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Az értelemmel 
van bai 7 

Egy polgári lapot vesz az ember 
a kezébe, beleburkolózik és hallgat-

La vonat utasainak beszélgetését, 
már szabadabban nyilatkoznak 

az emberek és fejtik ki véleményü-
ket, mint ezelőtt egy évvel. A vonat 
te kellemesen fűtött és igy nem az 
utazás nehézségei foglalkoztatják az 
embereket, hanem inkább a politika. 
Most természetesen legfőbb téma a 
köztársaság elleni összeesküvés. A 
beszélgetők: egy aktiv .főhadnagy, 
egy ismeretlen foglalkozású jólöltö-
zött úr és egy fiatal orvos. 

A főhadnagy viszi a primet. Űgy-
KMszik a polgári újság olvasásából 
awrészséget merít, nem kell tartani 
senkitől — így gondolja. „Az össze 
esküvő tisztek tudták, hogy mit csi-
nálnak. Nem hiszek a hivatalos köz-
leménynek.* Ezzel kezdődik a véle-
ménynyilvánítás, s folytatódik a de-
mokráciának és a mai közállapotok-
nak minden vonalon való szidalma-
fsával. Nincs ruha, nincs bakancs, 
hiányos az élelmezés, ezért termé-
szetesen egyedül és kizárólag a de-
mokrácia felelős a főhadnagy meg-
világításában. 

Arról nem esik szó, hogy az ele-
gáns tisztiuniformis és a pezsgős 
pBzti vacsorák világa és a mai idők 
között valami történt: elvesztettük a 
háborút. Minden nincsért csak a 
éemokrácia tehet. Talán még köze-
lebbre is mehetünk: nem is a de-
mokrácia okozza a főhadnagy sze-
rtat mindezt, hanem a demokráciá-
nak a baloldala. 

Bezzeg máskép lenne, ha ez az 
isszeesküvés sikerült volna. Ez a 
vélemény fejeződik ki a beszélgetés-
nél. S ezt nem mondja más, mint a 
demokratikus hadseregnek egyik fő-
hadnagya, aki új szolgálati helyére 
utazik, podgyászában ott a puska 
és zsebeben bizonyára a szolgálati 
parancs. 

Aktív főhadnagyról van szó, aki a 
Ladovika Akadémiát elvégezte, s ez-
ael állítólag egyetemi rangú képesí-
tést nyert. Az orvos, aki mint a be-
szélgetésből kitűnt, tartalékos szá-
aados, s aki szintén végigküzdötte a 
háborút, néhány elejtett megjegyzés-
ben igyekszik a tévedésekre rávilá 
gftaai érvekkel, magyarázatokkal, de 
mindhiába. A főhadnagy és a jólöl-
tözött úr letromfolják. 

Nem tudunk más megállapítást 
tenni, mint azt, hogy az értelemmel 
van itt baj. Ha egy képzett főhad-
nagy nem tud békeállapot és hábo-
fit vesztett időszak között különb-
séget tenni, s vak gyűlöletében 
semmit sem lát, csak azt, ami nincs 
és ezt a demokrácia bűnéül rójja 
lel, akkor itt az észben kell a hibát 
keresni. 

A sok feladat között, amely meg-
oldásra vár, ez a legsúlyosabb. Az 
értelmet kell világossá tennünk. Sza-
kadon és tárgyilagosan gondolkodni 
mdó embereket kell nevelnünk. A 
szellemet fel kell szabadítanunk a 
beidegzett és egyo dalúvá vált gon-

Nagyjelentőségű problémák 
a Közigazgatási Bizottságban 

Tegnap délelőtt 11 órai kezdettel 
tartotta szokásos gyűlését a Közi-
gazgatási Bizotfság Nem árt, ha 
olykor-olykor részletesen foglalko-
zunk a Közigazgatási Bizottság ülé-
sével, mert rajtakereszttll nemcsak a 
vármegye gazdasági, kulturális, szo-
ciális és egyéb szempontjait tudjuk 
a demokráciának megfelelően érté-
kelni, hanem országunk demokra-
tikus fejlődése szempontjából pilla-
natnyi helyzetképet alkothatunk a 
jövőre. 

Elsőnek az 
árvaszöki elnök 

előterjesztését tárgyalták: megszün-
tetik a városi árvaszéki jegyzői ál-
lást. A Közigazgatási Bízottság a 
stabilizáció által elértéktelenedett ár-
vák vagyonának valorizálási kérel-
mével fordult az összkormányhoz. 

A rendőrkapitány 
jelentése szerint a belügyminiszter 
a rendőrség további anyagi támo-
gatást helyezte kilátásba. A rendőr-
legénységnek mintegy 50%-át hat-
hónapos átképző tanfolyamra fogják 
vezényelni. 

Elégedetten állapítjuk meg, a ren-
dőrségi bejelentésből, hogy az ár-
drágítások és a vele kapcsolatos 
büntettek megszűnőben vannak és a 
rendőrlegénység rendőrségi pótdíjat 
fog kapni. 

A pénzUgylgazgató 
jelentésével kapcsolatban foglakozott 
a Közigazgatási Bizottság a mind-
szenti plébános pótadó-fel mentési 
kérelmével és ezt egyhangúlag elu-
tasította, mert ugyanakkor a kisva-
gyonú emberek és újbirtokosok pót-
adóját a legszigorúbban behajtják. 
A vármegyei 

tisztifőorvos 
jelentéséből elégedettel állapítjuk meg 
hogy valamennyi gyógyszertár mű-
ködik. Az iskolák tisztaságával kap-
csolatos panaszokra az alispán ki-
jelentette, hogy utasította az iskolák 
igazgatóit, a községek elöljáróságait 
és orvosait, hogy az iskolák tisztán-
tatására fokozott figyelemmel ügyel-
jenek. 

A gazdasági felügyelő 
bejelentette, hogy az öszi szántási s 
vetési munkálatok befejeződtek. A 
kalászosok jól fejlődtek és a korai 
vetések megerősödtek: Súlyos hiány 
mutatkozik a tavaszi árpa- és zab-
vetőmag terén, ami leginkább az 
újgazdákat érinti. 

Nagy a vármegyében a ménhiány, 
amikor ugyanis mintegy 50 %-ban 
alkalmas ménállományunk tovább-

tenyésztésre. Bejelentette a gazda-
sági felügyelő, hogy a vármegyében 
fellépő takarmányhiány kinos prob-
lémák eté állítja a gazdatársadalmat, 
ami az állattenyésztésünk süllyedését 
eredményezi. Kevés az érdeklődés a 
gazdatársadalom körébén a fajállatok 
tenyésztése iránt is. 

Ezután következett 
az állatorvos jelentése. 

Legújabban fellépett vármegyénkben 
a veszettség, régebben a tenyész-
bénaság és a sertéspestis. Atenyész-
bénaságot illetően január hónapban 
a vármegye tiszántúli részén végre 
fogják hajtani a tüzetes vérvizsgá-
latokat, azonban a súlyos takar-
mányhiány, az állatok kiteleltetésé-
nek kilátástalansága mintegy szabad-
folyást engednek a fertőző beteg-
ségek fellépésének. Ezért javasolja 
a főállatorvos 

az állatok felszabadítását, 
miáltal a javuló értékesítési lehető-
ségek nagyobb tenyésztési kedvre 
serkentenék a gazdákat. Ugyanak-
kor elfogadta a Közigazgatási Bi-

Szerkesztöség és kiadóhivatni 
Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

zottság azt a javaslatot, aroeiy sze-
rini fölterjesztéssel él az illetékes 
minisztériumokhoz a szérumárak 
leszállítása és a szérumgyárak álla-
mosítása érdekében. 

Nagyjelentőségű utmunkálatokat 
tervez a tavaszi szezonra az 

Államépitészeti Hivatal. 
A napokban az ujjáépitésügyi minisz-
ternél fent járt vármegyei küldöttség 
két és félmillió forintot eszközölt ki 
az útépítésre szükséges kőanyagra 
és a munkálat fedezésére. Most van 
folyamatban a vasúti fuvar megol-
dásának problémája is. 

Bejelentette a 
Szociális Felfigyelő 

az UNRRA ruhakiosztás megtör-
téntét. Azonban a hadifoglyok rend-
kívüli segélyellátására a népjóléti mi-
niszter nem nyujtott megfelelő fede-
zetet és ezt a most meginduló Siess, 
Adj, Segíts mozgalom fogja végre-
hajtani. Érdekes megjegyeznünk, 
hogy a háziipari tanfolyam-hallga-
tót számára oly biztosan megígért 
120 forint segélyt az illetékes mi-
nisztérium fedezet hiányában nem 
tudja nyújtani. 

A Közellátási Felügyelőség meg-
bízottjának jelentése után végeférf a 
Közigazgatási Bizottság ülése. 

Peyer Károly nyilatkozata 
A Népszava január 15-i száma 

közli Peyer Káioly alábbi nyilatko-
zatát: 

Csak most értesültem arról, hogy 
több lapban olyan hírek láttak nap-
világot, amelyek szerint Vörös János 
volt honvédelmi miniszterrel és Va-

lentiny Ágoston elvtárssal együtt új 
politikai pártot szándékozom alapí-
tani. Minden ilyen híresztelés lég-
ből kapott és alaptalan. Semilyen 
pártot nem alapítok, elgondolásaimat 
a Szociáldemokrata Párt keretén be-
lül kivánom érvényesíteni. 

Még ebben az évben megtartják 
az üzemi választásokat 

Megkezdik az aránytalanságok felülvizsgálását 
A fővárosi lapok keddi számuk-

ban közölték, hogy a munkáspártok 
és a Szakszervezeti Tanács a köz-
társaságellenes összeesküvés miatt 
elhalasztotta az üzemi bizottsági vá-
lasztások megtartását. Ez a határo-
zat azért vált szükségessé, mert a 
magyar munkásság egységes - erővel 
kíván fellépni a demokrácia és a 
demokratikus államrend ellenségeivel 
szemben. 

Az üzemi bizottsági választások 
elhalasztásával egyidejűleg a két 
munkáspárt megállap dott abban. 

hogy egy hatos bizottságot jelölnek 
ki paritásos alapon, s ez a bizottság 
felülvizsgálja azokat az aránytalan-
ságokat, amelyek egyes üzemi bi-
zottságokban fennállanak. 

Ez a bizotfság ma kezdi meg 
munkáját. Azok az üzemek, ame-
lyeknél ilyen aránytalanságok előfor-
dulnak, haladéktalanul közöljék kí-
vánságaikat. A Szakszervezeti Ta-
nács egyébként ¿kként döntött, hogy 
az elhalasztott Üzemi bizottsági vá-
lasztásokat még ebben az évben 
megtartják. 
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dolkodás járma alól. Ehhez neve-
lőkre. tanítókra van szükségünk, s 
honnan vegyün őket? Az alapokat 
kell teljesen újjáte emtenünk. Éppen 
ezért heyes és indokolt a Szociál 
demokrata Párt álláspontja: nem le-
het tovább halasztani a közoktatás-

ügyi tárca betöltésének kérdését. 
Nem személyt, hanem egy új rend-
szernek a szülőatyját kell ebbe a 
miniszteri székbe ültetni, aki ember-
feletti feladatra vállalakozik: meg 
kell teremtenie az új nemzedékben 
a demokrácia szellemét. Új értelmet 

kell belevinni a magyar ifjúságba. 
Qyönyö ű, de a képzelet határán fe-
lülálló kötelesség ez, amelyet csak 
nagyon kevesen tudnak megoldani 
ebben az országban, mégis hisszük, 
hogy lesznek ilyen emberek. 
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MEGJEGYZÉSEK 
Cserebökény 

A hivatalos lap tegnap érkezett 
10. számában közli azt a belügy-
miniszteri rendeletet, amely Csere-
bökény község megszervezését elren-
deli. Ebben a pillanatban még nem 
ismerjük magát a rendeletet és bő-
vebben nem is teszünk megjegyzést 
az egész dologra, mert előbb sze-
retnők látni a miniszteri rendelkezés 
indokolását. Van azonban a kérdés-
nek egy olyan zöngéje, amely két-
ségtelenül a fülébe muzsikál min-
den komolyan gondolkodó szentesi 
embernek. Arról van szó, hogy 
Cserebökény megalapítása és a 
szentesi határ egyötödének lesza-
kitása erre a célra, aminek az a 
következménye, hogy a határ másik 
egyötöd része is leválik a várostól, 
nem következett volna be olyan 
könnyen, ha van egységes szentesi 
közvélemény, amelynek lett volna 
ereje megbénítani azt a kezet, amely 
a javaslatot szerkesztette. 

S p o r t 
Nem mindenkit érdekel a sport, 

de ennek ellenére mindenkit érdekel 
az, ha szentesi emberek sikert ér-
nek el. Az pedig tökéletesen egyre 
megy, ha a sikert irodalomban, 
művészeiben, vagy sportban érte el 
a szentesi ember. Csak az a fontos, 
hogy szentesi ember ne csináljon 
rekordot különböző gazságokban. 
Egyébként Szentes a múltban is 
elég szépen szerepelt a sport terén, 
birkózóink jól szerepeitek és büsz-
kék lehetünk arra is, hogy Papp 
Laci mi közülünk indult el. Kíván-
juk, de biztosra is vesszük, hogy a 
most sikert ért birkózóink nem áll-
nak meg addig, míg országos, eu-
rópai, sőt világbajnokságot nem 
nyernek. 

A kisvasút 
Annak idején amikor a kisvasút 

kérdése legelőször napirendre került 
nagyon sokan voltak, akik megcsó-
válták a fejüket és azt mondták: 
ebből nem lesz semmi. Mikor a 
képviselőtestület tárgyalta ezt a kér-
dést, hogy megszavazza-e a hozzá-
járulást a kisvasút létesítéséhez, a 
kisgazdapárthoz tartozó városi kép-
viselők valósággal megostromolták 
a javaslatot, nekik nem kellett a 
kisvasút s ha jól emlékszünk a 
kisgazdapárti újság még újévi szá-
mában is viccelődött a kisvasutról. 
A kisvasút azonban mindezek ellenére 
ugylátszik, hogy egészségesebb lett: 
folyik az építkezés és van olyan vo-
nala, amely már üzemben is van. 
Rendkívül fontos dolog, hogy az 
építkezés teljes erővel meginduljon 
a tavasz kinyiltával, mert a nagy 
munkanélküliség enyhítésére ez lesz 
az igazán alkalmas közmunka. 
Nincs fa 

Tegnap reggel villámgyorsan fu-
tott szét a hir, az egész városban 
nem lehet fát kapni. A hir nem kel-
lemes, sőt fölöttébb rossz, mert ha 
egypár fokkal engedett is a husz 
körüli hőmérséklet, azért még nem 
tartunk ott, hogy a fűtetlen síoba 
.ideális« legyen. A városházán csü-
törtökre már nem fűtik be a hiva-
talokat, mert egy kilogram fa sincs. 
Nagy érdeklődés előzi meg éppen 
ezért a ma reggeli fapiacot. Bizo-
nyosan minden megfizethető árat 
meg fognak fizetni azok, akiknek 
fára van szükségük. Természetesen 
abban az esetben, ha nemcsak 
szükségük lesz fára, de pénzük is 
lesz, hogy a fa árát kifizessék. 

Belpolitikai helyzetkép 
A belpolitikai élet homlokterében 

a köztársaságellenes összeesküvés 
legújabb fejleményei áilanak. A bel-
ügyminiszter által kiadott hivatalos 
közleményből kitűnik, hogy az ösz-
szeesküvésben a Kisgazdapárt több 
promines képviselője vett részt. 
Saláta Kálmánon kivül Jaczkó Pál 
képviselő mentelmi jogának felfüg-
gesztését is kérik. Letartóztatták dr. 
Sárkány Kálmánt is, aki a NOT 
Sarlós-tanácsának volt kisgazdapárti 
bírája. A Világosság arról ad hirt, 
hogy dr. Háhn Tibor és Vatai László 
kisgazdapárti képviselők szintén ré-
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A nagy világ 
A magyar kormánydelegáció washingtoni útja 

Megválasztották a francia köztársasági 
elnököt — Blum londoni tárgyalásai 

szesek voltak az összeesküvésben. 
A Hetes Bizottságnak egyik leg-

főbb célja a földreform felszámolása 
volt. Jelentős szerepünk volt az 
ipari árak leszállításának megakadá-
lyozásában is. 

Dr. Varga Béla a nemzetgyűlés 
elnöke elhatározta, a képviselőház 
azonnali összehívását A belpolitika 
hirei közé tarlozik még az is, hogy 
dr. Mistéth Endre közmunkaügyi 
minjszter lemondott. A Szabad Nép 
szerint lemondása kapcsolatos a 
köztársaság elleni összeesküvéssel. 

A Világosság jelenti, hogy csü-
törtökön magyar kormánydelegáció 
utazik Washingtonba amerikai és 
kanadai gabonavásárlás végett. A 
bizottság egyik tagja a gabona-
vásárlása végett. A bizottság egyik 

tagja a gabonavásárláson kivüi fel-
hatalmazást kapott nagyobb ameri-
kai dollárkölcsön ügyében való tár-
gyalásra Két évi visszafizetésre 
negyvenmillió dolláros mezőgazda-
sági kölcsönt kérünk. 

Megválasztották a francia köztársasági elnököt 
A francia parlament kedden meg-

választotta a francia köztársaság 
elnökét. Az uj elnök Chempetier de 
Lil, a köztársasági népi mozgalom 
tagja. A választás rendkívül heves 
küzdelembe zajlott le. A megvá-
lasztott elnök és a kommunista 
párti jelölt a szavazás harmadik 
menetében 129-129 szavazatot kaptak 
s de Lil megválasztását csupán 
annak köszönheti, hogy ő az idő-
sebb. Az elnökválasztás eredménye 
az újdonság kedvéért ujabb nehéz-

ségeket idéz elő a kormányválság 
megoldásának kérdésében. A népi 
köztarsasági mozgalom és a Kom-
munista Párt között ugyanis a 
helyzet rendkivül kiélezett. À koalí-
ciós kormány megalakulására ilyen 
körülmények között nem sok re-
mény van. A baloldali tömörülés 
tagjai, amint a kommunista 1' Hu-
manité kiemeli a népi köztársasági 
mozgalom jelöltjére adták szavaza-
tukat. 

Leon Blum Londonban 
Leon Blum elvtárs Londonban 

tanácskozásokat folytatott Atlee mi-
niszterelnökkel. Amint a hivatalos 
kommüniké közli a tárgyalások 

kitűnő eredményekkel fejeződtek be. 
Szó lehet egy angol-francia szövet-
ségi szerződés létesítéséről. 

[BARÁTSÁG-MOZGÓJ 
Január 16. 1 n a p i g ! 

Nem uagyunk egyedül 
Amerikai filmalkotás. A film-művészet kimagasló eseménye. 

Hirdessen lapunkban! 

Sok 
A második 

Az újgazdák nyomorúsága nem-
csak a földreform sikerét veszélyez-
teti, hanem mezőgazdasági termelé-
sünk katasztrófális csökkenésével is 
fenyeget A földhözjuttatottak zöme 
nélkülözi a legfontosabb fölszerelé-

, seket. Hiányoznak a föld megmun-
i kálásához elengedhetetlenül szüksé-

ges eszközeik, nincsenek állataik és 
nem egy helyen faekével, sőt emberi 
erővel szántottak az ősszel. Se pén-
zük, se jövedelmük, se hitelforrásuk. 
Áldatlan helyzetükön a lehető leg-
sürgősebben segíteni kell. 

Lapunk tegnapi számában beszá-
moltunk arról, hogy a bankok uzsora 

. kölcsönnel akarják megfojtani a föld-
hözjuttatott parasztokat. A banktőke 

függ 
lépéstől ís 

ki akarja használni az újgazdák 
szorongatott helyzetét, hogy ezáltal 
megindítsa a harcot a földreform el-
len, amelynek mindig esküdt ellen-
sége volt. Ez az út végső eredmény-
ben a demokrácia alláásásához, meg-
döntéséhez vezetne. 

Mi a teendő? 
A demokráciának csak egyetlen 

kötelessége lehet: kimenteni az új-
gardákat a banktőke karma közül. 

A mezőgazdasági termelés bizto-
sítása és a belterjes gazdálkodásra 
való áttérés érdekében 

sürgős hitelre van szükség. 
Az újgazdák indítási hitelszükség-
lete miniegy 50 millió forint, ame-

lyet készpénzkölcsönök helyett in-
kább gépekben, műtrágyákban és 
állatokban kellene folyósítani. 

Tény az, hogy a mezőgazdasá-
gunk hitelellátását eddig igen mos-
tohán kezelték. Lassanként odajutunk 
hogy az újgazda nem tud mihei: 
kezdeni a kapott földdel. Ha nem 
érkezik sürgős segítség, akkor a 
földreform politikai kihatásai is meg-
semmisülnek. Ezért téves a rövidlátó 
azoknak a pártoknak a politikája, 
akik a földreform bevezetésével min-
dent elintézettnek vélnek. A Szociál-
demokrata Párt — s ezt nem gyöz-
zik elégszer hangsúlyozni — csak 
első lépésnek tekinti a földreformot 
és szüntelenül követeli a földhözjut-
tatottak állami támogatását és gaz-
dasági megerősitését. Csak így le-
hetséges a fölosztott területeken bel-
terjes gazdálkodás bevezetése, csak 
így lehet fölvizágoztatni a magyar 
mezőgazdaságot s csak így valósit-
hatjuk meg végső célunkat: a dolgozi 
nép életszínvonalának emelését. 

ç / 1 vasutasok válóban hősies 
munkát végeztek az elmuU 

napokban. A hófúvások, a szokatlan 
hideg ellenére a vonatközlekedés m 
országban mindenfelé teljes rend-
ben folyt. Kifosztottság és rombê-
lás országában az újjáépítésnek 
elsőszámú harcosai között f oglalnak 
ők helyet. Ma már európai viszony-
latban is kiállja a próbát a MÁV. 
Nem lehet elvitatni, hogy nem egye-
sek, hanem az egész vasutas mun-
kásságnak érdeme ez, Joggal elvár-
hatják, hogy a jövőben a magyar 
társadalom és a magyar kormány-
zat az elismerésen kivül a terhek 
és a megélhetés könnyítésével is ki-
fejezze háláját irántuk. 

J^eon Blum, Franciaország mi-
niszterelnöke Londonba utazott, 

hogy tárgyalásákat folytasson Angiim 
szocialista miniszterelnökével. A 
Blum kormány mandátuma mér 
lejárt. A szocialista kormányelnök 
azonban kötelességét teljesiti hazája 
iránt, s Angliában tanácskozik a 
nehéz francia gazdasági helyzet 
megkönnyítése érdekében. Ez ma-
tatja, hogy mi szocialisták nem 
karriernek és nem dicsőségnek te-
kintjük az államélet vezetésében 
megszerzett pozíciókat, hanem tê-
te lességnek az emberiség, a dolgê-
zó társadalom iránt, s bennünket 
nem befolyásol, hogy mikor veszít-
jük el ezeket a pozíciókat, hanem 
tovább dolgozunk és küzdünk ar 
egyetemes célok eléréséért. 

A földművelésügyi minisz-
térium újból megszervezi a 

minőségi burgonyavető-
magtermesztési hálózatot 
A minőségi burgonyavetőmagki-

osztás évről évre biztosította, hogy 
a gazdák megfelelő minőségű gu-
mót vessenek és egységes, jóizfi, 
bőtermő burgonyát takaríthassanak 
be. A magyar burgonyatermesztés 
színvonalának fentartása érdekébea 
Bárányos Károly földmvüelésttf ji 
miniszter felhívja azokat a gazdákat, 
akik elsőrendű burgonyatermő vidé-; 
ken gazdálkodnak, vetésforgójukba 
be tudnak állítani évente legalább 
5 kat. hold burgonyavetést, további 
jóminőségü, fajtiszta, egészséges bur-
gonyával rendelkeznek, burgonya-
fajtájuk megjelölése mellett lev. la-
pon jelentkezzenek az Országos 
Növénytermelési Hivatalnál Budapest, 
IV. Tolbuchin krt. 2., volt Vámház 
krt. az állami minőségi vetőbiir-
gonya termesztési akcióban valé 
részvételre. 



Ma január 16. Róm kat. Marcell papa. 
protestáns Gusztáv. 

Vízállásjelentés: Tisza 15-én 100. Kurca 

Hőmérséklet« - f 6 fok 
időjárásjelentés: Mérsékelt szél. változó 

Whőzet Sokfelé köd, helyenként eső vagy 
fcevazás. Éjjeli fagy, a nappali hőmérsék-
let az olvadáspont körül marad. 

Ügyeletes gyógyszertáraki Január 10— 
M-ig Szentessy és Kerekes, 

Rádió 
A rádió tegnap reggel Szentesről 

beszélt Egyáltalán nem tartom ki-
üntetésrnek a városra nézve ezt a 
fletykálást. Még akkor sem tartom 
kitüntetésnek, ha a rádió igazat beL 

szél és szégyelni való sincs benne, 
amit mondott. Egyáltalán nincs arra 
semmi szükség, hogy haszontalan 
apró dolgok repüljenek az éter szár-
nyain és az országban mindenfelé 
megjegyzéseket rakjanak a szentesi 
dolgokra. Régi álláspontom az, hogy 
Se embernek, se városnak, semmi 
jile közületnek nincsen szüksége 
arra, hogy beszéljenek róla, amikor 
s beszédnek *emmi érielme nincs. 
Olyanformán tartom, hogy a város 
fc úgy van, mint a szép asszony: 
nincsen addig semmi baj, amig nem 
pletykálnak róla. Semmit sem szól-
nék például, ha a rádió szerda reg-
geli adásában azt mondta volna el, 
togy a belügyminisztérium meg-
kezdte Szentes kivégzését és felhívta 
volna az országos közvélemény fi-

Í yelmét arra, hogy az ország egyik 
géletrevalóbb városát, amely annak 

idején a jobbágyvilágban térdre tud-
ja kényszeríteni földesurait, azt a 
várost, amely a' maga erejéből, ve-
rejtékes anyagi áldozataival a leg-
haladottabb magyar városok sorába 
küzdötte fel magát, most egyszerűen 
Minkre akarják tenni és tönkre fog-
ják tenni, mert kiszámíthatatlan ál-
bölcsesség egy kulturváros életlehe-
tőségeinek megsemmisítésével bíbic-
kocogón községet akar alapítani és 
hogy ez sikerüljön, a szentesi határ 
egyötödét oda hajítja és kiemelik a 
knlturából egy nemlétező és emberi 
számítás szerint még egy évszázad 
múlva sem létező községnek. Ha er-
ről beszélt volna a rádió, talán még 
Uaszna lett volna belőle Szentesnek 
h. De az igazán nem tartozik a 
nagy nyilvánossági a, hogy Szentes-
nek nincs tűzrevalója és emiatt egy 
nap a városi hivatalok zárva marad-
nak. (xa) 

— Négyszáz pár cipőt kapnak 
» hódmezővásárhelyi szegény gyer-
mekek. A város népjóléti hivatala 
több alkalommal gyűjtést rendezett 
a szegény gyermekek cipővel való 
ellátása éidekében. A gyűjtések so-
rán 20.000 forint gvült össze, ami 
•égyszáz pár cipő elkészítését teszi 
tehetővé. A népjóléti hivatal most a 
helyi kisiparosok között pályázatot 
hirdetett négyszáz pár cipő elkészi-
lésére. 

— Meggyilkoltak egy 15 éves 
Kát. Hajduhadháztól nyolc kilómé-
terre az országúton egy fiú holttes-
tére bukkantak, a holttest körül ha-
talmas vértócsa volt. Megállapították, 
hogy Gergely Dániel az áldozat, kit 
ismeretlen tettes agyonlőtt. A nyo-
•ozás folyik. 

Hz alispán akciója g 
a szlovákiai magyarság megsegítéséért 

% Szlovákiában kíméletlen Magyar 
üldözés folyik. A fasiszta időkre 
emlékeztető módszerekkel deportál-
ják a magyar lakosságot a Szudéta 
vidékre. A megmenekülőknek nincs 
egyebük a testükön lévő ruhánál. 
A magyar demokrácia becsületének 
kérdése, hogy ezeken a nincstelen 
embereken a magyar sorsközösség 
nevében segítsünk. Ezért dr Kun-
szeri Béla alispán a vármegye min-
den községéhez felhívást intézett, 
amelyben utasítja az elöljáróságokat, 
hogy a szlovákiai hontalanok hely-
zetére hívják fel a lakosság figyel-
mét és biztosítsák a lehető segít-
séget. 

A megsegítésnek legcélravezetőbb 
módja az, — írja az alispáni kör-
rendelet —, ha egyes családok mun-
kaalkalmat, elkelyezkedést, kenyér-

keresetet és ezzel kapcsolatban ru-
házatot ajánlanak fel a menekül-
teknek. 

Az alispánnak 14 nap alatt je-
lenteni kell a megsegítésre tett in-
tézkedéseket. Ezzel kapcsolatban fel-
kerestük Nyíri József elvtárs, szo-
ciális titkárt, s kérdést intéztünk 
hozzá, hogy a Szociális Felügyelő-
ség tett-e már lépéseket a szlová-
kiai menekültek ügyében. 

A Szociális Felügyelőség, mon-
dotta Nyíri József, a lehetőségek 
határain belül mindent megtesz. Az 
alispáni körrendelet végrehajtásába 
mi is belekapcsolódunk. Szentesi 
viszonylatban azok, akik valamilyen 
módon a menekülteknek segítségére 
tudnak lenni, hivatalunkban jelent-
sék Vármegyeház 20. 

A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom 
f o l y ó hó 19-én v v a s á r n a p 
a SzIM otthonban délután 6 órától 12 óráig tartó 
h a n g u l a t o s é s v i d á m f a r s a n g i 

JELMEZ-estet 
rendez. Belépődí j nincs. 
Jazz zene. — Szerpentin és konfentti csaták. — 
Jelmezek díjazása. — Tombola. — Több érté-
kes tárgy kisorsolása. 

S o r s j e g y ára 2 forint. 
M i n d e n k i t s z e r e t e t t e l várunk. 

Iparos hirek 
Az Ipartestület hivatala felkéri a 

fa-ipari vegyes szakosztály tagjait 
(kosárfonó, kádár, kárpitos, kaptafa-
készítő, szitaké8zitö, kefekötő, hang-
szerész), hogy szak. oszt. évi ren-
des tisztújító közgyűlésük január 
16 án, csütörtök d. u. 6 úrakor lesz 
az Ipartestületnél. Minden tag fel-
tétlen megjelenése kívánatos. 

Az Ipartestület felhívja az össz-
iparosság figyelmét, hogy jan. 19-én 
vasárnap d. e. 10 órakor az Ipar-
testület nagytermében „kisiparos-
gyűlés,, lesz. Előadó: Budapesti 
Kisiparos Szakszervezet részéről 
lesz. Kérjük, hogy e gyűlésen az 
iparosság minél nagyobb számban 
megjelenjen. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala a 
férfiszabószakosztály tagjait értesíti, 
hogy jan. 16-án, csütörtök d. u. 3 
érakor az Ipartestületnél cérnaosztás 
lesz. Minden tag megjelenése köte-
lező, mert a cérnakiutalástól külön-
ben elesik. Ekkor lesz a forgalmi 
adó átalány megállapítása is. Úgy-
szintén ekkor tartja a szakosztály 
évi rendes tisztújító közgyűlését. 

Az Ipartestület hivatala értesíti a 
cipészszakosztály tagjait, hogy jan. 
16-án, csütörtök d. u. 5 órakor az 
Ipartestületnél szakosztályi évi ren-
des tisztújító közgyűlés les*-'. Minden 
tag megjelenése kívánatos. Aki jan. 

havi bőrutalványát nem vitte ki, ezt 
| utolsó alkalomkor még átveheti. To-

vábbi igényjogosultsága megszűnik. 

Az Ipartestület vezetősége azzal a 
kéréssel fordul az iparossághoz, hogy 
legalább mult évi tagsági diját min-
denki rendezze, mert nagyon sokan 
vannafi hátralékban. Ne várja senki, 
hogy a pénzbeszedő kimenjen, mert 
erre nincs fizikai lehetőség, viszont 
a jövőben anyagutalványt csak az 
kaphat, aki tagdíjhátralékban nincs. 
Reméljük, hogy felhívásunknak min-
denki jóindulatúlag eleget is tesz. 
Elnökség. 

Hadifoglyok hozzátartozóinak 
figyelmébe! A népjóléti miniszté-
rium hadifogoly osztálya hivatalosan 
közli: A hazaérkező hadifoglyok az 
ország különböző pontjain felállított 
szűrőállomásokon orvosi vizsgálaton 
mennek keresztül s a betegek kór-
házba kerülnek. A kórházak a hadi-
fogoly megérkezésének napján a 
hozzátartozók számára hivatalos bé-
lyegzővel ellátott értesítést küldenek. 
Ilyenmódon a hozzátartozók hiva-
talos uton a legrövidebb időn belül 
okvetlenül értesülnek a beteg hadi-
foglyok érkezéséről és állapotáról. 

— A közalkalmazottak szak-
szervezetének uj vezetőségében 3 
szociáldemokrata, 2 kommunista és 
1 kisgazda foglal helyet. Elnökké 
dr. Faragó György elvtársat válasz-
tották. 

SZENTESI LAP 1947. jaa. 16. 

Ország - Világ 
Wallace áprilisban Angliába látogat. 

Az osztrák kormányt részlegesen 
átalakították. 

Az olasz szocialista párt nai 
bbsl " " 

állást. 
többségben Nenni mellett 

nagy 
foglalt 

Sopronban kétmillió értékű elrej-
tett kineset találtak. 

Budapesten szobrot kap Dózsa 
György és Ady Endre. 

A német szociáldemokraták Münc-
henben rendezik kongresszusukat. 

Állami hitel tenyész-
marha vásárlásra 

Bárányos Károly földművelésügyi 
miniszter közbenjárására a pénzügyi 
kormány és a Gazdasági Főtanács 
hozzájárult 2 millió forint hitelkeret 
engedélyezéséhez, amely összeg 1— 
7 éves tenyészmarhák felvásárlására 
fordítható. A miniszter felvásárlási 
helyül Zala, Baranya, Vas, Somogy, 
Sopron és Békés vármegyéket, ki-
osztási helyül pedig Fejér, Komá-
rom, Esztergom, Veszprém, Pest, 
Heves, Nógrád, Borsod és Abauj-
Toma vármegyéket jelölte ki. A hi-
teligénylő gazdáknak a községi elöl-
járósággal igazoltatniok kell, hogy 
1) hány holdon gazdálkodnak, 2) 
újonnan földhözjuttatotlak-e, vagy 
sem, 3) mennyi takarmány felett 
rendelkeznek, 4) az igénylés indo-
kolását, feltüntetve a kérelmező meg-
lévő állatállományát és azt, hogy az 
elöljáróság egy vagy két marha jut-
tatására javasolja a hitel folyósítását. 

Találós kérdés 

M l LESZ 

február 15-én? 
•of[9q 80J0830A >joqezs 8»jç z y 

— Felhívom a Kereskedelmi Kö-
zépiskola tanítóit, hogy aki a „Siessl 
Adj! Segít!" gyüjtási mozgalom részt 
akar venni, jelentkezzékva Szociális 
felügyelőségen. Vármegyeháza. Igaz-
gatóság. 

— Orvosok Sszakszervezete 
értesíti tagjait, hogy ma este 5 óra-
kor igen fontos ügyben, tagértekez-
letet tart. Az értekezlet az OTI fő-
orvosi hivatalában lesz. 

— Felhivás. A Hatvani Cukorgyár 
cukorrépa termelői szeletjárandósá-
gukat mielőbb vegyék át a Bartha 
féle magtárban. Zsákokat hozzanak 
magukkal. 44 

— Stbők Rókus a szentesi pos-
tahivatal főnöke annak megállapítá-
sát kéri, hogy nem azonos azzal a 
Sebők Rókus nevű szentesi lakossal 
akitől a rendőrség lisztet kobozott 
el. 

— Dr. Kunszeri Béla alispán 
betegségéből még nem épült fel. 
Előreláthatólag csak a jövöhét elején 
foglalja el hivatalát. 

Hirdessen lapunkban! 

Jan, 17-én, pénteken N ffí f 1 0 ( t a Petöfi-uicai székházban 

este hat órai k e z d e t t e l r U l I C l l 
Előadó; jVlOSOIiyi László. Hűbériség keidetétól a földreformig. 
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— A Nyírség jelentése szerint a 
•agyar-román határon három csem-
pészt fogtak el a határőrök. Csányi 
Sándor, Bálint Sándorné és Szilá-
gyi Pálné rozsályi lakosok rendsze 
resen csempésztek át olajat, lisztet 
és terményeket s különböző árukat 
boztak helyette. 

— A fodrászszakosztály adó-
Mzösségének elnöksége felkéri tag-

Íit, hogy jan. 16-ig déli 12 óráig 

lentkezzen, ha az adóközösségben 
tovább is bent akar maradni. Jelent-
kezni Széchenyinél, Kossuth-u. 15. 
Felhívjuk még tagjainkat, hogy a 
vasárnapi zárórát pontosan tartsák 
be, mert ellenőrizve lesz. Vezetőség. 

— Fel »Ívja az iparhatóság azo-
kat, akiknek iparjogositványukat f. 
hó 18-án, szombaton kell bemutatni, 
hogy a bemutatást I. hó hó 20-án 
a meghiretdett órákban eszközöljék. 

— A hadisegélyezettek f. hó 
36-án délután négy órától este 11 
óráig tánccal egybekötött kávédél-
utánt rendeznek a demokratikus nő-
szövetség szentesi székházában, 
melyre ezúton meghivják városunk 
egész társadalmái. A befolyt tiszta 
jövedelem az arra rászorulók között 
lesz szétosztva. 

— A harmadik kerfilet egyré-
szére és a Vásártér felöli részre 
Japkihordót" felvesz lapunk 
kiadóhivatala. 

IP 

Párthfrek 
Pénteken, 17-én este 6 órakor 

aárteste a pártszékházban. Előadó 
kosonyi László. Hűbériség kezdeté-
től a földreformig. 

Szociáldemokrata Párt MÁV. üze-
mi csoportja folyó hó 16-án csü-
törtökön este 6 órakor a szokott 
helyen üzemi pártestet rendez. Elő-
adó: dr. Boros Kálmán. 

Szinház 
16-án, csütörtökön, a városi szin-

ház Szilágyi— Kellér—Eisemann há-
rom felvonásos operettjét adja elő: 
Szabotál a gólya, 17-én, pénteken, 
a Névtelen Asszony cimü dráma ke-
rfll szinre Homonnay István rende-
zésében. • 

Hirdetmény 
A Bőr-ipari munkások Szakszer-

vezetének vezetősége felhívja a Bőr-
ipari munkások figyelmét, hogy f. 
hó 19-én vasárnap délelőtt 10 óra-
kor a szakszervezeti értekezletet tart: 
Kéri tagjait, minél nagyobb szám-
mal jelenjenek meg. Vezetőség. 

Hirdetmény. 
A hadisegélyes asszonyok felhív-

ják az összes hadisegélyben része-
sült asszonytársaikat, hogy f. hó 
16-án, csütörtök délután fél 3 órá-
kor a volt Urikaszinó nagytermében 
gyűlést tartanak és felhívjuk az ér-
dekelteket, hogy minél nagyobb 
számmal jelenjenek meg. 

Figyelmeztetés 
Figyelmeztetjük az érdekelteket, 

hogy az idevonatkozó rendelet ér-
telmében az az 5 holdon aluli gazda, ' 
aki földadóját 1947. január hó 31. | 
napjáig természetben kiegyenlíteni, 
mentesül a gabona beszolgáltaiasi 
kötelezettség alól. Ezért mindenki 
jól fel fogott saját érd kében c elek-
szik, ha a jelzett időig földadóját 
természetben rendezi. 

Városi adóhivatal. 

aplráruk, dohányzó cikkek, 
postai és pénzügyi érték-
cikkek, sorsiegyek, sz ivar 
és cigaretta különlegességek állandóan kaphatók — a 

DOHÁNYNAGYÁRUPÁBAN 
f 

Hirdetmény. 
A magyar miniszterelnökség a de-

mokratikus köztársaság megóvása s 
megőrzése érdekében a fasisztaszel-
lemü, szovjetellenes és antidemokra-
tikus sajtótermékek összegyűjtését, 
illetve szigorú beszolgáltatásának kö-
telezettségét rendelted. 

Felhívom mindazokat, akiknek a 
tulajdonában könyvek, napilapok, 
időszaki lapok, szaklapok, hirdetmé-
nyek és képes ábrázolások vannak, 
hogy a tulajdonában levő összes 
könyvekről és egyéb sajtótermékek-
ről jól olvasható s pontos jegyzéket 
készítsenek és azt azon tulajdonosok, 
akik az 1. és II kerületben laknak, 
szakszervezetek székházába (volt 
csendörlaktanya), akik pedig a III. 
és IV. kerületben laknak, a városháza 
18. számú szobájába, az e célra 
alakított bizottságokhoz f. évi január 
hó 18. napjának déli 12 óráig fel-
tétlenül nyújtsák be. A benyújtandó 
jegyzéknek tartalmaznia kell a köny-
vek írójának nevét és címét. A na-
pilapoknak, folyóiratoknak és egyéb 
sajtótermékeknek címe és megjele-
nési éve, valamint súlya (nem da-
rabszám) írandó be a jegyzékbe. A 
bizottságok a benyújtott jegyzékből 
a rendelkezésre álló, a miniszterel-
nökség által kiadott katalógusból 
állapítják meg és választják ki a be-
szolgáltatandó műveket. 

A bizottságok által kijelölt sajtó-
termékeket a tulajdonos köteles f. 
évi január hó 24. napjának déli 12 
óráig az államrendőrség államvédel-
mi osztályához (Apponyi-tér II. eme-
let) beszo'gáltatni. 

Nyomatékosan figyelmeztetem a 
könyv és egyéb sajtótermékek tulaj-
donosait, hogy aki jegyzékbenyujtási 
vagy a bizottságok által kijelölt mű-
vek beszolgáltatási kötelezeUségének 
eleget nem tesz, ellene az összes 
könyveinek és egyéb sajtótermék« i-
nek elkobzásán felül a legszigorúbb 
és legkíméletlenebb büntető eljárás 
lesz folyamatba téve. A fenti rende-
let teljesítését az államrendőrség 
házkutatások foganatosításával is el-
lenőrizni fogja. 
43 Polgármester 

Felhivás 
Felhívjuk a hátralékos adózókat, 

hogy fennálló közadó tartozásaikat 
(házadó, együttes kereseti és jöve-
delemadó síb.) haladéktalanul ren-
dezzék, mert ellenkező esetben 
ellenük a legerélyesebb behajtási 
eljárás lesz folyamatba téve. 

Városi adóhivatal. 

2 m3 fenyőrönk, négy stráfkocsi 
kerék, meiegágyi ablakok, négyütemű 
benzinmotor sürgősen eladó Teleki 
Pál-u. 56. 48 

Hirdetmény 
Közhirré teszem, hogy a közellá-

tásügyi miniszter ur 1946 év de-
cember havára személyenkint 1/2 
kg. sót utalt ki, amely a közel jövő-
ben Szentesre érkezik. A só ára 
kg-onkint kb. 2 forint. Felhívom a 
laxosságot, hogy a régi közellátási 
szelvény ivekre és pedig a 210 sz. 
közellátási szelvény XI. számú, a 
211 sz. közellátási szelvény VII. sz. 
szelvényére az összeg lefizetése mel-
lett a sót sürgősen igényelje le, 
hogy a kereskedők azt mielőbb ki-
válthassák. 
29 Polgármester 

Figyelmeztetés 
Figyelmeztetjük a társulati adó-

alanyokat, hogy az 1946. évi IV. 
évnegyedre vonatkozó társulati adó 
bejelentéseiket kötelesek a Szegedi 
m. állami adóhivatalnak .1947. évi 
január hó 15-ig beadni és ugyane-
zen időpontig kötelesek a vállalatok 
az 1946. évi IV. negyedében k.fize-
tett és tantiem adó alá eső javadal-
mazásokat az erre a célra szo gáló 
hivatalos nyomtatványon a szentesi 
városi adóhivatalnál bejelenteni. 

A bejelentéshez szükséges nyom-
tatványok a városi adóhivatalnál 
térítési díj ellenében beszerezhetők. 

Városi adóhivatal. 

Budapest I. január 16. 
7.20: Reggeli zene. 8: Vértesi 

Miklós előadása. 9: Löbl Lili zon-
gorázik. 12.15: Olgyay Olga és Put-
noki Gábor énekel Somló Sándor 
Melódia együttesének kíséretével. 
13.15: Gompercz János beszélgetése 
a televízióról. 13.30: Frank Lajos 
gordon kázik, Sz?bó Zsuzsa zongo-
rázik. 14.10: Hogyan írjunk és ol-
vassunk újságot. Előadás. 14.30: 
Hajdú István és Pázmán György 
modern kétzongorás műveket adnak 
elő. 15.15: Rádióiskola. 16: Resc-
hofsky Sándor zongorázik, Ney Ti-
bor hegedül. 16.30: Gyermekrádió. 
17.10: Párthiradó. 17.20: A Vörös-
kereszt közleményei. 18: Mikszáth 
Kálmán születésének 100 éves ju-
bileuma. 18.45: Az értelmiség érté-
kelése a Szovjetu ióban. 19: Köz-
vetítés a Magyar Állami Operahaból. 
22 30: Régen volt — siker volt. 
Tánclemezek. 23: A Szovjet követség 
ajándéklemezei. 

Főszerkesztő« Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a .Barátság• nyomda kf t 

Felelős nyomdavezető: Csernug L. Imre 

Auer Pál párizsi követ 
üzenete a magyar néphez 

Amerikából 
Az amerikai rádió jelentése szeri«» 

Auer Pál, Magyarország, párizsi kö-
vete, a c l e v e l a n d i Forum-értekezletei 
elhangzott felszólalása előtt üzenetet 
intézett a magyar néphez. Ebben 
rámulatott arra, hogy az értekezleten 
való részvételének az a célja, hogy 
elmondja, mit vár és mit kér Ma-
gyarország az Egyesült Államoktól 
Kiemelte, hogy a legyőzött államok 
közül csak Magyarországot és 
Olaszországot hívták meg. Végül rá-
mutatott arra az általános óhajra, 
hogy a magyar nép elfoglalhassa 
méltó helyét az Egyesült Nemzetek 
között. 

— A Városi, Vármegyei és 
Községi Alkalmazottak szentes 
szakszervezete 1947. évi január hé 
18-án fél 12 órakor az összes 
VAOSz szakszervezeti tagok részvé-
telével csongrádvármegyei kongresz-
sznst tart a városháza közgyűlés 
termében. (9 órakor elöértekezlet a 
meghívottakkal.) A közgyűlésen Sza-
mai Lajos központi főtitkár és Sep-
rényi Sándor h. főtitkár is résztvesz 
Budapestről. A vezetőség kéri a ta-
gokat, hogy mindenki pontos idő-
ben jelenjen meg. 

Zsoldos-malom 
minden nap őröl. A rendelet szerinti rostahiány 
é t p o r l á t levonása után kiszolgáltat minden 
1 0 0 kg. búzábó l : 

25 kg, O-ái l ls i tet , 

S5 kg. I. rendű kenyér lUi tet , 20 kg. koroát . 

Figyelmes, pontos kiszolgálás. Alapítva 1854 bon. Tel.: 5 ss. 

S P O R T 
Ifjúsági birkózóink sikere. 

Vasárnap a budapesti MTE or-
szágos ifjúsági versenyén a szen-
tesi ifjúsági birkózók is részt vettek, 
mégpedig kiváló sikerrel. A verse-
nyen résztvett 50 fővárosi és vi* 
déki versenyző közül a szentesi 
Varga Imre a könnyűsulyt, Győző 
Molnár László pedig a váltósulvt 
nyerte meg, Majoros Mihály pedig 
a nehézsúlyban harmadik lett. 

Kedden este a MÁV birkózó szak-
osztály a uj tisztikart választott. 

A megválasztott tisztikar a követ-
kező : Tiszteletbeli elnök: Vargt 
Antal és Szabó Mihály. Szakosztály 
vezető: Ocsovszki János. Intéző t 
Szűcs József. Szertáros . Szalai Já-
nos. Edző: Szarvadi Sándor. He-
lyettes edző: Bélteki István. Szak-
tanácsadó : dr. Papp László. 

A szakosztály Kaiiska Pálnak a 
szentesi birkózó sport érdekében 
végzett kiváló munkásságáéit jegy-
zőkönyvi köszönetet mondott. 

Elveszett a Gül Baba kocsma 
elől egy Triumph nőikerékpár. 50 
forint jutalmat kap a nyomravezető. 
Arpad-uica 46. Sublat-ágy eladó. 41 

6 éves fejős tehén eladó Keresz-
tes u. 1. 41 

Egyesbe járó erős nagy lovat 
keresek bérbe. Gyuricza fakereske-
dő. 46 

Jóállapotban Icvö „Dürkopp-

női varrógép, alig használt szmo-
king, inggel együtt eladó. Nagyör-
vény u. 23. 47 
Egyes féderes stráfkocsi eladó ét 
egy 7 éves kancaló elcserélendő 
e*y herélt, vagy csódörlóért. Cserép-
kályha eladó Iskola- u. 5. 43 
Fejőstehén 12 éves és egy 
7 hónapos Qszóborju el-
adó vagy anyajuhokér t el 
cserélendő. Lázár Vilmos u. 17 szám. 

Gyó^ydauer, hajfestés, szőkítés, 
elsőrangú munka garanciával Zseni 
bánál, Teleki Pál-u 25. 1134 

Eladó kredenc, K lor- kályha, vil-
lanycsillár. Petrovits Soma-u. 1 sz. 
Szedertelep 31 




