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SZENTESI LAP

Megjelenik bétfő kivételével
a f e d e n aap a regfeli órákban.

Kultúrkérdéseink

Keretes- éa apréhirdetések irata
bás szerint.
TELEFONI 3W ai.

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

'Augusztus 24-én vagy 31-én

v á l a s z t az ország

Ebben a cikkben a szentesi iskoláztatás kérdésével kapcsolatban a
helyi kultúrkérdésekhez akarunk szólani. Szükséges ez a megszólalás,
mert a ma viszonyai között nincsen
A szombat délelőtti pártközi érfontosabb dolog az iskolánál s egy
tekezlet megegyezett a választójogi
város értékének
meghatározásánál
törvényjavaslat ügyében, amint azt
legelső sorban azt nézik, hogy az
tegnapi számunkban közöltük. A váillető város hogyan áll a kultárával.
lasztójogi korhatár 20 év marad. KiHa azt nézzük, hogy mekkora nála
zárják a választójogból a NÉP és a
az irni-olvasni tudók
százaléka,
MÉP volt képviselőit, képviselőjelöltmeg lehetünk elégedve, mert ma is
1 jeit és vezetőit. Ezek szerint Sulyok
az élen haladók között vagyunk, Dezső, Drózdy Győző és még né
aminthogy ezen a téren az első he- hány képviselő nem indulhat a vályet mindig mi foglaltuk el. Ez lasztáson. A töredékszavazatokat úgy
azonban nem minden. Ha bizonyíték
is amellett, hogy elegendő az alsófoku iskolánk, tehát a művelődés
alapjait megszerezheti lakosságunk,
nem jelenti azt, hogy ezzel ki van
egyenlítve kultúrkérdéseink számlája.
Ha meg akarunk maradni emellett a
kereskedelemből vett
hasonlatunk
mellett, ez csak annyit jelent, mint
amikor valaki a meglehetősen magas
A
Magyar-Szovjet
Művelődési
számlájára á contó fizet valamelyes
Társaság a Petőfi emlékünnep alösszeget, de korántsem azt, amit elkalmából díszelőadással kivánja megvárnak tőle.
ünnepelni a magyar nép halhatatlan
Iskoláztatásunk
átállítása
most lánglelkü költőjének emlékét julius
van folyamatban Az általános iskola hó 27-én este 8 órakor a Tóth
egészen uj feladatok elé állítja is- József s/inházban, amikor is díszkolafenntartóinkat és sajnosan keli előadás keretében előadja Hunyady
megállapítanunk, hogy ebben a kér- j Sándor kiváló irónk nagysikerű vígdésben nem kielégítő a helyzet. El- játékát : Bors Istvánt. Erre az alkatekintve attól, hogy .anyai iskoláink- lomra sikerült a Társaságnak megnál sehogysem állunk az általános nyerni vendégül Nagy István főváiskolával, nem látjuk biztosítva az rosi kiváló szinmüvészt, aki a címáltalános iskola V—VIII. osztátyában szerepet fogja eljátszani és aki ezena rendszeres tanítást a város küiső ! kivül Petőfi verseket fog szavalni.
részein, mondjuk a külvárosi viszonylatban. Bent megvan a gimnázium,
a két polgári iskola, itt van a két
nagy egyház központi iskolája. Hiszen azt mondhatjuk meg van oldva
a dolog, öt iskola áll rendelkezésre,
hogy fölvegye a tanulódat, de ez
csupán látszat, mert tulajdonképpen
Gáncsolásnak minősíthetjük egyecsak a gimnázium és a polgári le- sek nehezen
burkolt
törekvését,
ányiskola épülete jöhet számításba, mellyel minden, áron meg akarják
mert a polgári fiúiskolának csak akadályozni a szeptemberi szente»i
kényszerelhelyezése van s a két ipari- és mezőgazdasági kiállítás és
egyház iskoláit csak hatosztályos is- vásár megrendezését.
kolának építették meg.
Miről is van szó tulajdonképpen?
A haladó élet uj és uj követelmé- Arról, hogy Szentes dolgozói megnyekkel áll elő. A mezőgazdasági mutassák, bebizonyítsák a legelsők
város Szentesnek van ugyan téli között az egész ország előtt egy kigazdasági iskolája, amelyről azon- állítás és vásár keretében, hogy a
ban sajnosan állapithatjuk meg, hogy háború idézte nehézségek ellenére
egyáltalán nem népszerű. Gazdasági is mit képesek alkotni, mennyit érközépiskolánk nincsen. Ez nagy baj, nek és milyen jelentős szerepet lenmert a megváitozott termelési viszo- nének képesek vinni az uj Magyarnyok megkövetelik, hogy képzett
ország felépítésében.
gazdáink legyenek. Haladó ipari és
Az iparosok, kereskedők, kertékereskedelmi életünk megkövetelte, szek, gazdák már hetek óta lázasan
hogy legyen kereskedelmi középisko- készülődnek a kiállításra. Mindanylánk is. A város és a szülők áldozatkészsége megteremtette ezt az
iskolát, de ennek nincs megfelelő j még énekben is, tanitást nyerjenek,
elhelyezése s a város súlyos anyagi t de ez a magán iskola nem tudja
1
viszonyai bizonytalanná teszik en- biztosítani azt, hogy minden tehetnek az iskolának a megmaradását. séges gyermek zenében is oktatást
nyerhessen. A megoldás teflát csak
A zenekultúra művelésére
van az lehet, ha a zeneiskola fenntartáegy magán zeneiskolánk, amelyet a sát átveszi a város.
város segélyben részesít. Ez az isIparosoktatásunkra megvan a takola megadja a módot arra, hogy a
nonciskola, de megfelelő elhelyezése
tehetősebb családok gyermekei zongora és hegedű játékban, esetleg nincsen. Helyesen mondva nyomo-

osztják el, hogy a töredékszavazatokat
összeszámolják és a 14 ezres osztószámmal osztják el. Egy mandátumhoz egyébként 14 ezer szavazat
szükséges. A megállapodás szerint
az a képviselő, akit pártjából kizárnak, továbbra is megtartja mandátumát. A pártközi értekezlet elhatározta
még, hogy a választásokat lehetőleg
augusztus 24-én, de legkésőbb augusztus 31-én megtartják.

Petőfi emlékünnepély
Szentesen
Rajta kivül főbb szerepeket játszanak : Sarkadi N. Márta, Bodon Mária,
Házy Erzsébet, Széchenyi Mária,
Tóth Katalin, Kovács Anna, Szabó
Erzsébet, Regőczy Jenő, Vass Imre,
Debreceni József, Regőczy
Ottó,
Reményi Mihály, Horváth Lajos,
Török Antal, Gajda László és a
műkedvelő társaságnak még számos
tagja. A darabhoz szükséges élethű
portrét Tokácsli Lajos kiváló festőművészünk készíti. Jegyek már a
mai naptól kezdve válthatók : Huszthy
divatáru üzletében (Kossuth-tér).

A szentesi kiállítás ügye
nyian tudják, hogy a kiállítás sikere
Szentesnek, ennek a vidéki kisvá
rosnak életképességét bizonyítaná.
Az egész ország felfigyelne ránk. Az
itt megjelenő vidékiek — látva a
szentesi munkások kitűnő teljesítményét, egész biztosan megrendeléseket eszközölnének és a kiállított
dolgokat felvásárolnák. Ezzel a dolgozó kezek keresethez, pénzhez jutnának, ami az amúgy ís szomorú
helyzetüket javitaná, de ezen felül
övék lenne az erkölcsi siker is. Nem
szólva arról, hogy a kiállítás mit
jelentene városunknak idegenforgalom szempontjából. Szentesen azelőtt még soha nem látott embertömeg fordulna meg, megismerve szép
kis városunkat és az itt látottakat.
rog a bérelt helyiségekben s rendes
tanítói
kara
nincsen,
óraadók
látják el az oktatást. Mondjuk meg
őszintén, hogy ez is tarthatatlan
állapot, amin gyökeresen és sürgősen változtatni kell
Jóliskolázott,
tanult iparosokra van szükségünk
s a rendszeres nevelésnek előfeltétele az, hggy a tanitás szaktanítók
kezében legyen.

R Szentesi Lap
hadifogolyszolgálata
A hétfői és keddi napokon a következő hadifoglyok érkeztek Szentesre.
Török Lajos, Keresztes Nagy Sándor, Papp István, Nemes Ferenc,
Nádai László és Nádai Ferenc (Buksi)
Máramarosban vannak a következő
hadifoglyok: Nagy Sándor főhadnagy
Németh Jenő főhadnagy, dr. Lakos
Sándor
főhadnagy,
Sípos Lajos
zászlós, Késmárszky Tibor zászlós,
Vass György zászlós Sarkadi Ferenc, Nagy István, Bölcskei Antal
és Mata János.
Budavári Károlyról (Sz. Anna-n.
14.) és Csernus Istvánról (Lőrinc-u.
4 ) értesfést hozott Szántó György
Csdnádpalota Deák-utca 745 szám.
Szabó Andrásról Kossuth-utca 7. sz.
hírt hozott Igaz János Makó, Szigetutca 3. szám. Dr. Farkas Endre
orvosról
(Lágerszám
283)
tud
Kocsis Sándor Csongrád, Cika-utca
23 sz. Bánvölgyi István tűzoltóról
értesijést hozott Nagy Mihály BékésSámson Kossuth-utca 26 sz. S^akala?
Józselről hírt hozott Koczka Imre
Makó.

Sulyok távozik?
Politikai körökben hire járt, hogy
a Kisgazdapártból kilépett és jelenleg pártonkívüli képviselő: Pfeiffer
Zoltán tárgyálásokat folytat arról,
hogy átveszi a Sulyok féle Szabadságpárt vezetését. A dolog érthető is,
mert hiszen hogyan festene a Szabadságpárt Sulyok vezetésével, akinek tekintve, hogy NEP képviselő
volt, nem le?z választójoga.

Eddig 37 nemzet
jelentkezett a londoni
olimpiászra
Eddig 22 ország jelentette be
résztvételét az 1938. évi londoni
olimpiászra. A nevezők száma 3500.
Tizenöt más nemzet is elfogadta a
résztvételi meghívást, de még nem
közölte versenyzőinek számát, öszszesen 5000 résztvevőre számítanak,
ötvenhárom országhoz intéztek meghívást.
Az USA 400, Anglia 300, Csehszlovákia 280, Oroszország és Svájc
2 6 0 - 2 6 0 , Franciaország pedig 220
taggal vesznek részt.
Gyors- és gépíró iskolánk van>
de az is magániskola. Elvégzi a
dolgát, de megmondhatjuk őszintén,
hogy-ez sem megoldás.
Hirtelenében igy vázolhatjuk fel
iskoláink helyzetét s amint látjuk
elég a tennivaló. A hároméves terv
keretében ezeknek a dolgoknak megoldást kell nyerniök.
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Változnak
az idők

Szocialista nőmozgalom
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Miért kell szervezkedni a nőknek sorsot. Pedig ugy érzem a jobb sors
tanit:
a
i s ? Közismert, hogy a nőmozgalom utáni vágy ma sokkal fokozottabb
mértékben
él
az
emberek
szivében,
nem mai keletű. A nők megmozdulását a múltban is az tette szüksé- mint bármikor, mert már van leheTalán már nem is változnak az gessé, mett nem kapták meg azokat tőség arra, hogy a munkásság végre
idők, hanem egészen megváltoztak. a jogokat, amelyek méltán megillet- megérdemelt jogaihoz jusson.
Az idők változásának az a konzek- ték a "nőket. A nőt alacsonyabb-renEhhez azonban az kell, hogyegyvenciája, hogy megváltoznak az em- dű lénynek tartották és igy is ke- emberként cselekedjünk, ma nincs
A nemzetgyűlést ma déli 12 órára
berek is Ez azonban, anftak ellené- zelték az élet minden megnyilvánu- arra idő, hogy várakozó állásponton }
re, hogy természetes és elmaradha- lásában.
álljunk — ma cselekedni kell és i összehívták. A napirend megállapító
tatlan következmény, sol'kal lassúbb
Az élet megváltozott és a nők is dolgozni az eszméért — a munkás- ' ülésen a kormány előreláthatólag
folyamat, mint az idők megváltozá- kezdték észrevenni helyzetük tartha- osztály igazáért. Nők nélkül ez Ehe- benyújtja a nemzetgyűlési választása. Az ember nagyon konzervatív tatlan voltát — kezdtek rájönni ar- tetlen, mert számszerű többségükkel sokról szóló törvényjavaslatot.
lény, amint azt Arauy János mondja; ra, hogy egyenrangú társai lettek a és politikai tájékozatlanságukkal rom„ragaszkodunk a hitvány jelenhez", férfiaknak, mivel a munkahelyeken ba dönthetik mindazt, amit elődeink
mert azt ösmerjtlk, a bekövetkező, is mellettük álltak és igy gazdasági oly sok véráldozat árán előkészítetvagy bekövetkezezett változás azon- érdekeik is azonosakká váltak.
tek és amit a felszabadulás áltaj
ban nagyon «ok embert megijeszt, >
Mivel gazdasági érdekeiket csak kaptunk — a lélek szabadságát.
mert akarja ugyan a jobbat s kibír- j a politikán keres dűl látták biztosítva
Takács Ferenc elvtárs, földmíveFel tehát a munkára, amelynek
hatatlannak érzi a jelent, de mégis — politizálni kezdtek, tudván azt, gyümölcsét mi fogjuk élvezni, mert lésügyi államtitkár a hét végén megfél, televan a lelke aggodalmakkal, | hogy a politikai hatalmon keresztül ma már magunknak dolgozunk. Jár- látogatta Szeged és Hód mező vásárhátha . . . Megse tudja mondani, lehet a gazdasági hatalmat megsze- juk a házakat, a munkahelyeket, ta- hely környékét, akol az elmúlt héten
mi következik a hátha után, nem rezni.
nítsunk, neveljünk. "Ne legyünk soha a jégeső súlyos károkat okozott. A
lát ugyan rémeket, de arra gondol
A két világháború következtében fáradtak ahhoz, hogy a magunk éle- jégeső Szeged határában 40.000 kamégis, hogy elvész még a régi, a a nők számszerű többségbe kerültek tének megjavításáéit küzdjünk. Ad- teszteri holdon, Hódmezővásárhely
megszokott állapot is és nem tud — ennélfogva fontos politikai ténye- jon erőt annak a tudata, hogy mi környékén pedig 35 000 kat. holbeleszokni az uj állapotba, nem tud ! zőkké váltak. Ma már mindenki emberek vagyunk és jogunk van az don okozott súlyos kárt. A Szeged
alkalmazkodni az uj idők uj embe- tudja, hogy a nők 60 százalékát te- életben a szabadsághoz és boldog- környéki jégeső és szélvihar a terreihez . . . És sajátságos dolog szik hazánk lakosságának.
sághoz. Gondolkodjunk mit aka- mésben 60 százalékos, Hódmezőnemcsak az öregek vannak így,
Mit jelent ez politikai szempont- runk? Békés munkás életet vagy vásárhely határában a gyümölcsöakiknek a háta mögött van már egy
ból ? Azt, hogy' a választási harco- örökös nyugtalanságot és nyomorú- sökben 40—50 százalékos, kukorihosszú élet a megszokásokkal és a
kat a nők fogják eldönteni — sza- ságot. Könnyű a választás — ám cában 100 százalékos, a burgonyábeletörődéssel, de az ifjú korosztály
vazataikkal —, nem lényegtelen kér- ne csak válasszunk, hanem tegyünk ban és répában 35—40 százalékos
egy igen tekintélyes része is, amely
dés tehát, milyen képzett a nő po- is érte valamit, csak azt a kis cse- kárt okozott. A földmtvelésügyi miazon hökkent meg, hogy vágyai,
kélységet, ami ránk hárul abból a nisztérium a károsultak segélyezélitikai szempontból.
elképzelései nem valósulhatnak meg,
sére a Gazgasági Főtanácsnak veMi tehát a tudnivalónk ? Tanítani hatalmas munkából.
mert egészen másként festette meg
tőmagsegély és szántási hitel kiutaés öntudatositani kell a nők hatalmagának a jövendő képét . . . KisMinden
egyes
szocialista
lására tesz javaslatot.
mas seregét — de hogyan ? — ugy,
gyerek kora óta telebugták a fejét
asszony egy asszonyt állíthogy mí magunk is tanuljunk, líogy
„egyedül üdvözítő eszmék* hazugson maga mellé és egy asztaníthassunk, hogy tudásunkat toságaival s ott motoszkál agyvelejükszonyt v'lágitson fel, akkor
vább adhassuk
ben a Napóleon kortársa Pius pámár el is végezte a rá váró
Járjunk el a politikai pártnapokra,
pának híres és büszke mondása:
munkát.
„az egyház örök, a forradalmak el- nőnapokra, ahol minden bennünket
lenben megeszik vezéreiket és bele- érdeklő kérdésekre megkapjuk a fe- Mi szocialista asszonyok tudjuk nafutnak a véres sárba . . . " Ezt a leleteket, minden kis szabad időnket gyon jól, hogy aki egyszer megisA közellátásügyi miniszter megmondást ők ugy alkalmazzák, hogy használjuk fel tudásunk gyarapítá- merte az igazságot az többé nem állapította a csépiési dijat. Magán„a jól megállapodott társadalmi rend" , sára, mert egyszer már minden nő- tud elmenni meliette és nem tud járó géppel való cséplésnél, ha az
az örök, az megbírja a zsidóüldö- ! nek is tudni kellene azt, hogy: a meglenni nélküle.
E^nél a munkánál gondoljunk ar- üzemanyagot a csépeltető adja, a
zést, a véres háborúkat, emberek és j tudásán keresztül szerezheti meg
csépiési dij 4.1 °/o, ha az üzemnépek tönkretételét, de végül mégis j mindazt, amire az életben szükség ra, hogy a vallás által előirt paran- anyagról a cséplőgéptulajdonos goncsak felülkerül, hiszen itt adódik a ' van — de nem egyedül, hanem az csolatot teljesítjük akkor, * amikor doskodik, 5.1
Elevátor hasznápélda magyar vonatkozásban is: az összefogás erejével — az összefogás embertársaink érdekében dolgozunk, lata esetén még 0 5 °/o számitható
1918-as forradalmat a Horthy re- hatalma az, amely képes megváltoz- mert a szeretet pararcsa az a vallási a csépiési részhez.
parancs, amelynek a mindennapi életzsim követte, vagy ha ugy tetszik, tatni a társadalmi rendet.
Ma a demokratikus államformá- ben kell valóra válnia, mint egyik
menjünk el a francia forradalomig,
nem kövelte-e azt a Bourbonok res- ban nem kell attól tartani, hogy a legfontosabb tényezőnek. Egyik legtaurációja? Hogy mindez hazugság, szervezkedés miatt börtönbüntetés hatalmasabb fegyverünk a szeretet
ügyeskedő önámitás, játék az egyes vagy életveszély fenyeget bárkit is és mi ezzel élni is fogunk. Mindadesemények beállításával s akik igy — szemben a múlttal, amikor min- dig vetni fogjuk a szeretet magjait,
gondolkoznak az idők megváltozása den megmozdulást tüzzel-vassal ir- amig mindenütt az egész világon
meg nem termi a maga gyümölcsét
felöl, keservesen tapasztalják azt, tották.
Óvjuk az apró baromfiakat a nagy
hogy az óra jár s amit eltemettek a
Ma csak akarni kell és meg kell — a tökéletes békét az emberek forróságtól, mert a hőség nagy vesz(dolgozó nő) teséget okdz mind a saját, mind
muló percek, az vissza nem jön érteni az idők szavát, aki ezt ma szivében.
többé . . . Mindennek beteljesedik nem érti meg, az nem érdemel jobb
egész hazai baromfiállományunkban.
a sorsa. A rabszolgaság, a jobbágyGondoskodjunk elegendő friss vízság a mult idők emléke. A feudáről. A baromfiudvarokban hüsölöket
lizmust ejsöpörte a kérlelhetetlen
készítsünk. Élelmezésükre is nagy
idő s a kapitalizmus órái is meg
gondot fordítsunk. Nem elegendő.
vannak számlálva . . . „Uj napok,
ott, ahol zöld legelőjük nincs, csuuj arcok ragyognak az égre, uj erők
pán szemes eleséget adni, hanem
mozgatják az ősmagyar fákat" s
pótoljuk zöldségfélével: apróra vájulius 1 6 — 1 7 - é n
akárki tagadja, akárki csóválja higott csalán, répalevél, saláta, zöld
tetlenkedve a fejét, mi már benne
lucerna stb. Darával keverve nagyon
élünk az uj magyar csudákban s
szeretik a baromfiak.
ezek a csudák szaporodni fognak.
Uj értelme lett a magyar igéknek s
Főszerepben : MICHELE SIMON
megváltozott a bus magyar élet, a
Világhírű sláger film. Végigkacagja az előadást, ha ezt a filmet
munka keserve helyén kiviritott a
megnézi. A legjobb zenés vígjáték.
munka öröme és boldogsága, a
Legújabb magyar híradó
munka dicsősége . . .
a munka

Ma összeül
a nemzetgyűlés

Jégkárjelentés

Mennyi

a cséplés! dii

Óvjuk
baromfiállományunkat a hőségtol
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Király bolondja

nem alamizsnát nyújt többé, de megérdemelt kenyeret s a hosszú érdemes szolgálat jutalma nem „érdempénz és rongyos öltözet" lesz" ezután, de a, jól kiérdemelt nyugalom . . . Óriási erőfeszítéseket teszünk, de tudjuk, érezzük, tapasz
táljuk, hogy nem hiába. Nagy' gigászi gondolat indít harcba most
bennünket. Hároméves tervnek hívjuk ezt a gondolatot. Ujabb erőfeszítés, azt is tudjuk, hogy nem az
utolsó, de habozás nélkül vágunk
neki, mert tudjuk azt, hogy igy vál-

Előadások kezdete hétköznap: V« 7. V* 9. vasárnap l/« 5. »/« 7. V« 9.

toznak meg teljesen az idők s ennek
az erőfeszítésünknek az is eredménye
lesz, hogy a sanyargók, a hitetlenkedők, a reményt vesztettek is kilábolnak csüggedésükböl és a megváltozott idők őket is megváltoztatják
és fantasztikus harcosaivá teszik annak a küzdelmeknek, amely feltartóztathatatlanul és diadalmasan folyik eszményünkért a szociálitta államért...

A Szentesi Lap
a Szociáldemokrata P á r t harcos
napilapja. Csongrád vármegye
minden községében és tanyavilágában a legolvasottabb napilap.

18 millió mázsa búzatermésre van kilátás

Az elmúlt két hét időjárása, úgy
a kalászosok, mint a kapásnövények
fejlődésére, kedvező hatású volt.
A földmüvelésügyi minisztérium
jelentése alapján búzából és rozsból
18 millió mázsa tavaszi árpából 4
millió 400 ezer mázsa, zabból pedig
2 millió mázsa termésre számíthatunk.

Borbély berendezés
és

szerezz uj előfizetőket

van

eladó

Nagy

Sándor utca 13.

H Í R
Ms

j É l i u s 16
Valter.

E K Bevin szerdán utazik haza
Rom.

kai

K.B.A.

W á J l t s i e l e n t é s : Tisza 0.46. Kurca 200
mm*wéklet, + 2 6 i o k .
i M É r á s j a l e n t é s : Mérsékelt szél. helysrr
ként livatar A hőmérséklet emelkedik.
¡hOgyslates gyógyszertárak i július 12—
Ift-ig Kerekes—Torday.

Barátság Mozgó: Király bolondja.

Cipruslomb
Siró szemekkel irom ezt a néhány
sort, amellyel cipruslombot
teszek
egy asszony sirhalmára,
aki nem
volt szentesi, de járt közöttünk szerette is ezt a várost. Meghalt
egy
asszony,
akinek
rész
jutott
a
magyar művészet dicsőségéért vivott
harcokban, aki ott állott a
magyar
festőművészet büszkesége Rippl Rónai József
mellett. A női
lélek
mázsával emelte a művészt, lelkesítette, letörölte a verejtékét, biztatta
ha arra szükség
volt.
Nagyember
mellett igazi nagyasszony
volt. A
mult ködéből itt állanak velem szemben mind a ketten. A magyar festő
és az ő francia asszonya, aki
magyarul beszél — és aki keresi
és
megtalálja a magyar föld, a magyar
táj, a magyar élet szépségeit
s itthon tartja az ö emberét, hogy azokat a szépségeket tegye halhatatlanná ecsetjével, paszteljével.
Minket a
testvér szeretete fűzött egymáshoz s
könnyezve teszem frissen
hantolt
sírjára azt a cipruslombot,
amit ő
mitőlünk szentesiektől,
de minden
magyartól is megérdemel.
Sima László
—o—
Szobek államtitkár Szentesen. Szobek András közellátási
államtitkár csütörtökön Szentesre érkezik és délután a vármegyeházán
közellátási értekezletet tart a főispáft
valamint a Közellátási felügyelő és
az érdekelt szerveK bekapcsolásával.
— Tegnap a vármegyeházán
értekezletet tartottak, amelyen több
még rendezetlen kérdésben Szentes
és Magyartés között. A birtokjog
ügyének rendezésétől függetlenül lemondunk a komp használatáról és
a vfzijogokról. A csárdát használatra
átadjuk Magyartésnek évenként egy
mázsa búza áráért az úrijog fenntartásával
A párizsi értekezlet. Hollandia a párizsi értekezleten azt javasolta, hogy Nyugat—Németországot is kapcsolják bele a Marshall
féle tervbe.

Ugy tudják, hogy Bevin brit külügyminiszter szerdán tér haza Londonba. Az értekezleten résztvevő
külügyminiszterek többsége elhatározta, hogy egy-két napon belül elhagyja Párizst, amiből arra lehet

Mennyi szenet és fát kap a vidék
az idén háztartási tüzelőcélokra ?
Most jeleat meg a Magyar Ipar,
az Iparügyi Minisztérium lapjának
legújabb száma, amely érdekes cikkben számol.be arról, hogy az új
gazdasági évben miként oldja meg
a kormányzat a vidék háztartási
tüzelöanyagellátását. A kitűnően szer
kesztett lap bő anyagából külön is
kiemeljük azt a cikket, amely bejelenti, hogy megoldódik a hazai
barnaszenek kokszolása s ennek következtében a borsodi durvaszenek
fűtőértéke eléri majd a 6 500 kalóriát. Nagy érdeklődésre számithat az
a cikk is, amely villamos energia-

Julius 18 én,

gazdálkodásunk célkitűzéseit ismerteti a hároméves tervben, különös
tekintettel a vidék villamosításáraEgy másik cikkből arról értesül az
olvasó, hogy ebben az évben szabad
lesz a v/ámőrlés, de kereskedelmi
őrlést csak kijelölt malmok végezhetnek. A Magyar Ipar ezekivül az
érdekes, fontos cikkek és hirek seregét tartalmazza, amelyekből a gazdasági közvélemény pontosan értesülhet a hazai ipart érintő és érdeklő
hiteles termelési adatokról.

It

Ország - Világ
A B-lista revízió végső határnapja
szeptember 30.
Letartóztatták Dévay Kamillia színésznőt a fasiszta cselekmények elkövetése miatt.
A Szovjetunió ötéves kereskedelmi
szerződést kötött Csehszlovákiával.
Tizenötezer embert kérdez meg a
közvéleménykutató intézet a választások várható eredményéről.
Cipőt importálunk Angliából.
Elmarad a Kisgazdapárt
lasztmányának ülése.

nagyvá-

A Veszprém megyei Urkuton bányabeomlás történt. Két bányász életét vesztette.
Ujabb tömeges letartóztatásokat
foganatosítottak Görögországban.
Német tudósok dolgoznak az amerikai hadiiparban.

JEGYZETEK
Rákosi Mátyás mondotta vasárnapi beszédében: „A Magyar Kommunista Párt a munkások, parasztok
és haladó értelmiségek pártja s mint
ilyen, természetesen törhetetlen híve
a munkásegységnek. Ugyanilyen híve a munkásegységnek az a szociáldemokrata munkás is, aki a komunistával szomszédos esztergapadnál
dolgozik. De a Szociáldemokrata
Pártban nem csak munkások vannak
s érthető, ha a miniszteri tanácsos,
a KOKSz nagykereskedője, vagy a
falusi kisiparos már egészen más
szemmel néz.a munkásegységre.*
Nem tudjuk, hogyan lehet a kapitalista nag> kereskedőt egy kalap alá
vonni egy falusi kisipirossal. A beszédből az derül ki, hogy a kisiparos nem is számit munkásnak. Ez
valóban „játék a tűzzel", mert szerintünk a sokszázezer kisiparos, kiskereskedő és egyéb önálló dolgozó
kisemberek éppúgy munkásnak számítanak, mint az ipari, vagy mezőgazdasági munkás, vagy értelmiségi
dolgozó. A Iftingsuly talán itt is azon
van, hogy a kisiparosság zöme a
szociáldemokrata párt tagja s ha igy
haladunk, akkor nincs messze az az
idő, amikor a munkás ha szociáldemokrata, arisztokratává válik a
kommunisták szemében.

— ö t év múlva ritkaság lesz
a ló — Amerikában! A newyorki
állatorvosok kongresszusán dr. GeA Magyar Alföld tegnapi száma
orge F. Fowler elmondotta, hogy az
. . dobraverni sem könnyű
utóbbi 25 év alatt a technika 25 irja:
millió ló munkaerejét szorította ki. •Mert dobraverni nem lehet a semAz előadó szerint 5 év múlva Ame- mit. Hogyan verje például dobra a
Szentesi Lap a szociáldemokrata igazrikában ritkaság lesz a ló.
ságügvmiaisztérium munkáját, amikor eddig egyetlen feketézőt sem
Nyomott, csaknem komor hangu- Ítéltek komoly'büntetésre . . . Vagy
latban kezdődött meg a párizsi ér- hogyan verje dobra a szociáldemokrata iparügyi minisztérium munkáját,
tekezlet.
Tildy Zoltán üdvözlő táviratot küldött a francia nemzeti ünnep alkalmából a francia köztársaság elnökéhez.

következtetni, biznak abban, hogy
a keddi teljes ülésen a szakértőbizottságok kijelölését jóváhagyják.
Azután már a szakértők veszik át
a munkát.

S/.ENTES1 LAP 1947. jdl. 16.

Elvtárs

Bevezették Amerikában az
nos hadkötelezettséget.

ahol a kisiparossal, kisemberekkel
szemben még mindig a nagypénzü
tőkésé az elsőbbség."

általá-

A budapesti gyújtogatások ujabb
bizonyítékait találta meg a rendőrség.

Finnország és Magyarország köHát a kisiparosokról már
zött is megindultak a kereskedelmi
szóltunk a fentiekben, erről
tárgyalások.
a kérdésről elég is lesz
ennyi.
Ami pedig azt illeti, hogy mi nem
verhetjük dobra a szociáldemokrata
minisztériumok munkáját, arra csak
az a válaszunk, nincs is szándékunk„Julius 27-én Makón vármegyei
ban. Tény, hogy mi nem „futtatjuk"
vezető elvtársainkat lapunk hasáb- SZIM nap lesz. A csanádmegyei
jain, a mi minisztereink munkáját szervezeteken kívül Nagybudapest és
nem verjük dobra, a mi elvtársaink környező városok, Hódmezővásárhely,
nem lótnak-futnak s nincsenek arc- Szeged, Békéscsaba, Orosháza, Gyula
cal mindenfelé, hanem csak a dol- SZIM szervezetei is résztvesznek az
dozó nép felé. Ha elvtársaink jól ünnepségen. A SZIM nap keretében
dolgoznak, akkor jutalmuk a köz el- a délelőtt folyamán nagygyűlés lesz,
ismerése lesz, ha rosszul, akkor melynek szónoka Bölósföldi Andor
megérdemelten állítja őket félre majd a SZIM orsz. vezető titkára és Gál
a közérdek. Minden esetre hálásán Jenő a SZIM orsz. nevelési titkára
köszöljük laptársunknak, hogy alap- lesz."
talan támadásukkal alkalmat adtak
Szerdán estefél 8 órakor pártest.
nekünk, hogy mindezt megírhassuk.
Rá kell mutatni arra, hogy a mi elv- Kérjük a tagokat, hogy a megbeszétársaink ha csendben is de kitűnően lendő tárgy fontosságára való tedolgoznak. Ez azonban nem érdem, kintettel mindenki jelenjen meg.
V. B.
mert ha nem teljesítenék kötelességüket, kímélet nélkül felelősségre
vonná őket pártunk komolyságot és
Köszönetnyilvánítás
felesősségvállalást követelő szelleme
és elvtársaink szabadon nyilvánítható
Köszönetet mondunk mindbírálata.
azoknak a rokonoknak, jóbaráMost már csak egy a kérdés : nem
toknak, ismerősöknek, akik fevolna-e okosabb ilyen cikkecskék
lejthetetlen jó feleségem és édeslégbuborék-eregetése helyett összeanyánk
fogni az újjáépítés, a hároméves terv
és az egységes és oszthatatlan munPásztor Imréné
kásosztály parancsoló érdekeinek hü
séges és
*
temetésén megjelentek és részvétük nyilvánításával fájdalmunkat
alázatosan szerény
enyhíteni igyekeztek. K ü l ö n
szolgálatában ?
mondunk köszönetet a szép koszorúkért és virágokért.

SZENTESI LAP-OI !

Szentes, 1947. julius 15.
A gyászoló család.
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Szövetkezeti kérdések. Előadó

Pártszékházban
(Kossuth-u. 26.)
(Ko«»uth.u.as.)

Hankóczy Béla.

Az éjszaka színfoltjai
Halk csendfátyolt huz az este a
város fölé, mintha varázslatos álomköpennyel takarná be. Mi sajnos
nem mondhatjuk azt, hogy elcsendesül a villamoscsilingelés és elhal
gyáraink robaja, csupán meglassul
a nappali életiram, mindenkit hiv a
pihenés időszaka, az éjszaka, hogy
másnap kipihenve tudja folytatni
munkáját.
A vasárnap különben is a pihenés
napja, de mégis elcsendesül minden,
mikor az éj belopja magát az est
szürkeségének a helyébe. A c«end
azonban különböző neszeket úsztat.
Hol a strandvendéglő tánczenéjének
ritmusa hallik jobban, hol pedig egy
cséplőgépet vontató traktor dobogása.
Nappal mindenki ismeri a várost,
de éjjel nagyon kevesen. Szinte átalakul, átszíneződik s mondhatni
idegennek tűnik fel.

Sötét árnyak
rajzolódnak az égre. A liget fáinak
lombkoronáí, melyek alatt szinte
megszorúl, szinte megsűrűsödik a
sötétség. Néha megrezzennek az alvó
lombok, mintha titokzatos kezek borzolnák. Finoman szűrődik az ember
füléhez a tánczene, de ez is olyan,
mintha nagyon-nagyon
messziről
jönne, s alig zavarja a csendet. Ez
a néha megszakított némaság szinte
borzongat.
Amott a padon van valaki I
Igen. Egy gyűrött, tépettruhájú
ember. Amint közelebb érünk felül:
— Megyek már biztos urak I —
mondja — csak egy kicsit megpihentem.
Megnyugtatjuk, hogy nem vagyunk
rendőrök, mire dohogva visszafekszik s bizony nem a legbarátságosabban szólít fel bennünket a távozásra. Nagynehezen mégis megbarátkozik, elmondja, hogy álláskereső
munkanélküli, aki már két napja a
ligeti pjdon alszik, de már holnap
tovább fog vándorolni, mert itt sem
tud munkához jutni.

Pedig higyjék el kérem — csendül ki hangjából a kétségbeesés —
hogy minden munkát elvállalnék.
Voltam már zsákhordó, hordár, kerti
munkás, de sajnos mindenütt hamar
vége a munkának s az ember mehet tovább.
Munkanélküliség ez, vagy munkakerülés ?

Hintázik a világ!

— mondja egy illető a strandvendéglő kapujában, ahonnan be lehet
látni pazarúl kivilágított terraszon
görcsösen rángatózó táncosokra. S
micsoda toilettek. Az egyik férfi
majdnem térdig érő zakóban cikázik, a másik ingujra vetkezve ropja
a .sebes" talpalávalót.
A részeg idekünn csak arról panaszkodik, hogy hintázik a világ,
mire barátai megragadják, s elcipelik. Orditozása még sokáig hallik s
a csend szinte tiltakozik a brűtális
támadás ellen.

Ne feledjük e l : a penicilin a vér
bajt nem gyógyítja 1

A vasútállomás

úgy vonzza az éjszaka vándorait,
mint a mágnes a vasat. A részeg
itt próbálkozik még egy pohár itókát szerezni, a duhaj itt szeretne
egy kis verekedést összehozni, s itt
adnak találkozót egymásnak azok,
akik a másét kívánják.
Kis csoport beszélget az egyik
homályos sarokban, de rendőr láttán
hamarosan megkeresik a kijáratot.
A rendőr minden feltűnő sietség
nélkül utánnuk indul s pár száz
méter után már igazoltatja is őket.
Igazolvány nincs, s a kirándulásnak
fogda a vége.
Az éjszaka sötétjében, a tél hidegében, esőben, sárban teljesíti kötelességét a demokratikus rendőr s különösen városunk e testülete méltán
megszolgálta a mintaőrs nevet.
(Sz. J.)

A pillangó

közönyösen rója az utat, csak lenge
öltözetén s csábos pillantásain lehet
észrevenni foglalkozását. Félve a
sűrűn ismétlődő erköicsrendészeti
razziáktól már nem mer megszólitani
senkit, de aki hajlandó igénybevenni
„szolgálatait" annak készséggel áll
rendelkezésére.
ö még a kevésbbé veszedelmesek
közé tartozik, mivel hatósági ellenőrzés alatt áll, de azok a kolleganői,
kik ugyanezt a foglalkozást titokban
űzik, veszedelmesebbek bárminél.
A prostitúció egyre jobban szadi
áldozatait, s ennek tudható be, hogy
Magyarországon jelenleg 70.000 vérbajost tartanak nyilván s jellemző,
hogy mig például Budapestenaz erkölcsrendészeti osztályon 840 nőt
tartanak nyilván, addig a szakértők
becslése szerint legalább 45.000 titkos prostituált terjeszti ezt az egyre
nagyobb méreteket öltő veszedelmes
népbetegséget: a vérbajt.

MOZI
Ma és holnap szerepel a Barátság
mozi műsorán a Király Bolondja
cimü remek szórakoztató, de egyben
művészi vígjáték — mint azt, már
közöltük olvasóinkkal. A hírek szerint a film iránt igen nagy az érdeklődés városszerte, éppen ezért ismételten közöljük, hogy mindazok,
akik ezt a páratlan sikerű filmremeket meg akarják tekinteni, már elővételben gondoskodjanak jegyekről
db 1 és fél éves é§
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Szorgos munkáskezek
varázsolják széppé az Ipartestület j nyitásával egy éni elgondolásuk alapnagytermét. Serény munka fojyik. A ján, saját tervezésű mintákkal díszíszobafestők hangos nótázással vidá- tik termüket. Minden egyes szakman dolgoznak. Egyrészük fent a mának megtervezték a cimerét és
magasban a létra tetején, másik ré- gyönyörűen összeválogatott színekszük a földön forgatja a meszelőt kel elevenítik meg a falon az egyes
és az ecsetet nagy szakértelemmel. szakmákat érzékeltető motívumokat.
A földön
festékes vödrök, szerszá- Igazán derék munkát végeztek; mely
mok sorakoznak egymásmelleit. A te- nagy szakértelemről tanúskodik.
rem közepén három négy ember egy
— A hét végére teljesen készen
asztal fölé hajolva foglalatoskodik. is leszünk — mondja Pető elvtárUgyan mit csinálhatnak? A létra- sunk — és a vasárnap megtartandó
erdő között átbújva, megközelítjük iparos és kereskedő nagygyűlés mar
ezt a társaságot. Megpillantjuk Dra- ebben a teremben lesz megtartva.
hos István iparművész elvtársunkat, Reméljük, hogy a vasárnap megjeamint nagy igyekezettel magyarázza 4enő 1POK, Kamara es KOKSz kia festő-minta tervezésének és készí- küldöttek méltányolni fogjak az ipa
tésének titkait. A munkások nagy rosok odaadó munkáját és oda fogodaadással és szakértelemmel hall- nak hatni a Gazdasági Főtanácsnál,
gatják és lesik minden mozdulatát. hogy anyagi támogatással segítsé— Barátság elvtársak 1
günkre legyenek a felmerült költsé— Barátság 1 — üdvözöljük egy- gek fedezésénél.
mást barátságosan és már újságolTovábbi szorgos munkát kívánva
ják is milyen jelentőséggel bir ez a jó benyomáisal távoztunk.
tanfolyam.
— Már hosszú évek óta önnállóan
dolgozom, mégis most rengeteg
hasznos dolgot sajátíthatok el —
mondja az egyik mester.
— Anyagi szempontból is nagyon
jót tesz ez a munka, mert már hónapok óta nem volt munkaalkalmunk,
és igy teljesen kereset nélkül éltünk
— jegyzi meg az egyik segéd.
A szobafestők Drahos elvtárs irá

PArthirek

U Á D I Ó
Budapest I. julius 16.
8: Vásárhelyi Pál a legnagyobb
magyar ut- és vízépítő mérnök 8 15:
Egyvelegek. Hanglemezek. 9: Szabó
Géza jazz együitese játszik. 12 15:
Két zenekari mű Hanglemez. 12 45:
A leghíresebb színházi botrányok.

Hirdessen lapunkban!
13: A házi együtte- játszik. 14 10:
Orosz tánczene. Hanglemezek. 14 30.
Újra itthon.
Beszélgetés hazatért
hadifoglyokkal.
14.45:
Nemzetek
himnuszai. Hanglemezekkel
15 15:
Rádióiskola. 15 55: Sárközi Gyula
cigányzenekara
muzsikál.
16.25:
Hangos hiradó. 16 45: Az-élet tudománya. 17.10: A Mcgy3r Hadifogoly Hiradó közleményei. 17.15:
A Vöröskereszt
közleményei. 18:
Orosz kórusok. Hanglemezek. 18.10:
Kivül az időn. Benedek Marcell jelenete. Közreműködik Fábry Zoltán
és Konkoly Miklós. 18,30: A Rádiózenekar játszik. Hangfelvétel. 19.30:
Falurádió. 20 20: A közönség kérdezi. 20 20: Böszörményi Nagy Béla
zongorázik. 21: Heti szemle. 2 1 2 5 :
Időszerű kérdések. 21.40: Sanzonok
22.25: Beethoven: Esz-dur vonósnégyes. Hanglemezek. 23: Tánczene.
Hanglemezek. 0.30: Hirek eszperantó
nyelven.

FIGYELEM I
A Szociáldemokrata Párt
szentesi szervezetének női
csoportja vasárnap délután
6 órai kerdettel

fagylalt délutánt
rendez, melyre társadalmi
különbség nélkül szeretettel hívja és várja városunk dolgozó nőit a

vezetőség.

Szerdán, 16-án fél 8 órakor társadalomtudomány munkásföiskola hallgatói föltétlen jelenjenek meg.
Pénteken. 18-án d. u. fél 8 órakor pártest. Szövetkezeti kérdések
Előadó: Hankóczi Béla.
Folyó hó 17-én csütörtökön este
7 órakor a Kunfi Gárda összejövetelt tart a Kossuth-utca 26 szám
alatti székházban. Kérjük a tagok
ponios megjelenését.

5 hold

A NYILASBAN
10.

Irta: Sima László
VIII

— Jól van Imre, igazad van...
Nem szegényedem beit, ha mind
odaadom is. Ha szidnak egészségesebb leszek...
Kezet fogtak, hogy elköszönjenek.
Bihari nem eresztette el az Égető
kezét. Látszott, hogy mondani akar
valamit.
— Mondd amit akarsz, — biztatta
Égető.
— Azt akarom mondani, — szólt
egy kis gondolkozás után Bihari, —
hogy ámbár ilyen féigazda lett belőled, mégis csak a mi szagunk érzik rajtad, te is elég régen próbálod
az életet és te is sokszor mondtad
velem együtt, hogy nem jól van ez
így, ahogy van... Egy szóra beláttad, hogy illetlen ez a részből engedett paréirtás. Gyere, állj közénk.
Ha mi nem érünk el semmit, vannak gyerekeid... Néma gyereknek
anyja sem érti a szavát, nyissuk ki
a nzánkat... Nem kívánom, hogy
most azonnal határozz. Gondold
meg. A jövő vasárnap nézz be a
líohocziné korcsmájába, ott tanyázunk.
Égető elgondolkozott. Legutóbb a
kubikon sokat beszéltek róla, hogy
szervezkedni kellene. Ő is gondolta
jó volna. De azután od *jutott, hogy
egy két fecske nem csinál nyarat...
Nagyon komolyan
nézett
Bihari
szemébe, s úgy felelt:
— Meggondolom...
IX.
Otthon azzal a hírrel fogadta
Égeíőt a felesége, hogy délután
szilva szüret lesz a a nyilasban, az
if|ú Bálint pedig jelentette, hogy
szerdán törni kell az ő kukoricáját...
A szilvaszüretet és a lekvárfözést
megértette, de a Bálint kukoricájának
a törése azonban nem volt benne a
jövőheti programban.
— Most még csak az hiányzik,
Győrfi Lajoséknál is erre a hétre tegyék a törést, mert akkor nvgáll
minden munka a Nyilasban. Győrfiéknél is kukoricát termelnek..
Áz aggodalom azonban fölöslegei
volt. Jóska aki érdeklődni volt, azzal a hírrel jött vissza, hogy C6ak a
jövő héten kerül rá sor. Ez megnyugtató volt, de mindiárt háborúság tört ki, amint arról esett szó,
hogy ki megy a Bálint kukoricáját
törni. Égető azt akarta, mind a két
fiú menjen az anyjával. Egyik aem
akart menni, s mikor az apjuk már
kemény hangon beszélt, Pista beadta a derekát, de Jóska nem engedett.
— Egy forint húsz a napszám Gábor Pista kimegy egy forintért is.
Inkább megfizetem... Több hasznoifl
lesz ha ott dolgozom az irtáson . ^
Főszerkesztő* Sima L á s z l ó .
Felelős szerkesztő: S z ő k e P e r e « *
Felelős kiadó: Nagy Mihály.
Nyomta a . B a r á t s á g * nyomda
F«l*lő« nyomdavaiatő: C s a r a « a L. h * *

