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J o g f o l y t o i i ö 8 8 á g 
Magasrangú katonatisztek — ma-

£ar népünk halálba hajszolói —, 

nkárok — magyar népünk ki-
iizsorázói —, MÉP elnökök — ma-
gyar népünk elnyomói —, diploma-
lök — magyar népünk árulói: egy-
szóval a régi .rend" minden fajiájú 
•haszonélvezője, összeesküvést szer 
lezett. Céljuk, mint a nyomozás 
•«gállapította, annak a Horthy-féle 
Jogfolytonosságnak" a helyreállítá-
sa, amelyet a demokratikus köztár-
saság, teljesítve a magyar nép ezer-
éves vágyát, elsrpert. 

A napvilágra kerülő adatokhói 
megállapítható, hogy mit értettek 
ezek az urak a „jogfolytonosság" 
dto.t. Célul tűzték ki a föidreform-
••rvé, y hatályon kívül helyezését, a 
légrehajtott földreform eredményé-
«e* felszámolását: a kiosztott földek 
visszavételét. Arra törekedlek, hogy 
az újjáépítést és a termelés növeke-
dését akadályozzák, a mezőgazdasági 
beszolgáltatás ellen izgassanak és a 
lerint szilárdságát megrontják. Vég-
céljuk a Horthy-rendszer visszaállí-
t j a volt. 

•Jogfolytonosság". Mit jelent ez a 
wő az összeesküvők és mit jelent a 
»agyar nép számára ? 

Az összeesküvők számára jelenti a 
toye, munkátlan jólétet, dorbezo-

Jelenít az úri osztály korlátlan 
araimát Magyarország doígozó népe 
lelett. Az ö számukra valóban „jog-
telytonosság" lenne: a mezőgazda-
sági munkásság, a kisbirtokosok és 
Ipari munkásőr; elnyomásának Cs ki-
jsákmányoiásanak további joga. 

A nép számára azonban az úri 
jogfolytonosság" a szolgaság foly-
tatódását jelentené. Azt, amiben ezer 
étig éltünk: látástól vakulásig váló 
rab t. a felemelkedésnek és az em 
•fceriuz méltó éleinek minden remé-
nye nélkül, a csendör-tendör szolga-
bíró uralmat, a népbetegségek to-
Yábbi pusztítását, azt, hogy az adók-
ból a nagyurak használatara és hasz-
aára építenének luxu^palDtákat, míg 
a földmunkás továbbra is földes 
jpadlojú, petróleumlámpás ólakban 
fekjék, munkában megrokkant apja-
fal, anyjával, korán megöregedő fe-
leségével és a reménytelen elet ele 
aézö beteg, éhező gyermekeivel 
együtt. 

„A paraszt ne legyen képviselő" 
— mondotta az összeesküvés egyik 
aezetője Igen, ezek az urak azt 
akarták, hegy a paraszt ne Ithessen 
képviselő, ne lehessen tisztviselő, ne 
intézhesse saját maga a demokr ci-
ában a sorsát, hanem bi/za ismét 
azokra, akik negyedszázad ala't két-
szer irttattak uralmuk védelmében, 
tét világháborúban, a magyar nép 
legjobbjait. 

Előkerült titkos irataik fővezérség, 
alft»/érség alakításáról, rangoszi ga 
tAsról és más efféle úri dolgokról 
aaólnak. De, hogy a nep számara, a 

Irta: Tihanyi József 
dolgozó, kínlódó parasztság és ipari 
munkásság számára nyújtsanak va-
lamit: hogy a mezőgazdasági újjá-
építéssel, a csatornázással, a talaja 
javítással, az agrárollóval vagy a 
mezőgazdaság sok-sok megoldandó, 
égetően sürgős kérdést* közül' bár-
mivel is törődtek volna? Nem. Arról 
szó sincs. A néppel csak annyiban 
törődtek, hogy ismét járomba hajt-
sák és a nyakára ülve, kiszipolyoz-
hassák. 

Jellemző módon szervezkedtek, úri 
irodák párnázott ajtói mögött, fénye-
sen berendezett, kellemesen ffl»ött, 
fényűző lakájaikban. .Ahhoz termé-
szetesen nem volt merszük, hogy á 
nyilvánosság elé vigyék szándékúnál. 
Nem azért, mert a hatóságoktól tar-
tottak, hanem mert nem volt egy 
gondolatuk, egy jó szavuk sem a 

'nep érdekében. Nem a népre akar-
ták alapozni uralmukat. Tudták na-
gyon jól, hogy amit terveznek, azzal 
nem állíthatjak pártjukra a dolgozó-
kat. Ha lenne bennük parányi be-
csület — mint ahogyan nincs-—azt 
mondhatnánk, hogy szégyenkeztek a 
nép elé átlni. 

Nem törődfck azzal hazaáruló 
uralmi mámorukban, hogy tettüknek 
milyen beláthatatlan következményei 
lennének sokat szenvedett hazánk 
sorsára a demokratikus világ köze 
pette. Nem törődtek azzal, hogy a 
harctereken már olyan sokát szen-

vedeti és több mint egy éve hadi-
fogságban levő katonáinkat ismét 
hiábavaló véres kalandba ugrassák 
be, hanem kiterjesztették csapjaikat 
a nyugati hadifogolytáborok felé. 

Ha az összeesküvők névsorát vé-
gignézzük, azt látjuk, hogy a régi 
rendszer levitézlett haszonélvezőin 
kívül a vezetőszerepet kisgazdapárti 
és parasztszövetségi vezetőemberek 
alkotiák. Egész sor képviselőjük: 
Saláta Kálmán, Hám Tibor. Jaczkó, 
parasztszövetségi vezetők: Fitos Vil-
mos, Hidas János, a klerikális reak-
ció képviselői: Bejczi Gyula püspöki 
titkár állottak népelíenes összees-
küvők élén. 

Természetesen fel kell, hogy me-
rüljön a kérdés ismét, mint már 
annyiszor: tisztítsák meg végre va-
lahára, de teljesen és tökéletesen 
szemétjétől azt a pártot, amely — 
szomorú dicsőség — gyilkos képvi-
selőt, gazemberszöktető képviselőt 
összeesküvő képviselőket küldött be 
a demokrácia parlamentjébe. Járja-
nak el a törvény legteljesebb szigo-
rával e gazemberek eífen, tartozza-
nak bármely párthoz, töltsenek be 
bármilyen hivatalt. 

De a politikai és rendészeti kö-
veteléseken túl sokkal fontosabb és 
lényegesebb feladat is vár a magyar 
köztársaságra. Felmerül a , kérdés, 
kik és miből pénzelték kiterjedt 
szervezetüket? Akkor, amikor a dol-

gozó parasztság és ipari munkásság 
nagy többsége még csak nem is lá-
tott százforintos bankót; miből, hon-
nan telik ilyen galádságok pénzelé-
sére? Csak azok a nagytőkések ad-
hattak, akik még mindig élősködnek 
a dolgozó népen. Az elmúlt rendszer 
politikai hatalmát megtörte a demo-
krácia, gyorsított ütemben kell most-
gazdasági hatalmuk letörésére fordí-
tani minden erőnket. Mindaddig, 
amíg egyesek számolatlanul- gyüjt-
hetik a vagyont, mindaddig, amíg 
egyesek a tulajdonukban levő gyá-
rak és üzemek robotos ipunkásai 
véres verítékéből kincseket facsar-
nak, mindaddig, amíg fenyeget a le-
hetőség, hogy ezeket a vagyonokat 
népellenes mozgalmak táplálására 
használják. A politikai demokrácia 
mellett fel kell építeni a gazdasági 
demokráciát is, amely nem tűri a?t,r 

hogy koldussorban,tengődő milliók 
mellett néhány tízezer naplopó dő-
zsöljön. 

A dolgozók politikai szabadság át 
és e-T ben megélhetését egyaránt 
biztosító rendszerért harcol három-
negyed százada a Szociáldemokrata 
Párt. Erősítsük a magyar mezőgaz-
dasági és ipari munkasok 75 éves 
harcos pártját, mert az úri bitangok 
összeeső üvési kísérletet ellen a leg-
jobb biztosíték és legjobb fegyver 
az osztály öntudatos mezőgazdasági 
és ipari dolgozók szervezett ereje. 

Az összeesküvés 
vidéki szálai 

A katonapolitikai osztályon folyik, 
Dálnoki Veres Lajos kihallgatása. A 
fővezér mindent beismert. 

Célunk az volt, hogy továbbra is 
fenntartjuk a jogfolytonosságot — 
m< ndotta — és a pártok kikapcso-
lásával, a földreform elleni küzde-
lemben az ország >t régi állapotába 
helyezzük vissza. 

Elmondotta, hogyan hálózták be 
az országot, és hogyan készültek 
arra, hogy az oroszok kivonulása 
után a hatalmat átvegyék. 

Órákig tart az összeesküvés ve-
zérének kihallgatása. Vallomása kö-
vetkeztében olyan nevek merülnek 
fel, amelyek eddig nem szerepeltek 
a puccs aktái közölt. A katonai 
nyomozók kiszállnak vidékre, hogy 
ezeket az embereket megtalálják. 

Polgári vonalon Saláta Kálmán ve-
zette a kisgazda képviselők akcióját. 
Külön osztály foglalkozott a fö dre-
form megakadályozásával. Megtalál-
ták és megoldották az összeesküvők 
titkos iránykulcsát is. 

/uwayimfiruWMVY^ IVI * 

A nagy világ 
Sztálin generalisszimusz Eli' tt 

Roosevelt számáia nyilatkozatot *dott 
amelyben hangsúlyozta, hogy a 
Szovjetunió valamennyi nemzettel 
bekében kiván élni. Sztálin nézete 
szerint az amerikai választások azt 
mutatják, hogy az amerikai kormány 
eltért Roosevelt elnök politikai és 
erkölcsi hagyományaitól. A két nagy 
nemzet közötti kapcsolatok ennek 

ellenére javultak A kormányok kö-
zött felmerültek bizonyos nézetelté-
rések az utóbbi időben, de ezek a 
békét nem veszélyeztetik Ma egyik 
nagyha|a!om sem tud Sztálin r sze-
rint olyan hadsereget megszervezni, 
amely megtámadhatna egy másik 
nagyhatalmai. A népek nem akar-
nak háborút és ezért nem lehet há-
borút viselni. 

Mindezért azt gondolom, hog 
nincs ujabb háborús veszély — 
mondotta Sztálin. 

Az új francia kormány 
Ramadier elvtárs közzétette az áj 

kormány névsorát*, A kabinet 9 tag-
ja szocialista, 5 minisztert a Kom-
munista Párt, ötöt a köztársasági 
mozgalom, hármat a baloldali tö-
mörülés ad, kettő pedig párion kí-
vüli. Miniszterelnökhelyettes Thorez 
(kom.) és P. H Teitgen (MRP). A 
nemzetvédelmi tárcát a Kommunista 
Párt kapta meg. A nemzetgyűlés uj 
elnöke a radikális Heriott lett. Ra-
madier miniszterelnök bemutatkozó 
beszédeben kijelentette, hogy az ál-
lamosítások kérdésében folytatni kí-
vánja a megkezdett munkát. Szük-
ségesnek tartja a sajtószabadság 
további fenntartását. 

Az olasz kormányválság 
Mint ismeretes, De Oasperri mi-

niszterelnök lemondott. Az uj kor-
mány megalakítására ismét ö ka-
kapott megbízás. Az olasz kor-
mányválság kapcsolatos Nenni kül-
ügyminiszter lemondásával. Való-
színű, hogy a megalakítandó uj kor-
mányban erőteljesebb szerep jut a 
baloldalnak. 
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Miért esett vissza • 
SDttfflölcsterinelésiink? 
Legutóbbi alkalommal már ismer-

tettük, hogy az ország jövedelme 
több mint százmillió forinttal csök-
kent a muít évi gyimölcstermés ki-
esése miatt. Most arra szeretnénk 
rámutatni, hogy mi- volt ennek az 
oka, illetőleg miért maradt el ez az 
aránylag nagy bevételi lehetőség. 

A gyümölcstermesztés rendkívül 
jövedelmező és komoly hasznot biz-
tosit, de csak az esetben, ha a ter-
melő a gyümölcsfák szakszerű ke-
aelését kellő időben és módon el-
végzi. 

Régen tudiuk, hogy kedvező klí-
mák mellett a gyümölcsfák kitűnően 
fejlődnek. Sajnos elég szépszámmal 
vannak azonban a növényi és ro-
tarvilágban ellenségei is, melyektől 
feltétlen mag kell védenünk. 

Le kell szögeznünk, hogy a fen-
tebb említett terméskiesést tulajdon-
képpen kizárólag ai okozta, hogy a 
háborús évek folyamán és az azt 
követő két esztendőben a termelők 
legnagyobb része a legelemibb ápo-
lásban sem részesítették gyümölcs-
fáikat és így szinte természetszerű- { 
leg következett be a visszafejlődés. \ 

A gyümölcsfáinkon élősködő kár- i 
tevőket, amelyek ellen a rendszeres 
védekezést feltétlen el kell végeznünk 
két főcsoportba csztjuk.Az első a ga-
bonakártevők, a második pedig a 
rovarkártevők csoportja. 

A gabonakártevők közül a legve-
szedelmesebbek a vánkospenész, va- j 
rasodak, és a lisz.harmat. E három { 
gabonabetegség külön külön is olyan \ 
mértékben szaporodhat cl a gyü- \ 
mölcsfákon, hogy nemcsak a ter- • 
raését teszi annak tönkre, hanem 

A fasiszta összeesküvés, a dorogi 
bányásztragédia és Cserebökény ügye 

a városi közgyűlés előtt 
A városi képviselőtestület megbélyegezte a Kisgazdapárt 

•, szentesi vezetőinek magatartását 

rmre, iidiiciii . » v . . . — —.... 
sokszor maga a fa is erősen meg- ! M™ következett ezután. Nem kezd-
sinyli a kártételt. A fekele koszos, I betjük meg napi munkánkat anél-
vagy másképpen varfoltos körtét • kül — mondotta —, hogy egy per-
minden termelő és fogyasztó egya- i ces néma kegyelettel ne adózzunk a 
ránt ismeri. Ugyancsak gyakr .n ta- j demokratikus újjáépítés mártírjainak, 
lálkozik a termelő a vánkospenész- ; a dorogi bányásztragédia áldozafai-
szel, mely néha még virágában le- * nak emléke előtt. (\ képviselőtestü-
perzseti egyik napról a másikra a , let állva hallgatta Pintér elvtárs 
meg*y termését és sokszor bizony \ szavait). 
még a fát is erősen megritkítja. ! A közgyűlés elhatározta Pintér 
Ahol pedig lisztharmat pl. az alma- i elvtárá javaslata alapján, hogy rész-
fán elhatalmasodik, éveken át nem I 
kapunk róla termést, miután Ipgt^bb ; 
esetben már virágjában elpusztítja azt. i 
Ezen gombabetegségek a gyümölcs-
fán annak kéregrepedésében, lehűl- j 
lott levélzetén, vagypedig a fáraszá- | 
radt gyümölcsökben telelnek at, \ 

véttáviratot küld Dorogra. Elfogad-
ták a polgármester javaslatát is, 
amely szerint gyűjtést indítanak a 
szerencsétlenül járt dorogi bányá-
szok árváinak megsegifésére. 

A képviselőtestület ezután áttért a 
18 tárgysorozati és a 15 póttárgy-
sorozati pontból álló napirend tár-
gyalására. 

Elsőnek özv. dr Négyesi Imréné 
nyugdijkérelmi ügyét tárgyalták. Eb-
ben a kérdésben már kétszer ho-
zott elutasító határozatot a közgyű-
lés, de ezt a határozatot a várme-
gyei kisgyűlés mindkét esetben fel-
oldotta. Az idevonatkozó rendelet 
szerint a közgyűlésnek meg kell 
szavaznia a nyugdijat és külön ren-
delet gondoskodik arról, hogy az 
olyan személyektől, akik anyagilag 
nincsenek ráutalva, a nyugdijat meg-
vonják. 

A közgyűlés igy elfogadta a vá-
rosi tanács előterjesztését, de előző 
elvi állásfoglalásának fentorrása mel-
lett. A közgyűlés ezután elfogadta a 
városi tanács előterjesztését több 
városi tisztviselő soronkivülf előlép-
tetése tárgyában. 

Ugyancsak az előterjesztés alap-
ján a városi képviselőtestület 5000 
forint támogatást szavazott meg 
Hámory Aladár színtársulatának. 

A közgyűlés, a köztársasági el-
nök leirata alapján ugy döntött, 
hogy Szentes város alapító tagként 
belép az Irodalombarátok Szövet-
ségébe. 

Pótköltségvetés 
Simi László elvtárs, pénzügyi ta-

nácsnok ismertette a mintegy fél 
millió forintra terjedő pótköltségve-
tést, amelyet a képviselő testület, 
ugy általánosságban, mint részletei-
ben, vita nélkül elfogadott. 

Tiltakozás Cserebökény községgé 
alakulása ellen 

Szentes város képviselőtestülete 
tegnap rendes közgyűlést tartott. 
Vajda Imre polgármester bejelen-
tette, hogy a kisgazdapárti városi 
képviselők közölték vele: 

távolmaradnak a köz-
gyűlésről. 

Pintér és Erdei 
felszólalása 

Napirend előtt elsőnek Erdei Mi-
hály elvtárs szólalt fel. Hangoztatta, 
hogy a Kisgazdapárt szentesi szer-
vezete vezetőségének magatartása 
azt bizonyítja, hogy együtt éreznek 
az összeesküvőkkel. Megbélyegezzük 
ezt a magatartást — mondotta — 
és kijelentjük, hogy 

a Kisgazdapárt szentesi 
vezetősége nem demo-

kratikus. 
A közgyűlés ezután magáévá tette 

Erdei elvtárs javaslatát, amelynek 
értelmében feliratban fogja kérni a 
képviselőtestületet, hogy az 

*sszee&kilv6k halállal 
és teljes vagyonelkobzással bűn-
hődjenek. 

A dorogi 
bányászszeren-
csétlenség 

Pintér Győző elvtársunk felszóla-

A 12. tárgysorozati pont az ál-
landó tanyai közigazgatási kirendelt-
ségek megszervezése volt. A köz 

hogy kora tavasszal, midőn a fa fej- i gyűlés régebbi határozata utasitotta 
lödése megindul, ismételten elsza-
porodva pusztítsák gyümölcsfáinkat. 

Különösen magában a gyümölcs-
ben, de a fa levélzetén is ugyani-
lyen veszedelmes méretben pusztí-
tanak a rovarkártevők. A vértetű a 
gyümölcsfa fiatal hajtásától kezdve 
egész a gyökérnyakig mindenütt 
megtelepedhet és rákos sebeket ejt-
het rajta. A galagonyalepke, a sárga-
farkú, gyűrűs és gyapjas pille her-
nyói már kora tavasszal rügyfaka-
dás kor lerágják a fa levélzetét virá-
gait. 

Ugyanilyen kártételt okoznak a 
különböző pókhálós molyok is, me-
lyek a szilvafán, alma és körtefán 
jelennek meg 

a városi tanácsot ilyen irányú sza-
bályrendelet kidolgozására. Azóta 
azonban — amint ez Sima László 
tájékoztatójából kiderült a köz-
ségesitések miatt lényegesen meg-
változott a helyzet. A szentesi ha-
tár jelentős részét leszakították és 
most ujabb részt akarnak elszakí-
tani azért, hogy egy teljesen élet-
képtelen községet: Cserebökényt 
megalakítsák. Sima László rámuta-
tott arra: példátlan az, hogy egy 
kulturális és közgazdasági közpon-
tot fölrobbantsanak azért, hogy 
puszta fői teken községeket teremt-
senek. 

Az uj község megalakítása telje-
j sen fölborítja a város háztartását és 

A levéltetvek megtámadják kora \ *z egész várost létében ingatja tneg. 
tavasztól kezdődóleg egész a nyár I A pénzügyi és háztartisi szakosz-
végéig a legtöbb gyümölcsfákat és 
sokszor oly tömegesen jelennek meg, 
hogy nemcsak a termés lesz cyenge rügyfúró bogár. Az almafa bimbó-
minőségű, de a fa fejlődése is visz- I likasztó bog ra még mielőtt a vir*g 
szamarad. Nagyon soks;or meg- kinyílna, sokszor megtizedeli 

tály, valamint a városi tanács javas-
lata alaft^n a közgyűlés ugy hatá-
rozott, hogy tiltakozó feliratban fogja 
kérni a belügyminisztertől a Csere-
bökény re vonatkozó hötáro?at meg-
változtatását. 

Ezután került sor a tanyái kiren-
deltségekkel kapcsolatos szabályren-
delet ismertetésére, amelyet a városi 
képviselő testület egyhangúlag elfo-
gadott. 

A közgyűlés elfogadta a Mentő-
utcai vámháztól a Berki ivkoláig 
terjedő ut kikövezésének indítvá-
nyát, mert ez esős, tavaszi és őszi 
időkben járhatatlanná válik. 

A polgármester és a helyettes 
polgármester részére képviseleti áta-
lányt megálhpi'ó miniszteri rende-
letet, mely 200, illetve 150 forintos 
átalányt állapit meg a közgyűlés, 
életbe lépteti. 

Ismerteti a közgyűlés a VAOSz 
1947 I. hó 18-án előterjesztett ké-

törlénik, hogy az fgy megtámadott 
gykmölcsfákon megtelepedik a ko-
rompenész is és teljesen értéktelenné 
teszi a fa egész termését. 

A rügyfakadás idején magában a 
rügyekben pusztítja el termésünket a 

re-
mélt almatermést. Talán mé^ ennél 
veszedelmesebb az almamoly, mely-
nek kukacai megtaláljuk az almá-
ban, körtében, szilvában, dióban, 
őszibarackban egy ránt. A legna-
gyobb kártételt azonban mégis az 

almában okozza. Téli alma termé-
sünknek 80—90%-át ez a kárttevő 
teszi tönkre azzal, hogv a férges 
alma idő előtt lehullik a fáról. 
Ugyanilyen veszedelmes kertevő még 
a szi ván a polo<kaszagú szilvada-
rázs, melyneK kicsi hernyója kora 
tavasszal megtámadva a szilvater-
mését, azt nagyrétben elpusztítja. 

relmét, amely a városházi és a vá-
rosi tisztviselők havi fizetését e®r 
összegben kéri folyósítani. 

A Szentes és Vidéke Kisvasét 
Szövetkezet azzal a kéréssel forda! 
a közgyűléshez, hogy a szentes-de-
rekegyházi kisvásútvonal kiépítésébe* 
80 ezer forinttal járuljon hozzá. A 
város ezt a kérelmet nem tudja tel-
jesíteni, minthogy azonban Kecste 
mét városa hasonló kisvasúlat íptí 
a bugaci pusztán keresztül, s ehher 
az újjáépítésügyi miniszter 200 ezer 
forint segélyt utalt ki, ezen az ala-
pon kéri a közgyűlés a kisvasát 
építéséhez szükséges feniemlítctt 
összeg kiutalását az újjáépítésügyi 
minisztertől. 

Elutasította a közgyűlés a kórháa 
bizottságnak azt a kérelmét, amely 
a szereietház igénybevételét célozza 
fertőzőosztály számára. Ez a kére-
lem aneál is- inkább teljesíthetetlen, 
mert a szeretetházban elhelyezett 
szegény-betegek elhelyezése és a ve-
lükjáró gondoskodás igen költség« 
és nagy fáradtságot igénybevett 
munka lenne. Szó volt még ez?£l 
kapcsolatban a szeretetház rendezet-
len és elhanyagolt helyzetéről is. 
Előfordul ugyanis igen sokszor, hogy 
a szeretetház nyugalmát nem oda-
való elemek megzavarják. Ezért a 
közgyűlés a szerctetiiáz működésé-
nek fokozottabb ellenőrzését javasol-
ja, az illetékes bizottság által. 

Mezőgazdasági 
text i iutalványok f. 
h ó 2 4 — 3 1 - i g b e -
vál thatók 

Brill! Ferenc és Fia 
c é g n é l , K o s & u t h - t é r . 

Február 1-től 

20 deka 
a kenyérfejadag 

A Gazdasági Főtanács ugy hatá-
rozott, hogv a kenyérfejadagot feb-
ruár 1-től csökkenti, 25 dekáról 20 
dekara szállítják le a fejadagot. Akik 
anyagi helyzetüknél fogva megfeleÜ 
készletet biztosíthatnak maguknak, 
15 deka fejadaggal lesznek kényte-
lenek beérni. 

Mi van 
Gerendi Lászlóval? 

Ismeretes, hogy a B loldali Blokk 
a Kisgazda Pártnoz intézett memo-
randumában kövtclte a S z e n t i 
Napló volt fronttudósftójának, Ge-
rendi Lászlónak a Szentesi Újság 
szerkesztőségéből való eltávolítását. 
Értesülésünk szerint az utóbbi na-
pokban Gerendi már nem járt be ac 
említett újság szerkesztőségébe, ahol' 
őt Hajnal László helyettesíti. S « 
arról is érkezett hír hozzánk, hogy 
a kisgazdapárti szerkesztőségnek egy 
.másik tagja is távozóban van. 

— Ma lesz a Magánalkalmazot-
tak Szakszervezetének tisztújító köz-
gyűlése. A közg> ülésen résztve« 
Kárász elvtárs, kö,ponti kiküldöttig. 
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DIVAT 
Egy női divatlap akadt a ktt-

jimbe. Megnéztem az évfolyamot 
1947, tehát a legfrissebb és a leg-
újabb divatot tekinthettem át. Ter-
mészetesen, nem férfidivatról van 
iw, hanem nőiről ' Ahogy átlapo-
zom a füzetet az elsé megáliapitás, 
émit tehetek nagyon érdekes: ismét 
a hosszú szoknya a divat. A másik 
jtzet, helyesebben ujságt ami ke-
jembe kerül egy ujjonan felkapott 
vicclap, amelynek szellemessége, 
><igy helyesebben érdekessége főként 
a női szoknya rövidségéből táplál-
kozik. Mármost a tanulságot levonva, 
tu uj divat és a régimódi között, 
mert a térden felüli szoknyát most-
vár kénytelenek' leszünk ódivatnak 
minősíteni, az, hogy ugylátszik a 
káboru lüktető élete, a felajzott ide-
gek elérték a tetőpontot és mostmár 
Igyekszenek lecsillapulni. Igy van 
ez a női divatnál, amint a tények 
igazolják. A mi gyermekeink, vagy 
#i mi unokáink éppen fordított hely-
zetben lesznek, mint mi. Azt szok-
tak modani, hogy régen erkölcsö-
*ebbck voltak az emberek, s külö-
nösen crkölcsöscbbek voltak a nők. 
Nyakig és bokáig érő ruhát hord-
tak. A mi gyermekeink azt fogják 
mondani, hogy az ő öregeik bizony 
mgyon erkölcstelenek voltak. Fur-
mán fognak festeni a családi kép-
tárban az anyák és nagyanyák képei 
ttgy száz esztendő nuilva, a sokat 
sejtető rövid szoknyában, amint 
metleg a mi unokáink már ismét 
tokáig érő ruhában fogják őket 
nézni. Az idők változnak és változ-
mik az illések, (yb) 

Kézbesítóiiiány a postán. 
h postai távírda kézbesítőhiánnyal 
kőzd, ami komoly nehézségeket je-
tent a távirós^olgáiat ellátása terén. 
•Más megoldás hiányában a posta 
ahhoz a módszerhez folyamodik, 
fcogy telefonon értesíti a címzetteket 
a iávirat érkezéséről, akik azután 
bemennek a táviratért. 

— Javul a város tüzelőanyag 
«Itatása A tüzifakereskedőkhöz az 
elmúlt napokbin több vagon tűzifa 
érkezeti. Természetesen nem annyi, 
amennyi kellene, mégis a váratlanul 
temét beköszöntő hideg időben egy 
kis könnyebbséget Jelent. 

— Fájdalommal jelentjük, íiogy 
verettünk özv Papp ImrénéMecs 
Balogh Eszter 76 éves korában el-
feunyt. Temetése ma, szombaton du. 
3 órakor lesz a középtemető halot-
tas házától a Szeder-temetőben levő 
«aladi sírboltba. Gyászoló család. 

— Az orvosok szakszervezete 
állal rendezendő f-^ruár 1-i műsoros 
táncestélyen valósZinflleg megjelenik 
dr. Moinar Erik népjóléti miniszter. 

— A demokratikus női szöv t-
ség szentesi csoportja tisztújító köz-
gyűlést fartő t. Elnökké dr. Qábos 
Zoltánnét választották meg. 

Belpolitikai helyzetkép 
A Szociáldemokrata Párt politikai 

bizottsága pénteken egész napos 
illést tartott, amelynek napirendjén 
a párt 31-én kezdődő kongresszusá-
nak előkészítése és a leleplezett fa-
siszta összeesküvés következtében 
előállott politikai helyzet szerepelt. 
A politikai bizottság ülését követően 

szombaton és vasárnap a Szociálde-
mokrata Párt vezetősége két napos 
tanácskozásra 01 össze. Ezek a ta-
nácskozások az egész koalíció ala-
kulására döntő hatással lesznek. 
Mostmár bizonyos, hogy a kormány 
egyik-másik posztján személyválto-
zások és tárcacsérék következnek be. 

Nagy takarmányhiány 
jellemezte az állatvásárt 

Az idei téli állatvásárra igen nagy 
volt a felhajtás annál is inkább, 
mert 1905 óta ilyen elképesztő ta-
karmányhiány nem sújtotta a ma-
gyar gazdatársadalmat. A szarvas-
marha terén volt a legnagyobb kí-
nálat. Meg is érdeklődtük az árakat, 
s megnéztük a felkínált állatokat, s 
ennek eredményeképp a következő 
kép alakult ki előttünk: 

Egy négy éves szimentháli tehén 
borjával együtt 1.500 forint. Általá-
ban a tehenek ára 1.200—1.800 
forintig, igen ritkán 2000-ig ment. 
Igy, aki néhány ezer forinttal kiállí-
tott a vásárra. könnyen négy öt da-
rab üszőt is vehetett magának. Szo-
morú tény ez, akkor, amikor a kis-
embernek egyetlen állatát takarmány-

hiány miatt potom áron keU veszte-
getni a vásárban. De nézzük tovább 
a lóvásárt. Itt szédületes magas 
áron kínálták lovaikat az eladók. 
Egy négy éves hasas kancáért 4 200 
forintot is kértek. A lovak ára ál-
talában 3.500 és 4.500 forint között 
mozgott. 

Birkát aránylag keveset vittek föl 
a vásárra, darabját 100—120 fo-
rintért kínálták eladásra, mig bárá-
nyokkal együtt 160—200 forintot 
kértek. 

A sertésvásáron általában normá-
lisak voltak az árak, így egy válasz-
tási malacnak az ára mintegy egy-
ségesen 25 forint volt. Jobbfajta ja-
vított, félig hízott és hízott sertések 
nagy számban kerültek kínálatra. 

Január 25 28. 4 napig I 

Szerelem Kikötője 
Az amerikai filmgyártás kimagasló alkotása. A tiszta szerrfem 
himnusza. J *an Gabin és Ida Lupino főszereplévével. Híradó. 

A burgonya és olajosmag-
beszolgáltatásí kötelezettség 

végső határideje 
A közellátásügyi miniszter új ren-

c elete szerint a gazdáikozó köteles 
burgonyabeszolgaltatási kötelezettsé-
gét búzával rozzsal, kétszeressel, ár-
pával zabbal, kölessel, burgonyával, 
kukoricával, babbal, borsóval, len-
csével, vagy hízott sertéssel január 
31. napjáig teljesíteni. A gazdálkodó 

I olajosmagbeszolgáltatásí kötelezettsé-
gét szintén január 31. napjáig köte-
les teljesíteni napraforgóval, tökmag-
gal, iencsével, szójababbal, repcével 
és mákkal, vagy hízott strtéssel, 
vagy búzával, rozzsal, kétszeressel, 
árpával, zabbal, kölessel, burgonyá-
val, kukoricával, babbal, borsóval, 
vagy lencsével. 

Ha a gazdálkodó még nem telje-
sítette burgonyaheszolgáltatási köte-
lezettségét c télen elvermelt burgo-
nyából,' a verem megbontása után, 
tavasszal kívánja teljesíteni, köteles 
a tavasszal beszolgáltatni kívánt 
burgonyamennyiséget január 31. 
napjáig' a gyüjtőkereskedőnek meg-
vételre felajánlani. 

Fejőstehén 12 éves és egy 
7 hónapos üszőborju el-
adó vagy anyajuhokért el-
cserélendő, Lázár Vilmos u. 17 szám. 

A budapesti gyorsmotor 
Makóra is közlekedik 
Az Orosháza-Budspest viszonylat-

ban közlekedő gyorsmntor. melyhez 
Szentestől is van csatlakozás, a jö-
vőben Makóra is közU kedi fog. Ez 
az igen eiőnyös vonal lehetővé fog-
ja tenni, hogy az eddigi bonyodal-
mas makói utazás helyett, most már 
könnyűszerrel lehessen Makóra el-
jutni. 

Gobonalieszoisillfatűsl 
kedvezmény 

A közellátási miniszter egy ré-
gebbi rendelete szerint az 5 kat. 
holdat meg nem haladó szántóterü-
leten gazdalkodók abban a kedvez-
ményben részesülnek, hogy gabona-
beszolgáltatási kötelezettségüket a 
földadó fejében beszolgáltatott ter-
ménnyel teljesítettnek kell tekinteni. 
A közellátási miniszter új rendelke-
zése értelmében a fenti kedvezmény 
mindazokat az 5 holdat meg n̂ m 
haladó gazdákat illeti meg, akik 
1946 évi földadó tartozásukat 1947 
janár 31-ig teljesítik. 

Sz.ENTESIy£AP 1947. j* 

Orszá 
Szántó Zoltán nemzetgyűlési kép-

viselőt belgrádi követté nevezték M. 

40 fokos hideg közeledik Orosc-
ország felöl. 

Strausz Richárd 
bíróság elé kerül. 

a nácitlanltási 

Rövidesen többezer hadifogoly ér-
kezik haza. 

Mozsártörővel verték agyon Mis-
kolcon Nagy Mihálynét. 

/ 

.^Gyilkosság miatt kivégeztek Né-
metországban egy brit katonát. 

Jugoszlávia visszahívta 
attaséját Athénből. 

katonai 

Karádi Katalin lakása ellen hó-
labda ostromot intéztek. 

Svájc és Románia 
a 35. pártkongresszuson 

Egymásután érkeznek be az euró-
pai Szociáldemokrata Pártok kül-
dötteinek jelölése a 35. kongresz-
szusra. A svájci szocialistákat Jákob 
Kégi elvtárs, a zürichi kanton igaz-
ságügyi főnöke, a svájci Szociálde-
mokrata Párt vezetőségének tagja 
képviseli. Felesége, mint az Arbeit-
shilf vezetője renekivül nagy szociá-
lis munkát végez. A magyar gyer-
mekek svájci patrónusa ő, s remény 
van arra, hogy kongresszusunkon 4 
is megjelenjen. 

A romániai delegációt Lotar Ra-
daceánu elvtárs munkaügyi minisz-
ter, a román Szociáldemokrata Párt 
főtitkára vezeti, kíséretében lesz 
Eugénia Radaceánu a demokrata 
női szövetség elnöke, Viktor Brat-
faleánu a Szaktanács elnöke, aki 
kiválóan beszéí magyarul, s pályá 
ját Brassóban, mint nyomdász kezdte. 
Konstantin Pogoceánu nemzetgyű-
lési képviselő és végül Stphan 
Kendi elvtárs, a magyar frakció 
vezetője. 

A SzoHmaHözl BlzottJÖ 
hétfői Ülése 

Gyenes Péter elvtárs, szakszerve-
zeti titkár hétfő délutánra összehívta 
a szakmaközi bizottságot. Értesülé-
sünk szerint az Ülés napirendjén 
szerepelni fog a Szakszervezeti Tit* 
kárság adminisztrációjában az utóbbi 
időben felmerült kérdések megoldása. 
Ezen kívül a bizottság állást fog 
foglalni abban az uj helyzetben, 
amely a Baloldali Blokk és a Kis-
gazdapárt között memorandumváltás 
közepette előállott. Ezúton is kéri 
a Szakszervezeti Titkárság a tagok 
feltétlen és pontos megjelenését. 

Megszűnnek 
a jogakadémiák 

A közeljövőben megszünteti a 
kultuszkormány a jogakadémiákat. 
Ezek a jövőben közigazgatási szak-
emberek képzését fogják ellátni. 

Szombaton délután fél 4 órakor a 

Baloldali Blokk nagygyűlése 
a színházteremben. Minden becsületes dolgozó ott legyen I 



Az uj piaci árak 
88 
60 
69 
57 
70 

68 
60 

2.60 
4.50 
1.58 

76 
69 

2.92 
5 1 0 
1.82 

Fejeskáposzta 
Kelkáposzta 54 
Vöröskáposzta 60 
Karaléb 50 
Sárgarépa 68 
Burgonya 
Bab (száraz) 
Borsó 
Mák 
Szilvalekvár 
Sevanyukaposzta 
Ecetes uborka 
Ecetes paprika 
Káposztás ecetes paprika 
Paprikás saláta 
Köleskása 

OyümölcsGk: 
Alma téli (L r.) 3.18-4.24 3.71-5.08 3.82 5.10 
A ina(IIr.) 2.123.18 2.44-3.61 2.54-3.82 
KöTte n (1. r.) 3.18-4-24 3.71-5 08 3.82 5.10 

T e j és tejtermékek: 
Tej 80 
Tejlel 280. tehéntúró 2 . - - vaj kg. 20.— 
jubturó kg. 61— juhsajt 6.50. 

Baromfi 
.Tojás 25 HH. 

30-40 35-46 3 6 - 4 8 
80 
72 

3.12 
5.60 
1.90 
4.70 
5.20 
5.10 
5.20 
1.68 

kg. Tyúk 
Csirke 
Pulyka 
Gyöngyös „ 
Hizott liba 
Huott kacsa „ 
Sovány liba * 
Sovány kacsa 

340 
400 
400 
400 
450 
430 
320 „ 
300 . oovany KBCS I V/W -

Ha! folyami kg -ja 250 -350 . 
Hal állóvizi kg.-ja 150-200 . 

Irányárak 

Karfiol 
Zeller 1 csomó 
Petrezselyem 
Cékla 
Sütőtök 
Sülttök fehérhaju kg. 
Sülttök tabaju 
Birsalma % 
Naszpolya 
Dió 
Vöröshagyma 
Fokhagyma 
Dughagym« 
Torma 

83 95 l . ~ 
1.15 1.20 

83 95 1.— 
50 57 60 
25 29 30 
90 1.04 1.08 
70 80 84 

1.50 1.72 1.80 
1.80 2.07 2.16 
3 40 3.90 4 -

1.40 1.50 
4.70 5 . -
4.80 5.20 

1.25 1.45 1.50 

Az ujgazdák megsegítése 
a földmívelésügyi kormányzat 

törekvéseinek előterében 
Bárányos Károly földmívelésügyi 

miniszter hivatalbalépésekor elmon-
dott bemutatkozó beszédében kijelen-
tette, hogy legsürgősebb feladatának a 
termelési eszközökben hiányt szen-
vedő ujgazdák megsegítését tartja. 
Az azóta eltelt két hónap alatt igen 
komoly lépések történtek annak ér-
dekében, hogy ez a magárah?go't 
és a bajok tömegével ktfzdő réteg 
teljes mértékben bekapcsolódhassék 
a termelő munkába és annak ered-
ményeivel az ország és a maga 
gazdasági talpraáilitását elősegítse. 

Vegyük sorra az .ujgazdák meg-
segítésének célját szolgáló vagy azt 
elősegítő anyagi jellegű intézkedé 
seket. 

A traktorszántás dijának csök-
kentése adómentes üzemanyag jut-
tatása utján, 

a földmivesszövitkezetek tulajdo-
nába került magticztitógépek ü*em-
képes állapotba helyezése * céljából 
anyagi támogatás, 

jelentős vasúti kedvezmények ki-
eszközlése, 

a »tartalék földek*-nek a terme-
lésbe való bevónása és azoknak a 
földmivesszövetkezetek részére ked-
vező f.ltéte ek mellett való juttatása, 

tenyész- és kisállat-akcióra már 
eddig juttatott kb. 175,000 forint, 

rézgálic és borvásárlási hitelakció, 
kü!önös tekintettel az juj szőlősgaz-
dák megsegítésére, 

a szövetkezeti gyümölcsös' k meg-

vizsgálása és megsegítés előkészítés?, 
1 millió forint összegű anyaghitel 

a felszereléssel nem rendelkező 
zöldség kertészek munkájának meg-
könnyítése stb. 

A közeli hónapokban a megkez-
dett akciók fokozott erővel, folyta-
tódnak majd és remélhető, hogy a 
totalisateuer alap jövedelmeinek erő-
sebb igénybevé ele meggyorsítja a 
lótenyésztés megstgiíésé* és minő-
ségi ja itását. 

A földmívelésügyi kormányzat a 
kisüzemek egyik klasszikus termelési 
ágába, a selyemtenyésztésbe is erő-
teljesen beszervezi az ujgazdákat a 
Föld ' ives Szövetkezetek Országos 
Központján Keresztül. 

Bár nem közvetlen anyagi meg-
segítés, de annak jelentőségével 
egyenértékű az uj gazdak szakisme-
reteinek bizlositssara szervezett kö-
zel 1000 tanfolyam, továbbá szü-
lészeti, kertészeti és gyümölcsfake-
zelési bemuiatók, amelyek során a 
tavaszi munkák megindulásakor az 
ujgazdáknak a helyszínen adják 
meg a helyes gazdálkodáshoz szük-
séges utmutatást. 

Végezetül annyit jegyzünk még 
meg, hogy a fö dmivelésügyi minisz 
térium rövidlejáratú u. n azonnali 
programjában — Bárányos Károly-
nak az év elején aláirt egyik kör-
rendelete szerint — az ujgazdák 
megsegítése mind n vonalon, az 
első helyen szerepel. (34 1947) 

Ma szombaton este 7 órai kezdettel 

álarcos tűncest o Magyar Csárdában 
amelyre mindenkit szeretettel várunk I Móka, — hangujat, —• sorsolás! 
Álarc nem kötelezői oo oo Bktay zenekari 

A Baloldali Blokk szombati gyűlése 

JK 
4 tZENTESÍ LAP 1947. jan. 25. 

— Értesítés. ÍZ asztalosmesterek 
szakosztály szombaton d. u. 5 
órakor «lést tart, a januári szeg-
ntalványok is ott lesznek kiosztva. 
Minden tag megjelenését kéri ta 
Vezetőség. ' 

— Figyelem! Az 582-es AttÍTa 
cserkészcsapat vasárnap, 26-án, d. 
e. 10 órakor csapatórát tart. Kérem 
az összes cserkészek és a volt 
cserkészeink megjelenését. Vezető. 

— A városi közgyűlés karza-
tán. A pénteki városi közgyűlésen 
a kisgazdapárti képviselők nem je-
lentek meg. Ezzel szemben a kar-
zat igen népes volt, itt ismertünk 
fel néhány kisgazdapárti megfigyelőt. 

— Magánalkalmazottak figyel-
mébe. 1947. január 25-én délután 
5 órakor a Szentesi Takarékpénztár 
helyiségében vezetőségi ülést és 
1947. január 26 án délelőtt 10 óra-
kor ugyanott tisztújító taggyűlést 
tartunk, úgy a vezetőségi ülésen, 
•int a taggyűlésen a szegedi titkár-
ság részéről Kárász elvtárs lesz mint 
elfedó, kérjük úgy a vezetőségi ta-
gokat, mint az össztagokat, hogy a 
jelzett időben pontosan jelenjenek 
meg. A mégjelenés kötelező. Ve-
zetőség. 

— Vetőmagellátási nehézsé-
geit. A Földmívelésügyi Miniszté-
rium 50,000 q tavaszi minőségi á»--
pavetómag behozatalát terve?i Cseh-
szlovákiából. A még áthidalásra 
váró nehézségek közül a legjelen-
tősebb az árkérdés megoldása. 

— 100 vagon kölesvetőmagot 
biztosított a Földmívelésügyi 
Miniszter a tavaszi vetési idő-
szakra. Ez a mennyiség 50000 
kat. hold kölessel való bevetésére 
elegendő. 

50 négyzetméter 

kátránypapír 
eladó. 
Cím a kiadóban. 

Pintér Győző elvtárs 
Szentes 

pártgyűlési küldötte 
A Szociáldemokrata Pártnak janu-

ár 31-én kezdődő országos pártgyü-
lésén a szentesi szervezetet — a tag-
gyűlés határozata értelmében — 
Pintér Oyőső elvtárs, a Végrehajtó 
Bizottság elnöke képviseli. Meghí-
vást nyert a Szentesi Lap egyik 
munkatársa is. 

Párthfrek 
Szociáldemokrata Párt folyó hó 

26-án, vasárn p d. u. 3 órai kez-
dettel a Petőfi-utca 14 sz. alani 
párthelyiségberi öss/vezetőségi ülést 
tart. Az összvezetőségi 'ülísen pon-
tos megjelenést kér a Titkárság. 

Az OTI pártnap ma elmarad. 

Szinház 
Szombaton és vasárnap Szüágyi 

és Budai 3 felvonásos operettje ke-
rül színre. 

Héif<K ketten egy jegyei: Sárga-
pitykés közlegény. 

Kedden megismétli a társulat Bis-
•00 Névtelen Asszonyának előadását. 

A Szociáldemokrata Párt, a Ma-
gyar Kommunista Part, a Nemzeti 
Parasztpárt és a Szakszervezetek 
együttes nagygyűlést tartanak ma 
delu án fél 4 órai kezdettel a Szín-
házteremben. A gyűlésen ismertetni 
fogják a Kisgazdapárt válaszát a 
baloldali pá lok ' memorandumára. 
A Szoci ¡demokrata Pórt neveben 

Pinté' Győző elvtárs fog a gyűlésen 
felszólalni. 

Fas/erliew/irt i Sima Lá-zló. 
FelelA« «aerkenHÖ Sxóke Peren«. 

Felelte kiadó: Nagy Mihály. ' 
Nyomta e # B«r®Uag' oyomda kft. 

Fair'A* n y o m m v / r i o CoMrnuft L. I B I « 

Budapesti; január 25. 
7.20: Reggeli zene. Hanglemezek 

8: Az UNRRA egy eve. 9: A Cse-
peli Weisss Manfréd Vállalatok dol 
gozóinak zenekara játszik. Vezényel 
Prenner György. 12.15: Ember és a 
munka. Deák József előadása. 12.36: 
A Házi-együttes játszik, Herendi-
Manci énekel. 13.30: Téii világ 
Egy Horátius utóda. Közreműködik 
Krisztián Ferenc. 13.45: Szimfonikus 
jazz. Hanglemezek. 14.10: Klei« 
Pál zongorázik. 14.40: Szávai Nán 
dor tank. főig.-val beszél a rádié 
munkatársa, 15: Bálint Zoltán ma-
gyar nótákat énekel, Csorba Dezs& 
cigányzenekara muzsikál. 15.40: A 
bujdosó muzeum. 16: Littasi György 
énekel. 16.30: A rádió gyermekuj-
sága. 17,10: A Vöröskereszt közle-
ményei. 17.30: A Munkás Kultur-
szövetség műsora. 18: A- rádióze-
nekar játszik. Vezényel Polgár Tibor 
19 20: A demokrácia kritikája. Jus-
tus Pál előadása. 19.40: Klassdk« 
paródiák. 20.2C: Kamarazene. 2Y 
Hangos Heti Hiradó. 22.30: BBC. 
ajándéklemezei. 23: Régen volt — 
siker volt. Hanglemezek. 

Hirdetmény. 
Felhívom a kereskedők és szö-

vetkezetek figyelmét arra, hogy ft 
hatóságilag kiutalt jegyes són kivi* 
darabos sót lehet beszerezni vagon-
tételben métermázsánként 216 fo-
rintos egységáron fuvardíjmentese*/ 
azonnali leszaMtásra. A kereskedők 
és szövetkezetek ezen só lekötése 
végett haladéktalanul lépjenek érint-
kezésbe a Sójövedéki Vezéríigynök-
séggel (Budapest, Bajcsi Zsilinszky-
út 32. sz. Angol Magyar Bank). 

Ezzel kapcsolatban felhívom a la-
kosság figyelmét arra, hogy az al-
kalm .t feltétlen használjak fel arra, 
hogy ne csak pillanatnyi sószükség-
letét biztosisa ezen szabad sóból, 
hanem már Tnost gondoskodjon 
mindenki a tavaszi és nyári hónapok 
só szükségletének biztosításáról is. 
97. Polgármester 

H i r d e t m é n y 
A minőségi termelés biztosítása, 

valamint a tájtermelés kialakítása 
szempontjából a F. M.. valamint a 
K. M. és a P. M. renddhtek értel-
mében minőségi tavaszi árpa, és 
zabvetőmagva. 30°/o-os többlettel 
úgy adóba, mint beszolgáltatásba a 
varmegyei gazdasági felügyelőség 
által kizárólag vetőmagcéijára átad-
ható. A fen iel: érfelméb n felhívom 
a termelő közönséget, ho^y ameny-
nyiben adó, Vrgy beszolgáltatási kö-
telezettségét tavaszi (árpa, zab, vagy 
kukorica^ gabona felével akarja tel-
jesíteni úgy abból 2 kg-os mintát 
vigyen be a vájmegyei gazdasági 
felügyelőségre, s amennyiben a ve-
tőmag minőségi szempontból meg-
felel, úgy a felügyelőség a fenti ren-
deletek értelmében az átvételt azon-
nal eszközlik. 
97. Polgármester. 

Lemezt, szeget, drótot, abronc-
vas.ít azonnal kiszolgálja jegyre 
Bori vaskereskedő. 9C 

Hibamentes ötszázkilós mázsa 
380 forintért riadó, harmóniUmot 
keresek megvételre. Dózsa György 
utca 60. 91 

Világhírű Rud Sach ekék, mor-
zsolok daralók olcsón beszerezhetők 
Bori Gépraktarában. 92 

Karikahajós varrógép eladó, zon-
gorát, pianinót, harmóniumot vásá-
rolnék Jókai-uica 90. 93 

Tangóharmonika, villanóra, zo-
máncozott tű/hely, segédmo'oroi 
kerékpár, kerékpárgumik legolcóbban 
Borinál. 94 




