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E l ő f i z e t é s i d i j 
e g y h ó n a p r a 
»0.000. - pengő. SZENTESI LAP Keretes- és apró-

hirdetések ársza-

bás szerint. :-: 

M e g j e l e n i k csütörtökön és 

vasárnap a reggeli órákban. 

közös nyilatkozatot adott ki, amely-
ben bejelentette, hogy egyrészt a 
reakció elleni küzdelemben, másrészt 
a munkásság erdekeine* megvédésé-
ben együttesen jár el, a harcot az 
ország ujjáépiléséért vállvetett közös 
erővel vívja meg. Aki végignéz a ma 
viszonyain és akt megérti micsoda 
alattomos erők bujkálnak a magyar 
demokrácia és a magyar munkás-
érdekek ellen, az tisztában van vele, 
hogy amit a „Szentesi Lap" első 
számában irtunk, hogy nevezetesen 
a magyar munkásságnak lehet két 
pártja, de a magyar munkásság a 
demokrácia védelmében és az ország 
fölépítéséért való küzdelmében nem 
szakad iát kétfelé — százszázalékban 
áll es ha valaha szükség volt arra, 
hogy a testvérek egyesült erővel ve-
gyenek részt a saját érdekeik meg-
védelmczesében, ugy most, a magyar 
demokrácia megvédelmezésében és 
kiépítésében a Szociá demokrata Párt-
nak és a Kommunist-t Pártnak be-
csületbeli kötelessége, hogy egy aka-
rattal és egy fron.on harcoljon. 

Vannak nagyon sokan, akik félre-
értik a két part közös nyilatkozatát 
es akik a közös nyilatkozatból arra 
következtetnek, hogy most mar nincs 
se Szociáldemokrata, se Kommunista 
Párt, hanem van „valami párt", 
amelynek ma még nincs neve, de 
amely egy párt és amely egy párt-
ban az elme, az eszmei;, célkitűzé-
sek pr.igrammpontok és taktikák 
egyesülteK. Ezt a tévedést, ezt a fél-
reértést el kell oszlatnunk. A Szociál-
demokrata Part és a Magyar Kom-
munista Párt becsületesen kezet 
nyújtottak egymásnak elveiknek és 
taktikáiknak teljes fenntartásával, a 
part szuverénitás megőrzésével, mint 
fegyverbarátok, mint a magyar de-
mokrácia kiépítésének narcosai együtt 
indulnak az utolsó nagy rohamra, 
hogy biztosi;sák és megvalósítsák a 
magyar népköztársaság megerősödé-
sét és ezen keresztül a szociális 
gondolat győzelmét. 

A Kommunista Pártot és a Szo-
ciáldemokrata Pártot nem eszmei 
célok válaszíj k el egymástól, de a 
kivitel tekintetében a mCdszerek. Mi 
szociáldemokraták ma is a/ 1903-as 
pmgramm alapján állunk. Ekkor 
Magyarországo s még kommunista 
mozgalom nem volt, aminthogy se-
hol a világon kommunista mozga-
lom nem volt. Mi a legnagyob 
tisztelettel adózunk Leninnek és 
munkatársainak és elismerjük, hogy 
az orosz forradalom óriási erővel 
vitte el're a szociális gondolat ügyét, 
elismerjük azl, hogy végeredményé-
ben mind a kommunista párt, mind 
a szociáldemokrata párt a szocialista 
állam megvalósításáért küzd, de más 
volt a helyzet 1917 ben Oroszor-
szágban és más a helyzet ma miná-
lunk Magyarországon és a szociál-
demokrata párt ragaszkodik ahhoz, 
hogy parlamentáris úton valósítsa 
meg a maga eszméit. Tudjuk azt, 
hogy a Magyar Kommunista Párt 
sem akar forradalmi útra lépni, nem 

S Z O C I Á L D E M O K R A T A U J S A G 

A két munkáspárt 
léphet, mert a magyar nemzet a maga 
hagyományait és ezer esztendős al-
kotmányos fejlődése során, ámbár 
feudális, ámbár elnyomó irányzatok 
uralkodtak is minden lépés törvé-
nyekbe volt lefektetve és amikor most 
a szabadság útjára léptünk, amikor 
fölszabadultunk a feudális hazugsá 
gok alól, akkor is a törvények ere-
jével kivánjuk biztosítani és fogjuk 
biztosítani a jövendő kifejlődést. 

A Szociáldemokrata Párt és a 
Kommunista Párt mostani összefogása 
nem azt jelenti, hogy a két párt egybe-
olvadt, de jelenti azt, hogy a két 
párt a legkérlelhetetknebb erővel har-
col azér', hogy összetörjön minden 
irányzatot, amely meg akarji ingatni 
a magyar népköztársaság alapjait: 
induljon ki bár ez az irányzat Mind-
szenthy hercegprímástól, volt ezer 
holdasoktól, vagy reakciós ostobák-

Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Szent Imre herceg-utca 1 sz. 

tói.. . a két párt egyesíti erejét a 
harcban és teljes cgymástóli függet-
lenségben, teljes pártönállóságban, 
de kezet kézbe téve együtt fogva a 
munka szerszámjait is harcol azért, 
hogy letiporva minden ellenállást, a 
reakció minden kísérleteit megteremtse 
ezer esztendő után azt a Magyaror-
szágot, amelyet a magyar nép mil-
liói ezer esztendőn át kívántak. 

L E G Ú J A B B 

Változás a kormányban 
Budapesti lapértesülések szerint 

Kovács Béla földművelésügyi mi 
niszter lemondását a köztársasági 
e nök elí gadta. Ugyanakkor Dobi 
István államminiszter is lemondott. 

Dobi István átvette a földművelés-
ügyi tárcát, míg az új kisgazdapárti 
államminiszter B. Szabó István lett. 

A két új miniszter az esküt le-
tette. 

Végefelé közeledik Spanyolországban 

Franco terroí-tiralma 
Az egész világ feszült figye'cm-el 

fordul a spanyolországi helyzet felé. 
A fasizmusnak ez a/, utolsó fészke. 
Az európai és tengerentúli demok-
ráciák ugylátszik döntő lépésre ha-
tároz ák el magukat Francoval izem-
ben. A köztársasági párti spanyol 
összeesküvőknek Franco álta! elren-
delt kivégzése eqyre szélesebb hullá-
mokat ver. A brit n gykövet ismételt 
lépéseket tett az angol kormánynál 
és az angol alsóház legközelebbi 
ülésén a világ békéjét és az em-
beri szabadságot megbecstelenítő 

ezen cselekedettel foglalkozni fog 
A francia kormány a munkáspártok 

nyomására va'ószinüleg már közeli 
njpokban megszakítja a diplomáciái 
viszonyt Francoval. Valószínű, hogy 
a francia kormány memorandumban 
togja kérni Angliát és az Egyesült 
Államokat í asonló lépésre. Mindez 
azt bizonyítja, hogy Franco már so-
káig nem tarthatja magát. Spanyol-
országból egyre több összeesküvés 
és a jelenlegi kormány elleni szer-
vezkedés híre érkezik. 

Mi lesz az első 
UNR8A szállítmányban? 

Csornoky Viktor, a washingtoni 
magyar követség tanácsosa, hazatérve 
beszámolt arról, hogy március fo-
lyamán Magyarországra érkezik az 
első UNRRA szállítmány 100 eher-
kocsi, 30G0 mázsa tejpor, 4100 má-
zsa hal, 2500 mázsa zsír, 2700 má 
zsa húskonzerv, 4500 mázsa cukor, 
2500 mázsa gabonanemű és egyéb 

élelmiszer, körülbelül 150.000 dollár 
értekben. 

A szállítmány élelmiszereinek ér-
téke körülbelül 900 000 doPár. A 
szdlítmánv további anyaga: 300.000 
dollár értékű gyógyszer, 50.000 
j4yermekpullover, 50.000 pár gyer-
mekcipő és más gyermekruha. 

| További amerikai 
kölcsönről van szó 

írja a „Világosság" 

Szegedi Maszák Aladár Washing-
toni nagykövet jelentésében közli, 
hogy az eddig megszavazott tízmil-
lió dollár amerikai kölcsönön túlme-
nően is szó lehet további dollarköl-
csön folyósításáról amennyiben az 
amerikai hadseregnek Európában ha-
gyott felszereléseiből a-t eddigieken 
felül is tudunk részünkre használ-
ható cikkeket vásárolni. 

Rónai kereskedelemügyi 
miniszter 

a B listáról és az iparengedélyek 
revíziójáról 

A demokráciának őrködni kell 
érdekei felett a közigazgatás terén is 
és meg kell valósítania az állam-
háztartás egyensúlyát. Ezért feltét-
lenül végre kell hajtanunk a tiszt-
viselő létszám csökken;ését. Az ter-
mészetes, hogy ezzel kapcsolatban 
meg kell tisztitnnunk a közigazgatási 
gépezetet a dem krácia ellenségeitől. 
Ne g'-ndolja azonban senki, hogy 
az ufeara akarunk kitenni ember-
tömegeket. Nem akarjuk a munka-
nélküliek és különösen a feketézők 
számát növelni. 

Szükség van az iparengedélyek 
revíziójára is. Sok olyan egyénnek 
van iparengedély a zsebében, akit 
sem erkölcsi, sem politikai múltja 
nem tesz alkalmassá arra, hogy 
az új Magyarország gazdasági éle-
tébe szervesen illeszkedjék be. 

Megkezdte tárgyalásait a 
magyar-csehszlovák bizottság 

Clementis külügyi államtitkár ve-
zetésével a Budapestre érkezett 
csehszlovák bizottság megkezdte 
a prágai tárgyalások eredményekép-
pen létrejött magyar-c eh megegye-
zés végleges szövegének elkészítését. 
A szerz. dés értelmében szlovák bi-
zottság jött Magyarországra, amely 

itt szabadon érintkezheuk az itteni 
szlovákokká- és e őkészítheti az át-
település lebonyolítását. A bizottság 
munkájában a szerződés értelmében 
a magyar állam szuverénítását nem 
sértheti. Pozsonyban mar megkezd-
ték a magyar ajkú lakosság össze-
írását. 

Megbélyegezte 
a városi kepviselő testület 
Mindszenthy hercegprímás 

demokrácia ellenes magatartását 
A városi közgyűlésen napirend 

előtt Mikecz János képviselő javas-
latot tett, hogy a közgyűlés fordul-
jon felirattal a törvényhatósági bi-
zottsághoz, amelyben kifejezi rossza-
lását Mindszenthy hercegprímásnak 
a magyar demokrácia < llen tett nyi-
latkozatai és cselekedetei tekinte-
tében. A polgármester megállapí-
totta, hogy az új Magyarországnak 
nemzetközi viszonylatait siiyosan 
éiintő e sajnálatos esettel még 
az amerikai sajtó is foglalkozott. 
A képviselőtestület Mikecz János 
javaslatát egyhangúlag elfogadta. 
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Mit mondott 
Sebestyén Béla? 

Szándékosan nem foglalkoztunk 
eddig személyekkel, olyanokkal, akik 
az uj magyar közéletben nem kívá-
natosak és múltbeli szereplésük hoz-
zásegítette az országot a pusztulásba 
való jutáshoz. Nem akartunk abba 
a hibába esni, hogy a kisebb jelen 
töségü személyi kérdések között 
azokat a nagy célkitűzéseket, ame-
lyekért pártunk dolgozik, veszni 
hagyjuk. Nem jeíenti ez azonban 
azt, hogy nincs harci készségünk, 
még kevésbbé azt, hogy hajlandók 
vagyunk bűnösen elsiklani olyan 
személyek mellett, akik veszélyeztetik 
a demokráciát. 

A Nemzeti Bizottság a mult héten 
tartott üléséi egyöntetűen állástfog-
la:t Sebestyén Béla református pap 
személye és működése ellen. Nézzük 
meg mi késztette a demokráciának 
legfőbb szervét erre az elhatározásra. 

Itt fekszik előttünk az a beszéd, 
amelyet 1944 május 4-én a tör-
vényhatósági bizottságban mondott 
el Sebestyén Béla, abból az alka- ! 
lomból, "hogy a Sztójay kormány 
Molnár Imrét főispáni allásában 
megerősítette. Molnár Imrének a 
szereplését nem kell Szentes lakos-
sága előtt részletezni. Elég, h J uta-
lunk a népbírósúg ítéletére, amely 
elég nagylelkűen csak másfél evet 
mért rá. H3 olvassuk ezt a beszé-
det, amelynek minden szava lázító I 
propaganda a szovjet elleni háború j 
mellett, eszünkbe jut az Imrédy-per , 
főtárgyalásán az elnök kijelent se: i 
„Ha nem lett volna magy r ember, ! 
1944. március 19-én, aki a német 1 

megszállás utár. kormányt alakit, > 
akkor ma nagyobb reménységgel j 
nézhetnénk a béketárgyalások elé." I 

Sajnos nemcsak kormányalakításra ! 
akadtak emberek, de még arra is, 
hogy az egyházi szószéket felcserélve 
a politikai fórumokkal azt állapítsák 
meg erről a kormányról, hogy ez 
,a legelső biztatást adja a magyar-
ságnak arra, hogy le fogja törölni 
a történelem lapjáról azt a szégyen- : 
folrot, amelyet a Kállay-kormány j 
politikája írt volna abba.44 

Mert Sebestyén Béla ezt mon j 
datía. Nem átallotta a magyar be- ; 
csületességgel és tisztasággal egy- j 
értelműnek kijelenteni, hogy „a ma- i 
gyarok olyan szövetsege oldalán 
feladhatnak, akinek őszinteség -, ' 
egyenessége, Európa ellenséges ne : 
peit véresen komoly harcokban sok- . 
szor megrendítette és axiktöl nem j 
kell félnünk, mert a szövetségi vi- j 
szo jyt ott máskípp értelmezik, mint ! 
idehaza.44 

A Sztójay-kormányban olyan mun- i 
katarsakat látott Seb.styen Béla, ' 
„akiknek rendelete, intézkedése azt ; 
bizonyítja, hogy vérző sebeinknek I 
fájdalmas nagyságát nem csak át- j 
érezték, de gyógyítani igyekeznek.44 ( 

Ez az ember, aki a szabadság- { 
szerető nemzetek elleni bűnös há-
borút „a legszentebb célért" folyta-
tott harcnak inCsiteíte és „az utolsó 
iehelletig való kitartásra" buzdított 
beszédeben, ma ott ül a demokrati- j 
kus iskolagondnokság elnöki széké- ! 
ben és az általunk mindenkor a leg- | 
demokraiiKusabbnak tartott egyház j 
szószekéről hirdeti az iget. 

A demokrácia alapját féltő gondos-
sággal kell megtisztítani az építési 
munkában azoktól az elemektől, 
akik a múltban szavaikkai es tette-
ikkel a pusztulást idézték elő. Nem 
hagyhatjuk beférkőzni az új magyar 
eletbe e.eket a bűnösöket s ezért 
kell Sebestyén Bélának is örökre 1 
eltűnnie társadalmi és nem utolsó 
sorban politikai életünkből is. 

A v á r o s s ú l y o s p é n z ü g y i h e l y z e t é r ő l 
t á r g y a l t a k é p v i s e l ő t e s ü l e t 

A keddi városi közgyűlésen Sima 
László pénzügyi tanácsnok napirend 
előtti felszólalásában ismertette a vá-
ros rendkívül súlyos pénzügyi hely-
zetét. Megállapította, hogy minden 
túlzás nélkül elmondhatjuk: a város 
csődbe jutott. A mult év végéig ha-
bár nagy küzdelmek árán is, mégis 
sikerült a városi háztartás egyen-
súlyát biztosítani. Januárban azonban 
a pénzérték rohamos csökkenése és 
a munkabéreknek a bevételekkel lé-
pést nem tartó emelkedése odaveze-
tett, hogy február 1-én már fizetés-
képtelen volt a város. Különösen 
súlyosan érinti a háztartást az, hogy 
a liszt ára nem tudja követni a buza 
árát. itt a deficit több mint 320 
millió. 

A tiszai kompból befolyó bevétel 
6 és fél millió pengő volt, ezzel 
szemben a kiadás 51 millió. Az 
utolsó két hét alatt tehát 45 millió 

pengőt fizetett rá a kompra a város. 
A Hangya Szövetkezet 10 száza-

lékot fizetett be a városnak vásár-
lásai után, ez eddig jelentékeny be-
vételt biztosított, de ma már szük-
séges lenne az is, hogy a többi 
szövetkezetek és baromfi bevásárlók 
is hasonló fizetéseket teljesítsenek. 

Hangsúlyozta a pénzügyi tanács-
nok, hogy bár a lavinát már aligha 
lehet megállítani, még;s a városi ta-
nács a jövőben is mindent el fog 
követni a háztartás egyensúlyának 
biztositására. 

A hozzászólások során Szőke Fe-
renc a Szociáldemokrata Párt részé-
ről a B-iista keresztülvitelének sür-
gősségét hangsúlyozta, hogy a város 
pénzügyi helyzetének egyensúlyba 
hozását itt is meg lehessen találni, 
főként akkor, midőn a városi alkal-
mazottakat már nem az államnak, 
hanem a varosnak kell majd fizetnie. 

A S Z O C I Á L D E M O K R A T A P Á R T 

a n a g y n y o m á s i P i t i csárdában 
március 3-án d é l u t á n 3 ó r a k o r 

m e g a l a k í t j a n a g y h e g y i pártszervezetéi 
Minden elvtársunk és ve'.ünk együttérjő polgár-
társunk megjelenését ké r jük 

Végrehajtó Bizottság. 

A tanyai közigazgatás 
megvalósul 

A városi képviselőtestület a keddi 
közgyűlésen rendkívül fontos hatá-
rozatot hozott, amennyiben kimon-
dotta, hogy még március hónapban 
közigazgatasi kiszállás a! biztosítja 
a tanyai lakosság igényeinek kielé-
gülését és érdekeinek raegvédelme-
zését. A közgyűlési határozat szerint 
hetenként egyszer, szükség esetén 
hetenként kétszer kiszál ások történ-
nek a hatá ba, amikor az érde-
keltek részére megtörténik a marha-
levél kezeié , egészségügyi vizsgalat, 
panasz felvétel, havonként egyszer 
ianácsadás árva ügyekbe » és ami 

legfontosabb az adóbeszedés, amiért 
a tanyai lakos napokat kénytelen 
a városban eltölteni. A t*nyai köz-
pontok le.znelí, ahov. a Kiszállás 
megtörténik kistőkei iskola, az ekei 
templomromnál a volt debreceni ta-
nya. a vekerhaíi iskola, az eperjesi 
iskola és Derekegy házán a Mucsi 
malom Remélhető, ho?y ezek a ki-
szállások tisztázni fogják a dolgokat 
és a közgyűlési határozat szerint 
féléven belül véglegcsen ki lehet 
jelölni a tanyai központokat és ki-
rendeltségeket. 

Eil/ec:ájíoiin a Képviselőtestület 
dr. K . N a g y Sándort és társait 

A városi tanács javaslatot tett 
a keddi közgyűlése \ nogy bocsássa 
cl a város szolgálatából nyugdíj-
jogosultság nélkül dr. K. Nagy Sán-
dor volt polgá- mestert, dr. Nagy 
József volt főjegyzőt, dr Novobác/ky 
Kálmán volt városi ügyésit, továbbá 
dr. Vajda Imre, Debrecveni Antal 
és Luptak Jolán volt városi tisztvi-
selőket. 

Megáll pította a tanács előterjesz-
tésében, hogy ezek a t:s/tvi dők 
hirdetményi felhívásra sem jele ét-
keztek szolgálattételre és különben 
is a varossal szemben elkövetett 

cselekményeik folyta nem alkal-
mas..!. rrra, hogy Szentes demokra-
tikus közéletében résztvegyenek. 

A tinócsi javaslat után Debreceni 
Imre kisgazdapárti képviselő szólalt 
fel s a következőket mondotta : Ne 
vágjunk a do pok elébe. (Nagy vi-
har a munkáspártok oldalán.) Várjuk 
meg. hátha jelentkeznek és majd le-
folytatják ellenük az igazoló eljárást. 

A polgármester sz vazásr tette 
fel a javaslatot és a képviselő tes-
tület öt kisgazdapárt Kepviselö ki-
vételével elfogadta a tanács javaslatát. 

BARÁTSÁG E^OZGO 
F e b r u á r 2 8 . m ^ B 

E S X , • A szerelem 
Főszerepben : Kather'ne Hcpfctin és Garri Grant. 

F.'őhd isoU kezdete hétUö/nap ."> < rekor. \7isornep 3, 5 és 7 órakor. 

Szegvári levél 
Tisztelt Szerkesztő Elvtárs! 

Végre elérkeztünk odáig, hogy a 
szegvári dolgokat is feltárják a sajtó 
hasabjain és meg merik írni azt, ami 
a szegvari népnek fáj. 

Régóta súlyos tehertétele volt köz-
ségünk dolgozóinak dr. Berend Jó-
zsef személye. A 27 kiló zsír nem 
az első eset volt. Jól emlékszünk 
arra, amikor ugyancsak irnaköny-
vekkel álcázott nagymennyiségű 
gyógyszert talaltak a megtévedt volt 
Isten-szolgának a lakásán. Sajnála-
tos azonban az, hogy mind a két 
esetben elrende te a hatóság a nála 
talált dolgoknak a visszaadásán. Ugy 
látszik, hogy ennek a bukott pap-
nak eddig mindent lehetett és meg-
találta még a demokrácia szerveiben 
is a módot bűnös céljainak megva-
lósítására. 

Most végre és ezt a lap hasáb-
jainak tudjuk be, elinalt Szegvárról, 
reméljük, hogy többé vissza sem 
jön. 

Legyen végre ember az embert 
Ha nem ember, tanítsa meg a de-
mokrácia emberségre. Nem ürhet-
jük, hogy Berend Józsefek mások 
elrabolják az igazi dolgozóktól azt. 
amit megérdemelnek. 

Tisztelettel: 

L. I.-né. 

Sziveseti adunk heiyet ebeknek a 
soroknak. Akik lapunk h.sábjait 
olvassák, tudják, ho^y nem cjlunk 
belemarni egyesekbe, de akkor, ami-
kor lelkiismeretlen és magukról 
megfeledKezett emberek veszélyezte 
tik a munkásság érdekeit, nem is-
merünk kíméletet. Munkás lap va-
gyunk és körömszakadtáig harcolunk 
azok ellen akik a dolgozók or-zág-
építo erőfeszítéseit akadályozzak. 

Kivételezés; kérvényt 
adhatnak be a nyugatra 

távozott honvéd személyek 

A/oknak a nyugati országokba 
távozott honvéd személyeknek, akik 
sebesültként, körházi ápoltként vol-
'ak ké vtelenek az országot elhagyni, 
vagy azoknak. ; K;k a kincstári javak 
kezelésében és a nyugaton lévő 
magyar anyag mentésében kivalo 
eredménnyel tevékenykedtek és az 
anyagi igazolásra ki dott 15.100 ig. 
biz. főtitk. rendeiet érteim ben kivé-
telezésre érdemesek, az országit tár 
elhagyására vonatkozó körülmé-
nyek-1 igazoló okmányokat (kortör-
téneti lap kórieiet, stb.), valamint 
a hazahozatali kormánybiztosság 
álta! részükre kiadott okmányokat, 
vagy más igazoló okmányukat a 
szentesi 53. honvéd k<eg. parancs-
nokság igjzoió bizottságához (Szen-
tes, Kiss B. u. 9. sz.) f. évi m-rcius 
hó 5.-én déli 12 óráig be keli 
adniok. 

Fenti okmányokat nemcsak a be-
osztásban a H. M úr döntéséig 
ideiglenesen meghagyott s emélyek, 
hanem azok a f r ti körülmények 
között nyugatra távozott személyek 
is kötelese« felterjeszteni, akiknek 
igazo'ási eljárása az 5. honv. ker. 
psúg. 2622 szuo. 1946. sz. rendelete 
értelmében f. - vi március hó 5.-ig 
le lett folytatva. 

A beadót okmányok döntés vé-
gett a H. M. úrhoz lesznek felter-
jesztve. 

A március hó 5.-e után beadott 
kérvények figyelembe nem vétetnek. 

E tárgyban bővebb felvilágosítást 
a szentesi 53. kieg. parancsnokság 
igazold bizottsága ad. 
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H l R J K K 
^ Ma csütörtök k«t. Román ap. prot. 
Elemér. 

Vízállás : a Tisza « Kurca toroknál 200, 
K u iC í i 205. a Körös Békéss?entand-

-rsnál 162. 
Időjárás jelenté«: Délnyugati, nyugati 

v/él, Üe:hős ködös idő. er:yes helyeken 
fső. havazás. A hőmérséklet emelkedik 

Február 28-án 1 edópengó 9.85 F. 

Mátyás 
megtréfált bennünket, mert ámbár 
wlált jeget, nem törte meg, hanem 
második telet varázsolt a nyakunkba 
és amikor a félig fűtött, vagy telje-
sen hideg szobákban arra gondol-
tunk, hogy ujabb negyven napos tél 
következik, akkor összeráncoltuk a 
homlokunkat és kijelentettük, hogy 
nincsen igazság se a földön, se a 
föld felett, se a föld alatt, de tán 
még az égben és a pokolban sincs. 
Nézzük azonban komolyan a dolgo-
dat és akkor észrevesszük, hogy 1929 
óta ilyen kitartó és gonosz tél nem 
köszöntött ránk. De ez a tél még 
annál is gonoszabb, mert akkor a 
tiizrevalót mindenki megtudta szerezni, 
jószerencse volt, hogy éppen ebben 
az időszakban volt olcsó minden ma-
gyarországon. Hogy mi lesz, az a 
kiszámíthatatlanságban van min-
den esetre belenyugszunk a sztidai 
időváltozásba és elhisszük, hogy Má-
tyás csakmeg akart bennünket ijjesz-
teni, de mégis végre elmúlik a 
tél és márciusban csai: nekiindulunk 
a tavasznak. 

— A kenyér árát a közellátás-
ügyi minisz'er az egész országra 
bíró érvénnyel 24.000 pengőben 
:<!! ipította meg. 

Felemelték a postai díjakat. 
A postave7érígazea'óság közli: Le-
vélportó helyben 10.000, vidékre 
20.000, külföldre 80.000, levelezőlap 
helyben 8000, vidékre 15.000, kül-
földre 50.000. Nyomtatvány 20 
grammig 3000 P. Csomag 5 kg.-ig 
50 000, 10 kg.-ig 80.000 Telefon-
beszélgetés helyben 8.000 pengő, 
vidékre 48 000—240.000 pengőig. 
Rádió előfizetés díja 1 hóra 20Ó00O 
dengő. 

— Öngyilkos lett .Kádár Árpád. 
A régi gentry vüág tipikus képvi-
selője volt kádár Árpád. Most ér-
kezett hoízánk a hír. hogy hétfőn 
agyonlőtte magát. Családjának sorsa 
miatt hasonlott meg önmagával es 
határozta el magát .rre a lépésre. 

— A gimnázium igazgatósága 
kéri mindazokat, akik a felnőtt dol-
gozók iskolájába való felvételre je-
lentkeztek, csütörtökön febr. 28-án 
délelőtt 10 órakor jelentkezzenek 
az irodában. 

— Z e n e a k a d é m i á t végzett 
zongoratanárnő tanítványokat fel-
vesz március 1-től, Ady Endre utca 
24. sz. alatt. Újszerű modern ok-
tatás ! Gyors haladás! Akinek nincs 
zongorája, nem kadály ugyanott 
gyakorolhat. 

— Újfajta penícilin érkezett 
Budapestre. A nagyfontosságú gyógy-
szer egyszeri adagolással is ugyan-
azt a hatást váltja ki. mint a régebbi 
. iiti penícilin hosszabb ideig tartó 
adagolással 

Ne dobja el használt ruháját 
abból új,-divatos sapkát készítek 
Bibovka József. Kossuth utca 14. 47 

— Ki szeret mulatni? Ugy ki-
muiathatja magát a Figaró bálon. 43 

Debreczeni Antal 
rémtettei 

és d r . Nasy üózsef az igazoló bizottság elöli 

Az igazoló bizottság pénteki tár-
gyalásán elsőnek Piti Ignác városi 
tisztviselő ügyére került sor. Piti elő-
adta, hogy október 7.-én elmenekült 
Szentesről, majd Budapesten bevo-
nult katonának, összesen azonban 
csak 8 napi szolgálatot teljesített egy 
husraktárb; n, ahol a katonatisztek 
hozzátartozóinak mérték a húst. Az 
ország ha árának átlépésekor, bár ő 
katona volt, civilekkel ment Ausz-
triába. Az igazoló bizottság minthogy 
nem látott kényszert fennforogni az 
ország elhagyásakor, állásától meg-
fosztotta. 

A második ügy Debreczeni Antalé, 
a „Dupla Tóni" néven ismert levente-
oktatóé volt. A feljelentők egész se-
rege tett panaszt ellene. Már a tár-
gyalás elején kiderült, hogy az or-
szág határát kényszer nélkül lépte át. 
Volt leventéi előadták, hogy 
minden alkalmat megragadott arra, 
hogy rugdossa, pofozza és nádpál-
cával verje őket. Szabó Imre előadta, 
hogy Debreczeni Antal piszkos kom-
munistának nevezte, és azt mondta 
neki, hogy nem érdemli meg a ma-
gyar kenyeret. Egy másik feljelentés-
ből az tűnik ki, hogy amikor meg-
látott egy leventét, akinek gombju-
kában ki volt tűzve a szociáldemok-
rata párt jelvénye, etépte a jelvény-
nyel együtt róla a kabátot. Ezt az 

embert „hazaáruló söpredéknek" 
mondta pártjával együtt s úgy ösz-
szerugdalía. hogy be kellett szállítani 
a kórházba. 

Nem volt ritka Debreczeni műkö-
dése során az olyan csuklógyakorlat, 
amely ájulással végződött. A szeren-
csétlen fiúkat fellocsolás után, lezá-
ratta a „vezetö-főoktató úr". Az iga-
zoló bizottság állásától megfosztotta 
és elrendelte az iratoknak a Nép-
ügyészségre való áttételét. 

Végül d". Nagy Józsefnek, a volt 
városi főjegyzőnek igazolására került 
sor. Szőke Ferenc elnök a tárgyalás 
megnyitása után súlyosan megbélye-
gezte a volt főjegyzőnek és hivatal-
noktársainak azt az eljárását, amely-
lyel menekülésük során Szentes váro-
sának minden értékét magukkal vit-
ték és ahellyett, hogy azt biztos helyen 
elhelyezték volna, inkább saját elő-
nyeiket igyekeztek biztositani. Meg-
állapította az igazoló bizottság hatá-
rozatában, mellyel állásától és nyug-
díj-jogosultságától dr. Nagy Józsefet 
megfosztotta, hogy az ország terüle-
tét kényszer nélkül önként hagyta el, 
mint a közellátási hivatal vezetője a 
nép érdekei ellen cselekedett és el-
menekülésekor a város helyzetét 
tönkretevő elhurcolási munkában mint 
vezető tisztviselő résztvett. 

Az iskolák államosítását 

és a malmok kö«égesítését 

A Nemzeti Bizottság ez év január-
jában feiiratDan követelte a kormány-
tól a malmok községe-itését. Most 
a városi közgyűlés előtt szerepelt ez 
az ügy és a tanács javasolta, hogy 
a Nemzeti Bizottság követelését a 
képviselőtestület is támogassa. A 
kisgazdapárt nevében Debreczeni 
Imre elierezte a javaslat elfogadását. 
Azt hangoztatta, ho^y a községesítéssel 
újább terhet vehet nyakábn a város. 

Szőke Ferenc a szociáldcmokra a 
p4n részérői efogadasra ajánlotta a 
javaslatot. 

Kifejtette, hogy már az orosz 
hadsereg bevonulásakor házi 
kezelésbe he lett volna venni 
a malmokat és akkor sok fe-

a M a r o s 

felesleges kellemetlenségtől 
kíméltük volna meg a város 

dolgozóit. 

Az a látszat, hogy nagyobb ipar-
vállalatok a tókésrk kezében nem is 
akarnak termelni. Itt van a három 
téglagyár. A felszabadulás óia áll 
mindhárom és a földreformmal kap-
csolatos telepítésnél nem tudnak a 
kis emberek majd téglához jutni. A 
képvisc'ő testület a Kisgazda párt 
ellenjavaslatat leszavazta. Ugyancsak 
elfogadta a képviselő testület a szak-
szervezetek részéről elöterjesz'ett azt 
a javaslatot, amelyben követeli a vá-
ros a? iskoláknak az egyházak kézé-
ből való kivételét és azok államosí-
tása. 

Kémkedett-e valaki 
az alom-titok megszerzéséreí 

A angol rádió munkatársa el-
mondja, hogy az atombombáról hó-
napok óta tarló vita úgyiátszik nem 
szűnik meg, sőt a kanadai kémke-
kedés előtérbe hozta az atomerö 
kérdését. Éppen ezért az atombomba 
gyártási titkát nem lehet a véglete-
kig megőrizni egy hatatom számára. 

A londoni rádió ^rra céloz, hogy 
a kanadai miniszterelnök olyérteltnü 

j nyilatkozatot tett, mintha egyik ha-
j talom alattvalója igyekezett volna 
! megszere/ni az atombomba készíté-
: sének a titkát. 

A nyilatkozat nyomán vita és 
j ellennyilatkozat kezdődött, azonban 
I semmi konkrétum nem adódott, tu-
1 lajdonkippen történt-e valami a 
| gyártási titok megszerzésére. 

Ország - Világ 
Groza miniszterelnök nyilatkozott 

az északerdélyi magyar-román in-
cidensekről. Kijelentette, hogy jelen-
téktelen eseményekről van szó. A 
belügyminisztert a vizsgálat lefolyta-
tására küldte ki. 

Az UNRRA küldemények szállítási 
kérdéseinek letárgyalására magyar 
küldöttség indult Triesztbe. 

A Népbíróságok Országos Taná-
csa Budinszky László nyilas igazság-
ügyminisztert'kötéláltali halálra ltéite. 

A budapesti Tudományegyetem 
meghívta a hosszú idő óta' emigrá-
cióban élő Jászi Oszkár és Vám-
béri Rusztem magyar tudósokat 
Budapestre. 

A belügyminiszter egy hétre be-
tiltotta a „Ludas Matyi44 c. képes 
hetilapot. 

Kőváeó József Budapest polgár-
mestere lálogatást .ett Schoenfeld 
amerikai követnél és kérte közben-
járását az Ausztriába elhurcolt és a 
főváros tulajdonát képező tűzoltó 
felszerelések és autóbuszok vissza-
juttatását. A követ támogatásáról 
biztosította Kővágó polgármestert. 

Indiában tovább folytatódnak a 
zavargások. 

A szovjet 5 éves tervet dolgozott 
ki az élelmezési újjáépítés megvaló-
sításában. 

Bálozunk 
A városban plakátokat látunk, tán-

colni, mulatni hivnak. Az újságban 
a legtöbb hirdetés b^lra hív. Tud-
juk a mord öregek, de meg azok 
is, akiket megviselt a sors csóválják 
a fejüket. Azt is halljuk, hogy éhe-
zünk, fázunk, sőt sokan Közülünk 
ma is pusztulnak s mégis vannak, 
akik tudnak mulatni. 

Nézzük meg az érem másik olda-
lát is. Egy háború van mögöttünk. 
Családok pusztultak el és egymást 
szerető embereket választott el a 
végzet örökre. Most új életet aka-
runk, amely nem emlékeztet a n ultra 
egyáltalán. Felejtenünk kell! Elfe-
lejteni a szenyt, a szenvedést, ami 
a múltra emlékezet. A küzdelmet 
pedig, arneiyet rna az építésért foly-
tatunk meg kell édesítenünk a cuk-
rot pótló tánccal, szerelemmel. 

Legszilárdabb alapunk az ifjúság 
Hi kétségek és csalódások érték 
aojuk m« g neki a lehetőséget, hogy 
lélekben felgyógyuljon, megerősödjön. 
Felejtsen a mulatsággal, a szórako-
zással. Nyerjen új munkakedvet tanc-
ban, küzdeni akarást a bálon szö-
vő >zereletnben. 

Ne becsüljük le a nagyhangú po-
litikai jelszavak között azt se, ami-
ről azt szokták mondán1', nem tarto-
zik a politikához. Ez a szerelem. 
Amikor egy báli éjszakán a színház-
terem homályosabb sarkaiban, a fiú 
és a lány összehajolnak, ott van 
ebben a demokráciának lepszebb re-
ménysége : a békés családi élet. 
Ezért azt mondjuk, dolgozunk és 
nélkülözünk, hát hadd bálozzunk 
csak. (—i—y) 

ü ¿ r c ± £ n pénteken n lf f f p t f a Barátság moziban 
d é i u t á n h a l ó r a k o r f U I I W i í l 
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Földmunkások! Elvtársak! Kisbirtokosok! 
A Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetségének szentesi csoportja március 3-án 

vasárnap d. e. H fl 0 U 0 U Ű16 S f Z L Z 
r H H i l i l ' l ' i " , t M i o d e o k i o t t l e g y e n ! 11 órakor 

— Ha jól akar szórakozni el ne 
felejtse, hogy március 3-án a Bőr-
munkások által renderett műsoros 
táncestélyen az Ipartestület székhá-
zában este 7 órakor ott legyen. Ze-
néjét ifj. Fehér László zenekara 
szolgáltatja. Mindenkit szeretettel hív 
és vár a Rendezőség. 72 

— A hadisegélyek felemelt ősz-
szegeit f. évi március hó 4. nap-
jától fizeti a városi adóhivatal. 

— Iskolai értesítés. A refor-
mátus népiskolák összes osztályai-
ban a tanítás március 4-én — hétfőn 
újból megkezdődik. Igazgatóság. 

— Cukrot kap mindenki süte-
ményére csütörtökön este az Ipar-
testületben megtartandó álarcos sport-
bál büfféjében. Cigányzene, néger-
jós, fűtött terem és hangulatról gon-
doskodott a Rendezőség. 71 

— A róm. kath. népiskola igaz-
gatósága felkéri a szülőket, hogy 
az iskola fűtésére szánt, vagy már 
megajánlott adományaikat a hét fo-
lyamán a délelőtti órákban szíves-
kedjenek a központi iskolához be-
hozni. 

— Szervusz kérlek, hová mész? 
megyek ma a fodrász bálba, remek 
hangulat lesz, ott legyél te is. 44 

Párthirek 
Szociáldemokrata Párt végrehajtó 
bizottsága felhívja a körzet és utca 
bizalmiak figyelmét arra, hogy már-
cius l én pénteken este 6 órakor 
tartandó pártest érdekében a legszé-
lesebb körű propagandát fejtsék ki, 
annál is inkább, mert ezen a párt-
estén fontos pártérdekekről lesz szó. 
A Szociáldemokrata Párt Csong-
rádvármegyei Titkársága közli az 
érdekeltekkel, hogy március hó 9— 
10-én, szombat, vasárnap Szentesen 
vármegyei pártvezetőségi értekezle-
tet tart budapesti előadó részvételé 
vei. Felhívjuk Csongrádvármegye 
összes városi és községi vezetőségét, 
hogy az értekezleten egy-két kikül-
döttel képviseltesse magát. Megjele-
nés kötetelező. Csongradmegyei Tit-
kárság. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezete kéréssel fordul a tagjaihoz 
aziránt, hogy Szentesen a március 
9—10-én tartandó vármegyei érte-
kezlet vidéki résztvevői részére, aki 
nek módja és lehetősége van arra, 
hogy az értekezlet résztvevői részére 
szállást tudna adni (legfeljebb egy-
két éjszakáról van szó) szíveskedjék 
a Szociáldemokrata Párt helyi szer-
vezeténél (Petőfi-u. 14.) bejelenteni. 
Aki jelen felhívásunkat támogatja az 
egyúttal a párt érdekeit is szolgálja. 

— A Szociáldemokrata Párt 
március 2-án, Csongrádon d. u. 
3 órakor előadást tart. Előadó: dr. 
Boros Kálmán. 

Uonothasznúlotl jegyét 
már napokkal előbb, 

oda*vissza S7óló vasúti jeggyel együtt, 

megválthatja a 

Menetiesylrodóbfln 
Nemzeti Hitelintézetnél. 

A Pedagógus 
Szakszervezet 

tájékoztatása és ké-
rése a T. szülőkhöz 

A félévi bizonyítványok kiosztása-
kor közöljük az igen t. szülőkkel, 
hogy a népiskolák keretében felállí-
tott általános iskolák I. és V. osz-
tályában is a polgári iskolák rend-
tartása érvényes. Tehát ezekben az 
osztályokban is a magaviselet, vala-
mint a tantárgyak érdemjegyei: jeles, 
jó, elégséges, elégtelen. 

Adott esetekből kifolyólag a t. 
szülők szíves tudomásulvételére kö-
zöljük a VKM. 51.711-1945. számú 
rendeletét a tanulók iskolán kivüli 
szeeplésére vonatkozóan: „A Mi-
nisztertanács 1945. évi április hó 
27.-én hozott határozata alapján is-
kolába járó tanuló politika» pártnak 
tagja nem lehet. Az 1945. évi VIII. 
t. c. a pártpolitikai jogok gyakorlá-
sát 20. életév betöltéséhez köti. 

Mindezekre figyelemmel és annak 
nagyfontosságú érdekeknek megóvá-
sára, hogy a tanulóifjúság nevelése 
a nemzet egészének eszményei és 
célkitűzései szerint az egység és 
együttműködés gondolatkörében tör-
ténhessék, nyomatékosan felhívom a 
közép-, középfokú és népiskolák ve-
zetőinek figyelmét ara, hogy az em-
iitett iskolák tanulói pártpolitikái 
mozgalmakban,felvonulásokban,p rt 
politikai gyüleseken sem egyenként, 
sem ifjúsagt sze vezetek keretében 
nem jelenhetnek meg. Pártpolitikai 
gyűléseken, felvonulásokon, tünte-
téseken, még olyan pártpo.itikai egye-
sület keretében sem vehetnek reszt, 
amelynek különben i tanintézet rend-
tartása érte mében tagjai lehetnek." 

A VKM. 56.001 — 1945. számú 
rendelete szerint „Megengedhető ma-
gasabb koiosztályu (15—18 éves) 
tanuló ifjúságnak részvetele bizonyos 
pártpolitikán felü álló, de mét is po-
litikai jel egű mozgalmakban, szerve-
itekben. Ilyen a SzIM, amely ta-
nulóifjúságunknak is egészséges po-
litikai előiskolaja lehet u 

Az ifjúság nevelése a r-sp 24 órá-
jából c>ak néhány óráig történik az 
iskolában, javarésze azonban a szü-
lői otthonban. A nevelői kar építő 
munkája eredménytel n akkor, ha 
nem tud összhangba jutn^ a ;:öven-
dékek szülőivel. Haz nknak a bor-
zalmas háború következtében beál-
lott siralmas állapotban az iskolák 
fűtőanyag hiányaban ínég kisebb 
mértekben tudják foglalkoztatni és 
nevelni a tanulókat, következéskép-
pen a nevelés meg nagyobb suly-
lyal nehezedik a -zülöi otthonra. A 
legdrágább kincsnek, a gyermeknek 
legeminensebb érdekeit kívánja szol-
gálni a kormányzat akkor, amikor 
altalános szempon u, elfoglaltság 
nélkül hoz tt, nemzeti érd- keket szem-
mel tar ó irányelveke tűz a nevelői 
kar, — és a legszélesebb rétegű ne-
velők, a szülők elé. 

Iskola és szülői ház harmónikus 
rpyüttműködés érdekében bátorko-
dunk közleményünkkel az igentisz-
telt szülőkhöz szólni. 

SzIM hir 
A SzIM szegvári szervezete már-

cius 2-án, 4-én és 10 én előadást 
tart Színre kerül „Tul a nagy Kri-
vánonu című színdarab. 

A Szociáldemokrata Ifjúsági 
Mozgalom február 28 án csütörtökön 
ae esti órákra a Bocskay utcai ott-
honát az épíiőmunkasok szakszer-
vezetének egy „sikervacsora" meg-
rendezéséhez odaadta. Kérjük az 
énekkari tagokat, szereplőket, SzIM 
tagokat. hogy csütörtökön este 
a Párt Petőfi utcai helyiségében je-
lenjenek meg. V grehaj ó bizottság. 

Hirdetmény. 
Az I. számú igazoló bizottság köz-

hírré teszi, hogy az 1946. évi már-
cius hó 7. napján d. u. 2 órakor 
a városkáza 41 számú helyiségében 
az alant felsororoltak igazolási ügyét 
fogja tárgyalni. 

1. ifj. Negyesi Ferenc városi ki-
segítő. 2. Koncz László lakáshivatal 
vezető. 3. Dr. Katona Ferenc Csong-
rád vm. tiszti főorvosa. 4. Fekete 
Mihály városi altiszt. 5. Pengő Sán-
dor külterületi kézbesítő. 6. Do-
mokos Lajos napszámos útőr. 7. 
Tóth Mihály gépkocsivezető. 8. Ke-
resztes N. Sándor államrendőr. 

Felkérjük a lakosságot, hogy az 
alant felsorolt köz- és m gán-
alkalmazottak valamelyikére bármi-
lyen népellenes cselekménnyel bír-
nak tudomassal azt az igazoló bi-
zottság al a Városháza 41. számú 
helyisegében haladéktalanul jelent-
sék be. 

Szentes, 1946. évi február hó 25-én. 

Szőke Ferenc s. k. 
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Hirdetmény 

Közhírré teszem az alábbi köz-
ellátási rendeleteket: 

1. A 90 360/1946 K. M. sz. ren-
delet alapjan a búzadara, kukorica-
dara és finomhszt ára kg.-ként 
13.300 P, az E. B. liszt, ¿rpahszt és 
a kukoricaliszt kg.-ja 10 000 P. 

2. A 90.350/1946 K. M. sz. ren-
delet alapján a beszolgáltatási köte-
lezettség alá nem eső búza, rozs és 
ketszeres 500,000 P, az árpáé és 
kukorica — májusi morzsolt — 
400 000 P és a zab 500.000 P 
q-ként. 

3. A 90.255/1946 K. M. sz. ren-
del t alapján a csöves kukorica ára 
q-ként február hóban 296.000 P, 
március hóban 305.000 P, a mor-
zsolt kukorica ara q-ként február 
hóban 389.000 P, n.árcius hó^an 
402.000 P, április hóban 418.000 P, 
május hóban 430 000 P. 

Ezen kukorica árak a beszolgál-
tatásra kerülő kukoricára vonatkozik. 

4. A 90 330/1946 K. M. sz. rcn-
selet alapján a vöröshagyma ter-
melői ár q-k' nt 800.000 P, a fok-
hagyma 2,500 000 P és a dug-
hagyma ára 3,000 000 P. 

Fenti árak 1946 évi február hó 
21. napjától vannak érvényben. 

5. Közellátási hivatal közhírré 
teszi, hogy a 18-as szelvényre 1 
doboz gyufát lehet kapni. 

Polgármester. 

Felhívás 
Az Ujjáapitési Miniszter Ur, már-

cius hóra a közmunkaváltsag kiszá-
mításánál irányadó átlagos napszám-
bér összegét 120.000 pengővel kel? 
számítani. 
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Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a gyula1 

Folyammérnöki Hivatal kincstári te-
rületeineu árveréséről kibocsájtott hir-
detmény és az árverési feltételek, 
valamint a szerződésminta a Város-
háza 28. sz. hivatalos he'yiségéber 
közszemlére van téve és ott az ér-
deklődik a hivatalos órák alatt azi 
megtekinthetik. 

Az árverés időpontja folyó évi már-
cius 6 án Kunszentmái ton község-
háza és 7-én Szentes Duizasztó te-
lepnél lesz. 
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Hirdetmény 
A közellátási Miniszter 15.410— 

1945. sz. rendeletének végrehajtására 
közlöm a lakossággal, hogy a gabona-
készlet igazolólapját az Összes ela-
dást és beszolgáltatást igazoló irato-
kat a beszolgáltatási ellenőrző lapot 
az elszámoltató bizottság megérkezé-
séig allandóan lakásán felelés sz -
mély kezeiben hagyja, amely adato-
kat tartozik az el-zamoltatást ^égző 
bizottságnak rendelkezésére bocsá-
tó n i. Polgármester. 

Modern teleprs rádió eladó. Értekezrw 
vesarnap e«tig Széchenyi ut 4?. 60 

3 hónapos malacok elcseréler.dők termé-
nyért- Damjanich ucca 8. 5í' 

Kiadó 1 drb. 14 lóerős Mayer Ryatímanyu 
stabil fagá' molov Derálóüzemek léten 
tesére alkalmas. Vármegyeház. Kapus. i>8 

Koca süldőt cserélek válas7tásiért vagy 
termer.yért. Nagyörvény u. 32. 61 

Fát cseréiünk takarmányért vagy fer 
ményért. Bercsényi utca 6t>. 

Strafkocsit adok pénzért, terményért 
5 hold földet felebe kivennék. Kisér utca 
8/a. Tarjányi Sándor. 

Egy darab szelelő rosta tűzifáért, vagy 
pénzért eladó. Bercsényi-u. 48. 39 

Erős, jármolható tehén elcserélendő hasas 
üszőért vagv terményért es egy süldő 
terményért eladó. Wesselényi u. 49. 46 

2 hold dinnytföld és 15 hold kukorica-
föld résziből kiadó Értekezni Horváth 
Mihály u. 19. 

Soós utca 23 szám alatti haz elől 4 drb 
fehér kacsa elveszelt a nyomravezető 
1 kgr. cukrot va^y 2 <i fát kap 7f 

Hálószoba bútort cserélek textilneműért 
ngyneniüert. Kossuth útra 13, a. — 

Fonást e« kötést vnllalok. Damjanic h u. 13 

Piros belső gumit adok külsőért. Felső-
párti ovoda. 

Jóminőségé szövetet cserelek mérért. 
Kossuth u. 6. Gépraktár. 

Felelős kiadó Nagy Mihály. 

Nyomta a »Barátság* nyomda kft. 

FeMős nyomdavezető: Csermis L. Imre. 

R i k k a n c s o t 
f e j v e s z i i n k ! 

Hirdessen lapunkban! 




