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Bán flntal miniszter résztvesz
a szentesi iparos kongresszuson
Lapunk legutóbbi számában közöltük, hogy a szentesi „Ünnepi Hétalkalmából a kereskedők egylete „Kereskedő Kongresszust" tart, amelyen
személyesen fog megjelenni Rónai
Sándor elvtárs, kereskedelem és szövetkezetügyi miniszter.
Ugyancsak az Ünnepi Hét keretében „Iparos Kongresszust* rendez a
Szentes és Vidéke Ipartestület, amely
szeptember 28-án, vasárnap délelőtt
9 órakor lesz az ipartestület székházában. Az Ipartestülel vezetősége néhány héttel ezelőtt kihallgatáson jelent meg Bán Antal elvtárs, iparügyiminiszternél, aki Ígéretet tett arra,
hogy az iparosok kongresszusán személyesen fog résztvenni. Az Ipartestület ezen kívül meghívta még az

ünnepi kongresszusra az Anyag- és
Arhivatalt, az IpOK és a szegcdi
Kereskepelmi és Iparkamara kiküldötteit, valamint 25 környező ipar
testületet is, A nagy jelentőségű kongresszuson Fekete N. Antal elvtárs,
ipartestületi elnök megnyitója után
Bán Antal elvtárs iparügyi miniszter
tart előadást a »Kisipar szerepe a 3
éves tervben" címmel. Ezután az
Anyag- és Árhívatal kiküldötte, va
lamint az IpOK miniszteri biztosa és
a Kamara titkára fog beszélni, majd
ezt követi a vidéki Ipartestületek
megbízottjainak és a helybeli iparoBűnös kezek néhány hét óta issoknak a felszólalása. A kongresszus
után délu'án 2 órakor közebéd lesz mét gazdasági vonalon kísérleteznek
azzal, hogy a dolgozók szenvedéaz ipartestük vendéglőjében.
seit elmélyítsék Politikai téren kifejtett aknamunkájuk nem járt sikerrel, mert a választásokon a demokrácia mellett tett hitet a nép, s
ezért most gazdasági térre helyezték át működésűket. Hosszú hónapok után ismét akcióba léptek a
profitéhes árdrágítók, haszonlesők és
káros tevékenységük jelentkezik az
gyei közellátási felügyelőnek, Han- ország gazdasági életében.
Ugyanez a helyzet Szentesen is.
kóczi Béla elvtársnak, aki a kiállítandó tenyészállatok feljavítására ta- A piacon egyik napról a másikra
toronymagasra
ugrott a legfontosabb
karmány- pótkiu'alást adott. Ugyancsak az általa biztosított lisztkiutalás- népélelmezési cikk, a krumpli ára.
nak köszönhető, hogy a pékek hó- A tojás pedig úgyszólván eltűnt,
A helyzet tarthatatlanságával a
fehér tejes vajas kiflikkel és egyéb,
békebeli minőségű péksütemények- szentesi Szociáldemokrata Párt legutóbbi végrehajtó bizottsági ülése is
kel fogadják majd a vásár közön
foglalkozott. Háziasszonyaink máris
ségét.
csoportokba verődve tanakodnak heA jelek arra mutatnak, hogy a
tipiacos napokon, hogy megint szük
szentesi vásár az ország egyik leglett a pénztárcájuk s nyilvánvaló,
jobban sikerült kiállítása lesz és a
hogyha nem !ép(Jnk közbe a legerébudapesti ÖS2Í Vásár mögött mél
lyesebb rendszabályokkal, akkor az
tán sorakozik n-ajd a nagyobb vi- elvakult haszonlesők elmennek a legdéki városok hasonló megmozdulása végső határig.
mellé.
De nem jobb a helyzet az iparcikkek, főleg a textiliák terén sem.
Az árak itt is emelkednek, a keres-

nak amúgy is kicsiny házbérét jórészt elviszi. Tehát amikor ilyen helyzet állandósul, ugyanakkor az építkezéssel kapcsolatos 34 iparág nem
rőre kapni s az önálló kisipaJK és munkások százezrei nem
jutnak szakmabeli munkához.
Amint a fentlekből következik, ezzel az igen fontos kérdéssel ideje
volna már higgadt fejjel úgy foglalkozni, hogy az építőipart igenis vezessék ki az évek óta tartó kátyúból.

Uj árdrágító hullámot

zúdítottak a dolgozók nyakába

Nagy az érdeklődés

a szentesi „ Ü n n e p i Hét" iránt
Lázas ütemben folynak a szentesi
„Ünnepi Hét" előkészítő munkálatai. A mezőgazdasági kiállítás, valamint az ipari és ksreskedelmi árumintavásár színhelyén, a szentesi
volt laktanya épületében már a befejezés felé közelednek a tatarozási
munkák. A víz és villanyvezetékek
javításán, valamint a parkok és a
környék csinosításán szorgos munkáskezek dolgoznak.
A vásáron mintegy 200 kiállító
vesz részt, ami annyit jelent, hogy
a mezőgazdaság, az igar és a kereskedelem minden szakmája képviseltetni fogja magát. Iit külön elismeréssel kell adóznunk a várme-

jobb esetben se kap érte 35 ezer
forintnál többet.
Ez az értékeltolódás azután azt
idézi elő, hogy továbbra is már a
meglevő, régi épületek kerülnek eladásra, ellenben az építkezéstől mindenki fél.
Szervesen hozzátartozik ehhez a
kérdéshez az is, hogy egy-egy háznak a jövedelme aránytalanul csekély.
A háztulajdonosok azt mondják, hogy
a túlzottan magas adózás, a lakók

kedők raktári készlete fogy s a forgalom jelentősen megcsappan. Több
szentesi kereskedő
panaszkodott,
hogy például a harisnya tucatját 15
forinttal drágábban vették ezen a
héten Budapesten, mint amennyiért
itthon a mult héten eladták.
Miről van szó? Minden bizonynyal arról, hogy a választások után
átmenetileg felkavart és még le nem
csillapodott helyzetet akarják egyesek felhasználni; szervezett manipulációjuk végrehajtására. Az uj kormány még nem alakult meg, ez
azonban nem jelenti azt, hogy helyi
viszonylatban ölbetett kézzel figyeljük az eseményeket. A budapesti
gazdasági rendőrség erélyes kézzel
csap le a textildrágitókra, amelynek
eredményeképen tucatjával tartóztatja
le az önmagukról megfeledkezett
nagykereskedőket. Nekünk, szentesieknek tehát az a feladalunk, hogy
a mezőgazdasági cikkek drágulási
folyamatát megakadályozzuk. S ez a
feladat — városunk társadalmán kívül — első sorban a gazdasági
rendőrségre és a közellátási szervekre tartozik, amelyek már eddig
is több izben bebizonyították, hogy
jól és a dolgozók érdekében végzik
a maguk munkáját.
(OY. A.)

Pártunk közbenjárására
Szerelmével védekezik
villanyáramot kap Mindszent
a kegyetlen
Régi és jogos sérelme a Viharsarok községeinek, hogy kihagyják
őket a villanyszolgáltatásból. A Szociáldemokrata Párt helyi szervezetei
határozottan kérték ennek a sérelemnek a jóvátéteiét és megnevezték azokat a nagyközségeket, valamint tanyai központokat, amelyek-

ben aránylag nem nagy áldozattal
be lehetne kapcsolni a víllanyszolgáltatást.
Most azután a kérdést meg fogják oldani. Egyelőre hat községről
van szó, amelyeket heteken belül
bekapcsolnak és villanyáramot fog
kapni Mindszent nagyközség is.

Mi a helyzet az építőiparban ?
Annak dacára, hogy a 3 éves beruházási terv hivataloran és a valóságban megkezdődött, mindezideig
nem indították meg a házépítéseket.
Itt-ott vannak ugyan középitkezések,
de aránylag igen kevés. Szakértők
szerint nemcsak a munkaerő áll fölös

számban rendelkezésre, hanem a
szükséges anyagok is megvolnának.
Igaz, hogy rendkívül drága minden.
Mint jellemző esetet emiitjük, hogy
ha százezer forinttal uj épületet emelnek és azt valamely okból a tulajdonos kénytelen eladni, még a leg-

férjgyilkos

Molnár István, mint béreslegény az igazat akarja előadni. Meglepekerült az egyik vásárhelyi gazda ta- tésre ekkor vádat emelt a gazda
nyájára. Szemet vetett gazdájának, felesége ellen is és azt mondotta,
Bodrogi Imrének a fiatal feleségére. nogy a véres éjszakán a szénakazal
Erőszakos, hűtlen magatartásáról ér- mellé osont, ahol az asszony várta,
tesült a férj is. Felmondott Molnár- de mert a férj észrevette őket, vak
nak, de mert a legnagyobb nyári szerelmében nem gondolta meg, mit
dologidő volt, megengedte, hogy csinál és a rátámadt gazdát cfoilaMolnár még két hétig maradjon. kodás közben verte agyon.
Utóbbi éjszaka, a szabad ég alatt
Most került az ügy a szegedi ítélőalvó Bodrogit doronggal megölte,
majd amikor észrevette, hogy a 15tábla elé, amely Molnár halálbünteéves Herceg István kisbéres látja az tését életfogytig tartó fegyházra méresetet, öt is leütötte. A gazda meg- sékelte. A tábla enyhítő körülményhalt, a kisbérés életben maradt és nek vette Molnár büntetlen előéletét
és fiatal korát, súlyosbító körülménykoronatanú lett.
nek pedig azt vette a bíróság, hogy
Előbb statáriális bíróság tárgyalta a vádlott a munkaadóját gyilkolta
a férjgvilkos ügyét és kötélál'ah ha- meg, továbbá, hogy a gyilkosság ellálra ítélte. Alig hangzott el az ítélet követésekor statáriális rendelkezések
Molnár István újból jelentkezett, hogy voltak érvényben.

?

SzűKoslts Arpáű
nagyjelentőségű
megnyllatKozósa
„Korai öröm" cim alait vezércikket irt Szakasits Árpád elvtárs a
Népszavába. Azzal kezdi, hogy „n?in
árulunk el titkot, ha nyilvánosan
megállapítjuk, hogy a két nagy munkáspárt viszonyában az utolsó hó
napok során nemkívánatos zavarok
keletkeztek, amelyek a választások
a versengés lázában erősen megnövekedtek. Súlyos hiba volt, hogy
ezeket a zavarokat közös jóakarattal
közös erőfeszítéssel és ntég idejében
ki nem küszöböltük és engedtük,
hogy elfajuljanak. Nem tagadható,
hogy ezek a zavarok é> elfajulások
lényeges mértékben befolyásolták a
választások eredményét, amelyek egészen másként alakulhattak volna, ha
a Szociáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista Párt együttműködésében nem következik be egy
eléggé nem sajnálható lazulás és
alig elviselhető feszültség."
Majd utal arra, hogy a legutóbbi
napokban, amikor az uj kormány
alakítás valóban bizonyos feszül¡ség
folytán késik, a reakció, az ellenforradalom kárörvendően, a való helyzetet félreismerve, örvendez, rágal
maz, remél. Korai ez az öröm, —
áliapitja meg Szakasits elvtárs. „Az
egész magyar szociáldemokrácia nevében jelenthetjük ki, hogy pártunk
könyörtelenül és következetesen szemben áll és teljes erejével szembeszáll minden antikommunista és
antiszovjet törekvéssel és soraiban
sem tűr meg senkit, aki csak a legcsekélyebb mértékben is ilyen szempontból gyanúra adhatna okot. Mi
jól tudjuk, hogy nem lehet valaki
egyszerre szovjetbarát és antikommunista. A kettő nem fér össze I
Éppoly kevéssé fér össze, mint a
munkásegység
hangoztatása a szociáldemokrácia-ellenességgel
és a szociáldemokraták elleni
agresszióval."
, Százezrek
várják,
hogy a két
munkáspárt kirekessze soraiból azokat, akik meghamisítják
és megbecstelenitik az együttműködés
fogalmát. akik eröszakot alkalmaznak
társaikkal
vagy
alárendeltjeikkel
szemben, akik nem tudnak megszabadulni multjuktól s akik mérhetetlen károkat okoznak a munkásosztályoknak és az országnak."
Szakasits Árpád elvtárs igy fejezi
be nagy horderejű vezércikkét:
„Töméntelen feladat vár ránk. Az
ország nem nélkülözheti erőnket. Az
öntudatos munkások tudják, mi min
den forog kockán. És azt is tudják,
hogy mennyi munkát kell elvégeznünk valamennyiünknek. Mi készen
állunk erre a munkája. Ezért sürgetjük : inkább ma, mint holnap
jöjjön létre már az őszinte,
becsületes, mindenkit kötelező
fölbonthatatlan megegyezés, amely pártunkat
és minden egyes elvtársunkat megszabadítja attól a fölösleges, mégis
elviselhetetlen tehertől, amelyet a
normális megbántottság, a bizalmatlanság és a leszoritottság érzése
keltett bennük.
Szabadítsuk fel az alkotó és harcos erőket és állítsuk országunk,
népünk szolgálatába. Ez kötelessé
günk. És felelőssegünk terhe óriási.
De ismételjük : ez a mi dolgunkl
Kettőnk dolga! A reakció ne örüljön vitáinknak. Kárörvendő röhejét
ráfagyasztjuk alattomos, cinikus, leselkedő arcára."
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22-en V A L L O T T A K
IfJ. Czeiger Zsigmond ellen
Lapunk csütörtöki számában megírtuk, hogy ifj. Czeiger Zsigmond
ellen a szegedi ügyészség bűnvádi
eljárást inditoit. Czeiger a pénteki
napon elég meggondolatlan hangú
helyreigazító nyilatkozatot küldött
szerkesztőségünkbe, melyben cikkünket alaptalan rágalmazásnak és személyi gúnyolódásnak nevezi, sőt a
rendőrség hivatalosan kiadott nyilatkozatát is kétségbevonja. Helyreigazító nyilatkozata igen terjedelmes,
úgyhogy csak a feltűnőbb részeket
idézzük :
„Valótlan az, hogy rendőrségi szolgálatom alatt valakit beidézés után
bántalmaztam volna; ezt bizonyítja
több tanúm nyilatkozata, ami már az
ügyészség birtokában van."
„Valótlat! az, hogy valakinek a kabátját a rendőrségen eltulajdonítottam volna, vagy azt hoidtam volna."
„Valótlan az, hogy nőkkel erőszakoskodtam volna."
„Leghatározottabban
visszautasítom hií a rágalmat, hogy felfüggesztésem után akár rendőrtiszti, akár ci
vil minőségben úgy Szentesen, mint
vidéken szélhámoskodtam volna."
„Valótlan az, hogy a Kommunista
Párt kizárt volna soraiból, mindösz; párttagságomtól felfüggesztett,
míg rendőrségi ügyem vizsgálata tart.
Miután ez befejeződött, a választások előtt visszakaptam párttagságom
és így nyugodtan hordhattam pártom
jelvényét."
„És végül tagadom azt, hogy az
ügyészség ellenem a bűnvádi eljárást megindította volna: mindössze
az történt, hogy az én személyes
sürgetésemre 3z ügyet a Szentesi
Városi Kapitányságnak pótnyomozásra küldete le, ez pedig még nem bűn
vádi eljárás, majd p~dig ha az
ügyészség meghozta az ítéletét, akkor eset'egesen szó lehet róla, hova
kerülök, ami pedig nem a sajtóra
tartozik."
Eddig a nyilatkozat. Bennünk van
annyi erkölcsi érzék, hogy a Czeiger ügyet minden további kommentár nélkül lezártuk volna és megvártuk volna a törvényes ítéletet, azonban mikor rágalmazónak és személyeskedőknek bírál bennünket, igazságszeretetünk azt diktálja, hogy városunk tisztességes, becsületes társadalma elé tárjuk azokat a tényeket és bizonyitékokat, melyek alapján cikkünk íródott.

Mit mondanak a tanúk
a hivatali v i s s z a é l é s e k r ő l ?
A szegedi ügyészségen több mint
husz oldalas jegyzőkönyv-kivonat, s
a nyilatkozatok és tanúvallomások
egész halmaza fekszik, melyek alapján megindították az eljárást Czeiger
ellen.
Ifj. Zsoldos László vallomásában
nlöadta, hogy 1945. október 16-án,
kihallgatása alkalmával Czeiger Zsigmond, akivel valamikor iskolatársak
volíak, úgy megverte őt, hogy szemei bedag2dtak, szája felrep.^dt s
még jóval később az internálótáborban is látszottak a durva bántalmazás nyomai. Czeiger valószínűen már
előre készölhetett az ütlegelésre, mert
kiadta a parancsot Kósa Albert foglárnak, hogy Zsoldos holmiját egy
külön cellába vigye át, mert míg a
„nyomok" be nem gyógyulnak, nem
szabad fogadnia senkit. Kósa Albert
és Szikszói Pál foglárok csak hallották, hogy Oeiger megverte Zsoldost,
de a sérüléseket látták és Kósa sa-

ját maga tanácsolta Zsoldosnak, hofjy tetnünk Czeiger urat arra a jegyzővizes zsebkendővel borogassa vérző könyvi vallomására, amelyben ezt
elismeri, de azzal védekezik, hogy a
száját. Zsoldos László édesanyja ma
ga is látta ezeket a vérrel átitatott „kérdéses aranygyűrű rézgyűrű volt."
Ezek az esetek elég hűen megvizsebkendőket.
Dr. Joó Béla eskü alatt vallotta, lágítják ifj. Czeigernek a magántuhogy 1946. február 4 ón történt ki- lajdonról alkotott véleményét, úgyhallgatása alkalmával Czeiger durva hogy említést se kell tennünk a Doszidalmazások közepette többször ar- bos Ferenctől kicsalt fehérneműkről,
culütöUe, majd gumibottal tetőtől - sem a Sár ósdi Istvántól 1945 ben
talpig összeverte. Az eset másnap kölcsönkért 10C0 pengőről, melyei
Czeiger ur majdnem revolverrel fimegismétlődött.
zetett ki és csak akkor adott meg,
De gyerünk tovább! Lakos József
mikor már titéke nem volt.
volt rendőrkapitányt revolverrel kényszeritette az ütlegek eltűrésére és Mi van a nőkkel szembeni
több hivataibeli bajtársával nyomdaerőszakoskodással ?
festéket nem tűrő módon gorombáskodott, akik egyöntetűen tanúsítják,
Grósz Istvánné szentesi lakos elhogy több esetben részegen végezte mondotta, hogy 1945 februárjában
munkáját.
két szegedi lány, X Margit X Ida
Kifelé is leirorisztikusan visszaélt jöttek hozzá látogatóba «kiket elvitt
hivatásával. Kiss Sándor cipészmes- a vendéglősök bátyus báijára. Alig
tert megfenyegette, hogy interriálíatja, voltak ott egy darabig, mikor a két
ha nem adja hozzá a leányát. Kiss lány kérte, hogy menjenek haza, mert
Sándor elmondotta, hogy semmikép ifj. Czeiger Zsigmond erőszakoskonem akart b?leegyezni a házasságba, dott vei ük. Mácsai István volt nyode Cíeiger megjelent a lakásán és mozó a kérdéses bál éjszakáján ügyerevolverrel hadonászva fenyegetődzött, le'.es szolgál itot tartott a rendőrkamire akarva nem akarva beleegyezett pitányságon, ahol megjeient G r ó s z
István és Földvári N. Ferenc. Jelena házasságba.
Talán oldalakon keresztül sorol- tették, hogy ifj. Czeiger a színháznál
hatnánk a drasztikusabbnál draszti- erőszakoskodott.
kusabb ceteket, de ha pusztán ez
Czeiger ezt a jegyzőkönyvea pár ízelítőnek szánt eset nem mezés során be is ismerte, de kéríti ki a hivatali hatalommal való
sőbb a kérdéses akta szőrénvisszaélés fogalmát, akkor mi bárszálán e l t ű n t a rendőrség
mikor ünnepélyeren bocsánatot kéirattárából.
rünk Czeiger Zsigmondtól.
Az egyik vallomást tevő azonban
elmondotta, hogy egyizben l á t t a
Lopott-e Czeiger,
Czeigernél a kérdéses aktát, mikor
vagy sem ?
véletlenül kirántotta a zsebéből.
A szegedi ügyészségen fekvő jegyMás vagyonának eltulajdonítása
Bálint és
bármilyen formában történik az, el- zőkönyv szerint Vecseri
itélendő bűncselekmény. Súlyosbító Karai Lajos is tanúsítják, van tudokörülmény, ha olyasvalaki követte el, másuk arról, hogy Czeiger a nőkkel
akinek feladata ép a dolgozók és erőszakoskodott.
polgárok vagyonának megvédése lett
Ha adsz húst az esküvőmre,
volna. A lopás súlyosságából mit
elintézem az ü g y e d e t !
sem von le, hogy az illető mondjuk
aranygyűrűt, vagy csak rézgyűrűt
Czeiger Zsigmond helyreigazító
tulajdonított el. A lopásnál a szán- nyilatkozatában a leghatározottabban
dék büntetendő s a holmi értéke már visszautasitja a vádat, hogy szélhácsak a büntetés keménységét szabja moskodott volna. Mit mondanak a
meg.
bizonyítékok ?
A Czeiger ellen indított eljárásban
Pintér Dezső közellátási ellenőr
különböző lopások is szerepelnek elmondotta, hogy ifj. Czeiger a közterhelő adatként. Többek között dr. ellátási felügyeiőségen borjut kért az
Péchy Kálmán, mikor hazatért hadi- esküvőjére. Ebben az időben Pintérfogságból, rendőrségi kihallgatása nek ügye volt a rendőrségen és Czeiger
alkalmával felismerte Czeigeren a ka- bizalmasan kijelentette, hogy kedvebátját, mely a lakásán lévő ruhái zően elintézi az ügyet, ha teljesiti a
közül tünt el A kabát világosszürke, kérését.
spriccelt szövetből készült, hátán ketCzeiger a rendőrségtől való eltátős ránccal, dragonnal, szürke bélésvolítása után egyizben Csongrádon.
sel. Annakidején Blau Vilmos félegyházi szabómester készítette Annyira a Böszörményi-féle vendéglőben muismert ruhadarabja volt ez Péchynek, latozott két nő társaságában, ahol
hogy orvoskollégája, dr.Joó
Béla, rendőrtisztnek adva ki magát, tetemes
sőt még egy ismerőse, Surányi lst- adósságot csinált. A vendéglős másvánné is felismerte, — mint azt val- nap a rendőrségen kereste Czeigert,
hogy megkapja a pénzét, de azt a
lomásukban elmondották.
választ kapta, hogy „Czeiger nincs
1945. őszén egy razzia alkalmával a rendőrség kötelékében."
Czeiger megjelent F é n y e s imréné
Mint értesültünk, a közelmúltban
lakásán és ugy Fényesnél, mint két
nővendégét igazoltatta. Mielőtt azon- Szegváron is volt egy esete, mikor
ban eltávozott, a kerítésről magához gumibotos fenyegetésekkel vitt el az
vett két méter bordó bársony ruhá- egyik vendéglőből több üveg italt.
nak valót azzal a megjegyzéssel,
hogy „ m i t k e r e s itt ilyen finom
holmi." Erre az esetre tanuk: Szabó
Rozália és Uliczki Etel. A bársonyt
Fényesné azóta sem kapta vissza.
Bulla Béla kereskedő elmondotta,
hogy 1946 tavaszán átadott Czeiger
Z«igmondrak agy arany karikagyűrűt s bár hosszú ideig követelte, nem
kapta többé vissza. Itt kell emlékez

Mit mond
a Kommunista P á r t ?

Felkerestük Szőke Mátyást, a Magyar Kommunista Párt szentesi szervezetének titkárát, aki a következőket
mondotta:
— Megtelel a valóságnak az, hogy
a Kommunista Párt a választások
előtt visszaadta ifj. Czeiger Zsigmond-

¡947. szeptember 21
nak párttagságát, ugyanis kérelemmel
fordult a pártvezetőséghez, melyben
előadta, hogy minden ügye véglegeserr tisztázódott és kéri párttagságának visszaauását. Súlyosbítja azonban a helyzetet az, hogy most rátettünk, hogy
Czeiger Zsigmond félrevezette pártunkat.
Ezért a kizáráshoz való lépéseket
még a mai napon megfogom tenni és
Czeiger Zsigmond el lesz táv-clítvaa Magyar Kommunista
Párt tagjai sorából.

SZENTESI
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Mi az álláspontunk ?

fi Kiállítási Bizottság
utolsó ülései

HÍREK
Megszűnik
a nyári időszámítás

Budapesti jelentés szerint szeptember 23-ról 24- re virradó éjjel 2 órakor egyórdval vissza kell igazítani
az órákat.
i
Ez azt jelenti, hogy a jelzett nap\ tói, tehát szerdától kezdve megszűnik
! a nyári időszámítás.
\ Hivatalokban,
iskolákban,
vasúti
! közlekedésben és általában mindenütt,
! tehát újból az évi, illetve őszi és téli
j időszámítás érvényesül.
\ Moslmár azután még a vénasszo, nyok nyara dacára is bizonyos, hogy
szerdától kezdve végetér a nyár . . .
I
-

Mielőtt teljesen bevégeznénk az
ügyet, le kell szögeznünk, hogy bennünket semmiféle személyes indulat,
vagy piszkálódási vágy nem vezetett,
mikor olvasóink elé tarjuk az egész
leplezetlen igazságot. — CsupJm azt
akarjuk bizonyítani, hogy
rendőrségünk, mely átesett
• Szegedi lapokból olvassuk, hogy
a tisztulási folyamaton s a
Szeged városa szeptember h ó n ^ egt;sztább eszközökkel védi
I ban 700 mázsa cukrot kapott. Ena dolgozók érdekeit, semmi
• nek folytán minden ellátatlan röviKözösséget n e m v á l l a l az
| desen ismét fél kiló cukorban részeilyen emberekkel
sül És mivel a mult hónapban a
¡indenki agyából igyekszik kitö- szabadforgalmu cukrot sokan ki sem
rO!nk az emléket, hogy valaha Czeiger i váltottak, elhatározták most, hogy a
Zsigmond tetteivel szennyezhette a | kereskedőknél visszamaradt cukrot a
demokratikus rendőrség nevét.
napközi otthonok és bölcsödék köif|. Czeiger Zsigmondnak pedig a ! zölt osziják ki. Egyébként szepemkövetkezőket mondjuk: Ne igyekez- j berre 268 mázsa szappant is kapott
ze: bűnvádi eljárást indítani — mint Szeged és azt napok óta osztják,
azt nyilatkozatában Írja - az ellen, j
Nem
akarjuk
számokka,
jelezni|
a*: fejére olvasta az igazságot és ne j h o g y S , e n t e s v á r o s m i l y e n
^yés
betyegezze felelőtlen .rágalmaknak ! cukrot, szappant és egyéb elsőrendű
20—30 ember eskü alatt tett vallo- 1 cikket kapott. Azonban kihangsumását. hanem vállalja férfiasan tet- i lyo/zuk, hogy nem értjük, miért mel
teinek kö;etkezményeit s miután le- ! lőzik ilyen vonatkozásban is annyira
vezekel le vétkeit kezdjen uj életet. ] Szentes városát.
Ezzel tartozik rendes, tisztességes j
szüleinek is, akik fö!ncvelték. Ismerje
— Naptár. Ma szeptember 21.-e
be. hogy éleié valahol holtvágányra j vasárnap. Máié apostol. Protestáns
futait s ha majd új emberek, új kö- Má<é. A nap kel 5 28 órakor. Lerülmények közölt kezd új életet, — nyugszik 17 46 órakor. A hold kel
telteivel ne a brutalitásnak, hanem 1304 órakor, lenyugszik 21 08 órakor.
az emberi humanitásnak tegyen szol— Ügyeletes gyógyszertárak :
gálatot. Akkor biztosítjuk, s o h a J
egyetlen újságba se kell helyreigazító I Szeptember 26 ig l'ie, valamint Szennyilatkozatot elküldenie.
i tessy tar'anak ügyeletes szolgálatot.

A szentesi Ünnepi Hét rendező
bizottsága pénteken este tartotta utolsó ülését. Az ülésen Tokácsli Lajos
olvasta fel titkári jelentését és ismertette a műsort. Megállapodtak ezután abban, hogy háromtagú küldöttség utazik fel Budapestre, amely
Tildy Zoltán köztársasági elnököt
kéri fel a vásár ünnepélyes megnyitására.
Ezután a bizottság részletesen megtárgyalta Ökrös János vendéglős
ügvét. Ökrös ugyanis elsőnek jelentkezett a vendéglősök közül a kiállításon való részvételre és kiállítási
díj címén 8000 forintot lefizetett. Tekintettel arra, hogy a kiállítás anyagi
fedezetére akkor még nagyon csekély
összeg állt rendelkezésre, a város
örömmel fogadta a 8000 forintos
hozzájárulást és olyan megállapodást
kötött Ökrössel, amely szerint a kiállitási bizottság hathatósan támogatja majd. Később azután több kocsmáros is jelentkezett, akik kérték,
hogy bódékat állítsanak fel a vásár
területén. Ök hangsúlyozták, hogy
nem akarnak Ökrössel konkurrálni,
mert ök nem szolgáltatnak majd ki
ineleg ételeket, hanem csupán hűsítő
italokat. Szerintük ugyanis Ökrös
képtelen lesz arra, hogy hűsítő italokkal egyedül lássa el a vásár közönségét. A kiállítás intézőbizottságának a pénteki ülésén az volt az
álláspontja, hogy a kocsmárosok kérelmét el kell utasítani, mert különben esetleg nem térül meg a befektetése. így végül is arra a megállapodásra jutottak, hogy a kérelmeket
visszaútasftják és Ökröst felszóllítják
arra, mindent tegyen meg, hogy a
várható forgalmat ki tudja elégíteni.
Ha erre nem képes, akkor Ökrös a
saját belátása szerint engedélyezze
néhány kocsmárosnak a vásáron való
részvételét.
A mi véleményünk szerint itt mindet; körülmények között hiba történt.
A szociális szempontokat is figyelembe kell venni, tehát egy személylyel már eleve nem lett volna szabad ilyen megállapodást kötni. Mert
így most a jelentkezett kocsmárosok
személyében, több dolgozó kisember
esik el keresettől, kik pedig szintén
adófizetők és nem helyeselhetik, hogy
a város előnybe részesített egy sze
mélyt több dolgozóval szemben, azaz
a tőkével rendelkezőt a kisemberekkel szemben.

! Miért mellőzik Szentest ?

Nem egészen ugy van
a csongrádi határban
Egyik budapesti napilap „A csongrádi határban- lőcim alalt helyi
ripo:tot közöl. Ebben Oömöri Isvánró'i, Pusztaszer község vezető jegyzőiéről és feleségéről is *zt irta,
hogy az emiitett házaspár kijelentette " „két hónap múlva egy kommunista se lesz itt a . Erre vonatkozólag én és általában a pusztaszeriek "a leghatározottabban leszögezzük, hogy Qömöri elvtárs, aki a
Szociáldemokrata Párt helyi szervezetének megalakitása óta a tagja és
Pusztaszer községnek a felszabadítás óta közbecsült tisztviselője, sőt
immár harmadszor a megválasztott
vezető jegyzője. — ilyen, vagy ehhe; nasonió kijelentést lelki alkata
és Meggyőződése folytán sem tehetett Hogy Gömöri elvtárs, aki a
lakosság legnagyobb
részének a
szeretetét bírja, mennyire a demokráciának meggyőződéses hive, igazolja az, hogy Csongradmegye törvényhatósági bizottságának, a Nem
zet:» Bizottságnak, Pusztaszer képvivlselőtestületének közbecsült tagja,
egyúttal a Szociáldemokrata Párt
helvi szervezetének a megbízottja.
Végtelenül csodá kozunk, hogy egy
komoly, országos pártlap, anélkül,
hogy meggyőződne ilyen rosszinduiatu és személyes élü rágalom mibenlétéről, hclyladott a támadásnak.
Barátság.
Juhász Imre
Szordem. verelőségi tó*.

— Színház. Ma délután 5 és este
8 órai kezdettel Perényi László felléptével „Vacsora Budán" c. operett.
Hétfőn ketten egy jeggyel: „Szerencseiére", kedden S á r d y János
felléptével „Gyertyafénykeringő", szerdán Sárdy János felléptével „Müvészrevű", az egész társulat felléptével.
— Időjárás. Mérsékelt keleti, délkeleti szél. Délutáni felhőképződés,
egy-két helyen kisebb zápor. A meleg
tovább tarl.
— Házasság. Sarkadi Nagy Márta
és Udvary József szeptember 25 én,
délután 6 órakor tartják esküvőjüket
a református nagytemplomban.
— Kéthly Anna elvtárs, a Szociáldemokrata Párt csongrídmegyei
képviselője szeptember 27 én szomj baton Szentesre érkezik és résztvesz
! a vásár és a kiállítás ünnepi megnyij tásán.
— Mai sport: D e. 9 : Sajtó| Bőrös-Máv. Fél 1 : SzMTE II Szegvár, fél 3 : Szmáv. II —Nagymágocsi Madisz, fél 5 : Szmáv-KTK.
— A Jugoszláviában doldozók
családtagjai figyelmébe. A kenyérgabona fejadagnak hatósági áron
történő biztosítása érdekében, úgyszintén a tüzelőanyag elintézése sikerült. Ezúton hívjuk föl a Jugoszláviában dolgozó szentesi építőmunkások hozzátartozóit, hogy összeírásuk végett a mai nap .folyamán jelenjenek meg a szentesi csoport
székházában.
— Fodrász mesterek I Hétfőn
22 én 6 órakor gyűlés az Ipartestületben.
0
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Az Egyesült Nemzetek ülésén
Marshall amerikai külügyminiszter azt
javasolta, hogy ideiglenes béke- éi
biztonsági bizottságot állítsanak fel
az Egyesült Nemzetek 55 tagállamának részvételével és ez foglalkozzon
minden olyan kérdéssel, amely veszélyeztetheti a nemzetközi békét. Ez
a bizottság, amely a Biztonsági Tanács hatáskörét szinte semmissé
tenné, egy évig állana fenn, de Marshall azt javasolta, hogy a közgyűlés
jövőre állandó intézménnyé alakítsa.
—
Külterületi
istentisztelet.
Szeptember 28-án, vasárnap délután
3 órakor Dónát 1. szám alatt református istentisztelet tartatik, amelyre
a híveket ezúton is szeretettel hívja
me£» az egyház vezetősége.
— A szentesi Népi Kollégium,
amely Táncsics Mihályról van elnevezve, ma 21-én délelőtt fél 12 órakor tartja meg az évet nyitó ünnepélyét.
— Kötelező lesz a tüdővész
elleni oltás. A népjóléti minisztérium
nemrégiben elrendelte a tüdövész
elleni kötelező oltást az ország egész
területére. Az akciót Somogymegyében kezdték el, a legközelebbi állomás pedig Pestmegye és a főváros
lesz, ahol minden 50 éven aluli férfi
és nő köteles lesz beoltatni magát.
Külön érdekesség, hogy Magyarország az első állam az egé^z világon,
amely kötélezövé tette a tüdövész
elleni oltásokat.
— Teljes fejadagra szabad a
vámőrlés. A közellátásügyi miniszter uj rendelete értelmében a községi
elöljáróság (polgármester) a vámőrlésre jogosultak .észére ezután a vámőrlési engedélyt a teljes fejadagra
kiadhatja, tekintet nélkül arra, hogy
földadóköteiezettségének eleget tett-e,
vagyis kiegyenlítette e azt, vagy sem
az őrlető.
— A szentesi dolgozók polgári
iskolájába a beiratkozás végső határideje szeptember 25. Az ezután
jelentkezők a most megnyílt tanévre
már nem vehetők fel. — Beiratkozás
szeptember 21—25-ig az átlami polgári fiúiskolában (polg. le Íny iskola
épülete.) este 6—9 óra kőzött.
— Mozdulat-, mfivésret-, ritmikus zenés torna-, gyenr.ck-tánctanfolyam kezdődik (6 hetes). Felvétetnek 4 évestől 12 éves korig (leányok és fiuk). Színhely : a Szentesi
Katolikus Kör nagyterme. Beiratkozás
I-ső tanóra f. hó 22-én, hétfőn d. e.
10— 12-ig. — A tanfolyam vezetője
Rerrickné Horváth Gizella fővárosi
oki. mozdulat-, müvéhzeti tanár.

— A kubikosok érdekében. A
Sió-csatorna földmunkálatainál dolgozó szentesi kubikosok feleségei a
napokban felkeresték Szőke Ferenc
elvtársat a Szociáldemokrata Párt
— Az Állami Gyermekmenhely
székházában és előadták, hogy férjeik bére nagyon kevés, s amellett Telepfelügyelőnő elköltözött Horváth
családi pótlékot sem kapnak. Szőke Mihály u. 12. sz. alá. Hivatalos óra
Ferenc elvtárs meghallgatta a pana- hétköznap d. e. 8—9, hétfőn és csüszokat és telefonon azonnal érintke- törtökön 8 - 1 3 .
zésbe lépett Takács Ftrenc földmű— A Szakmakőzi Titkárság felvelésügyi államtitkár elvtárssal, aki hívja mindazokat a traktorkezelöket
megígérte, hogy az ügyben haladék- és segédkezelöker, akik az ősz fotalanul intézkedni fog.
lyamán trakiorszántást végeznek, hogy
— Figyelmeztetés. Figyelmezte- vitás munkabér ügyeiknek rendezése
tem az erdekelteket, hogy i kapás érdekében ma a. e. 10 órakor a
növényekben beállott károsodásra vo- Vas- és Fémmunkások szakszervezeti
natkozó adatok bejelentésének végső helyiségében jelenjenek meg.
határideje f. évi szeptember 24. nap— A SzIM szentesi szervezete
jának déli 12 órája, ezután a bejekedden, 23-án este 7 órakor vezetőlentés el nem fogadható és aki a
ségi ülést tart, másnap 7 órakor uj
a bejelentést elmulasztja, földadó levezetőségi választási gyűlést tart a
szállítási igényét elveszti Adóhivatal
szokott helyiségében.
— Az őszi tánckurzus okt. 1-én
7 órakor kezdődik Peczárszky Katalin tánciníézetében a Petőfi fehérterFőszerkesztő • Sima Lásxló.
mében. Gyermekkurzus 2 án 4 óraFelelős szerkesztő: SzaSay J á n o a
kor. Beiratkozni állandóan lehet.
Felelős kiadó: Nagy Mihály.
Nyomta • „ B a r á t t ó l * nyomda
— Mentőautó telefonhivó száFelelői nyomdavezető: C t c r n n s L. Imre
ma 23.
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Jó vizet a községeknek!

Pártélet

Jsmeretes, hogy a kereskedelemügyi miniszter a miskolci kereskedő
nagygyűlésen bejelentette, hogy az
iparkamarai választásokat még az
ősszel megtartják. Ezzel kapcsolatban
a szentesi Ipartestület jegyzői hivatala közölte velünk, hogy szeptember
23-án, kedden délelőtt értekezlet lesz
Szegeden a választásokkal kapcsolatban, ameiyen a szentesi Ipartestület
és a szentesi Kereskedő Egylet 1 — 1
rendes és 1—1 póttaggal képviselteti
magát.
Az iparügyi miniszter az ipartörvény egyik pontjának módosításával
kapcsolatban kérte az ország ipartestületeinek véleményét. A törvény
szerint ugyanis minden iparos tagja
az Ipartestületnek, de nem köteies
tagja lenni a saját szakosztályának.
Ennek megváltoztatására a soproni
Ipartestület javaslatot terjesztett elő,
amelyet megküldött a Szentes és
Vidéke Ipartestületének is. Eszerint
minden iparos számára kőtelezővé
kell tenni az ipartestületi tagságon
kívül a szakosztályi tagságot is. Ezt
a javaslatot a szentesi ipartestület is
elfogadta és fölterjesztette az iparügyi
minisztériumhoz. Amennyiben a javaslatot odafenn elfogadjak igen nagy
lesz a gyakorlati jelentősége, mert
elősegítik az iparosság összefogását
egyes szakmákon belül is.
A szentesi iparosság sérelmezi a
tanonciskola órarendjét. — Ugyanis
szombaton délután tanítás van, amely
különösen a fodrászok, építőiparosok,
de egyéb szakmák iparosaira is káros, mert éppen szombaton délután
volna a legnagyobb szükség tanoncaikra. Az Ipartestület elő járósági
ülésen foglalkozik a közeljövőben
ezzel a kérdéssel és átiratban fogja
kérni a tanonciskola igazgatóságátó
és felügyelő bizottságától az órarend
megváltoztatását.
Az iparügyi minisztérium a szentesi ipartestület nagytermének helyreállítási munkálataira 100 forint segélyt utalt ki.

A l l a RdÓ

vetőmagtisztitás

.iPETKUS"
vetőmagtisztitón

Földműves Szövetkezet

Krsíf,e

I-ső rendű bükk és tölgy parketta kapható. Érdeklődés Gellért
Testvérek fatelepén.
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HIRDETMÉNY

A régi kormányok vajmi keveset
törődtek a vidéki egészségügy gyei.
Főleg a községek és a tanyák vízA ma délelőtt 11 órára hirdetett
ellátását tartották harmadrendű kér- gyűlés Kéthly Anna elfoglaltsága miatt
désnek Országos és hivatalos meg- elmarad. A gyűlés időpontját később
állapítás szerint 58 magyar város közöljük.
közül alig 28 nak van csak vízvezetéke. Hogy mást ne említsünk,
F. hó 21-én, vasárnap d. e. 9-kor
még a szomszédos Hódmezővásár- a Barátság moziban, Csongrádvárhelynek, vagy a közeli Békéscsabá- megye területén szolgálatot teljesítő
nak sincs sem víztornya, sem a vá- közigazgatási, községi és állami tisztrost behálózó rendes vízvezetéke.
viselők részére értekezletet tartunk.
És bajok vannak a kutakkal is. Előadó: Szélig Imre.
Az Országos Közegészségügyi IntéFolyó hó 21-én, vasárnap este 6
zet vizsgálata beigazolta, hogy ötvenezer megvizsgált kut vizének két- órakor a Pártszervezet községi képharmad része (68 százalék) ivásra viselői testületi frakciója ülést tart.
alkalmatlan és az egészségre káros.
Folyó hó 24-én, szerdán este 7
Ezeken a régi és súlyos bajokon
segíteni akar a demokratikus kor- órakor a Pártszervezet székházában
mányzat, s elhatározta, hogy kútfú- Tudományos Munkás Főiskola hallrási segélyeket fognak kapni a köz- gatói részére értekezletet tartunk. —
ségek, mégpedig átlag 16 ezer fo- Előadó: Tóth László.
rinttal járul hozzá az OrszágosKözegészségügyi Intézet egy-egy kútnak
Folyó hó 25-én, csütörtökön este
az elkészítéséhez. Természetesen a 7 órakor a Máv. üzemi pártszerveközségeknek kérniök kell a kútfúrási zetnél üzemi pártnap. Előadó: Lendsegélyeket.
vay István.

KISIPARI SZEMLE

1947 szeptember 2í

LAP

Folyó hó 26-án, pénteken este 7
órakor pártest a Partszervezet szék
házában. Előadó: Vámos Imre elvtárs.
A Szociáldemokrata Párthoz tartozó tanítónőket és óvónőket f. hó
23 án, kedden este 7 órára kéri a
Nőcsoport vezetősége, ho^y a Partszékház I. e. 3. szobájában megjelenni szíveskedjenek.

Felhívom mindazon személyeket,
akik a múltban fennállott igazoló
bizottságok előtt igazoló eljárás lefolytatását még nem kérték, legkésőbb 1947 október l-ig Szentesen
a főispáni hivatalban nyújtsák be
igazolási kérelmüket. Az uj igazolási rendelet kiterjed a köz- és magánalkalmazottakra, valamint iparosokra, kereskedőkre és egyéb jogositványosokra.
A keletről hazatért volt hadifogoly személyekkel szemben az igazoló bizottság előtti eljárás nem
szükséges akkor, ha a B-lista bizottság állásukban meghagyta.
Az 1947 október 1 után beérkező
igazolási kérelmek figyelembe nem
vétetnek.
Az igazolással kapcsolatos részletesebb tájékozásul szolgál a város
hirdetőtábláján kifüggesztett főispáni
felhívás,
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Polgármester.

TARTÓSHULLÁMOT,
hajfestés?
szőkítést, vizhullámot
garanciával
gyönyörűen készíti Zsemba ' Teleki
Pál u. 25.
231
Ujcipöt, javítást, gyorsan és olcsón, szakszerűen készit Bartus Imre
cipész mester. Honvéd ucca 47.
Pipereszappan, fogkrém, krémek,
púder, kölni, festék, háztartási ctk
kek kaphatók Izsák festéküzletben
HIRDETMÉNY
Felhívom a város lakosságát, hogy
mindazok, akiknek tulajdonát vagy
birtokát képező, rendelkezése vagy
kezelése alatt álló ingatlanán kilőtt
és fel nem robbant lőszer vagy robbanóanyag van, a lőszer mennyiségének, minőségének és pontos he
Ivének megjelölésével a városi mérnöki hivatalban 3 napon belül jelentse.*»

HIRDETMÉNY.
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Folyó évi október, november és
december hónapra szóló közellátási
jegyeket a városi közellátási hivatal
folyó évi szepiember 22-től október
4 ig bezáróan fogja a városházán
kiosztani szigorúan vett utcabeosz
tás mellett. Idevonatkozó részletes
hi'detményemet a város egész terüle én doboltatqm, azonkívül az megtekinthető a varosházán a hirdetőtáblán és a közellátási hivatal ajtaján.
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Polgármester.

Polgármester
Ujgazdák.

Gazdálkodók.

Szuperfoszfát
kedvezményes áron előjegyezhető a

Földműves Szövetkezetnél
Apponyi tér

SZG

Újból kapható

14 szám.

m

l l É Ü '

LÜC é 5 JEQEMYE

cimfestést, mázolást

legolcsóbb érban készit

fenyődeszka, gerenda rendelésre és raktáron
M O B I L I A fítéltén
Tel.: 71

Pusztai József
festömester

m

BARÁTSÁG-MOZGÓ
Szeptember 21

Szellemnek áll a világ
Budapesttel egyidöben játszuk. — Főszereplők: Abott Costello és
Joan Ted Lewis és zenekara.
Legújabb híradó
Szeptember 22—24 ig,

Boszorkányt vettem feleségül
Előadások kezdete hétköznap 6, 8, vas. és ünnepnap 4 , 6 , 8 órakor

v Vasáruk;
v
tűzhelyek,
v
zománc-

?f

v

V
V

Fenyő ,

á
nyar

Lakás
Honvéd u

edények
Lupták László

sze&

drót, rájvas,
drótkerítés
legolcsóbban
beszerezhető

vaskereskedönél
Becsüljük
meg János u. 12.
Szentes, Bartha
Telefonszám: 13

A FORINTOT!

és tölgy

Mindent 1 helyen legolcsóbban.

fűrészáru kapható a

Divat, rövidáru
és p i p e r e c i k k e k

ZSOLDOS TELEPEN

Lőwynél

T e l e f o n s z á m : 5 és 8
Gyermektelen házaspár
keres. Esetleges közvetítést
dijazok. Cím a kiadóban.

lakást
külön
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— Bőröndöt, retikült, iskolatáskát, pénztárcát, levéltárcát készit, alakit Kovács Dániel bőröndös. Törzs
Kálmán-u. 17.
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Biztositó Társaság
felvesz üzletszerzőket.
Szeged Postafiók 17.

K o s s u t h u. 18
kiképez és
Jelentkezés
1123

U j betübokréta című I. elemista
katolikus ÁBC könyvet megvételre
keresek. Értekezni a kiadóhivatalban vagy Nagyörvény utca 21.

Jó

állapotban

levő

gyermek sportkocsi
^

M M M M

e l a d ő

TOrs Kálmán 10

Hirdessen lapunkban!

