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Szakasíts Árpád: 

Nem vállaljuk Weimart 
A szocialista dolgozók demonstratív gyűlése 

Tegnap délután két órakor a 
Sportcsarnokban együttes összveze-
zetőségi ülést tartott a Szociáldemo-
krata Párt és a Magyar Kommunista 
Párt. 

Az összeesküvés elleni tiltakozó 
nagygyűlés Budapest szervezett mun-
kássága hatalmas tömegeinek jelen-
létében folyt le. Kossá István a Szak-
szervezeti Tanács főtitkárának üdvözlö 
szavai után Rákosi Mátyás elvtárs 
a Magyar Kommunista Párt főtitkára 
emelkedett szólásra. Bevezető sza-
vaiban rámutatott arra, hogy még 
jóformán fel sem derítették teljes 
egészében az összeesküvést, máris 
megindultak a mentő expedíciók, 
amelyek el akarják kenni az össze-
esküvésben résztvettek szerepét. A 
továbbiakban rámutatott arra, hogy 
a reakció a felszabadulás után sem 
maradt tétlen, befurakodott a közé-
letbe, a népbíróságokba, az igazoló 
bizottságokba és mindenütt a régi 
rend visszaállítására törekedett. 

A legszomorúbb, hogy az össze-
esküvés befolyás alá tudta vonni 
legnagyobb kormányzópárlunkat; a 
Független Kisgazdapártot. 

ha sötét tervök megvalósul 
— modotta — 

a szervezett munkásságot 
visszadobták volna a rabszol-

gaságba. 
Aknamánkájuk elsősorban a paraszt-
ság ellen irányult. Arra biztatták 
hogy ne teljesítse a beszolgáltatást. 
Ezáltal polgárháború esetén a váro-
sok dolgozói meggyöngültek volna. 

Népellenes tervük központja 
a földreform megsemmisí-

tése volt. 
3 0 0 - 500 holdas parcellákat akar-

tak adományozni az összeesküvők-
nek és vissza akarták állítani a 3 
millió koldús Magyarországát. 

Céljaik elérésére megnyerték a 
Parasztszövetséget s ezáltal gazda-
sági alapot teremtettek az összees-
küvés alá. A Parasztszövetségnek 
valamennyi vezetője résztvett az ösz-
szeesküvésben. 

Beszéde további részében han-
goztatta, hogy 

az összeesküvést nemcsak 
rendőrileg kell felszámolni 
hanem meg kell piszkálni 
azt a politikai talajt is, ame-
lyen ezek az elemek nagyra-

nőhettek. 
Ha ez nem történik aieg, akkor a 
reakció tovább fogja fertőzni a Füg-
getlen Kisgazda Pártot s rajta ke-
resztül az egész magyar demokrá-
ciát. Mi — folytatta beszédét Rá-
kosi elvtárs — már jóelőre láttuk, 
hogy a demokrácia megvédelmezése 
a szervezett munkásság teljes erejét 
fogja megkövetelni. Amikor az ösz-

szeesküvést leleplezték a két mun-
káspárt megegyezett abban, hogy 
az üzemi bizottsági választásokat 
elhalasztják. Ez is bizonyltja, hogy 
a két munkáspárt és a szakszerve-
zetek milyen nagy jelentőséget tu-
lajdonítanak az összeeskftvésnek. 

Nem folytathatjuk tovább a meg-
bocsátó politikát. 

Ezen változtatni kell és vál-
toztatni is fogunk. 

Le kell törnünk a nép ellenségei-
nek megnőtt szarvát. Ennek érde-
kében az eddiginél sokkal erélye-
sebben kell dolgoznunk és a de-
mokráeia védelmében alapos és tiszta 
munkát kell végeznünk. Ez nem fog 
minden harc és nehézség nélkül 
bekövetkezni, de a magyar szerve-
zett munkásság, parasztság és a 
haladó értelmiség hozzá van szokva 
a nehézségekhez. 

A magyar dolgozók készen álla-
nak minden harcra és a javíthatat-
lanokra vasököllel fognak lesújtani 
— fejezte be nagyhatású beszédét 
Rákosi Mátyás elvtárs. 

Ezután Szakasíts Árpád elv-
társ emelkedett szólásra 

Abban az összeesküvésben, ame-
lyet a demokrácia ébersége leleple-
zett és torkonragadott, fellelhető a 
régi uri Magyarország minden ren-
dű és rangú elemei. Ez a pusztu-
lásra ítélt úgynevezett uriosztály a 
társadalmi átalakulásnak ez a rotha-
dási terméke — tisztelet a kivétel-
nek — nem tudott belenyugodni a 
megváltozhatatlanba. Ez az osztály 
kíméletlenül szembenáll az uj ma-
gyar demokráciával, mert nem akar-
ja a nép jogát sorsának alakítására 
elismerni. Ezek az uri Magyaror-
szágot akarják visszaállítani, amely-
ben a munkás és a paraszt csak 
arra voltak jók, hogy robotoljanak 
uraiknak. Ezért esküdtek össze. A 
politikai banditáknak ez a lelkiis-
meretlen társasága nyugodtan dobta 
volna oda áldozatul ismét ezt a 
szerencsétlen országot. 

Nem vállaljuk Weimart 
Szembe kell szállni minden olyan 

törekvéssel, amely az összeesküvés 
jelentőségét lekicsinyleni akarja, fel 
kell deríteni ennek minden részletét. 
A dolgozók Magyarországának min-
den kísérletet, amely a demokrácia 
megdöntésére irányult csirájában 
kell elfolytani. Megingadhatatlanul 
keménynek kell lennünk, s egy 
milliméternyit sem szabad enged 
nünk jobbfelé. Nem lehet htlye 
semmiféle engedékenységnek és nem 
mehetünk bele a demokrácia olyan 
értelmezésébe, amely végül a de-
mokráciának saját eszközeivel való 
elpusztítását jelentené. Mi magyar 

szocialisták nem vállaljuk Weimar 
végzetét. Nem szolgáltatjuk ki de-
mokráciánkat a fasiszta ellenforra-
dalmároknak. 

Nem ismétlődhetnek 
az összeesküvések 

Ezen a főidőn megvetette lábát a 
munkás, paraszt és a haladó értel-
miség legjava, hogy új világot épít-
sen magának. Ez a föld sohatöbbé 
nem lehet földesurak és bankárok, 
gentri és egyéb söpredékek sza-
bad vadászterülete. Nem lehetünk 
könyörületesek ellenségeinkkel szem-
ben. Demokráciát csak demokraták-
nak, szabadságot csak a dolgozó 
és építő nemzetnek, de bitófát a 
gyilkosoknak. Nem elég a felderített 
összeesküvők kipusztítása, útját kell 
állnunk annak, hogy az ilyen össze-
esküvések megismétlődhessenek. Po-
litikai biztonságot kell teremlerrünk, 
hogy a dolgozó magyarság nyugod-
tan építhesse országát és jövőjét. A 
demokrácia szerveit meg kell erősí-
teni és a dolgozó társadalmat tisz-
tánlátásra kell nevelni. A bírói fó-
rumokra meggyőződéses demokratá-
kat kell állítani, s ezt kell tenni 
mindért téren. 

A nép érdekeit védő sajtót 
A sajtószabadsággal olyan sajtót 

kell teremtenünk, amely a magyar 
nép és nem a bankárok s tőkések 
érdekeit szolgálja. Nem hatott ránk 
meglepetésként ez az összeesküvés, 
következménye volt annak, hogy a 
két munkáspárt nem megtorlást hirde-
tett, nem bosszúra tört, hanem em-
beriességre és munkára hívott fel. 
Következett továbbá abból, hogy a 
Kisgazdapárt a választási győzelem 
következtében átminősült a reakciós 
és ellenforradalmi erők búvóhelyévé. 
Ebbe a tisztességes pártba nyomul-
tak be az üzérek a régi világ levi-
tézlett alakjai, a régi csendőrtisztek 
és szolgábirák, hogy a demokráciát 
belülről aknázzák alá. 

Következetesek voltunk annak kö-
vetelésében, hogy a Kisgazdapárt 
tisztítsa meg sorait a nem odavaló 
elemektől, hogy az uj országot a 
tényleges erőviszonyok alapján épít-
hessük. Arra törekedtünk, hogy eb-
ben a pótban a józan paraszti tö-
megé legyen a szó, a régi kisgaz-' 
dáké, akik sok áldozatot hoztak már 
a pártért és nem a fasisztáké, akik 
csak menedékhelynek használják a 
párt kereteit. Az összeesküvés bt-
7onyitja, hogy nekünk lett igazunk, 
mert az összeesküvők a Kisgazda-
pártot használják fel aljas cseleke-
detük bázisává. 

A Parasztszövetség az el-
lenforradalom bázisa 

A Parasztszövetség az ellenforra-

dalom legerősebb bástyájává, az 
tijjáépitésögyi minisztérium pedig 
legfőbb fellegvárává nőtte ki magát 
szinte észrevétlenül. A összeesküvők 
tudatosan fellépve ott voltak az ál-
lam-aparátus minden ágazatában. 
Nem akarjuk a Kisgazdapártot a vád-
lottak padjára ültetni. Törekvésünk 
az, hogy közelebb hozzuk a mun-
káspártokhoz. A koalíciót egészsé-
ges alapokon akarjuk folytatni. Ben-
nünk meg van a jószándék arra, 
hogy az ország minden demokra-
tikus erejét összefogjuk és a békés 
fejlődés szolgálatába állítsuk. Legyen 
azonban bátorsága ennek a pártnak 
ahhoz, hogy megszabaduljon azok-
tól az elemektől, amelyekhez semmi 
köze nincsen, amelyek nem hivei 
a Kisgazdapárt paraszti törekvéseinek. 

Becsülettel harcoltunk 
A felszabadulás két éve alatt a 

két munkáspárt becsületesen, ereién 
túlmenően vett részt az országépi-
t és ben, szolgálta a népet és az or-
szágot sokszor a pártérdek rovására 
is. Az új magyar demokrácia törté-
nelmet csinált. A háború és az ösz-
szeomlás minden nyomorúságát, az 
inflációt, a dolgozó tömegek vállal-
ták, megvan tehát minden jogunk 
ahhoz, hogy a legkönyörtelenebb le-
számolást követeljük a nép ellensé-
geivel szemben. Temető volt az or-
szág, amikor jöttünk, ma él és erő-
södik. 

Az összeesküvők a nép ellen tá-
madnak. Nem több, hanem semmi 
szabadságot nem akarnak. Nem több 
kultúrát, hanem teljes sötétséget 
akarnak. Ez a lázadás a haladás, a 
szabadság és a nép ellen irányult. 
Nem a népért, hanem a nép ellen 
lázadtak. El kell tehát pusztulniok. 

Teljes erővel 
A két munkáspártnak minden ere-

jét arra kell fordítania most, hogy 
irmagját is kipusztítsa az ellenforra-
dalmi reakciónak. Nyugodtan akar-
juk építeni tovább a magvar demo-
kráciát, belső zavarok nélkül. A dol-
gozók tömegerejét állítjuk szembe az 
ellenforradalmi erőkkel, amely az 
eddig végzett munkák eredményeit 
akarja megsemmisíteni. Meg akarják 
seinmisíte i azoknak a terveknek 
megvalósulását, amelyek az ország 
termelőképességét akarják fokozni, 
amelyek jobbá és boldogabbá tehe* 
tik a magyar nép megélhetését ezen 
a földön. A demokráciának a nép 
jólétét kell meg'eremteni. 

Szükséges, hogy miden szomszé-
dunkkal, minden szabadságszerető 
néppel b-.ráti viszonyban éljünk. 
Minden olyan kísérletet, amely ezt 
a bizalmat alá akarja ásni, ki kell 
pusztítanunk. Ezek az összeeskfl-
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vők arra spekuláltak, hogy az an-
golszáu és orosz erők között ösz-
szelüzésre kerül a sor és ennek 
lángja mellett megsüthetik a maguk 
pecsenyéjüket. Erről természetesen 
szó sem lehet. A Szovjetunió épp-
úgy, mint az angol munkáskormány 
békét akar. Ez eleve megsemmisít 
minden olyan ábrándot, amely egy 
uj világháború végzetét idézi fel. A 
két nagyhatalom és Franciaország 
között is most szövődnek a béke 
szövetségének szálai. 

A béke művét épitsük 
Nekünk szociáldemokratáknak fel-

adatunk, hogy segítsük a béke 
nagy művét megépíteni. Ezért ha-
lasztottuk el az üzemi választásokat, 
hogy minden erőnket a reakció 
ellen fordithassuk. Komoly áldozat 
ez, mert vannak problémák, ame-
lyeket az együttműködés zavarta-
lansága érdekében meg kell oldani 
és meg is fogjuk oldani. Minden 
erőfeszítésünket a legnagyobb fel-
adatra kell koncentrálni. Majd ha 
nyugalom lesz ebben az országban, 
akkor vitázhatunk és megoldhatjuk 
vitáinkat. 

Munkásegység volt, van és lesz. 
Most az ellenforradalommal kell 
hadbaszállni. Az egész dolgozó 
Magyarországot hívjuk a harci front-
ra. Azokat, akik a földet kapták a 
magyar demokráciától, akik szabad 
emberként akarnak élni, szabad ha-
zában, akik nem akarnak vissza-
süllyedni a sötétségbe, a megalá-
zottságba és az emberietlenségbe 
Azokat, akik olyan Magyarországot 
akarnak, amelyben a nép kezében 
van a hatalom. Mindez benne van 
a munkásegység nagy forradalmi 
gondolatában, ügy vigyázzunk erre, 
mint legerősebb fegyverünkre. Ezzel 
vívhatjuk meg a dolgozók nagy 
harcát*' 

Határozati Javaslat 
Szakasits elvtárs hatalmas tetszés-

sel fogadott beszéde után Kossá 
István határozati javaslatot terjesztett 
az összezetőségi ülés elé, amelyben 
fölszólítják elsősorban az üzemi bi-
zottságokat, az üzemek dolgozóit és 
a két munkáspárt valamennyi tagját, 
hogy a munkásegység szellemében 
erősítsék a demokráciát. Az össze-
szeeskivéssel kapcsolatban követeli 
a határozati javaslat, hogy az eljá-
rást következetesen erélyesen és 
gyorsan folytassák le és az összees-
küvőkre a Köztársaság védelméről 
szóló törvény teljes szigorát alkal-
mazzák. 

Követeljük, — mondja a határo-
zati javaslat —, hogy a Kisgazda 
Párt szakítson azzal a politikával, 
amely odavezetett, hogy az ellenfor-
radalmárok legálisan tevékenykedtek 
ebben a pártban. Odvözöljük a 
Kisgazda Párt őszinte demokratáit 
és hangsúlyozzuk, hogy a Kisgazda 
Párt paraszti tömegeit szövetsége-
seinknek tekintjük. 

Odvözöljük az államvédelmi szer-
veket, amelyek ártalmatlané tették az 
összeesküvést. Üdvözöljük Rajk elv-
társ belügyminisztert és Ries elvtárs 
igazságügyminisztert, akik biztosítani 
fogják, hogy a bűnösök elnyerjék 
méltó büntetésüket. 

Az összvezetőségi ülés a határo-
zati javaslatot egyhangúlag elfogadta 
ezzel nyilvánosan megbélyegezte a 
fiatal népi köztársaság ellen törő 
összeesküvést s a magyar dolgozó 
milliók nevében hangot adott annak 
a követelésnek, hogy az összeeskü-
vés. minden egyes tagja mielőbb el-
nyerje méltó büntetését. 

R munkáspártok átadták a memorandumot 
a Kisgazdapárt vezetőségének 

A Szentesi Újság nyomdászai nem dolgoznak 

Hirdessen lapunkban I 

A három munkáspárt és a Szak-
szervezeti Titkárság a pénteki nagy-
gyűlésen elfogadott memorandumot 
szombat délelőtt 10 órakor nyújtotta 
át a Kisgazdapárt szentesi szervezete 
vezetőségének. A küldöttségben a 

Szociáldemokrata Pártot Pintér Győző 
és Miskolczi Imre, a Kommunista 
Pártot Halustyik Mihály és Borbás 
Lajos, a Szakszervezeti Titkárságot 
pedig Gyenes Péter és Végső Sán-
dor elvtársak képviselték. 

A Kisgazdapártban 
A küldöttség először a Kisgazda 

Párt titkárságát kereste fel, ahol a 
memorandumot átadta a Kisgazda 
Párt egyik vezetőjének. 

A kisgazdapárti funkcioná-
rius válaszában kijelentette, 
hogy a párt választmánya 

hétfőn tart ülést, ahol le fog-
ják tárgyalni a memoran-
dumban foglalt követelése-

ket. 
A küldöttség ehhez a háromnapos 
haladékhoz hozzájárult. 

Nem dolgoznak a Szentesi Újság nyomdászai 
'A küldöttség ezután a Szentesi 

Újság nyomdájába ment be, ahol a 
szervezett munkásság nevében Végső 
Sándor szakszervezeti titkár felszólí-
totta a nyomdászokat, hogy 

csatlakozzanak a memoran-

dumban foglalt követelések-
hez és mindaddig ne vegye-
nek részt a Szentesi Újság 
előállítási munkájában, amig 
Gerendi László és Horváth 
Antal az újságnál dolgoznak 

A nyomdászok vezetője kije-
lentette, hogy magáévá teszi 
ezt a követelést és a lapot 

nem szedik ki. 
Ezel kapcsolatban kérdést intéz-

tünk Rácz Ferens elvtárshoz aki ki-
jelentete, hogy a szakszervezet csat-
lakozott a tiltakozóakcióhoz. 

Távozzék Lakos Géza 
A Szentesi Újság nyomdájából a 

megyeházára vonult a munkáspártok 
küldöttsége, ahol 

a Sima Lászlót megtá-
madó Lakos Géza jelenlegi 
közmunkafelügyelőt kereste. 
Az alispáni hivatalban talál-
ták meg Lakos Gézát, akit 
felszólítottak arra, hogy hi-
vatalából azonnnl távozzék. 

A küldöttség és Lakos Géza között 
heves szóváltások támadtak, mígnem 
Lakos Géza hajlandónak mutatkozott 
a követelés teljesítésére. 

Békeffy és a külföldi diplomaták 
szerepe az összeesküvésben 

Hat kisgazda képviselőt kérnek ki — Tisztogatás a Kisgazdapártban 
A Magyar Közösség irattára, amint 

ezt közöltük, előkerült. Ebből kitű-
nik, hogy a Közösség tagjai minden 
minisztériumban, bankban, egyesü-
letben elhelyezkedtek. Arra töreked-
tek, hogy Horthy Miklós 25 éves 
uralmának folytatását biztosítsák. 

Az összeesküvők befurakodtak a 
külügyi szolgálatba és tevékenysé-
güket arra irányították, hogy diplo-
máciai vonalon átvegyék a hatal-
mat. A külügyi szolgálatot Szent-
iványi volt követ irányította. Kiépí-
tette a kapcsolatot Márffy Mantuanó 

Judittal, Márffy Mantuano volt kö-
vet leányával. A londoni követség 
első titkára Szabó Tamás szintén 
részese volt az összeesküvésnek. 
Högye Mihály a párizsi követség 
titkára állandó összeköttetésben ál-
lott Bakách-Bessenyei volt megha-
talmazott miniszterrel. Bécsben Gel-
lért Andor főkonzul keverte a kár-
tyát. A svájci vonal vezetője Sós 
Géza miniszteri osztálytanácsos volt, 
az ő megbízásából kapcsolódott bele 
a mozgalomba Békeffy László. 

Békeffy szerepe 
Mostmár tisztán áll előttünk Bé-

keffy László szerepe az összeeskü-
vésben. A Horthy rendszer alatt 
Békeffy valóban résztvett a győri 
szabotázs akcióban, amikor is fegy-
házbüntetést kapott, s a zsidók de-
portálása alkalmával elhurcolták. A 
felszabadulás után nem jött haza, 
bár itthon várta szinháza. Egyideig 
betegségére hivatkozott, majd később 
nyíltan megírta, hogy nem is szán-

dékozik hazajönni. Megtalálta ugya-
nis a kapcsolatokat a Svájcban meg-
települt nyugatos nagytőkés csalá-
dokkal, akik a gyárakat iparkodták 
visszaszerezni. Sós Géza vonta be 
azután az összeesküvésbe. Költe-
kező étetmódot folytatott, előkelő 
szállodákban és szanatóriumokban 
élt, s az utóbbi időkben demokrácia 
ellenes cikkeket helyezett el Magyar-
országról a svájci lapokban. 

A kisgazda képviselők kikérése 

A Népügyészséghez eddig Jaczkó 
Pál és dr. Saláta Kálmán kisgazda-
párti képviselők ügyében érkeztek 
át az iratok. Ezek szerint Jaczkó 
közreműködött a honvédelmi mi-
nisztériumban működő B-lísta bi-
zottságnál, hogy a Magyar Közös-
ség tagjait megmentse. Ezenkívül 
illegális karhatalmi alakulatnak volt 
szervezője és embercsempészéssel 

is foglalkozott. 
A mentelmi bizottság szombat 

délután 3 órakor ült egybe. 
Ujabban érkezett jelentés szerint 

a Népfőügyészség hat kisgazda kép-
viselő kiadatását kéri a nemzetgyű-
léstől : Vatai László, Horváth János, 
Gyulai László, Kiss Sándor, drHám 
Tibor és Vörös Vince. 

A Kisgazdapárt belső 
takarítása 

A Kisgazdapart szűkebb vezető-
sége, Nagy Ferenc, Kovács Béla, 
Oltványi Imre, Balogh István és 
Varga Béla értesülésünk szerint 
vizsgálat alá veszi a párt nemzet-
gzűlési csoportjának minden egyes 
tagját. Ezek szerint több, mint 2500 
képviselő demokratikus megbízható-
ságát keli vizsgálat tárgyává tenni. 

Tudatom a tisztelt megrendelőimmel, 
hogy egy évi szüneteltetés után ismét 

megkezdtem 
a munkát 

FÜHRER 
Simonyi E.-u. 31. 

könyvkötő. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó j 
Január 19-20-lg. 

Örök szópsdgű magyar film. 
2 napig! 

Az önfeláldozó szerelem története. 

Mária nővér 
Főszereplők: Szörényi, Svéd Sándor. Jávor Pál, Berki Lili, Máig 
Gerö, Halmay. Zenét szerezte: Fényes Szabolcs. HÍRADÓ 

Nyílttér 
Bugyi Antal és társainak népbíró-

sági tárgyalásán őzv. Gál Dezsőné 
tanúvallomásában adta azt elő, hogy 
megboldogult édesanyám dr. Wellísch 
Istvánné 1944-ben internálását azért 
kerülte el, mivel érdekében Szathmáry 
István közbenjárt. Kijelentem, hogy 
legjobb tudomásom szerint Szathmáry 
Istvánnak semmi szerepe nem volt 
abban, hogy édesanyámat szabad-
lábra helyezték annakidején. Egyéb-
ként is gyakorlatilag annak, hogy 
édesanyámat nem internálták csu-
pán annyi következménye volt, hogy 
3 nappal később került gázkamrába 
mint édesapám. 

Szentes, 1947. január 18. 
Dr. Vári György. 

Hetényi .Péter 
népbírósági tárgyalása 

A népbíróság Kiss-tanácsa tegnap 
délelőtt tárgyalta Hetényi Péter volt 
mindszenti szolgabíró népellenes 
bűnperét. A vádirat szerint 108 
munkást vitetett el kényszermunkára. 
A tanúkihallgatás után a népblróság 
bizonyításkiegészítést rendelt el é6a 
tárgyalást elnapolta. 

tanití 
A Gimnáziumba, 

tartott szülői értei» 
tározatiiag, hogy , 
alább két teremben 
sáhbz tanulónként 
(egy) forintot aján 
család csak egy h 
Mindenkit kérnek \ 
fizessék ki a felau 
hogy a fát egyszd 
Az igazgatóság ¿3 
vasárnap délelőtt n! 
zák be a pénzt, hu 
piacon a vásárlást! 

A tanítás két csot 
az egyik 9 órako? 
órakor kezdődik. E 
január 20, hétfő. 

Az osztályok bee 
kező: 
Hétfőn I. cs. VI 
Kedden I. cs. V 
Szerdán l. cs. IV 
Csütörtök. I. cs. I 
Pénteken I. cs. V. 
Szombaton I. cs. 

Hétfőn 
Kedden 
Szerdán 
Csütörtök. 
Pénteken 

II. cs. I 
II. cs. I 
II. cs. 1 
II. cs. \ 
II. cs. \ 

Ingatlant 
Tóth Ignácnc ni 

Antal József Attila-i 
háza egynegyedrés 
rintért. 

Nagy József mq 
zsef Sáfrán Mihí 
házát 8 ezer forintl 

Uj Ilona megveti 
és neje 240 öl fffl 

Rágyánszky Sáiid 
nár Jusztina és I 
utca 12. számú 
tért. 

R Á I 
7: Reggeli zene. 

muzsika. 9: Orgona 
mátus istentisztelet. 
toUkus szentmise. 1 
gés. 11.20: Vonó 
12.15: Anyák öt pe 
marazenekar játszik 
tár. 13.30: A Pmoc 
játszik. 14.10: Müv 
Az elbeszélés magyí 
Cserfalvi Aliz hege 
sárnapi krónika. 1< 
17.10: Magyar 
Hanglemezek. 18.K 
szélgetés. 111.30: Bt 
média komoly er 
20.20: Népszerű of 
dió hangja. 21.30 
terv. 22.35: Filmdil 
mez. 23.30: Lemen 

Januái 
7.20: Áttelepités 

7.30: Reggeli zene. 
nácsadó. 8:15: Zj 
9: A Budapesti H 
lonzenekar játszik, 
tés Roland Borgel 
együttes játszik. L 
hegedül. 15.15: R 
Házi-együttes játó 
híradó. 17.20: A 
leményei. 18: Harnr 
Az ördög házasod 
Drámai játék egy 
M u n k á s k ó r u s o k ul 

muzsika. 2120: 
21.40: Orosz ny 
Hanglemezek. 2f 
magyarokhoz szólt 
Hadifogoly Hira<H 

e zek. 23.30: A rádi 



nnáziumi 
5 rendje 

n folyó hó 16-án 
q >t kimondta ha-
í tanításnak lég-
ii való meginditá-

hetenként 1 
fel, de egy 

iuló után fizet. 
>gy három hétre 
ilott 1 forintot, 
^ehessék meg. 
hogy lehetőleg 

-12 között hoz-
a hétfő reggeli 

¡ár megtehessék, 
jortban történik: 
a másik fél 12 
BŐ tanitási nap 

ztása a követ-

a., VI. b. 
a., V. b. 
a., VI. a. 
b., VIII. 

a., V. b. 
a., VI. b. 

J.} VIII. 
" b., VIII. 
I. a., VIII. 
II. a., VII. b. 
II. a., VII. b. 

Igazgatóság. 

rgaíom 
Igvette Czirfusz 
ca 18; számú 
ít 10 ezer fo-

retle Szabó Jó-
-utca 11. sámú 

Mácsik Sándor 
400 forintért, 

r megvette Mol-
Simonyi Ernő 

át 8 ezer forin-

b i ó 
8: Szórakoztató 
tene. 9.30: Refor-
i 10: Római ka-
I: Madárcsicser-
rnégyes játszik, 
ce. 12.20: Ka-

13: Költői nap-
:hió jazzegyüttes 
Jszlemezek. 15: 
r mesterei. 15.20: 
lül. 15.45: Va-
ií Magyar nóták, 
'arnasszus. 18: 
: Vasárnapi be-
mbury. Léha ko-
berek számára, 
iraest. 21: Rá-

A hároméves 
)k. 23: Hangle-
ntiquárium. 
20. 

közlemények. 
8: Háztartási ta- : 
lés kalendárium. } 
ngverseny Sza- ( 
12.15: Beszélge- : 

ssel. 13: Jazz-
45: Hidy Márta 
főiskola. 16: A 
f . 17.10: Párt- \ 
öröskrreszt köz- ; 
»nikaszóló. 18.30: 
[. 18.50: Batséba. 
Ivonásban. 19.30: 
I. 20 20: Magyar 
Hangos híradó, 
voktatás. 22 30: 
*): Külföldön élő 
ik. 22.55: Magyar 

23: Hangleme-
dlzenetszolgálata. 

Ma január 20. Róm kai. Miseric., 
protestáns Tivadar. 
^Vízállásjelentés: Tisza 19-én 192. Kurca 

Hőmérséklet: — 0.2 fok 
Időjárásjelentés. Mérsékelt nyugati szél. 

egyes helyeken kisebb eső. és havazás. 
A nappali hőmérséklet változatlan. 

Ügyeletes gyógyszertárak. Január 1 8 -
24 íg Havas - Cselkónó. 

— Lapbetiltás. A belügyminisz-
ter a Nyíregyházán megjelenő „Sza-
bolcsi Kiss Újság" című napilapot 
két napra, a Győrött megjelenő 
„Győri Újság" cimü napilapot há-
rom napra betiltotta. 

— Orvosi hir. Dr. Sípos Gábor 
szemorvos szakorvosi rendelőjét 
Petőfi-u. 1 szám alatt megnyitotta. 

— Figyelem ! 582 sz. Attila cser-
készek vasárnap 19-én, d. e. 10 
órakor pontosan jelenjenek meg, 
ugy az újoncok, mint ai avatottak 
az otthonban. Vezetőség. 

— Hirdetmény! A gyapjufeldol-
gozó munkások Szakszervezete fel-
hívja tagjait, hogy folyó hó 23-án, 
csütörtökön délután a Szakszerve-
zeti Székházban tisztújító naggyülést 
tart, és kéri tagjait, hogy minél 
nagyobb számmal jelenjenek meg. 

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

— Felhívom a kereskedelmi is-
kola tanulóit, hogy a III. osztálynak 
20-án reggel 8 órakor a Szociálde-
mokrata-Párt székházában (Petőfi-u. 
14 sz.) megkezdődik. Továbbá az 
la. kedden, 1b. szerdán és a II. osz-
tálynak csütörtökön reggel 8 órakor 
a Kommunista Párt székházában 
kezd'dika tanítás. (Bugyi-féle ház) 

—- A Magyar Vöröskereszt 
Szentes városi szervezete ma 19-én 
du. 3 árakor a vármegyeháza kis-
gyülési termében tartja tisztújító 
közgyűlését, melyre a tagok megje-
lenését kéri a központi megbízott. 

Héjjas fstvánékat ezer gyilkosság-
gal vádolják. 

Elfogták a baranyai volksbundis-
ták bujdosó vezetőjét, 

Színház 
N É V T E L E N A S S Z O N Y 

Nagy merészség egy vidéki kis-
városban ötfelvonásos komolytémáju 
prózai darabot előadni A színtársu-
lat péntek este Bisson Névtelen 
Asszonyával bebizonyította, hogy 
jó előadással meglehet nyerni a ko-
molytémáju prózával is a szentesi 
közönség tetszését. Nem sablonos 
és mesterkélt előadást láttunk, mint 
vidéken legtöbbször, hanem tökéle-
tesen átérzett és a természetesség 
erejével is megrázó alakítást nyúj-
tottak a darab szereplői. 

Bujdosó Rózsa Jacquelin-je egész 
kiváló volt. Nem maradt szem könny 
nélkül az utolsó jelenet mesteri 
megjátszása után. Besztercei Pál 
prózai szerepében sokoldalúságáról 
tett bizonyságot. Kellemes meglepe-
petés vott Helén szerepében Görög 
Marika, akinek üde megjelenése és 
közvetlen, gyermekien bájos játéka 
a szentesi közönség szemében ha-
marosan az elsőszámú kedvenc 
jelzőt fogja kiétdemelni. A dicsére-
tek sorából nem maradhat ki termé-
szetesen Homonnay István, még-
kevésbé Ercsey Gábor. 

A s z o c i a l i s t a A u r i o l 

a f r a n c i a k ö z t á r s a s á g i e l n ö k 
Csütörtökön tartották meg a fran-

cia köztársasági elnökválasztást. A 
hivatalos jelentés szerint Vincét Au-
riol 452, Champetier de Ribes 242, 
Gasset 122 és Clémenceau 60 sza-
vazatot kapott. 

Leon Blum elvtárs a választás 
után beadta az összkormány lemon-
dását. „ 

A francia elnökválasztás eredmé-
nye a világszenzáció hatásával van, 
amennyiben a francia parlament 
szociáldemokrata elnököt választott. 
A hír világ minden szociáldemokra-
tájában őszinte örömet kelt és jóre-
ménységgel tekintünk mindannyian 
Nyugat két nagyhatalmának Angliá-
nak és Franciaországnak szociálde-
mokrata kezekben lévő vezetése felé. 
Talán egy hónapja, amikor elhang-
zott az a kijelentés: elérkeztünk ah-
hoz az időponthoz, amikor a Szo-
ciáldemokrata Pártnak készülnie kell 
arra, hogy átvegye az állam kor-
mányzását. Akkor ezt a kijelentést 
voltak akik rossznéven vették, pedig 
ez a, kijelentés történelmileg teljesen 
időszerű volt s mint a francia példa 
mutatja másként nem lehetett meg-
oldani a parlamenti kormányzást, 
csak úgy, hogy szociáldemokrata 
kormány alakult és bár ennek nem 
szükségszerinti következménye volt, 
de mégis ez lett az eredmény: a 
köztársaság elnöki tisztjére is szo-
ciáldemokrata politikust bíztak meg. 

A világ megállás nélkül halad 
előre azon az utón, hogy megvaló-
sulhasson a szocialista államrend. 
A demokrácia utja nem térhet el az 
egyenes irányból. 

Nagy tanulságaink vannak és drá-
gán fizettük meg a leckét, mert a 
tűz és vér a sanyargatás, a börtön 
és halál volt a sorsunk azokban az 
esztendőkben, melyek átviharzottak 
felettünk, átviharzottak egész Euró-
rópán. És az a nagy politikai átala-
kulás, amely most van folyamatban 
egész Európában, sőt így is mond-
hatjuk az egész világon, önérzettel 
keli éreznünk, a szociáldemokrata 
pártot emelte fel legjobban: még 
azokban az államokban is, ahol 
nincs többsége a szociáldemokrata 
pártnak, mint ahogy Franciaország-
ban nincs mégsem lehetett elképzelni 
az állam kormányzását másképpen, 
mint úgy, hogy a szociáldemokrata 
párt vegye kezelésbe mint a kor-
mány alakítást, mind az államfői 
tisztet. Miért van ez? — teszi fel a 
kérdést nagyon sok ember és tana-
kodására nem talál kielégítő feleletet 
sőt még olyan balhit is kerül, amely 
azt mondja, hogy Igy akarják kotn-
promifáítatni és lejáratni a Szociál-
demokrata Pártot. Ez közöaséges 
o tobaság. A Szociáldemokrata Párt-
nak meg van a maga egész világra 
érvényes célkitűzése és ezek a cél-

kitűzések nem visznek kalandok fe-
lé, hanem komolyan és biztosan ve-
zetnek a szociáldemokrácia diadalá-
hoz, a szocialista állam megterem-
tésére. 

Nagy örömmel és nagy-elégtétel-
lel fogadjuk a párizsi hírt, amely a 
francia köztársaság elnöki széknek 
betöltéséről értesített bennünket. 
Eggyel több okunk van hinni és 
bízni abban, hogy annyi küzdelem 

és ernyedetlen munka eredménye-
képpen a Szociáldemokrata Párt 
mind nagyobb lépésekkel halad előre 
a teljes győzelem felé és ez ben-
nünket is megerősít abban a meg-
győződésben, hogy a magyar Szo-
ciáldemokrata Pártnak is készülnie 
kell rá, mert elérkezett az idő, hogy 
átvegye az állam vezetését 

Sima László. 

Kereskedők s 
Kötött, szövött, t e x t i l , pamut, cérna 
rövid, papir, háztartási, pipere, norin-
bergi acélstb. árúk l e g o l c s ó b b a n 

beszerezhetők. 

nagykereskedés« 

Házllparosok: 
Mindenfajta háziszőttes szövetet, kötött 
szövött stb. árut átveszünk, termelését 
finanszírozzuk: mindenfajta háziipari 
cikk számításba jöhet. 
— Bemintázott a j á n l a t o t kérünk. — 

KÁIDI ENDRE 
^ B u d a p e s t . VI.. Izabella-utca 69. — Telefon: 1 2 5 - 4 8 9 . — Alapítva : 1 8 8 3 - ^ 

A Szociáldemokrata Párt teljes elégtételt Követel 
Sima László elvtársnak 

A Lakos testvérek támadása Szentes városa ellen 
irányul 

Közöltük lapunk szombati számá-
ban, hogy Lakos Géza és Lakos Fe-
renc Sima László pénzügyi tanács-
nok ellen támadást intéztek és őt a 
városi tanács ülése közben szidal-
mazták, fenyegették. A Szociáldemo-
krata Párt elnöksége a tegnapi nap 
folyamán foglalkozott ezzel az ügy-
gyei és az elnökség határozatáról 
Pintér Győző elvtárs, a Végrehajtó 
Bizottság elnöke lapunknak a kö-
vetkező nyilatkozatot adta: 

Pártunk állásfoglalását ebben az 
ügyben lényegében már kifejtetlem a 
pénteki nagygyűlésen elmondott be-
szédemben. Az elnökségnek egyéb-
ként az a határozata, hogy az a tá-
madás, amelyet Lakosék Sima elv-
társ ellen intéztek Szentes városát 
érinti. Éppen ezért pártunk ma me-
morandumot juttatott el Vajda Imre 
elvtárs polgármesterhez. Ugyanakkor 
pártunk központi titkársága útján 
megtettük a lépéseket Lakos Gézá-
nak a közhivatalból való azonnali 
eltávolítására. 

A demokráciáért sokan hoztunk 
súlyos áldozatokat. A Szociáldemo-
krata Párt tagjainak több mint 60 
százalékát pusztította el az ellenfor-
radalom, a fasiszta rezsim és a há-
ború. Somogyi Bélától Mónus Illésig 
mártírjaink hosszú sora kiált a bosz • 
szúért, s mi mégsem a bosszú ki-
élését keressük, hanem a dolgozók 
javára az országot építjük, amelyet 
ellenségeink döntöttek romba. Ez a 
kötelessége minden becsületes ma-
gyarnak, semilyen családi fájdalom 
nem lehet indok arra, hogy olyan 

n HANGYA a termelőkéi 
O k o s g a z d a saját s z e r v e u t j á n értékesíti 

Hangya Szövetkezeti Értékesítő Telepe és Hűtőháza 

Szentes, Soproni- u. 3. Telefon i 91. sz. 

Hangya Szövetkezet Oyfljtőtelepe 

Oroshé/a, Bajnok-u. 2. Teleíon 172 sz. 

baromfit, tojást, lótt vadat. 
Vadászatokhoz töltényt adunk I 

embereket, akik egy életen át szen-
vedték meggyőződésük következmé-
nyét, sárbatiporjanak és meggyaláz-
zanak. Ez a helyzet ebben az ügy-
ben is — mondotta Pintér Gyözö 
elvtárs. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezete a polgárrmesterhez az 
alábbi memorandumot küldte meg: 

Polgármester úr I 
Tudomásunkra jutott, hogy f. hó 

17-én délelőtt a városi tanács ülése 
közben Lakos Géza és Lakos Ferenc 
szentesi lakosok a helyiségbe beron-
tottak és ott, a tanácsülésben részt-
vevő Sima László helyettes polgár-
mesterre támadtak, őt minösíthetetlez 
kifejezésekkel illették és megfenye-
gették. 

Minthogy a Lakos-testvérek táma-
dása Sima László elvtársat hivatah 
minőségében és hivatali funkciójá-
nak betöltése közben érte, ez a tá-
madás Szentes városát érte. A 
sérelem megtorlására tehát maga 
Szentes város'illetékes. Éppen ezért 
pártunk felhívja a Polgármester urat 
arra. hogy a szükséges intézkedése-
ket a Szentes városon esett sérelem 
megtorlására haladéktalanul fogana-
tosítani szíveskedjék. 

Szentes, 1947 január 18. 
Pintér Győző 

elnök 

Találós kérdés 4 

M l L E S Z 

február 15-én? 
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Batyusbál 
A Szentesi Munkás Torna Egylet 

az Ipartestület nagytermében f. hó 
19-én este 8 órai kezdettel bátyus 
bálát rendez, me'yre szívesen elvárja 
Szentes egész jól szórakozni óhajtó 
közönségét. Fűtött terem jó hangu-
lat, Berkes Imre műszerész kiváló 
hangerősitöje és Gábor Pista és ze-
nekara fog gondoskodni a családias 
szórakozásáról. „Ha jöttök, lesztek, 
ha hoztok, esztek" jelszóval mindenki 
gondoskodjék egy kis harapnivalóról. 
Asztalfoglalás Gallasz Béla, Dobos 
Ferenc, Józsa László fodrászoknál, 
Szabó József vendéglősnél, Nagy 
Béla csukrásznál és Haakó Endrénél 
eszközölhető. 



A tisztviselők tanuljanak meg szervezkedni 
és harcolni az literi munkásságtól" 

A VAOSz megyei kongresszusa Szentesen 

Tegnap délelőtt tartotta meg a 
VAOSz első megyei kongresszusát 
a városháza közgyűlési termében, 
ahol résztvett a VAOSz megyei fő-
titkára Seprényi Sándor, a központi 
titkár Urbán Ferenc, valamint a 
városok VAOSz kiküldöttei és váro-
sunk és a vármegye vezetői. A Szo-
ciáldemokrata Pártot Pintér Győző 
a párt szentesi elnöke, Szőke Ferenc 
titkár, a Kommunista Pártot Erdei 
Mihály és Végső Sándor, a Szak-
szervezeteket pedig Gyenes Péter 
képviselte. 

A kongresszuson elsőnek 
Erdei Mihály 

szólt a Magyar Kommunista Párt 
nevében az egybegyttltekhez. 

Az ország gazdaságilag és politi-
kailag súlyos időket vészelt át, de 
ezen a válságon a szervezett mun-
kásság átsegitett bennünket — mon-
dotta többek között. Szeretném, ha 
ebben a harcban méllénkáflana a 
tisztviselői kar, amely értelmiségi 
réteg jelenleg idegenkedik, tétovázik 
és távoláll a demokráciától. Szavai 
után 

Pintér Győző 
szólt az egybegyűltekhez pártutik 
nevében : 

A demokrácia megszületésénél 
minden párt emberfeletti munkát 
végzett a tisztviselőkért — kezdte 
beszédét, — a tisztviselők mégsem 
akarnak beleilleszkedni a demokrá-
ciába, amikor a demokráciának k ö -

szönhetik, hogy idáig eljutottak. 
Inkább hivei a suttogó propagandá-
nak és kihúzzák magukat a közös-
ségi munkából. Ezt megelégelték a 
munkáspártok, akiket a történelem 
megtanított a bánásmódra és gon-
doskodni fognak arról, hogy nem 
lesz Mistéth ügy és a tisztiuralom. 

A közalkalmazottak tanulják meg 
szeretni szervezeteiket, tanuljanak 
meg harcolni az ipari munkásságért. 
Szeretném forradalmositani a tiszt-
viselők lelkét, a demokrácia iránt, 
szeretnék hitet és szeretetett önteni 
a tisztviselők lelkébe a demokratikus 
jövőt illetőleg — fezte be beszédét 
Pintér Győző. 

Majd Vajda Imre polgármester es 
Végső Sándor szavai után a 
központi kiküldött 

Seprényi Sándor 
emelkedett szólásra. Történetileg is-
mertette a szakszervezetek működé-
sét, fejlődését, kilönös tekintettel a 
köztisztviselőkre. 

Majd a demokrácia vívmányaira 
világított rá, amelyek közvetve, vagy 
közvetlen a tisztviselők érdekeit 
szolgálják. Ismertette a szakszerve-
zetek célkitűzéseit, a közlisztviselök 
státusrendezésének kérdését, a nyug-
dijkérdést, a munkaidőtartam, a 
szabadságidő, a betegellátás és a 
közmunkaváltság problémáját. Sza-
vait általános vita követte, amely 
értékes és tartalmas hozzászólások-
ban bővelkedett. 

Jó szórakozás M M - c s á r d a 
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Párthlrek 
Szociáldemokrata Párt nőcsoportja 

folyó hó 21-én. kedden este 6 óra-
kor Petőfi-u. 14 szám alatt pártes-
tet tart. Előadó Papp Lajos. 

Szociáldemokrata Ifjúsági Mozga-
lom — SzIM — folyó hó 22-én, 
szerdán este 7 órakor Farkas Mihály-
utca 5 szám alatt pártestet taTt. Elő-
a d j Mosonyi László. 

Szociáldemokrata Párt folyó hó 
22-én, szerdán este 6 órakor a párt-
szervezet székházában vitaestet ren-
dez. Vitarendező Szőke Ferenc. 

Szociáldemokrata Párt vármegyei 
közfcórház üzemi csoportja folyó hó 
23-án, csütörtökön este 7 órai kez-
dettel a szokott helyen párestet tart. 
Előadó Erdei Pál. 

Szociáldemokrata Párt folyó hó 
24-én, pénteken este 6 órakor a 
párthelyiségben, Ad? Endft-émfék-
estet rendez szavalatokkal. Előadó 
dr. Jeney János. 

Szociáldemokrata Párt OTI üzemi 
pártszervezete folyó hó 25-én, szom-
baton délután 1 órakor üzemi párt-
napot tart. Előadó dr. Mijó János. 

Szociáldemokrata Párt városi, vár-
megyei és községi alkalmazottak 
üzemi pártszervezete folyó hó 23 án, 
csütörtökön este 5 órakor Petőfi-u. 
14 sz. alatti pártházban pártestet 
tart. Előadó dr. Solti László. 

Hadifoglyok 
Az alant felsorolt hadifoglyok a 

Szovjetunióban vannak, egészsége-
sek és a feltüntetett címre leveleket 
kérnek: 

Vizi Imre Kiskirályság és Nagy 
József Csongrád. Mindkettőjük címe: 
Moszkva, Vöröskereszt postafiók 58/2. 

Családi pótlék 
A minisztertanács módositotta a 

munkások családi pótlékáról szóló 
rendeletet. A módosítás szerint a 
munkavállalók részére családi pót-
lék jár minden 16 évet be nem töl-
tött gyermek után, akit a munka-
vállaló saját háztartásában tart el. 
A családi pótlék összege minden 
gyermek után 18 forint. 

Iparos hirek 
A nőiszabó szakosztály forgalmi-

adóközösségi ügyben f. hó 20 án, 
hétfőn d. u. 4 órakor az Ipartestü-
letnél összejövetelt tart. A közösség-
be belépni óhajtók pontos meg-
jelenését kéri Kornea József elnök. 

Hirdetmény. 
Felhívom a munkaadók figyelmét, 

hogv az ide vonatkozó miniszteri 
renaelet értelmében a munkavállalói 
igényléseiket a szakszervezeti mun-
kaközvetítőn keresztül eszközöljék, 
Ipari, szellemi, háztartásiak is. 

Nyomatékosan feihivom a mun-
kaadók figyelmét, hogy aki a mun-
kaközvetítő hivatal megkerülésével 
vesz fel munkavállalót, — akár 
ideiglenesen is, — az 50—600 fo-
rintig büntetésnek teszi kl magát, 
ismétlődés esetén pedig iparenge 
dély megvonását is vonja maga 
után. A közvetítés díjtalan. 

Oyenes Péter titkár. 

Hirdessen lapunkban! 

Meghivó 
A Szentesi Munkás Torna Egylet 

1947. évi január hó 19-én vasárnap 
délelőtt 10 órakor az ipartest öleiben 
rendkívüli közgyűlést, majd ezt kö 
vetően rendes évi kö/gyülést tart, 
melyre feltétlen és pontos megjele-
nést kér a Vezetőség. 

Tárgy : Elnöki megnyitó. 
Főtitkár beszámolója. 
Számvizsgáló bizoitság je-
lentése a pénztár évi zár-
latáról. 
1947. évi költségvetés tár-
gyalása. 
Inditványok. 

Szentes, 1947. évi január hó 17. 

Hirdetmény. 
A magyar építés- és közmunka-

ügyi miniszter átképzési tanfolya-
mokat kíván rendezni az elbocsátott 
közszolgálati és magánalkalmazottak 
részére Szentesen. 

Ezért felhívom az elbocsátott köz-
szolgálati és magánalkalmazoitakat, 
hogy azok, akik közülük önként kí-
vánják valamely maguk által válasz-
tott más pályára való ingyenes át-
képzésüket 1947. évi február hó 1-
ig jelentkezzenek a szentesi köz-
munkaügyi nyi vántartó hivatalnál. 
Városháza 57. számú szoba. 

Csongrád vármegye 
54 közmunkaügyi felügyelősége 

f 

' Meghívó 
Szentes megyei város Nemzeti 

Bizottsága f. évi január hó 20 án, 
d e. 9 órakor a városháza 18. sz. 
helyiségében ülést tart, melyre a 
tagokat tisztelettel meghívom. 

Feltétlen és pontos megjelenést 

Erdei Mihály 
elnök. 

Eladó kredenc, Kalor-kályha, vil-
lanycsillár. Petrovifs Soma-u. 1 sz. 
Szedertelep. 31 
Egyes féderes stráfkocsi eladó és 
egy 7 éves kancaló elcserélendő 
egy herélt, vagy csődörlóért. Cserép-
kályha eladó Iskola-u. 5. 49 
Fejőstehén 12 éves és egy 
7 hónapos üszöborju el-
adó vagy anyajuhokért el-
cserélendő, Lázár Vilmos u. 17 s^ám. 

Gyógydauer, hajfestés, szőkítés, 
elsőrangú munka garanciával Zsem-
bánál, Teleki Pál-u. 25. ,1134 
Középtermetre való alig használt 
fekete, férfi télikabát eladó. Meg-
tekinthető 11—3 óra között Rozgo-
nyi-utca 1 szám alatt. ny. 

Zongorát vagy pianój bérelek 
Kossuth u. 13/a. 

Egy 28 kg-os üllő van eladó, 
Honvéd-utca^ 97. 

Tűzifa kapható Pólyánál Ap-
ponyi-tér. 

Kühne Mezőgazdasásági Gépgyár 
értesiti a gazdálkodó közönséget, 
hogy Wellisch Gépraktár Szentes 
cégnél megőgazdaségi gépekből le-
rakatot létesített. Bármilyen mező-
gazdasági gép és alkatrész itt 
kapható. 

Divat, rövidáru, pipere szükség-
letét olcsón szerezheti be Lövinél, 
Kossuth-u. 18. 63 

Modern villanygrammofon 90 
lemezzel alkalmi áron eladó. Meg-
tekinthető Nagyörvény-utca 7. 64 

Eladó fotelgamitura, előszoba-
fogas, tábori ágy, redőnyös irat-
szekrény, íróasztal, hangulatlámpa 
kárpitozott székek. Ért. Horváth 
Mlhály-u. 9. 62 

Hereszéna van eladó, értekezni 
Rozgonyi-u. 11. 67 

Piperecikkek nagyválasztékban 
kaphatók Izsák festéküzletében. 65 

Mosást és takarítást vállalok, cím 
a kiadóban. 66 

Középkorú nő magányos háztar-
tásba elmenne bárhova, tanyára is. 
Boros Sámuel-u. 60. 

Eladó Káta u. 12 számú ház, 
melyben két üzlethelyiség és 4 lakás 
van. Értekezni Gyovai József fűszer-
kereskedővel ugyanott. 70 

Jó állapotban lévő „Dürkopp* 
nöi varrógép, alighasznált szmoking 
inggel együtt eladó. Nagyörvény-u. 
23 szám. 69 

Egész szobák, plüss díványok és 
többfeie ruhaneműk eladók, Szent 
Imre-utca 14. " 68 

Sárga bodorszőrü köjök kutya 
elveszett, megtalálója illő mtalomba 
részesül. Alkotmány-utca 18. 74. 

Hirdetmény 
Felh vom az összes iparjogositvá-

nyosokat, akik még nyilvántartás és 
adatszolgáltatatás végett nem jelen-
keztek a Városháza 45 számú helyi-
ségében, hogy az iparigazolvány, 
illetve az iparengi dély b mutatáso-
kat pótlólag még f. hó 22, 23 és 
24 napján eszközölhetők a hivatalos 
órák alatt. 
43 Polgármester 

Fószerken/tő i S ima Lász ló . 

Felelő* saerkeav.tő: Szőke Ferenc. 

Felelő» kiadó; Nagy Mihá ly . 

Nyom te a .Bara tság* nyomda kft . 

Fele'őt nyom, avezető Cse rnn i L. I m i é 

P apiráruk, dohányzó cikkek, 
postai és pénzügyi érték-
cikkek, sorsjegyek, s z i v a r 
és cigaretta különlegessegek allandóan kaphatók — a 

DOHÁNYNAGYÁRUDÁBAN 

A kenyérgyárban 
1 kg. vámlisztért 
1 -30 kg. elsőrendű kenyeret kap. 

A munkadíj és sOtés kilogrammonként 36 fillér. 




