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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 
180.000 — pengő SZENTESI LAP Keretes- és apró-

hirdetések ársza-

bás szerint. :-: 

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

M e g j e l e n i k csütörtökön és 

vasárnap a reggeli órákban. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 

Szent Imre herceg-utca 1 sz. 

A szabadság napjának ünnepe 
Gyönyörű napfényes enyhe reg-

gelre virradt március 15-én. Reg-
gel 6-órakor zenés ébresztő volt, je-
lezve, hogy a város ünnepel. Itt-ott 
aemzeti szinü zászlókat lengetett a 
szél, sajnos elég kevés házon. Mintha 
eltűntek volna a nemzeti szinü zász-
lók. Nyolc óra körül kezdett gyüle-
kezni a közönség a Szociáldemokrata 
Pártnál a Kommunista Pártnál, vala-
mint a Kossuth-téren is. A két mun-
káspárt zászlók alatt vonult fel szép 
rendben. A Kossuth-téren legalább 
hat, nyolcezer főnyi tömeg gyűl* ösz-
sze. Kilenc óra lehetett, amikor a ze-
nekar eljátszotta a himnuszt és kez-
detét vette az ünnepség. 

OK h Sándor városi tisztviselő sza-
valta el elsőnek nagy hatással Petőfi 
Nemzeti Dalát, majd 

Vajda Imre polgármester elvtárs 
emelkedett szólásra. Beszéde elején 
üdvözölte az Ellenőrző Bizottság ne-
vében Panov ezredest, a várospa-
rancMiokság részéről megielent Tyap-
kin ezredest, majd, az összesereglett 
közönséget. Beszédében azt emelte 
ki, hogy milyen nagy jelentősége 
van ennek a március 15-nek, mert 
ez a második szabad március 15-e. 
Ez az ünnep nagy haladást jelent, 
mert közben megszületett a magyar 
köztársaság is. Ezért ez a március 
15 e a magyar népköztársaság első 
március idusa. Hiába volt a sok kin, 
a sok szenvedés mert a magyar nép 
a maga szabadság akaratával, any-
nyiszor bukott is, most mégis győ-
zött és abban a reményben nyitja 
meg az ünnepséget hogy a magyar 
szivek össze fognak dobbanni és ki 
fog sarjadni egy botdog magyar élet, 
amelyből elmaradhatatlan a szeretet 
egymás iránt. 

Polgármester beszédét zajos éljen-
zés fogadta s mikor az ovációk el-
csillapuliak 

Dr. Solti László, főjegyző elvtárs 
mondotta el ünnepi bes/édét. Azzal 
kezdte, hogy most egészen más 
március 15-et ünnepelünk, mint ed-
dig. Kilencvenhat éven keresztül 
március 15-ét úgy ünnepelték, hogy 
kiálltak az emelvényre a magyarru-
hába öltözött labanc-magyarok és el-
szajkózták azokat a kis versikéket, 
amelyeket erre az alkalomra fűzfa-
poéták faragtak. Elmondották azo-
kat a léleknélküli beszédeket, amely-
ben meghamisították 1848 március 
15-nek gondolatait és eszméit. A for 
radalmi március 15-ből elsikkasz-
tották a forradalmi jelleget. Hallgat-
tak arról, hogy a magyar forradalom 
lángoló szellemű óriásai Kossuth, 
Petőfi, Táncsics és a többiek voltak, 
a magyar nép szabadság utáni vá-
gyának szószólói voltak. 

Annál nagyobb a jelentősége a 
mostani március 15-nek, mert a 
magyar nép a demokrácia második 
esztendejében ismét szabadságharcot 
vív. A magyar népnek ismét szembe 
kell szállani a haladás ellenségeivel. 
Szembeszállni azokkal, akik még 

ellenszegülnek a magyar nép építeni-
akarásának és meg akarják állítani 
ezt a/ országot a haladás és fejlő-
déi útján. Azért nyugodtan nézhe-
tünk ennek a harcnak a kimenetele 
elé, mert a magyar népben olyan 
gigantikus erők rejlenek, amelyek át-
segítették ezt a népet az elmúlt szá-
zadok nyomorúságain. Ez az életerő 
meg fogja szilárdítani Magyarorszá-
gon a demokráciát és a magyar köz-
társaságot. Ez a hatalm .serő a nép 
egyedeinek gazdasági, politikai és 
szellemi felszabadítására fogja épí-
teni a demokráciát és a dolgozók 
új hazáját. 

É a magyar nép március 15-én 
fel fogja ismerni azokat a nagy cé-
ioka', amelyekért annyian haltak meg 
ebben az országban rnártírhalallal. 

Ha felismeri a szabadság, egyenlő-
ség, testvériség örök eszméit és eze-
kért tud küzdeni és elszántan dol-
gozni, akkor olyan boldopság kö-
vetkezik be a magyar rónára, ami 
!yet még eddig sohasem látott ez a 
nép. Ha mindenki becsületes mun-
kával fogja építeni ezt az országot, 
ha megalkuvás nélkül harcolunk a 
haladás ellenségeivel akkor győze-
lemre visszük a szabadság lobogóját 
és akkor Kossuth szavaival élve, 
olyan erős lesz az ország, hogy a 
poklok kapui sem tudjak megdön-
teni. 

Solti elvtárs n gyhatásu beszédét 
nagy tetszéssel fogadta a közönség 
s mana 

a többi szónok 

következett. Elsőnek a márciusi ifju-

Lakos József ügyében a mult hé-
ten teljes erővel folyt a nyomozás. 
A budapesti politikai és bűnügyi 
rendőrség nyomozói szálltak ki a 
városba és hatalmas apparátussal 
kezdték meg a felszabadulás óta el-
te t időszak legborzalmasabb me-
rényletének kiderítését. Az igazság-
ügyminisztérium kiküldöttei szintén 
resztvettek a nyomozásban, tekintet-
tel arra, kogy amint az a Kommu-
nista Párt szentesi szervezetének 
alább közölt nyilatkozatából kitűnik, 
rendőrségi személyek is érintve van-

N a g y t a k a r í t á s 
a kommunista pártban 

A Magyar Kommunista Párt 
Központi Vezetőségének telj-
hatalmú megbízottai a Magyar 
Kommunista Párt Szentesi Párt-
szervezetéből kizárják: Wachs-
mann István; Vér János; Dóczi 
László; Izsák András; Dobro-
nyai János; Magyar Ferenc; 
Páhi Sándor; Magyar János és 
Serkédi János párttagokat. Tag-
sági jogait felfüggeszti : Dadi 
Imre; Mikecz János; Laczkó 
István; Pothroveczki András; 
Láng Béla; Szűcs Dániel; Szűcs 
Imre; Gulyás Emil ; Székely Bá-
lint és Nagy István párttagokat. 
A Párt Megyei Végrehajtó Bi-
zottságát jogai gyakorlásától 
felfüggesztik és az ügyek vite-
lére Halustyik Mihály elvtárs 
kap megbízatást. A szentesi 
pártszervezet titkári teendőit 
ideiglenesen Vecseri Bálint elv-
társ látja el. 

A Párt Központi Vezetősége 

fenntartja magának a jogot, 
hogy hozott határozatát szük-
séges esetben módosítsa. 

Vizsgálatunk megállapította, 
hogy a felsorolt kizártak és fel-
függesztettek súlyosan vétettek 
pártunk ellen. Bebizonyitottnak 
vesszük, hogy tudtak, vagy hal-
lottak annak a súlyos provokáci-
ónak az előkészítéséről, melyhez 
fogható felszabadulásunk óta 
még nem volt. Tudatosan, vagy 
tudatlanul tűrték, hogy a becs-
telen tett végrehajtassék, pár-
tunk az ilyen módszerek alkal-
mazását a leghatározottabban 
elitéli. Mi harcunkat a magyar 
nép jobb jövőjéért a becsület és 
igazság győzhetetlen erejével 
vívjuk, azért pártunk becsüle-
tének megvédésére döntöttünk 
igy. A megtévedt és megtévesz-
tett kizártaknak és felfüggesz-
tetteknek a Magyar Kon munista 
Párton kivül módjuk lesz pár-

Szenzációs fordulat 
a Lakos gyilkosság ügyében 
Dadi, Mikecz, Wachsmann is gyanúsítottak 

nak ebben a nagyon kínos ügyben. 
A nyomozás érdekében teljes hír-

zárlat volt, melyet csütörtökön este 
tört át egy esemény s ez mint a 
felrobbant bomba pillanatok alatt az 
egész városban elterjedt. Révai József 
elvtárs a Magyar Kommunista Párt 
központjának képviseletében meg-
jelent Szenteden és azonnali hatállyal 
elrendelte az alább közölteknek a 
Pártból való eltávolítását, illetve tag-
ságuk felfüggesztését. Itt közöljük a 
Kommunista Párt szentesi szerveze-
tének nyilatkozatát: 

ság nevében Balogh János MaDISz 
titkár tartott formás beszédet, majd 
Vass Imre szavalta el Várnai Zseni 
Köztársaság cimü költeményét. Most 
Buzi Sándorné a Demokratikus Nő-
szövetség nevében tartott rövid be-
szédet, majd Szabó Ilona szavalta 
Petőfi „A Nemze hez" cimü költe-
ményét. 

Nagy Dániel a Függet en Kis-
gazdapárt nevében beszélt, utánna 
a Kommunista Párt nevében Apró 
Antal elvtárs, nemzetgyűlési képvi-
selő tartott nagy beszédet, amelybea 
összekapcsolta a márciusi ünnepet a 
jelenlegi politikai helyzettel. 

Pintér Győző elvtárs 

állt fel ezután, hogy a Szociáldemok-
rata Párt nevében tartsa meg ünnepi 
beszédét. Azzal kezdte, hogy nem 
kiván napi politikával foglalkozni, 
mert ez az ünnepség arra van hi-
vatva, hogv a márciusi tradíciókról 
emlékezzék meg. Szabadság, egyen-
lőség, testvériség jegyében száguldott 
végig Európán a forradalom szele és 
március 15-én Magyarországon is 
kirobbant az. A magyar ífjusag élén 
Petőfivel megszerkesztette a tizenkét 
pontot, amelyet március 15-én fel-
olvastak, azután Petőfi elszavalta a 
Talpra magyart. Sohasem volt aktuá-
lisabb, mint ma, ennek szószerinti 
értelmezése. Sohasem volt aktuálisabb 
hogy megértse a magyarság, a ma-
gyar ifjúság, hogy talpra kell állni 
és felemelt fejjel vezetni a magyar 
szabadságharcot, mely 1848-ban el-
bukott és amelyet 1946-ban folytatni 
keli és becsületesen befejezni. Sza-
badok vagyunk, hirdetjük és állítjuk 
ezt és ha ezt mondjuk, éljünk a 
szabadsággal. Éljünk bátran, őszin-
tén és mondjuk meg, ahol hibát lá-
tunk, hogy minél előbb kiküszöböl-
hessük azt. Ma a magyar dolgozók 
milliói ott menetelnek a szabadság 
szerető népek országútján, hogy sza-
badság szeretetükkel meggyújtsák a 
koponyákban szunnyadó szociális 
tudást, hogy a tudás lángjánál be-
világítsák a szocializmusnak azt a 
gyönyörű horizontját, amelyet min-
den magyar embernek el kell érnie. 

A SzIM nevében 

ifj. Va^s Imre elvtárs mondott rövid, 
de igen hatásos szép beszédet, majd 
a Polgári Demokrata Párt nevében 
Virágos Antal szólott ezután a kö-
zönséghez, szavait a köztársaság él-
jenzésével fejezte be. 

Sima László elvtárs 

szavalta el ezután a szegedi csillag-
börtön 25. számú cella jában 1921 
március 15 napján irt „Piros szekfü" 
cimü költeményét, amelyet a közön-
ség hosszantartó tapssal fogadott. 

Zeneszámok következtek ezután, 
majd Vajda Imre polgármester elv-
társ rövid beszéddel bezárta a nagy-
sikerű szabadság ünnepet. Ezután a 
közönség elénekelte a zenekar kísé-
retével a Himnuszt és az Internacio-
nálét. 
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Segítsünk a 
gondozás nélkül maradt 

gyermekeken 
Népjóléti Miniszter felhívással 

fordult a magyar társadalom minden 
rétegéhez, amelyben azt kéri, hogy 
legyen a társadalom figyelemmel 
azokra az elhagyott és minden gon 
dozás nélkül maradt gyermekekre, 
akik a tél hidege az élelmiszere k és 
a kellő ruházat hiánya miatt tulsa 
gosan is érzik a háború pusztításá-
lak hatását. Ezeknek a gyerekeknek 
a száma mintegy százezerre tehető. 
A gyermek a jövendő reménysége. 
A magyar gyermekben fekszik a 
magyar jövő. A gondozás nélkül 
»aradt, elhagyott gyerekek felé oda 
kell nyújtani a társadalomnak a se 
gitőkezéL Ha ezeket a gyermekeket 
iem karolja fel a társadalom el 
vesznek a nemzet számára, ami azt 
jelenti, hogy tízezrek esnek ki a jö-
vendő nemzedékből. 

A népjóléti miniszter országos 
gyűjtést rendelt el minden városban 
és községben. Ez az országos gyűj-
tés gyermekhét keretében folyik le. 
Szentesen 1946. március hó 19-étől 
26-áig tartják meg a gyermekhetet. 
A gyermekhét megrendezésének elő-
készületei most folynak. A gyüjlés 
kiterjed pénzbeli es természetbeni 
adományokra. A természetbeni ado-
mányokoau nemcsak éleln^ereket, 
hanem amin éppen olyan hangsúly 
van, ruhákat is akarnak szerezni 
a lerongyolódott gyerekek számára. 
A gyűjtést a társadalmi nőszerve-
zetek tagjai fogják eszközölni. Ma 
gunk részről már most felhívjuk 
a város közönségének figyelmét: 
adjon aki teheti, mert ezekne* 
a gyermekeknek a megsegítése a 
magyar jövő megmentését is jelenti. 

Tiltakozik 
az egyetemi ifjúság 

a magas tandíjak ellen 

A budapesti egyetemeken közzé-
tették a különböző laboratóriumi 
díjakat. Az egyetemi diákság már 
az első félév kezdetén tiltakozott a 
kultuszminiszternél a már akkor is 
indokolatlanul magas díjak ellen. 
Illetékes helyen megigérték, hogy a 
diákság nagyon is indokolt tiltako-
zását méltányolni fogják. Ezzel izem-
ben az tör.ént, hogy az újonnan 
megállapított díjak egyáltalán nem 
alkalmazkodnak a diákság fizetőké-
pességéhez. Amikor egy kultuszmi-
niszteri ösztöndíj legjobb esetben 
80.000 pengőt tesz ki, megenged-
hetetlen, hogy az orvoskariak az el-
ső évfolyamon 8 milliót, a második 
évfolyamon pedig 10 milliót fizesse-
nek. Mindehhez járul a vegyészek 
25—30 milliós laboratóriumi dija. 
Kérdezzük a kultuszminiszter urat, 
hogyan képzeli el, hogy becsütetes 
emberek gyermekei is lenetnek egye-
temi hallgatók amikor például a 
köztisztviselők átlagfize ése 5 millió 
pengő körül van. A kultuszminisz-
térium teljesen antiszociális intéz-
kedése lehetetlenné teszi, hogy az 
egyetemeket munkás és paraszt szár-
mazású ifjak is látogassák és így az 
egyetem ismét a kiváltságos osztály 
szellemi hegemóniájának bázisa ;esz. 

A Szentesi Kereskedők Egylete 

„Kacagó tavasz" 
cím alatt énekes. táncos revűt render. 

március 24 én 8 órai ke/dcttel. 

Konferál Balojfh Ferenc. 

Utána tánc 'eg«eÜK. Büffet. 

Jegyelővétel .Minerva" pfipirű/letben. 

tunk és ezzel a magyar nép 
eilen elkövetett súlyos fiibájukat 
jóvátenni. 

U/achsmann és Mikecz 
megszökött 

A fenti nyilatkozatban felsoroltak 
közül Wachsmann Isiván és Mikecz 
János a csütörtöki nap folyamán 

Szentesről eltűntek. Egyesek még 
csütörtök este látták őket. 

A városban keringő mindenféle 
hírek ellenére sem tudtunk az ügy-
ről tiszta képet nyerni egészen pén-
tek estig, amikor is Kiss Gyula elv-
társ alezredes útján sikerült Péter 
Gábor vezérőrnagytól interjút kiesz-
közölni lapunk munkatársának. 

Szakasits Árpád elvtárs szentesi nyilatkozata 

Emlékezteijük olvasóinkat, hogy 
Szakasits Árpád elvtársunk április 
10 én Szentesen mondott beszédé 
ben messzehall hatóan kijelentette, 
hogy amint Budapestre megy, tisz-
tázni fogja a kérdéseket, mert lehe-
tetlennek tartja, hogy ekkora feszült-
ség gátolja a kibontakozást. Ügy 
hisszük, hogy a holtpontra jutott 
ügyben a megmozdulást Szakasits 
elvtársnak ez a kijelentése indította 
meg és mindenképpen reméljük, hogy 
ez a „szentesi rejtély" teljes és tö-
kéletes megoldást nyer. Nem szeret-

nénk, ha egy közönséges gyilkos-
ságról az derülne ki, hogy annak 
politikai háttere van. E*t különben 
egyáltalán nem is értjük meg, hogy 
micsoda poliíikum kerülhetett volna 
ide. Egyébként ha politikusok egy 
ilyen aljas dologba belekerülnek, 
azoknak feltétlenül el kell tűnniök a 
politika szinteréről, mert a demokrata 
Magyarországban csak abszolút tiszta 
és abszolút becsületes embereknek 
van joguk résztvenni akár a helyi, 
akár az országos politika irányításá-
ban. 

Péter Gábor vezérőrnagy vezeti 
a nyomozást 

Lapunk munkatársának sikerült a 
a péntek éjjeli órákban Péter Gábor 
vezérőrnaggyal, a »Magyar Állam-
rendőrség pol.tikai osztályának ve-
zetőjével a vármegyei rendőrfőkapi-
tányságon megbeszélést folytatni. 

Péter vezér őrnagy a »Szen-
tesi Lap" részére az ügy leg-
újabb fejleményeiről a kö-
vetkező nyilatkozatot iette: 

A belügyminiszter ur kül-
dött le a nyomozás befeje-
zésére és a tettesek letar-
tóztatására. Ma a megfelelő 
rendőri személyzettel meg-
érkeztem és azonnal átvet-
tem a nyomozás vezetését. 
Sajnálattal kellett azonban 
megállapítanom, hogy a tet-
tesek és bűntársaik szökés-

ben vannak. 

Vannak adjtaink — folyatta Pé-
ter Gábor arra vonatkozólag, 
hogy merre kell keresnünk a tette-

seket. Mé£ az éjjel folyamán nagy-
arányú nyomozást folytatunk ie a 
vár. sban és másutt és ugyanakkor 
országos körözést adunk ki a szö-
késben lévők ellen. 

Szombaton reggel felutazom Buda-
pestre és az ügy állásáról jelentést 
teszek a belügyminiszter urnák. 

A belügyi kormányzat, de és 
ezt nem mint rendőrtiszt 
mondom, az egész magyar 
politikai életnek eltökélt 
szándéka, hogy ezt az ügyet 
a legrövidebb idő alatt "tö-
kéletesen befejezze és a 
tetteseket a megérdemelt 

helyre juttassa. 

A nyomozás eredményessége ér-
dekében — fejezte be nyilatkozatát 
Péter vezérőrnagy — közelebbi rész-
leteket egyelőre nem hozhatunk nyil-
vánosságra, de mihelyt lehetséges 
lesz, azonnal bocsájtunk ki tájékoz-
tatót. 

Wachsmann Istvánné öngyilkos lett 
A Lakos-ügy fejleményeihez tarto-

zik még, vagy legaiább is kapcso-
latot mutat vele 

az az öngyilkosság, amelyet 
péntek reggel 5 és 6 óra kö-
zött Wachsmann Istvánné 
magántisztviselőnó a Szen-
tesi Takarék épületében lé-

vő lakásán követett el. 

Az ügyeletes rendőrőrszemet 6 
órakor arról értesítették, hogy 
Wachsmanné lakásának fürdőszo-
bájában a kádban öngyilkosságot 
követett el. 

A kiszállott rendőri bizott-
ság dr. Lindenfeld orvos-
százados vezetésével meg-
állapította. hogy Wachs-
manné balkarján az egyik 
eret késsel felvágta és ugyan-
akkor nagyobb mennyiségű 
demalgonnal megmérgezte 

magát. 

Nyomban beszállították a közkór 
házba, ahol gyomormosást hajtottak 
raita végre, sebeit bekötözték. Az 
öngyi kosság nem volt életveszélyes 
és Wachsmanné két három napon 
belül elhagyhatja a kórházat. 

A k e r e s k e d ő k é s k i s i p a r o s o k 
s z o c i a l i s t a s z e r v e z e t e i 

A kiskereskedők és önálló kisipa-
rosok nagyon sokszor aggságban 
vannak a tekintetben, hogy szociális 
demokrata létükre melyik országos 
szervezetbe léphetnek be. Nálunk is 
felmerült már ez a kérdés és az ér-
deklődők tájékoztatására szükséges-
nek látjuk a következőket etmondam: 

Kereskedői síkon egyedül a Ma-
gyar Kereskedők Országos Szabad 
Szervezetét (KOKSZ). Minden pro-
paganda egyedül ennek a két szer-
vezetnek érdi-kébe állítandó es a 
párt nem is hajlandó semmiféle más 
szervezetet támogatni. Minden más 

kisiparos, vagy kereskedő egyesülés 
akármilyen néven jelentkezik is, még 
ha arra hivatkozik is, hogy a Szak-
szetvezeti Tanács védelme alatt áll, 
részünkről nem támogatandó. A 
szakszervezeti mozgalom kizárólag a 
munkavállalók mozgalma, kereske-
dők pedig, még ha kiskereskedők 
vagy kisiparosok is, munkaadók. 
Ezért rendelkezhetnek szabad szer-
vezetekkel, de nem szakszervezetek-
kel. Mi pedig nem ismerjük el csakis 
az olvan sz-vezeteket, melyek a ! 
KOKSZ-nak, vagy a KIOSZ nak 
tagszervezetei vagy fiókjai. 

Szocialista győzelem 
a dán községi vá lasztásokon 

(Kopenhága. — *AFPW) A dáa 
községtanácsi választásokon a szo-
cialisták 55 mandátum közül t i 
mandátumot nyertek. 

A radikálisok 3, a konzervatívok 
11, a földmüvespárt 2, a kommu-
nista párt pedig 11 mandátumhoz 
jutott. 

A SzIM a spanyolországi 
rémuralom ellen 

Az ország SzIM szervezeteitől szá-
zával érkeznek tiltakozó levelek és 
nyilatkozatok a Francó-fasizmus ki-
végzései ellen. A magyaro^zági szo-
cialista ifjúság nem hajlandó tudo-
másul venni, hogy akadhat még Eu-
rópában egy olyan ország, ahol az 
emberi szabadsagokat és az elmúlt 
háborúban győzelemre jutott eszmé-
ket lábbal tipró rendszer garázdál-
kodik. Ennek az egész országból 
jövő megnyilatkozásnak illetékes szer-
vek felé való 'o'mácsolasaképpen a 
SzIM központi titkársága a követke-
ző sürgönyt küldte a külügyminisz-
ternek : 

A S2IM mintegy százezer tagja fel-
háborodással értesült a spanyolor-
szági szabadságharcosok kivégzésé-
ről. Tiltakoznunk kell a fasizmus vé-
res uralmi ellen. Mártírjaink emlé-
kéhez híven, felajánljuk harcrakész 
erőnket a fasismussal való leszámo-
lásra. 

Szociáldemokrata Ifjúsági 
Mozgalom. 

Reméljük, hogy a külügyminiszter 
meg fogja találni az eszközöket, ah-
hoz, hogy a fasizmussal szemben 
országszerte megmutatkozó undort 
Francó és kormánya tudomására 
hozza. 

Nunkaadók 
figyelmébe! 

Ismétel ien közlöm, hogy az OTI 
járulékok a bérfizetés, illetőleg bér-
előleg fizetés alkalmával esedékesek 
és azokat a munkaadók a járulékok 
kirovásától, a fizetési meghagyások 
kézbesítésének és minden felhívás-
nak bevárása nélkül kötelesek áz 
esedékességet követő hétköznapoa 
a kerületi pénztárnak befizetni. 

A járulékok a munkavállaló össz-
javadalmazásának (készpénz és ter-
mészetbeni juttatás, kalóriamegvál-
tás stb.) 14 százalékát teszik ki. 

A kalóriát, vagy annak megváltási 
árát a mindenkor hatályban lév* 
megváltási ¿ron kell elszámolni, a 
kapott összeg 14 százaléka a járulék. 

A családtag után járó kalória is 
járulékköteles. Amennyiben a mun-
kaadó a járulékokat az esedékesség-
kor nem fizeti be, úgy azokat a be-
fizetés napján hatályban lévő adó-
pengő értékben kell befizetni. 

A fizetésnélküli tanoncok és ház-
tartási alkalmazottak járulékait min-
den hó elsején kell befizetni. 

A munkaadók kötelesek a munka-
vállalóiknál bekövetkezett mindéi 
változást 8 napon belül bejelenteni. 

A bejelentés elmulasztása eseté« 
a kerületi pénztár a kollektív szer-
ződések szerint hivatalból állapítja 
meg a fizetéseket és a hivatalból 
megállapított fizetések ( kalória) 
után rójja ki a járulékot. 

Szentes, 1946. március 13. 

Q. T. /. szentesi kerületi pénztára. 

Hirdessen lapunkban! 
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H Í R E K 
Ma vasárnap, március 17. Kat. Remi-

nisc.. prol. Gertrúd. 

Vízállásjelentés • Tisza ¡4 én 556. I5-én 
t&2. 16-án 545. Kurca 14-én 323. 15-én 
324. !6-án 324. 

A körösi vízállást az Ármentesitő Tár-
salat nem tudta közölni, mivel telefon-
ásazeköüetése megszakadt. 

Hőmérséklet: 14 én + 5 . 15-én 4" «. 
l i á n -f- 3. 

t pengő 19 20 adópengóvel. 

Izgalom. 
Minek tagadjam, hiúba tenném, 

Szentesen izgalom ül a lelkeken a 
kórházi rémes gyilkosság óta. Amint 
egyik nap megy a másik után, min-
denki beszél, mindenki tudja és min-
denki jobban tudja. Természetesen 
senki sem tud semmit. Csütörtökön 
tMe hirtelen mint a futótűz terjedt 
szét a városon, hogy megvannak a 
tettesek. Mindenki azt kérdezte, hogy 
kik ? És felsoroltak egy csomó nevet, 
ie nyomban hozzá is tették, hogy 
ncsak hallottam, nem tudoma. Azu-
tán pénteken délután azokról a dol-
gokról beszéltek városszerte, amiről 
lapunk más helyén részletesen szá-
mot adunk. De már pozitívumként 
állították, hogy a tetteseket letartóz-
tatták. Sok ember fordult hozzánk 
és sok ember beszélt arról, hogy most 
már nyugodt. És aztán szombaton 
megint beszélni kezdtek az emberek 
és megint izgalom ült a lelkekre. 
Mindenki bizonyosat szeretne tudni, 
mindenki azt szeretné, ha az egész 
rémség fel volna már számolva... 
Bn is ezt szeretném. (S ó.) 

— Eljegyzés. Dósai Margitkát 
eijegyezie Erdei Borisz. (Minden kü-
lön értesítés helyett.) 

— Milyen országokba nem vesz 
fel küldeményeket a posta. A 
Postavezérigazgatóság közii, hogy a 
következő európai országokkal a pos-
taforgalom még nem nyílt meg: Al-
bánia, Belgium, Dánia, Finnország, 
Görögország, Luxemburg, Németal-
föld, Németország, Norvégia, Olasz-
ország, Portugália, Spanyolország, 
Svájc és Törökország. 

— A városi alkalmazottak meg-
kapták fölemelt fizetésüket. A 
gazdasági főtanács március 1-tól, 
nint arról hírt adtunk, 50 százalék-
kal főiemelte a közalkalmazottak fi-
zetését. A városnál azonnal elren-
delték a fölemelt illetmények szám-
fejtéséi, a kifizetést még csütörtökön 
•egkezdték és szombaion be is fe-
jezték. 

— Fölemelték a közmunka-
váltságot. A Hivatalos Lap leg-
atóbbi száma közli, hogy a kormány 
a közmunkaváltságot felemelte. A 
közmunkaváltság alapja az eddigi 
120 ezer pengő helyett 240 ezer 
pengő. 

— A római katolikus hívek 
folyó hó 20-án, szerdán d. e. 9 
órakor mondatják el ifj. Lakos Jó-
zsef volt szentesi rendőrkapitány 
lelkiüdvéért csendes gyászmiséjüket 
a Szent Anna plébánia templom 
•íellékoltáránál. 

— A Pedagógusok Szakszer-
vezete hétfőn 18-án dél után 2 
órakor fontos ügyben összejövetelt 
tart a gimnázium épületében. A ta-
gok megjelenése kötelező. Elnökség. 

| Kéthly Anna Londonba repült 
Kéthly Anna elvtárs, Ignotus Pál 

kíséretében szerdán délben 2 órakor 
repülőgépen elhagyta Budapestet, 
hogy az angol munkáspárt meghívá-

sának eleget téve Londonba utazzék. 
Kéthly Anna elvtárs előreláthatólag 
több hétig lesz angol elvtársaink ven-
dége. 

Az alispáni kérdés 
a Nemzeti Bizottság előtt 

A Nemzeti Bizottság szombati ülé-
sét Erdei Mihály elnök nyitotta meg, 
aki napirend előtt hangsúlyozta a 
Függetlenségi Front pártjai együtt-
működésének szükségességét. Kifej-
tette, hogy az együttműködés zavar-
talanságának biztosításáért minden 
pártból ki kell takarítani azokat, akik 
a demokrácia szabadságát arra hasz-
nálják fel, hogy a nyilas világra em-
lékeztető terrorcselekményekkel aka-
dályozzák az országépités munkáját. 

A Magyar Kommunista Párt Mikecz 
János es Borbás Lajos helyett Ve-
cseri Bálint és Oltyán László elvtár-
sakat küldte be a Nemzeti Bizott-
ságba. 

Foglalkozott a Nemzeti Bizo'tság 
a főispán átiratával, amelyben Kará-
csonyi Ferenc főispán elrendelte, a 
szakszervezetek által helyéről elmoz-
dított Báthory Lajos alispánnak hi-
vatalába való visszahelyezését, addig 
mig ügye kivizsgálást nem nyer. 

A Nemzeti Bizottság egyhangú ha-
tározatában megállapította, hogy a 
főispáni átiratot tudomásulveszi és 
elfogadja, de kihangsúlyozza, hogy 
Báthory Lajos személyét a2 alispáni 
tisztségben nem látja szívesen. Végül 
a határozat azt állapítja meg, hogy 
az nem irányul a Nemzeti Paraszt-
párt ellen. 

Telefon 149. B A R Á T S Á G M O Z G Ó Telefon 149. 

Legjobb 

magyar film. 

Vasárnap, 

hétfő. Cifra nyomorúság 
Főszereplők : Slmor, Ooth Sándor, Puskás Tibor, Mály Oerő. 

Előadások kezdete hétköznap 5 és 7 órakor, v«sernap 3. 5 és 7 órakor. 

Keddtől pék felesége Keddtől. 

Ujrafásítják a város utcáit 
Mindenki tudja, hogy a fahiány 

miatt a város úgyszólván összes ut-
cáin kiirtották a fákat. Odavan a 
Szalai-utca gyönyörű fásítása, ki-
pusztult a hékédi hbalegelő szilfa-
erdeje, kiirtották a vasútállomáshoz 
vezető gyönyörű fasorokat. Egyáltalán 
akármerre megyünk a városban, az 
egykori gyönyörű fák helyett szaha-
rai sivárság mered felénk. A város 
minden erejének megfeszítésével azon 
van, hogy újra befásitsák a város 
utcáit, hogy ismét oiyan szép lige-
tes legyen Szentes, amilyen az idei 
tél előtt volt. 

A fásítás végrehajtása nemcsak 
sok facsemetét kíván, de sok mun-
kát is, inert hiszen legalább negyven-
ezer darab fát kell elültetni, hogy a 
kipusztított fasorok pótolhatók legye-
nek. Ennek a nagy munkának a 
végrehajtása megkívánja, hogy abban 

a város minden háztulajdonosa is 
résztvegyen. A városi tanács keddi 
ülésén akként rendelkezett, hogy a 
fásítást a háztulajdonosok hajtsák 
végre és a fásításhoz a város adja 
a facsemetéket. A facsemetéket a 
háztulajdonosok a városi kertészettől 
önköltségi áron kapják meg. Ez alól 
a rendelkezés alól, néhány utca ki-
vétel, amelyet különleges helyzeténél 
fogva a város fog fásitani. 

Megértjük a városi tanács rendel-
kezését és azt a reménységünket fe-
jezzük ki, hogy a háztulajdonosok 
kötelességüknek fogják ismerni, hogy 
elvégezzék az utcák ujrafásitását. Itt 
nemcsak arról van szó, hogy szépít-
sünk, de arról is, hogy gondoskod-
junk utcáink portalanitasáról, aminek 
nagy biztositéka a fásítás. De a fa 
ezenkívül árnyékot is ad és védi a 
házakat. 

Hirdetmény. 

Közhírré teszem, hogy Szentes 
megyei város tanácsa 1234—1 — 1946 
számú határozatában a háztulajdo-
nosok bevonásával a város ujrafá-
sitását rendelte el. 

Felhívom a háztulajdonosok fi-
gyelmét, hogy a városi tanács ha-
tarozata értelmében a fásítást hala-
déktalanul kezdjék meg. A fásítás-
hoz szükséges facsemetéket a város 
kertészete bocsájtja önköltségi áron 
a háztulajdonosok rendelkezésére. 
A fásítást a városi kertészet utasításai 
alaptán az általa kiadott facseme-

tékkel minden háztulajdonos elvé-
gezni köteles, azok, akik a tanács 
határozatát nem hajtják végre és a 
fásítást nem végzik el, ott a város 
•aga fogja a fásítást elvégeztetni a 
háztulajdonos költségére. 

Fenti rendelkezés alól kivételt ké-
peznek a Szalai, Boros Sámuel és 
Jókai utcák, valamint vasútállomás-
hoz vezető út két oldala, ahol az 
ujrafásítást a város kertészete végzi. 

Polgármester. 

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

Köszönetnyilvánítás 

Fájdalommal teljes szivünk és 
lelkünk mélységes gyászában a kö-
szönet és hála szavaival fordulunk 
mindazokhoz, akik a mi drága fiunk, 
szeretett testvérünk és jó rokonunk: 

ifj. Lakos József 
Szentes város volt rendőrkapitánya 
végtisztességtételének nehéz percei-
ben szivük s lelkük sugallatát kö-
vetve lelki fájdalmainkat enyhíteni 
igyekeztek. 

Köszönetet mondunk nagytisztelet» 
Böszörményi Jenő és dr. Nyíri Sán-
dor lelkipásztorainknak a gyászisten-
tisztelet szíveket megrázó, lelkeket 
felemelő beszédeiért, imáiért, a re-
formátus tanítói kar gyászénekeiért. 

Hálás szívvel köszönjük az em-
beri öntudattal, szívükben fegyelme-
zetten, testben és lélekben tiszta 
becsületességgel élő és dolgozó 
munkásnők, mnnkások, parasztok és 
értelmiségiek irányunkban megnyil-
vánuló együttérzéseinek kifejezéseit 

Köszönetünk az ismert és isme-
retlen Anyák, Apák, Testvérek és 
Gyermekek velünk együtt hullatott 
gyászkönnyeiért, bátorító kézszorítá-
saiért, enyhet adó simogatásaiért, a 
koszorúkért, csokrokért és minden 
szál virágért. 

Adja a mindnyájunk fölött való 
legfőbb Jóság, hogy a mi áldozatunk 
ne lett légyen hiábavaló. 

.Legyen a ml városunkban, orszá-
gunkban csendesség és Jó békesség a 
a népek közt egyenesség . . . J* Ámen. 

A gyászoló család. 

Ország - Világ 
Hollandiában arra akarják kény-

szeríteni a holland ifjúságot, hogy 
szálljon hadba az indonézekkel. 

A görög miniszterelnök kijelen-
tette, hogy az albán kérdés élénken 
érdekli és foglalkoztatja Görögor-
szágot. 

Szászországban az élet a rendes 
mederben folyik. A megszálló orosz 
csapatoknak a mindennapi életben 
való befolyása a minimumra csökkent. 

A Kreml dísztermében megnyi-
tották a Szovjet tanács ülésszakát, 
amelyen Sztálin generalisszimusz is 
résztvesz. Az ülésszakon a Magyar-
országgal kötendő békekötés kér-
dését is megbeszélik. 

Olaszország egyik falujában egy 
parasztasszony különös szörnyszü-
löttnek adott életet. A leánycsecse-
mőnek két feje, négy karja és négy 
Iába volt. Pár óráig élt csak. 

A győri népbíróság halálra ítélte 
Kovács István nyilas hóhért, aki 
a rémuralom alatt 22 gyilkosságot 
követet el. 

A budapesti népbíróság László-
tanácsa halálra ítélte Ládái István 
volt nyilas álamtitkárt. Ládái ügye 
a NOT elé kerül. 

— Dr. Fábián Nagy Kálmán 
orvos rendelését újból megkezdte 
Deák Ferenc utca 70 szám alatt. 

Hárc. 22-én pénteken N jf« * p * f a Barátság moziban 
I délután h a t ó r a k o r P U I I * * 1 

Beszámolunk a szentesi eseményekről. E l i n w d « " k i . o t t l e f l X f 
V e n d é g e k e t szívesen látunk. 
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/— A malomipari munkások szak 
szervezete március 23-án szombaton 
este 7 órai kezdettel a színházterem-
ben a Gyermekkórház javára mű-
sorral, reggelig tartó tánccal egybe-
kötve vidám estet rendez, melyre 
ezúton hívja a n. é. közönséget 
a Rendezőség. 

— Felhívás. A Földigénylő Bi-
zottság összehívja a bizottsági ta-
gokat vasárnap reggel 9 órára 
bizottsági ülésre. Elnökválasztás lesz. 
Elekes János Földigénylő Bizottság 
elnöke. 

— A ruházati munkások t hó 
18-án, hétfőn d u. 5 órakor értekez-
letet tartanak. A tagok pontos meg-
jelenését kérjük. Vezetőség. 

— Felhívás. Felhívom a szakma-
közi bizottság vezetőségét, hogy f. 
hó 17-én d. e. 10 órakor fontos ülést 
tart, amelyre a vezetőséget tisztelet-
tel meghívom. Titkárság. 

Párthirek 
— A Szociáldemokrata Párt 

Nagyhegyi Pártszervezete felhívja tag-
jait, hogy március 17-én vasárnap 
délután 3 órakor értekezletet tart 
a nagynyonási Piti-csárdában. 

— A Párt Szövetkezeti Osz-
tálya április 1-től 14-ig, Budapes-
ten Rákóczi-út 43 alatt, szövetkezeti 
vezetőképző tanfolyamot tart. Felvi-
lágosítást az illetékes vármegyei tit-
kárságok adnak. 

— A Szocíáleemokrata Párt 
Női Csoportja folyó hó 20-án szer-
dán este 6 órai kezdetter a párt-
helyiségben (Petőfi u. 14.) össze-
jövetelt tart. Tagok megjelenése kö-
telező, vendégeket szívesen látunk. 
Elnökség. 

S P O R T 
SzMÁV—Csongrádi Tisza 8 :1 (6:1). 

A zuglói Molnár kitűnő játékve-
zetése mellett a szentesi vasutascsa-
pat tetszetős játékkal verte csongrádi 
ellenfelét A játékról komoly bírála-
tot nem mondhatunk, mert e MÁV-
naK a vendégcsapat végig alárendelt 
ellenfele volt, s nyitva a kérdés: 
mit tud a csapat komolyabb ellenfél 
ellen bajnoki mérkőzésen nyújtani. 
A gólok közül Hankiss 4-et, Faze-
kas 2-őt, Váradi 1 l-esből 1-et és 
Kun 1-et lőttek. A hátsó formációk 
nem voltak különösebben igénybe-
véve, miután a mérkőzés nagy ré-
szében a MÁV csatársor harcolt a 
tömörülő csongrádi védelemmel. A 
jól operáló csatársorból is kitűnt 
Kun, aki egészen nagy klasszis, 
utána az elemében lévő Hankisst és 
Fazekast kell megemlítenünk. 

A MÁV ma Kecskeméten játszik a 
KMÁV ellen bajnoki összeállításban. 

Előmérkőzésen a MaDISz tarta-
lékcsapata 1:0 arányban győzte le 
a MÁV tartalékjait Bélteki góljával. 
Itt Márton sérülten játszott. 

Hirdetmény. 
Az újjáépítési miniszter 3820/1946. 

U. M. sz. rendelete alapján közhírré 
teszem, hogy a közmunkaváltság ki-
számításánál irányadó átlagos nap-
számbér összegét 1946. évi március 
hó 16-tól kezdődőleg 240.000 P-vel 
kell számítani. Az átlagos -napszám-
bér emeléséből eredő közmunka-
váltság-különbözetet a kihirdetéstől 
számított 5 napon belül kell befi-
zetni. 

Amennyiben a váltságköteles a 
megállapított közmunkaváltsag-ka-
lönbözetet a férni határidőig be nem 
fizeti igazolt ok riélkUI, a váltság 
behajtása helyett természetbeni köz-
munkára kell igénybevenni. 

Polgármester. 

A magyar belügyminiszter ur 1945. 
évi december hó 24-én kelt 368.184 
—1945. B. M. IV.—13. számú kör-
rendelete alapján Szentes megyei 
városnál üresedésben lévő tűzoltó-
parancsnoki állásra pályázatot hir-
detek. 

A magyar tűzoltóság újjászerve-
zése tárgyában kiadott 10.280-1945. 
M. E. sz. rendelet 14. §-a értelmé-
ben kinevezett tisztviselőt az állással 
egybekötött és a mindenkori jog-
szabályokban megállapított illetmé-
nyek illetik meg. 

A pályázók kérelmeikhez a követ-
kező okmányokat kötelesek csatolni: 

1. magyar állampolgárságot iga-
zoló bizonyítvány, vagy trianoni zá-
radékkal ellátott községi illetőségi 
bizonyítványt, 

2. születési anyakönyvi kivonatot, 
nős pályázóknál házassági anya-
könyvi kivonatot és családi értesítőt, 

3. közszolgálatra való alkalmassá-
got igazoló újkeletü hatósági orvosi 
bizonyítványt, 

4. fél évesnél nem régibb keletű 
hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

5. eddigi szolgálatot, illetve fog-
lalkozást igazoló bizonyítványt, 

6. katonai szolgálat teljesítését, 
vagy alkalmatlanságot bizonyító iga-
zolványt, 

7. igazolás alá kerülő közalkal-
mazottaknál az igazoló bizottság 
határozatát, vagy annak igazolását, 
hogy igazoló eljárásuk folyamatban 
van, 

8. a lakóhely szerint illetékes Nem 
zeti Bizottság a pályázó politikai 
megbízhatóságára vonatkozólag ki-
adott igazolványt, 

9. az állásra előirt képesítést iga-
zoló okmányokat (legalább érettségi 
bizonyítványt és tűzoltó szakképe-
sítés meglétét igazoló bizonyítványt), 

10. részletes életleirást. 

Felhívom mindazokat, akik fenti 
állásra pályázni szándékoznak, szük-
séges okmányokkal szabályszerűen 
felszerelt páfyazati kérelmüket hiva-
talomhoz legkésőbb 1946. évi már-
cius hó 31. napjának déli 12 órá-
jáig nyújtsák be annál is inkább, 
mert az elkésve beérkezett, vagy 
nem szabályszerűen felszerelt pályá-
zati kérelmeket nem vehetem figye-
lembe. 

Szentes, 1946. március 12-én. 
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A Magyar Allamrenoőrség Szentesi 
Kapitánysága. 

933,946. 
Felhívás 

Felhívom Szentes város lakossá-
gának figyelmét arra, hogy az orosz 
hadsereg kötelékébe tartozó egyé-
neket az orosz parancsnokság szál-
lásolja el és az ilyen egyéneknek 
minden esetben szállásolási igazol-
ványt ad. A magyar állampolgárok 
részére szállási igazolványt a ren-
dőrkapitányság állít ki. Amennyiben 
akár az orosz parancsnokság, akár 
a rendőrkapitányság engedélye nélkül 
kéme, vagy követelne valaki szállást, 
úgy az orosz hadseregbe tartozó 
esetében az orosz parancsnoksághoz, 
ha pedig magyar állampolgáréi van 
szó, a rendőrkapitánysághoz kell 
jelentést tenni. 

Szentes, 1946. évi március hó 16-an. 

A kapitányság vezetője 

Nagy István s. k. 
rendőrszázados. 

1 drb. 3 éves tőreakönyverett kanca esl-
kómat elcserélném hóiérl. vagy földért. 
Megtekinhető S/eg\ér Kórógyoldal 82«*. 
alatt Punké» Bélénél Vásárhelyi kövesút 
mellett. 

Hirdetmény. 

Közhirré teszem, hogy a 2040/1946 
M E. számú rendelet módosította 
a 3700/1945 M. E. számú rendeletet. 

A 2040/1946 M. E. számú rendelet 
«zerint a tehéntartó köteles minden 
fejőstehén után egy évben 270 na-
pon keresztül 1 liter tejet naponként 
folyamatosan a mindenkori hatósági 
áron beszolgáltatni. 

Annak a tehéntartónak, akinek 
csak 1 tehene van és a háztartá-
sában legalább két 6 éves gyermek 
eltartásáról kell gondoskodni, a be-
szolgáltatásra megszabott tejmeny-
nyiségből minden 6 éven aluli gyer-
mek után naponként 3 deciliter 
tejjel kevesebbet kell beszolgáltatni. 

Annak a tehéntartónak, aki Buda-
pest Székesfőváros és közellátás 
szempontjából hozzácsatolt varosok, 
vagy községek területéről kitelepített, 
vagy menhelyi 12 éven aluli gyer-
meket vesz gondozásba — a gon-
dozás tartama alatt mindaddig, amíg 
a gyermek 12. életévét betölti — 
a beszolgáltatásra megszabott lej-
mennyiségből gyermekenként szá-
mítva naponként 1/2 liter tejjel ke-
vesebbet kell beszolgáltatni. 

A juhtartó köteles minden fejős 
juh után 1 évben a bárány elvá-
lasztásától számított 3 hónapon ke-
resztül havonl-ént 1/2 kg. teljes .'.sír 
tartalmú gomolyái a mindenkori 
hatósági áron beszolgáltatni. 

A tehéntartó és juhtartó a beszol-
gáltatási kötelezettség teljesítése 
után megmaradt tejjel, vagy tejter-
mokekkcl szabadon rendelkezik. Ha 
azonban azt nem helyi fogyasztásra 
kívánja forgalomba hozni, azokat 
csak tejiparosoknak adhatja el. 

Azokat a tehén és juhtartókat, 
akik a megszabott beszoigáltatási 
kötelezettségüknek nem tesznek ele-
get, (függetlenül a kihágási eljárástól) 
kártérítés fizetésere kell kötelezni. 
A kártérítés mértéke minden be 
nem szolgáltatott liter tej, vagy kg. 
juhgomoiya után a tejnek, illetve 
a juhgomolyának termelői árának 
kétszerese. A kártérítés összegét 
adópengőben kell megállapítani. 

Felhívom a tehén és juhtartó gaz-
dák figyelmét arra, hogy az 1945 
évben elkészített t^hén es juhnyil-
vántartás adatainak helyesbítése 
végett az időközben történt válto-
zást haladéktalanul, a további idő-
pontban beállott változást pedig 
minden hónap 5. napjáig jelentsék 
a városháza 28. sz. hivatalos helyi-
ségében. 

Szen es, 194G. évi március hó 9. 
napján. 
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1946. március 17. 

Repülőbizottság 
érkezik a napokban Szentesre a bel-
ügyminisztériumból. A legsürgőseb-
ben megvizsgálja azoknak a köztiszt-
viselőknek ügyét, akikkel szemben a 
néphangulat az elmúlt napokban 
megnyilvánult. E bizottság fel fogja 
kutatni és ki fogja vizsgálni a köz-
igazgatásba visszaszivárgott népelle-
nes elemek ügyeit is. A belügymi-
niszter intézkedett arravonatkozól g 
is, hogy meg kell szüntetni az ön-
kormányzatoknak az egyes állásokba 
való behelyettesítéseket. Azonnali ha-
tállyal fel kell függeszteni azokat a 
tisztviselőket, akik népbitósági eljá-
rás alatt állnak, vagy rendőri fek 
ügyeíet alá vannak helyezve. 

^••1IIIIIIMIMlllI ll»llll• • • 1 1 1 — I — — 

Az amerikai 

külügyminiszter 

a p e r z s a helyzetről 
Byrnes külügyminiszter kijelentette, 

hogy a perzsiai orosz csapatmozdu-
latokról érkezett híradások részben 
amerikai, de minden esetben meg-
bízható forrásból erednek Rendkí-
vül fontos az amerikai külügymi-
niszter megállapí'ása szerint az, 
hogy a perzsiai kérdésben egye'őte 
konkrét nyiiatkoz^.t a világsajtó e őtt 
ne hangozzék el. Más forrásokból 
az a hir érkezett, hogy a perzsa 
kormány a kérdésnek a biztonsági 
tanács elé való terjesztését liata-
rozta el. 

33 éves fatalember nősülne. Biztoskere-
setü 20—25 érés leány ismeretségét ke 
resi. Levelet .Boldogság" jeligére kiadóba 
kérek. — 

Oltetnivaió akác, vörös szilva és "igona-
lak kaphatók .Mimóra* virágcsai nokban. 
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Anyakönyvi hírek 

1946. március 9-15. 

Születés: Antal Sándor József, 
Danyi Ferenc, Mezei József, Berzak 
János, Sándor Zsu?sánna, Peck 
Zsuzsánna, Staberecz Eszter, Ta-
kács Pál Sándor, Galagonya András 
Géza. 

Házasság: Busa László Kozák 
Erzsébtt, Nagy Mihá y—Sebők Bor-
bála, Nemet István —Budavári Margit, 
Oláh István Sándor—Géczi Varga 
Luca, Grossmann Béla— Franyó Ilona, 
Dögei Imre—Ujj Mária, Nagy István-
Kiss Erzsébet. 

Halálozás: Bugyi Franciska » 
napos Lakos József 32 éves, Be-
rényi Imre 94 éves, Alberlé'yi 
Emma 89 éves, Bartha Miklósné 
Szelenszki Margit 31 éves, Hé'er 
János 36 éves, özv. Vecseri Imréné 
nagykovácsi Kókai Mária 90 éves, 
Kiss Ferenc 57 éves, Bíró Lukács 
81 éves, Özv. Orosz Antalné Gágyor 
Szabó Anna 84 éves, Ádám Székely 
István 7 éves, Lakatos Emília 1 1/2 
hónapos, Sebők Margit 2 hónapos. 

Hízott kecsét adnék lérfi felsőruháért. 
Értekerni SonrCgyi Béla (Lakos) « 8 6 — 

S ióba konyhás lakást kerrsünk t/em-
vey.etőnk r^srére. Tejcsarnok. 130 

Gltetnlraló akácfa terményért kapható 
Alsórét 130 sram alatt. 

Ültetetnivató akác. vörösszilva és orgo-
nák kaphatók Mimóra nratfc*«rnnk. 122 

4 hónapos malaeok terményért elcserél 
lendók. Értekezni kórháti kapudnál. — 

Mély gyermekkocsit ve^ek, flíleti ál-
.ányok eladók. Kulcsár. Szent Imre utca 
4 szám. 124 

Facsemete államilag ellenőrrött laisko-
léból. egyenes tórrsO nemes gyümölcslék 
állandóan knphe»ók. Lerakat Dó>sa György 
utca 41 szám (volt Széchenyi u'ea). — 

ötven mé'er teleion vagy villany külső 
vezeték ••aJonnáért elcserélendő. Szegfű 
utca 2 b. — 

Az Alföldi Paraszt-
szövetkezethez 

Tűzifa m e g é r k e z e t t 
Utalványok átvehetők, továbbbi 
előjegyzéseket elfogtid a köz-
ponti iroda. József Altila (Sar-
kadi Nagy Antal) utca 23 szám. 

Kifutófiú! 
vagy leányt felvesz 

lopunk kiadóhivatala. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 

Nyomta a .Bará tság ' nyomda kft. 

Felelős nyomdavezető: Csernus L Imre. 




