segélyezettek részére az In-

gyen közellátási jegyeket. 
A honvédelmi minisztériumban 

elintézte dr Kunszeri alispán, hogy 
a katonai elmebetegek ápo-
lási dijában 51 ezer forintot 
kiutaltak a megyei közkór-
ház részére s ez a pénzösz-
szeg valószínűleg már hét-
főn meg is érkezik Szentesre. 
Eljárt az alispán a pénzügymi-

nisztériumban is, hogy a kórház 
lehetetlen anyagi helyzetén valami-
képpen a pénzügyi kormányzat se-
gitsen. 

Az alispán jelenlétében állí-
tottak ki egy csekket 24 

Jól akar szórakozni? 
Jöj jön ma este a s z o b a f e s t ő k 

táncos tea-estélyére 
Divatbemutató. Piktor komika és tréfák egész sorozata lesz a műsoron. 

Kezdete este 7-kor az Ipartestület nagytermében. 

ezer forintról. Ezt az ösz-
szeget gyorssegélyként bo-
csájtják a közkórház ren-

delkezésére. 
A népjóléti minisztériumban Ba-

dai Rezső osztálytanácsossal, a kór-
házi ügyek referensével folytatott 
tárgyalásokat dr Kunszeri BéL> KL 
osztálytanácsos ur elismerte — mos-
dotta az alispán — h o g y az egése 
országban a szentesi és a makói 
közkórház vannak pillanatnyilag a 
legmostohább körülmények között. 

Éppen ezért Budai osztály-
tanácsos Ígéretet tett nekem 
arra, hogy még ezen a hé-
ten kiszáll Szentesre és Ma-
kóra. Itt a helyszínen fogja 
megállapítani a kórház szá-
mára nélkülözhetetlen se-
gítség mértékét és ennek 
megfelelően fog azután a 
népjóléti miniszter urnák 

referálni. 
Közölte végül velünk még dr 

Kunszeji alispán, hogy az 
előzetes tanácskozások je-
lei szerint sikerülni fog a 
kórház fertőző osztályának 
ügyében egy áthidaló meg-

oldást találni. 
A törvényhatóság kórházi bizottsá-
gát az alispin összehívta kedd d. e. 
11 órára a közkórház épületébe. 



Megindítjuk a Szentesi Lap 
közvéleménykutató szolgálatát 

A Szociáldemokrata Párt min-
jdenkor a «éles néptőmegekre tá-
maszkodott s az 6 érdekeiknek és 
kívánságaiknak megfelelően folytatja 
munkáját a poli ikai életben Ez a 
munka a tömegek érdekében csak 
akkor lehet megfelelő, ha a párt 
élén álló s a közéletben szerepet 
vivő elvtársaink tisztában vannak 
a tömegek lelkületével, panaszaival, 
követeléseivel. A közvélemény ku-
tatást tehát pártunk elsőrendű fon-
tosságúnak tartja. 

Éppen ezért lapunk mai 
számához egy ivet mellé-
kelünk, amelyen tiz kér-
dést teszünk fel a Szentesi 
Lap olvasóihoz. Ezek a kér-

dések belevágnak a mai 
élet minden aktuális prob-
lémájába. Azt szeretnők, hogy 
a szentesi társadalom kezé-
bevenné a tollat és vála-
szolna ezekre a kérdésekre. 
Feltárná előttünk elgondo-
lásait és véleményét, hogy 
azokat figyelembevévetudjuk 
lapunkat szerkeszteni, tud-
juk megszólaltatni a szen-
tesi dolgozókat és egyszer-
smind igy tudjuk sikere-
sebbé tenni a Szociálde-

mokrata Párt munkáját. 
Lapunk következő számaiban kö-

zölni fogjuk azokat a válaszokat, 
amelyek a kérdésekre beérkeznek. 

Megindítjuk „A szentesi közvéle-
mény- cimü rovatot és ezzel nem-
csak jelszavakban, hanem a valóság-
ban is Szentes népének szócsövévé 
tesszük a Szentesi Lapot. 

Eddig mi kaptunk szerencsekivá-
natokat a szerkesztés munkájához, 
most mi kivánunk szerencsét olva-
sóinknak, lapunk barátainak, Szentes 
egész társadalmának: mert ők kap-
csolódnak be a szerkesztés munká-
jába: tegyék ezt sok sikerrel! 

Lapunk mellékletét képző iven 
feltüntetett kérdésekre a válaszok 
akár névaláírással, akár pedig jeli-
gével megadhatók A válaszokat a 
lapkihordók is átveszik, átveszi la-
punk kiadóhivatala is. 

HANGYA I SZENTESI LAP 1947. jan. 8. 5 

Elmaradt 
a Szociáldemokrata Párt 

összvezetőségi ülése < 
A Szociáldemokrata Párt szombat 

délután 5 órára hirdetett összvezető-
ségi ülése elmaradt, mivel a párt 
központi kiküldötte, Marosán György 
elvtárs, nemzetgyűlési képviselő köz-
bejött akadályok miatt nem tudott 
az ülésen megjelenni. így az össz-
vezetőségi ülést későbbi időpontban 
fogja a párt megtartani. Az időpon-
tot minden meghívottal közölni fog-
ják. | 

Vita 
a világkereskedelem körül 

Senki számára sem lehet közöm-
bös az, hogy a világgazdaság a 
konjunktura vagy a válság felé ha-
lad. Nem lehet közömbös azért, mert 
a fellendülés a munkalehetőséget és 
a magasabb életnívót biztosítja a 
dolgozóknak és magasabb profitot 
jelent a tőkésnek. 

A második világháború után is 
és most is jelentkezik az a krízis 
hullám, amely a háborús fellendü-
lést váltotta fel és amely a béke-
termelésre való átállással kapcsola-
tos munkanélküliségben mutatkozik 
meg. A tőkés ma sokkal nagyobb 
érdeklődést szentel a válság elkerü-
lését célzó intézkedéseknek, mint az 
első világháború után, mert egysze-
ri számadáso az, hogy 

a foglalkoztatottság és a 
lem etközi forgalom bizto-
sítása kiküszöböli a krizist. 

Az amerikai kapitalisták 
Mindenek előtt az amerikai tőké-

sek érdeklődnek ezen megoldások 
iránt. Nyilvánvaló, hogy éppen ne-
kik van a legtöbb félni valójuk egy 
bekövetkezendő válságtól. Ezért a 
mult év novemberében Londonba 
nemzetközi értekezletet hivfak össze, 

amelyen azonban a Szovjetunió nem 
jelent meg. Mindenki előtt nyilván-
való volt ugyanis, hogy itt az ame-
rikai tőkék nagymérvű expanzív tö-
rekvéséről van szó, hiszen a nem-
zetközi kereskedelem akadályainak 
lerombolása annak 

a gazdasági hatalomnak 
szolgál elsősorban előnyéül, 
amelyik a háborúból meg-
erősödve kerül ki: az USA 

tőkéinek 
Érthető, hogy ennek a szekerét a 
Szovjetunió nem haj'andó tolni. 

Az értekezlet lefolyása azután rá-
mutatott arra is, hogy a többi ka-
pitalista hatalom, Anglia, Francia-
ország és még sokan mások nem 
értenek egyet az USA célkitűzései-
vel. Márcsak azért sem érthetnek 
egyet, mert egyáltalán 

nem látják biztosítva azt, 
hogy legyengült gazdasági 
erőikkel hogyan lesznek ké-
pesek azokat az árukat meg-
vásárolni, amelyeket az USA 

szivesen kinál eladásra. 
Amint a nyilatkozatokból kiderül, 

az Egyesült Államok minden súlyá-
val azon van, hogy 

kötött kereskedelem helyett szabad kereskedelmet teremtsen 
Nyilvánvaló, hogy a világ gazda-

ság hatalmai között gazdasági erőit 
és termelékenységét tekintve Ame-
rika áll az első helyen. Ha módjá-
ban volna lebontani például az an-
gol birodalom vámrendszerét, ak-
kor a maga versenyképességénél 
fogva betörhetne az angol biroda-
lom területeire és a vágyott gazda-
sági kezdeményezést magához ka-
parinthatná A többi országgal még-
inkábh ez a helyzet. Ezért mon-
dotta ki a szeptemberi londoni UNO 
tárgyalásokon a szovjet delegátus 
azt a nagyon is indokolt megállapí-
tást, h9gy „szinte azt hihetnők hogy 
a bizottság csupán azért alakult, 
tiogy azokat az allamokat képvi-
selje, amelyek gazdaságilag a leg-
magasabb tokon állanak." 

Nagybritannia gazdasági körei 
egyáltalán nem lelkesednek a leg-
több kedvezmény elvének megszün-
tetéséért. Hogy Anglia mennyire 
ellene van ezen elvnek, mutatja a 
nemrég aláirt angol-kanadai buza-
egyezmény, de különösképpen ki-
domborít ja a legutolsó napokban 
aláirt angol-braziliaí kereskedelmi 
szerződés is. 

De még az angoloknál is 
élesebb ellenzője 
a szabad kereskedelemnek a Szov-

jetunió kormánya. A szovjet nem 
hajlandó lemondani a kétoldali szer-
ződésekben biztosított gazdasági le-
hetőségeiről azért, hogy a helyébe 
esetleg az USA tőkéi üljenek. Ezt 
bizonyítja és egyúttal élesen rávilá-
gít az amerikai szovjet ellentétre a 
szovjet-svéd szerződés megkötése is. 
A szerződés kétségtelenül hallatla-
nul érdekes kapcsolatot létesít a két 
állam között, amely a svéd ipar 
egész termelésének 20 százalékát a 
kivitelnek kb 15 százalékát érinti, 
amelynek kapcsán a Szovjetunió 
hatalmas kölcsönben is részesül a 
svédek részéről. Amikor a tárgya-
lások nyilvánosságra kerültek, az 
Egyesült Államok kormánya jegyzé-
ket küldött Moszkvába és Sopronba, 
amelyben tiltakozott a szerződés 
megkötése ellen. A válaszjegyzék 
megállapította, hogy 

az USÁ-nak semmi alapja 
sincs ahhoz, hogy beleszól-
jon más két állam megál-

lapodásába. 
A fentiekből is látható, hogy a 

világ gazdaság alakulásának leg-
döntőbb kérdései még egyáltalán 
nem oldódtak meg és a végleges 
választ ezekre a kérdésekre a közel-
jövő fogja megadni. 

Belpolitikai helyzetkép 
A Kisgazdapárt két államtitkára 

Píeiffer Zoltán igazságügyi és Szol-
noki István kereskedelemügyi állam-
titkár lemondtak. A Kisgazdapárt 
egyidőben dr. Bencze Imrét kivánta 
az államtitkári székbe ültetni, az ő 
jelölése ellen azonban több kifogás 
hangzott el, mivel közös ügyvédi iro-
dát tartott fenn azzal a dr. Káldy 
Imrével, aki Imrédyt védte a népbi-
róság előtt. Ezért a Kisgazdapárt 
Bencze jelölésétől eltekintett. Lehet 
séges, hogy Dulin Jenő belügyi állam-
itkér kerül át az igazságügyminisz-

tériumból. 
A kereskedelmi államtitkárság be-

töltésére először Kószél Nándor neve 
került forgalomba. Ujabb értesülésünk 
szerint azonban a Kisgazdapárt öt 
elejtette. 

Csornoki Viktor a washingtoni kö-
vetség volt tanácsosa az összeférhe-
tetlenségi törvény megszavazása után 
lemondott állásáról és nemzetgyűlési 
mandátumát tartotta meg. Lehetsé 
ges, hogy a Pénzintézeti Központ 
elnöki tisztjére jelölik. 

A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom 
tudomására h o z z a a t. közönségnek, hogy a 

„Szilveszteri kabaré" 
cinifi 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 jegyek é r v é n y e s e i d 
Szerpentin-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 táncl 

Zavartalanul bonyolította le 
a szentesi posta az ünnepi 

forgalmat 
Az ünnepek alkalmával megnö-

vekszik a posta forgalma. Mindenki 
igyekszik hozzátartozójának, ismerő-
sének valami ajándékot, vagy ha ezt 
nem is, de legalább néhány jó szó-
ban karácsonyi és ájévi üdvözletét 
eljuttatni. A szentesi posta levélfor-
galma átlag napi 1000 levél. Ez a 
mennyiség a karácsonyi ünnepek al-
kalmával megduplázódott, s így a 
szentesi postások naponta 2000 le-
velet kézbesítettek ki a címzetteknek 
*A rsomagfojgalom az ünnepek alatt 
napi 150 darabra rúgott. A háború 
után most veze te be a posta a cso-

magok házhoz való kézbesítését. Ez 
igen jelentős haladás. 

A magyar posta — amint infor-
mátorunk mondotta — az egész vi-
lágon híres volt pontosságáról és 
megbízhatóságáról. Természetes, a 
háború az egész hálózatot összezúz-
ta és úgyszólván minden anyagi 
eszköz nélkül kellett újjáépíteni. Há-
la postásaink kitartó munkájának és 
áldozatvállalási készségének, ma már 
ott tarlunk, hogy nemcsak az ország 
viszonylatában, de világviszonylatban 
is elérjük a régi nívót. 

P postai és pénzügyi érték-
cikkek, sorsjegyek, s z i v a r 
éa cigaretta különlegességek állandóan kaphatók — a 

DOHÁNYNAGYÁRUDÁBAN 
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Tennivalónk 
a mezőgazdaság újjáépítése terén 

A mezőgazdasági termeléshez há-
rom tényező s/ükséges, ú. m. nap-
fény, növényi tápsó és víz! 

A napfény tekintetében igen ked-
vezők a viszonyok. Az Alföld több 
iénymennyiságet kap, mint például 
Szófia és így mindazok a növények, 
amelyek Bulgáriában teremnek, ná-
lunk még Kedvezőbb viszonyok 
mellett termelhetők. 

Legfontosabb a víz kérdése, mert 
itt a természettel kell szembeállnunk: 
mesterségesen pótolni a hiányokat 
és levezetni a káros felesleget. 

Ha hazánk csapadékviszonyait 50 
évre visszamenőleg vizsgáljuk, azt 
látjuk, hogy az évi átlag 600 mm., 
amely mennyiség még a kapások 
termelése szempontjából megfelelő 
lenne, ha a térben és időben egyen-
letesen elosztva hullanék le. Rétek 
és legelők, tehát szálastakarmány és 
végeredményben állattenyésztés szem-
pontjából azonban még így sem 
lenne elegendő, ehhez a mi alföldi 
klímánkon legalább 900 mm. kel-
lene. 

Nyáron, amikor a legnagyobb a 
hőség és a növényzetnek legnagyobb 
szüksége van a vizre, -a csapadék 
nem számottevő, sőt gyakran 2—3 
hónapig is gyakorlati szempontból 
semmi. 

Az átmenet a tél és tavasz közt 
igen hirtelen. A hóolvadás rendsze-
rint meleg tavaszi esővel indul meg 
és a hó pár nap alatt el is tűnik. 
Ezért a Magyarországon fakadó fo-
lyók — nem lévén gleccser vidé-
künk — árvizei igen gyorsan vo-
nulnak le és utánpótlás nem lévén, 
nyáron igen kisvizüek, szemben a 
Dunával, amely glccscrvidéken fa-
kad és ezért egészen az ősz beáll-
táig bővizű. 

A Tisza és a Duna árvizveszedel-
me ellen töltésekkel védekeztünk. 
Ezek, valamint a völgyek teknőalaku 
terepfelszín alakulata miatt a hirte-
len olvadás következtében keletkezett 
tavaszi belvizeknek nincs természe-
tes lefolyásuk a folyókba és csak 
szivattyúzással emelhetők át. Mint-
hogy pedig a belvízlevezető csator-
nák és szivattyútelepek nem megfe-
lelőek, tavasszal 1 — 1.5 millió hold 
kerül viz alá és még június-július-
ban is gyakran 6—800.000 holdat 
viz borít. Így hatalmas terület, amely 
legalább 50000 családnak adhama 
megélhetést, kiesik a termelésből az 
árviz miatt. 

Hazánk — különösen pedig az 
Alföld —, az éghajlati viszonyok 
szélsősége miatt, a jelen állapotok 
mellett többé-kevésbbé biztonságo-
san csak gabonatermelésre alkalmas. 

E téren pedig nem vehetjük fel a 
versenyt külfölddel. Közismert, már 
szinte elcsépelt tény, hogy mezőgaz-
dasági termelésünk csak akkor fize-
tődik ki, ha terményeinket itthon 
iparilag dolgozzuk fel, vagy 
tenyésztésre L 

— 100 pengővel kellett az árvízkáro-
sultak ínségének enyhítésére sietnie, 
az állam egyéb bevételeinek, mint 
az adóknál, ártéri járulékoknak stb. 
elengedésén felül. 

Az árvizek ezen szembeötlő kár-
tevései mellett további lappangó, de 
annál veszélyesebb károkat okoznak. 
Felemelik a talajvizet és ezáltal a 
talaj elsavanyodását idézik elő. 
Szemmel láthatók az árvizeket sze-
gélyező széles fehér sávok — ame-
lyek a szíksólerakodások — és a 
talaj elszikesedését jelzik. Ha idejé-
ben nem teszünk e téren megfelelő 
intézkedéseket, az összes árterületek 
rövid időn belül elszikesednek. A 
lecsapoló és árinentesítö társulatok 
nem képesek feladatukat ellátni. A 
csatornák szakszerűtlenek, elavultak, 
eliszaposodtak, a szivattyútelepek, 
berendezések és felszerelések ósdiak, 
üzemi költségük igen magas, telje-
sítményűk pedig elégtelen. Az árviz-
járulékok nem folynak be, mert az 
árvizek pusztításai- veszélyeztetik a 

gazdák boldogulását és fizetőképes-
ségét. így a társulatok csak folyto-
nos államsegéllyel tudják üzemüket 
fenntartani. Az államsegély nem ké-
pes produktív munkát eredményezni, 
mert az a kis Magyarországon mű-
ködő 70 társulat és ugyanannyi 
drága adminisztráció kezén szétfo-
lyik. A társulatokat meg kell szün-
tetni és az árvlzmentesitést államo-
sítani kell. Nem tartjuk logikusnak, 
hogy az állam 70 társulatot, ugyan-
annyi igazgatóságot, 300 mérnököt 
és 1500 alkalmazottat tartson el, 
amikor azok úgysem végeznek pro-
duktív munkát. Ha az állam adja a 
pénzt, akkor ö gazdálkodjék a saját 
pénzével. A földművelésügyi kor-
mányzat pedig vállalja a felelősséget 
a teljesítményért és a végzett mun-
ka eredményéért. Ez a kérdés egyéb-
ként műszaki szempontbót is csak 
egységes elvek és tervek alapján 
oldható meg. 

Ha azt a pénzt, amelyet az állam 
az utolsó 30 évben különböző címe-
ken e célra kiadott, vagy elengedett, 
produktív munkára használták volna 
fel, ez a probléma már rég gyöke-
resen megoldódott volna. 

Gács Lajos ay. államtitkár. 

82 embert állítanak 
a Népbíróság elé, 
300 tanút hallgatnak ki 
Mi van az orgoványi vádiratban ? 

Mint értesültünk a népügyészség 
elkészítette a vádiratot Héjjas Iván 
és társai bűnügyében. Történelmi 
visszapillantással indul a népügyész-
ség vádirata. Megállapítja, hogy 
1919-ben máról-holnapra szilettek 
karrieristák léha — henye dolgozni 
nemakarók kikiáltott nagyságosokká 
lettek ebben az országban. A nem-
zeti hadsereg ekkor lényegében mind-
össze két tiszti századból állt. Az 
egyiknek parancsnoka Prónai Pál 
huszárkapitány vo't, a másik Osz-
tenburg Moravek Oyula vadászszá-
zados. De a hadsereg tulajdonkép-
peni megszervezője Gömbös Gyula 
volt, aki igen jól ismerte a délszláv 
túlzók titkos harci szervezeteit, „a 
fekete kezet", valamint fedő szervét 
„Narodna Obranát". Ezek mintáján 
alakultak meg különböző különít-
mények. 

A vezetés szerepét Bibó Dénes 
hadnagy, gróf Sahn kapitány, So-
mogyvári Freiszberger kapitány, Sib-
rik főhadnagy és még sokan mások. 
A borzalmak központja Siófok volt, 
ahol százakat és százakat fogtak el 
és öldöstek rakásra. A francia meg-
szálló csapatok parancsnoka felhábo-
rodottan tiltakozott a terror ellen. 
Közölte a különítményes tisztekkel, 

¿[¡aj! I hogy vele gyűlik meg a bajuk, ha 
használjuk fcfés lehe- i m é 8 összedrótozott kezű öngyi! 

tőleg a tenyésztett és hizlalt állato-
kat és az azok melléktermékeit is 
(bőr, zsir, gyapjú, toll stb) iparilag 
feldolgozva hozzuk forgalomba. 

Láthatjuk tehát, hogy bármilyen 
kiutat keresünk mezőgazdaságunk 
jövedelmezőségének biztosítására, 
csak csöbörből-vödörbe jutunk 
mindaddig, amig a vízügyi problé-
mákat meg nem oldjuk. 

Legelső teendőnk az árvizek és 
belvizek elleni védekezés. Amíg ezt 
a feladatot meg nem oldjuk, rend-
szeres tengelésről, a termelés foly-
tonosságának biztosításáról szó sem 
lehet. Az előzőkben már emiitett 
nagy károkon felül az árvizek olyan 
nagy költhéget okoznak, hogy az 
államnak a közelmúltban évente 50 

kos hulláját megtalálják a Tiszában. 
A terror azonban tovább tartott. 

Sőt még jobban elvadult, amikor 
Héjjas Iván megkezdte működését. 

vetkező székhelyek, ahol napszámé-
soknak gazdáknak egész garmadáját 
mészárolták le. Kiskunfélegyházái 
Héjjas Iván, Vannai László és só-
sán mások voltak rendezői a rém-
uralomnak. A pusztamérgest puszta 
lakói szintén borzalommal emlékez-
nek vissza ezekre a napokra. Itt is 
Francia Kiss Mihály játszotta a ve-
zető szerepet. 

Százoldalas a vádirat 
A vádirat több, mint száz sűrű» 

gépelt oldalon sorolja fel a vádlot-
tak nevét, vezetőhelyen természete-
sen Héjjas Ivánnal, Bibó Dénessel, 
Francia Kiss Mihállyal Vannai Lász-
lóval — az utóbbinak igen nagy 
szerepe volt a nyilas mozgalomban 
is. — Sajnos a vezetők közül alig 
egy páran vannak a hatóság kezén. 
A „vezérek" nyugafra távozlak, il-
letve ismeretlen helyen tartózkodnak. 
81 ember ellen emelt vádat a nép-
ügyészség vádirata. Akik mint kis-

! királyok uralkodtak és büntetlenöi 
! gyilkolhattak a sokat szenvedett 
í magyar földön. 
| A vádlottak padjára kerül a ve-

zéreken kívül az alvezérek «így tö-
mege. A különítmények tagjai nagy-
részt letartóztatásban vannak de so-
kan a pestvármegyei rendőrfőkapi-

j tánysag osztályán, mint internáltak 
j vannak őrizetben. A vádlottak tulyo-
1 mó része egyébként 55—65 éves. 

sokan aktív tisztek voltak a felsza-
badulásig. A katonatiszteken kívül 
mérnök, ügyvéd, gyógyszerész, vál-
lalati tisztviselő, orvos, földbirtokos, 
köztisztviselői foglalkozásúak egé-
szítik ki a vádlottak listáját. 

Világfilmek 
a Barátság mozi műsorán 

Az évvégi műsor után a Barátság 
mozi igazgatósága hatalmas áldoza-
tokkal pompás műsort ad a szen-
tesi mozilátogató közönség számára. 
Raffles a francia kalandor film után 
ugyancsak francia film kerül mft-
sorra. Az egész világot bejárta Pi-
erre Blachar óriásfilmje: az „Eltévedt 
emberek". A szerelem, féltékenység, 
titokzatos gyilkosságok nagyszerű 
filmje valóban általános érdeklődésre 
tarthat számot. 

Utána a „Fiatal ördögök44 omft 
amerikai vígjátékot adja elő a Ba-
rátság mozi. öt fiatal gyermek bá-

| jos játék, az ifjúság kalanduros tör-
ténete, csupa szív és csupa derű, 

Héjj3S Kecskeméten rendezte be fő-
hadiszállását. Ellenforradalmi tiszt-
társaival, különítményével, tisztoga-
tási jelszóval, a románok kivonulása 
után rémuralmat teremtett. 

Az emigráció és a belső ellenzék 
tiltakozása eredménytelen maradt. 
Végül is valamit tenni kellett, az 
akkori belügy és igazságügyi kor-
mányzat néhány letartóztatást esz-
közölt ugyan, de a vérengzés to-
vább folyt. 

A fasiszta barbarizmus előhírnökei 
Héjjas és társai voltak, szögezi le a 
vádirat. Majd nagy részletességgel 
foglalkozik Héjjas Ivánnak és kü-
lönítményének Kecskeméten elköve-
tett gyilkosságaival. Névszerint fel-
sorolja az áldozatok százait, akiknek ! ami ebben a filmben jelentkezik, 
névsora egész oldalakat tölt ki a ! „Nem vagyunk egyedül44 cimű 
vádiratban. Majd beszámol a vádirat j film az általánosan ismert .Érik a 
a kiskunhalasi rémségekről. A kecs- j gyümölcs44 testvérfilmje. Pompás 

amerikai filmalkotás. A hét végén 
reprízhen kerül színre a „Mária 
nővér", ez az örökszépségű magyar 
filmalkotás. A magvar filmjátszás 
kedvencei Szörényi Eva és a világ 
hirü opeéaénekes Svéd Sándor ját-
szanak benne. 

keméti kiskirály (francia Kiss Mi 
taály) véres uralmáról. Ö és baráti 
köre állandóan munkában voltak, 
embereknek százait kergették a ha-
lálba. A hullákat pedig egy tanya 
istálójában halmozták fel s' amikor 
az megtelt, az istálómögött úgyne-
vezett „báró pártja részen44 elföldelték. 
Külön fejezetek foglalkoznak a sza- i 
badszállási, az orgoványi vérengzé- ' 
sekkel, ahol az ' Ébredő Magyarok ! 
Egyesületének gyűlése indította el a í 
terror hullámot. Majd foglalkozik a ' 
nagykőrösi rémségekkel is. 

Fülöp>zállás, Kunszentmiklós, Kis- 1 
kunhalas, Szalkaszentmárton a kö-

Január 5_7- ig . Az idény nagy f i lmje. 2 napig. 

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

Cigányháború 
Pénteken a berekháti cigánytele-

pen hatalmas verekedés tört ki a 
cigányok között. A verekedés aé-
rütjeit, névszerint idős Berki József, 
ifj. Berki József és Pulya Ilona be-
rekháti lakosokat kórházba szállí-
tották. A rendőrség nyomozást in-
dított a verekedési ügy kátterének 
kibogozására. További részleteket 
lapunk s/erdai számában közlünk 

Rendőrségi hir 
A szentesi gazdasági rendőrség a 

tiszai örségen lekapcsolta Jakab Já-
nosné budapesti lakost, aki enge-
dély nélkül akart szállítani négy és 
félmázsa vöröshagymát és egymázsa 
fokhagymát. Az eljárás megindul*. 



Ma január 5. Hóm kai. Jéeus azt. n., 
crotestáns Simon. 

Vízállásjelentés: Tisza 4-én 138. Kurca 

Hőmérséklet. — 8 lok. 
Időjárásjelentés • Élénkebb szél, kiadó* 

fcnvazás. A hőmérséklet süllyed. 
Ogyeletes gyógyszertárak • Jtnuár 4— 

ÍÍM* lile 

— Lapunk legközelebbi száma 
Vízkereszt ünnepe miatt szerdán 
reggel a rendes időben jelenik 
a e g . 

— A belügyminiszter intézke 
aésére a nagyobb rendőrkapitánysá-
gokon rádióvevő állomásokat állíta-
nak fel, amelyek azt a célt szolgál-
ják, hogy azonnal továbbítsák a kö-
rözési rendelkezéseket. 

— MÁV nyudgijasok figyelem! 

folyó hó 7-én kedden d. u. 3 óra-
kor a Vasutas Otthon helyiségében 
tedkivüli fontosságú nyugdíjas gyű-
lést tartunk. Mindenki saját érde-
kében jelenjen meg. Vezetőség. 

— Az iparos nőegylet folyó hó 
ft~án d. u. 3 órakor választmányi 
ilést tart az otthonban. Az ügy 
fontosságára való tekintettel pontos 
megjelenést kérek. Egyben tudatom 
hogy e hó 12-én tea-délutánt ren 
dezünk, melyre mindenkit szeretettel 
várunk. Elnök. 

— A Kereskedelmi Alkalma-
zottak Szakszervezete f. hó 12-én 
délelőtt 10 órakor tartja tisztújító 
gyűlését, melyen Mészáros József 
ICtitkár is megjelenik. A tagok pon-
té* megjelenését kéri a vezetőség. 

— Iskolai értesítés: az összes 
református iskolákban a tanítás f. évi 
január hó 6 án hétköznap megkez-
dődik. 

— Értesítjük az érdekelt szülő-
iét, hogy a szentesi áll. nép-és ált. 
iskolákban a tanítás f. évi január 
fcö 27-én kezdődik. 

— Meghívó. A földmunkások f. 
*o 5-én, vasárnap este 7 órai kez-
dettel balat rendeznek a volt kaszinó 
»agytermében, melyre a mulatni vá-
gyó közönséget ezúton hívja meg a 
Rendezőség. 

— A bőripari munkások szö-
vetkezete felhívja mindazokat a szer-
vezett munkásokat, akik a Bőripari 
Munkások Termelő és Értékesítő 
Szövetkezetének tagjai és részjegyet 
írattak, vagy íratni akarnak, 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 részjegy ára 10 fo-
rint, beiratás 1 forint. Minden 
szervezett munkás beléphet, s tagja 
tehet a szövetkezetnek. 

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

— Felhívás. Az Ujbirtokosok és 
Pöldhözjuttatottak Országos Szövet-
sége szentesi csoportja január hó 5-
én, vasárnap délelőtt 9 órai kezdet-
tel a volt 48 as körben (Sáfrán M. 
ii.) megyei gyűlést tart. A megyei 
gyűlésen lesz megválasztva a me-
gyei választmány és a megyei 
UFOSz vezetősége. Felhívunk min-
den földhözjuttatottat, hogy pontos 
időben jelenjen meg. Előadó Buda-
pestről jön. Vezetőség. 

— Értesítem a menhelyi gyer-
mekek nevdőszüleit, hogy a tartás-
dijak újból negyedévenként utalvá-
•yoztatnak. Telepfelügyelőnő. 

— Fodrász gyűlés lesz hétfőn 
ú u. 3 órat kezdettel az Ipartestü-
letben, a fodrászipar szétválasztása 
igyében. 

HANGYA • gazdiké 
a termelőké 
a dolgozóké 

I 
adja el termékeit a Hangyának 

s z ö v e t k e z e t i értékesítésre I 

Hangya Szövetkezeti Értékesítő Telepe és Hűtőháza 

Szentes, Sopronl-u. 3. Te le fon 91 

Hangya Szövetkezet Gyüjtötelepe 

Orosháza« Bajnok-u. 2. Telefon 178. 

átvesz minden mennyiségben és legjobb árban 

baromfit, tojást, löttuadat 
P a c o k o n is m e g t a l á l m i n k e t ! V a d á s z t á r s u l a t o k Is k é r j e n e k t ö l t é n y t I 

Gyermekeink nevelőiért 
A magyar vallás- és közoktatás-

ügyi minisztérium kiadásában meg-
jelenő „Köznevelésiben olvassuk, 
hogy a pedagógusok szakszerveze-
tének országos központja tarisznyát 
akasztott a nyakába és felkereste az 
üzemeket, gyárakat és vállalatokat, 
hogy alamizsnát kérjen a pedagógus 
nyomorának enyhítésére. Kopottru-
háju diákok gyfijtőiveket hordtak. 
Csak néhány fillért tanítóinknak és 
tanárainknak — mondották. Nos, 
heurékázhatnak a pedagógusok ? 
Végre megmozdult a társadalom az 
ő erdekükben is. Megindult egy 
gyűjtés. Eredménye, mint a peda-
gógus szakszervezet főtitkára mon-
dotta százezer forint is lehet Az 
emberek ezúttal nem közömbösen, 
hanem megdöbbenve és keserű 
szájízzel adták obulusaikat. Hová 
jutottunk ? 

Gyermekek nevelőiért a társa-
dalomnak kell kinyitni erszényét, 
mert a munkájukért kapott iltet-
mé.iyből csak nyomorogni tudnak? 
Most gyűjtöttek, s ha eredménnyel 
végződött is ez a gyújté?, csak azt 
bizonyítja, hogy a társadalom is 
látja és méltánytalannak tartja a 
pedagógusok nyomasztó helyzetét. 
Segíteni akar azokon akire bizalom-

j mai bizta gyermekei demokratikus 
' nevelését. Pillanatnyilag apró segit-
' séget adhat a már végső Ínségben 
j lévőknek, de a gyűjtés megismét-
í iődése már szégyen lenne. Nem a 

pedagógus társadalomra, hanem a 
magyar népre, mely gyermekei ne-
velőjének nem tud, vagy nem akar 
emberi megélhetést biztosítani. És 
szégyen lenne mindazokra, akik a 
májusi naggyűlések alkalmával tel-
jes bizalmat és megbecsülést sza-
vaztak a pedagógusoknak. De meg-
ígérték az» is, hogy jogos követe-
léseiket a stabilizáció után teljesí-
teni fogják. Ez máig is késik. Pe-
dig azt az Ígérgetők is jól tudják, 
hogy a tanárok és tanítók nem ado-
mányt, hanem igazságos és méltá-
nyos fizetésrendezést kérnek. 

Annak hivatalos és kézzelfogható 
elismérését, hogy ők is megérdem-
lik azt az illetményt, amit például 
újjáépítési érdemeikért a vasutasok 
megkaptak. De ennek eléréséhez az 
is kell, hogy a szakszervezet nem-
csak hirdesse. hogy egy fokkal ma-
gasabb fizetést és nevelői pótlékot 
követel tagjainak. Harcolni is kell 
érte. Harcolni kell ugy, ahogy jo-
gai érvényesítéséért a szakmunká-
sok harcolnak. Ezzel nem lehet so-
káig várni akkor, amikor 35 ezer 
pedagógus közül 25 ezer havi 159 
forint éhbérből tengődik. Tehát nem 

k megoldás semmiféle gyűjtés. Leg-
' feljebb a helyzet tisztázásának el-

odázását szolgálja. S amit még el 
kell mondani, mert megfontolandó 
a jövőre nézve: Olyan lesz a de-
mokratikus Magyarország népe, ami-
lyen most az ifjúságot nevelő tár-
sadalom. Ugy adta a társadalom 
filléreit gyermekei nevelőjének, hogy 
amikor erszényébe nyúlt mozdulata 
tiltakozás is volt. Soha többé ilyen 
gyűjtést gyermekeink nevelőjének. 

Miért kellett gyűjteni? Tanárok, 
tanítók nem jutottak el munkahe-
lyükre: leszakadt róluk a cipő, nem 
volt nadrágjuk. Nagy családos ne-
velök szappan nélkül nem tudtak 
mosni... Kisgyermekes szülök egy 
darab fa, egy szem szén nélkül 
néztek a tél elé... Kellett-e gyűjteni? 

Feleljen az olvasó. 
Ugyancsak a Köznevelésben ol-

vassuk, hogy nagy lendülettel indult 
meg a tanoncoithonoka létesítése, 
amit a munkáspártok ifjúsági szer-
vezetei visznek előre. A szegedi 
SzIM tanoncotthonában januárban 
már 50 tanonc lakik. 

Az, hogy a tanoncotthonok hiá-
nya sok ezer munkásifju életét ne-
hezíti meg indította arra a magyar 
ifjúság országos tanácsát, hogy 
megalakítsa a Tanonc és Ifjumunkás 
Otthont Építő mozgalmat. Ennek 
fővédnöke Tildy Zoltán. November 
24-től december l-ig tanonc hét 
volt, ennek keretében a budapesti 
ifjúsági szervezetek és a vidéki 
Nemzeti Bizottságok országos gyűj-
tést rendeztek az ifjumunkás és ta-
noncotthonok felépítésének támo-
gatására. 

Amikor ezeket a sorokat olvassuk, 
eszünkbejut, hogy Szentesen még 
csak terv a tanoncotthon. Vájjon 
nálunk rendeztek-e gyűjtést az ifju-
munkás és tanoncotthon felépítésé-
nek támogatására. Nem...' De a 
gyűjtést nem is helyeseljük. Azt 
azonban megállapithatjuk, hogy 
Szentesen az a latszat, mintha a 
tanoncokkal senki sem törődne A 
felszabadulás után több, mint két 
évvel még mindig ott tartunk, hogy 
még ez év decemberében is jéghi-
deg teremben kellett a tanoncoknak 
tanulniok, mert nem volt kályhacső 
a teremben, nem volt tüzelő. Pedig 
két teremben meg lehetett volna 
oldani a fűtést. Volt gyűjtés tüze-
lőre, gyűlt össze pénz, fa. Mind-
ebből a tanonciskola nem kapott 
semmit. Miért ? Ezt érdemlik a le-
rongyolódott, hideg műhelyben dol-
gozón-élkülözö tanoncok, a jövendő 
iparosai ? 

Reméljük, hogy az 1947, év ja-
nuárjában már kályhacsövei felsze-
relt, meleg tanterem várhatja a ta-
noncokat. Tegyék meg értük az 
illetékesek, mert megérdemlik. 

SZENTESI LAP 1947. jan. 8. 5 

Budapest I. január 5. 
7: Reggeli zene. Hanglemezek. 

8.20: Szórakoztató zene. 9: Orgft-
nazene. 9.30: Református vallásos 
félóra a stúdióban. 10: Katolikus 
egyházi ének és szentbeszéd a 
Belvárosi templomból. 11: Villám-
híradó. 11.20. Kamarazene. 12.15: 
Anyák öt perce. 12.20: Bach: Ti-
zennegyedik kantátája. 13: Dante: 
Az isteni színjáték. 13.30: Radics 
Gábor jazz-együttese, Gorodi Gol-
tein Antal énekel. 14: Hírek. 14.10: 
Mű vészlemezek. 15. Mese a gazdag 
költőről és a szegény költőről. 15.20: 
Magyar nótaverseny. 17.10: Eugene 
Labich: Nászutazás. 17.50: Franek 
C.: Szimfonikus variációk. Hangle-
mez. 18.10: Török Sándor beszélge-
tése Kolozsvári Grandpiere Emillel: 
18.30: „Salome" Tragédia 1 felv. 
20 20: A hivatalok packázásai. 21: 
A Rádió hangja. 21.30: Demokrácia 
és népnevelés. 22.20: Mit hallunk 
holnap ? 22.30: Francia zenekari 
művek. Hanglemezek. 23.30: Rácz 
György lemezantikváriuma. 

Január 6. 
7: Reggeli zene. Hanglemezek 

8: Hirek. 8 20: Orgonazene. 9: 
Evangélikus istentisztelet. 10: R6-
mai katolikus egyházi ének ét 
szentbeszéd a Jézus Szive templom-
ból. 11: Budai képeslap. 11.10: A 
Jancsin-vonósnégyes játszik. 12.15. 
Roósz Emil szalonzenekara játszik. 
12.45: Edgár Allan: Tébolyult la-
koma. 13.15: Daloló, mosolygó, 
békebeli béke. 14.10: Művészleme-
zek. 15: Most mérget hajt a rét. 
Apollinaire-versek. 15.20: Hang-
szerszólók. Hanglemezek. 16: Be-
tyárvilág a magyar nótában. 17.10: 
Veres Péterrel beszél 20 éves. írói 
évfordulóján a rádió munkatársa. 
17.25: Rossini: Semiramís-nyitány. 
17.45: Hangos híradó 18. Karády 
Katalin énekel. 18.30: Kelényi 
György 30 tagu szimfonikus zene-
kara. 19.30: Munkáso^ és parasztok. 
Rádióanként. 19.50: Lucienne Boyer 
énekel. Hanglemezek. 20.20; Ma-
gyar muzsika. 21.20: Behozatalunk 
és nyersanyagellátásunk. 21 35: Siess, 
adj, segits. Az akció láthatatlan 
báljának háziasszonyaival beszélget 
a rádió munkatársa. 22 25: Balett-
zene. Hanglemezek. 23: Részletek 
Verdy: A végzet hatalma és Ernani 
c. dalmüveiből. 

Eladó házak és földek 
Szürszabó N. Imre utcában gaz 
dálkodónak nagyon alkalmas ház, 

ára 16.000 forint. 
IV. Nagyörvény utca 14 sz. ház 

ára 15.000 forint. * 
Tóth József utcában emeletes ház 

ára 80.000 forint. 
Kistöken dr Reis féle földből 16 

hold a szőlők alatt. 
Kistökén a Gera-féle földből 3 

kishold. 
Derekegyházi osztott földböl egy 

parcella. 
Feltételek megtudhatók irodámban 

Péter Ernő 

Rendes leányt háztartásba fel-
vennék. Ady Endre-utca 38. 

Rákóczi-u. 60 sz. ház — 1947 
február 1-töl elfoglalható lakás, mű-
hely és iparteleppel — igen kedvező 
fizetéssel sürgősen eladó. Értekezni 
Rásóczi-utca 30 sz. d. u. 2 - 3 . 

Zongorát bérelek. Kossuth-utca 
13 a szam. 

Másfél háló és különféle hass-
nált bútorok eladók Apponyi-tér 
23 szám. 
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— Orvosok szakszervezete ked-
den délután 5 órakor az OT1 fő-
orvosi hivatalában tagértekezletet 
tart Tárgy: kereseti, jövedelemadó 
«gyek megtárgyalása. 

Párthírek 
A Szociáldemokrata Párt nő-

szervezete f. hó 7-én, kedden este 
6 órakor a pártszékházban pártestet 
tart. Előadó: dr. Mihajlovits Lehel. 

Szerdán délután 5 órakor a vá-
rosházi frakció részére pártnap. 
Előadó : Sima László. 

Szerdán délután 7 órakor vitaest 
a Pártszékházban. Vitavezetö Szőke 
Ferenc elvtárs. 

Szakszervezeti hírek 
A Szakszervezeti Titkárság a ház-

tartási alkalmazottak szakszervezeté-
nek vezetőségével egyetértésben fel-
hívja az összes háztartási alkalma-
zottakat, hogy f. hó 7-én, kedden 
délután 4 órakor a Szakszervezeti 
Székház, emelet 8. számú helyi-
ségében szakszervezeti értekezletet 
tart, melyre minden háztartási alkal-
mazottat meghiv és függetlenül attól, 
hogy jelenleg tagja-e a háztartási 
alkalmazottak szakszervezetének vagy 
nem, feltétlen megjelenést kér. 

A megbeszélés tárgya a háztartási 
alkalmazottakra vonatkozó uj kollek-
tív szerződés ismertetése és vele kap-
csolatos további megbeszélések. 

A Szakszervezeti Titkárság nyo-
matékosan felhívja mindazon munka-
adók figyelmét, akik háztartási al-
kalmazottakat tartanak, hogy alkal-
mazottaikat ne iparkodjanak megaka-
dályozni abban, hogy a szakszerve-
zeti értekezleteken megjelenjenek, 
mert az a munkaadó, aki alkalma-
zottját befolyásolja, elbocsájtással fe-
nyegeti azért, mert időnként megje-
lenik a szakszervezeti gyűlésen, az 
a demokrácia ellensége és a szak-
szervezetek megtalálják a módját an-
nak, hogy hogyan kell eljárni velük 
szemben. 

A Szakszervezeti Titkárság kéri a 
háztartási alkalmazottakat, hogy a 
fentebb jelzett időben mennél na-
gyobb számmal jelenjenek meg a 
gyűlésen. 

Felhívás 
a gimnázium tanulóihoz 

Tudomására hozom tanulóinknak, 
hogy a tanítás megke désének idő-
pontját, a tüzelőanyag beszerzésének 
nehézségei miatt, csak későbbi idő-
pontban fogom közölni a helyi újsá-
gok és az intézet hirdetőtáblája útján. 
Figyeljék a január 19-i újságokat. 

Igazgató 

Nyilatkozat 
Ujj Sándor (II. Jókai-u. 2 sz.) bevá-
sárló magfárok 1946 november végén 
engedélyünk nélkü< Szentesről több-
héire eltávozván, Szövetkezetünk-
től megvált — Esetleges megálla-
podásai csak cégszerű aláírással (két 
igazgatósági tag aláírása és cégbé-
lyegzője) kötik a szövetkezetet. 

Szentes, 1946 december 31. 
Szentesi Általános Fogyasztási-, 

Beszerző , Termelő-, 
és Értékesítő Szövetkezet. 

FösEerkeaitö i Sima László. 
Felelős srerkesztő: Szőke Fercac . 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a • B a r á t s á g ' nyomd« kft. 

pelei«« nyomdavesefcV C s a r s a s L tmra 

Az Ipartestület jegyzői hivatala ér-
tesiti a kőműves és ácsiparosokat 
és segédeket, hogy részükre í. év 
január 7-én továbbképző tanfolyam 
nyilik. A kőművesek részére „statika, 
vasbeton, kő és faszerkezet", — az 
ácsok részére : elemi statika, egyszerű 
szerkezetek számítása, tartó oszlopok, 
vasbeton zsaluzás stb. A tanfolyam 
kb. 4—5 hétig tart, a tandíj: 50 Ft. 
Előadó: Vass Endre épitész, építő-
mester. Jelentkezni lehet az ipt. jegy-
zői hivatalban is. 

Az ipt. jegyzői hivatala felhívja a 
kovács, lakatos iparosokat, hogy ré-
szükre 150 métermázsa kovács-koksz 
érkezett. Az elosztás szerint a koksz 
átvehető Krausz testvérek fatelepén 
(Klauzál u.) legkésőbb jan. 9-ig. Aki 
ezen idő alatt nem veszi ki a részére 
biztosított mennyiséget, az ugy te-
kintetik, mint aki lemondott arról és 
további igínyt erre a kiutalásra nem 
tarthat. Úgyszintén kérjük az iparo-
sokat, hogy a Traj fakereskedőnél 
levő kiutalt koksz mennyiséget is 
mielőbb váltsák ki, mert a kereskedő 
nem tarthatja azt tovább. 

Az ipt. elnöksége felhívja az össz-
iparosság és Szentes város közönsé-
gének figyelmét arra, hogy a szoba-
festő és mázoló szakosztály, a szoba-
festő segédekkel karöltve f. év jan. 
6-én az Ipartestület nagytermének 
kifestési alap javára, nagyszabású 
„táncos tea-estet" rendez műsorral 
egybekötve. A műsoron szenzációs 
„DIVATBEMUTATÓ- is lesz, élő 
modeleken mutatja be a nőiszabó 
szakosztály Kornea József irányítása 
mellett legújabb kreációjukat. Közre-
működik a férfiszabó és fodrász szak-
osztály is legújabb dlvatfrizurákkal. 
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, 
hogy az est az Ipartestületnél pon-
tosan 7 órakor kezdődik, tekintettel 
a divatbemutató nagy anyagára. Je-
gyek kaphatók az ipt. jegyzői hiva-
talban, a Ciklámen virágüzletben 
Kossuth u., Izsák festéküzletben, 

Hirdetmény. 
A termelési bizottság felhívja azon 

gazdákat, akik tavaszi árpa, zab, 
kukorica és burgonyaszaporító ter-
melést akarnak folytatni, 1947. évi 
január hó 10 napjáig a termelési 
bizottságnál, városháza 22 számú 
helyiségében jelenjenek meg. 
4 Polgármester 

Hirdetmény 
Felhívom azokat a gazdákat, akik 

magvak (borsó és egyéb hüvelyesek, 
zöldség, virágmagvak, fümagvak) 
termelésével foglalkoznak, h >gy a 
Magyar Magtermelök Országos Szö-
vetségének megalakítása végett folyó 
évi január hó 6 napján dé előtt 10 
órakor a városháza 42. számú szo 
bajában saját érdekükben feltétlenül 
jele jenek meg. Az értekezleten más 
rendkívül fontos ügyek is tárgyalás-
ra kerülnek. 
6 Polgármester 

Józsa cipészmesternél és vasárnap 
a pénztárnál. Aki jól akar szórakozni 
hajnali 4 óráig és jótékonyságot is 
óhajt gyakorolni, feltétlen jöjjön el 
ez alkalomra, nem fogja megbánni. 

Az ipartestület elnöksége felhivja 
az összes szakosztályok figyelmét, 
hogy az Ip. M. rendelete értelmében 
ez évben teljes tisztújítást kell tar-
tani ugy a szakosztályoknak, mint 
magának az Ipartestületnek. Minden 
tisztújítás az 1932. évi VIII. tc. alap-
ján történik és 3 évre szól. Kérjük 
a szakosztályok január 20-ig jelent-
sék, hogy tisztújító közgyűlésükön 
mely tisztikart választották meg* Az 
ipartestület tisztújító közgyűlése febr. 
25-én lesz megtartva. 

Az Ipartestület vezetősége kéri az 
összes szakosztályokat, annak minden 
tagját, hogy az Ipartestület nagyter-
mének, valamint összes termeinek 
kifestési alapjának javára kiadott 
gyűjtő-iveken mindenki járuljon hozzá 
ez alaphoz, mert minden iparosnak 
érdeke, hogy székházunk méltó le 
gyen ezer iparos hírnevéhez. A szo-
bafestő szakosztály és szobafestő se-
gédekből megalakult tanfolyam jan. 
20-án kezdi meg a nagyterem festé-
sét, melynek m e s t e r i irányítását : 
Predmerszky Béla budapesti és Mol-
nár Mihály szegedi iparművészek ve-
zetik. Segitse mindenki ezen jószán-
déku törekvésében az Ipartestületet 
és ne legyen senki, aki a maga ado-
mányát le nem adja a szakosztályá-
nál kiadott gyüjtőivre. 

Az ipartestület vezetősége kéri az 
iparossagot, hogy mult évi tagsági 
diját mindenki rendezze, mert az 
Ipartestület csak ugy tudja az admi-
nisztrációt ellátni, kötelességét, az 
iparosság érdekeit képviselni, ha a 
tagok is teljesitik ezirányu kötelezett-
ségüket. Addig is, amig az idei köz-
gyűlés az ezévi tagdijakat megálla-
pítja, előleget szivesen elfogad a 
pénztári hivatal. 

Pályázati hirdetmény 
Az 5000-1946 M. E. sz. rendelet 

végrehajtása során megüresedett 
szegődményes városi gyepmesteri ál-
lás betöltésére pályázatot hirdetek és 
felhívom azon pályázni szándékozó-
kat, akik ezen mu; kakör ellátásá-
hoz megfelelő felszereléssel éendel-
keznek, hogy szakképzettségüket ed 
digi működésűket igazoló szolgálati, 
illetőleg működési bizonyítvánnyal 
valam-nt rendőrhatósági erkölcsi bi-
zonyítvánnyal felszerelt kérvényüket 
1947. január 15. napján deli 12 
óráig nyújtsák be hivatalomhoz. 

Az alkalmazas szegődményes jel-
legű, javadalmazása a XV. fiz. oszt. 
3 fokoza»ának megfelelő havi díja-
zás, v lam.nl természetbeni lakás. 

Polgármeser 
Gyógydauer, hajfestés, szőkítés, 

Hsördngú munka garanciával Zsem 
bánál, Teleki Pál-u 25. 1134 

Eladó 1 db ágybetét és egy 4 
méteres létra Deák F. u. 73. 

Hirdetmény 
Felhívom az összes iparosokat é* 

kereskedőket, valamint mindazokat, 
akik érvényes iparjogositvánnyal 
rendelkeznek (ha iparuk szünetel 
is), hogy az alant felsorolt időpont-
ban saját érdekükben feltétlen je-
lehjenek meg a városháza 45 száma 
helyiségében a háborús események 
következtében hiányossá vált adatok 
pótlása és nyilvántartó lapok kiál-
lítása végett. Iparjogositványát min-
denki hozza magával, valamint szü-
letési évét és anyja nevét igazol-
nia kell. A jelentkezés megbízottal 
is eszközölhető (pl. deportáltak, ha-
difoglyok esetében), de csak a meg-
állapított időrendben. A meg nem 
jelenők iparát hivatalból hatálytala-
nítom és azt csak uj jogosítvány 
esetén gyakorolhatják. 

Figyelmeztetem az érdekelteket 
hogy a jövőben az ipar álladékában 
történt változásokat minden esetben 
és haladéktalanul jelentsék be, mert 
a mulasztás kihágási eljárást ered-
ményez. 

A jelentkezés sorrendje: 
Folyó év január 13 án de. 8—12 

óráig, akik 1910 december 31 előtt, 
fulyó év január I3-án du. 2—6 

óráig, akik 1911 január 1 tői 1918 
december 31-ig, 

folyó év január 14 én de. 8—12 
óráig, akik 1919—1920 években, 

folyó év január 14 én du. 2—1> 
óráig, akik 1921 — 1922 években, 

folyó év január 15-én de. 8—12 
óráig, akik 1923—24—25 években 

folyó év január í5-én du. 2—6 
óráig, akik 1926—1927 években, 

folyó év január 16 án de. 8—12 
óráig, akik 1928—1929 években, 

folyó év január 16 án du. 2—6 
óráig, akik 1930—31-32 években, 

folyó év január 17-én de. 8—12 
óráig, akik 1 9 3 3 - 3 4 - 3 5 években, 

folyó év január 17-én du 2—6 
óráig, akik 1936-37—38 évékben, 

folyó év január 18-án de. 8—12 
óráig, akik 1939-40—41 években, 

folyó év január 18 án du. 2—6 
óráig, akik 1 9 4 2 - 4 3 - 4 4 években, 

folyó év január 21-én de. 8—12 
óráig, akik 1945—1946 években 
nyertek iparj'gosnványt. A meghir-
detett hivatalos órákat pontosan be-
tartjuk. 
11 Polgármester 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Csongrád 

vármegye alispánja az érdekeltek 
meghallgatása után Szentes megyei 
város terüleién a nyiltárusítási üzle-
tek vasá'napi és Szent István-napi 
kőtelező zárvatartását rendelte el, to-
vábbi intézkedésig. Ennek alapján a 
nyiltárusítási üzleteket vasárnap és 
Szent István napján egész napon át 
zárva kell tartani. Ezen teljes va-
sárnapi munkaszünet azonban nem 
vonatkozik a mészáros és hentes-
iparra. fodrász iparra, virágkereske-
dé>ekre, továbbá a kizárólag cuko-
kát árusító üzletekre.* 
5 Pogármester 

S P O R T 
A Szentesi Munkás Torna Egylet 

folyó hó 10-én délután 4 órakor az 
Ipartestületben rendkívüli közgyűlést 
tart. — Tárgy : alapszabalykészités. 

A Szentesi Munkás Torna Egylet 
folyó hó 12-én, vasárnap délelőtt 10 
órai kezdettel az Ipartestületben tiszt-
újító közgyűlést tart. Határozatképte-
lenség esetén a közgyűlést ugyanott 
1947. évi január hő 19 én délelőtt 9 
órai kezdettel megtartjuk a jelenlevő 
tagok számára tekintet nélkül. 

Uj ládás morzsoló és egy jó-
állpotban lévő fekete kosz üm el-
adó. Ady Endre utca 1 sz. alatt. 

Tégla « . ú t . l á s n é l k ü l , -

t e t ő c s e r é p k iutalásra, 

c e m e n t c s ö v e k 
m i n d e n m é r e t b e n korlátozás 
nélkül kaphatók a 

Zsoldos-telepen 




