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8 Z A K A S 1 T H : 

A forradalmi realizmus ptirtia vajyunli 
Egy millimétert sem megyünk iobbffelé és egyre következetesebben 

visszük a harcot a demokráciáért és a dolgozó tömegeket 
felszabadító szocializmusért 

Beszámoló a megnyitó ünnepségről — Szakasits elvtárs főtitkári jelentése 
A Szociáldemokrata Párt 35. kon-

gresszusán k megnyitó ünnepsége 
pénteken este zajlott le Budapesten, 
a Magyar Állami Operaházban. A 
megnyitón résztvettek: Tildy Zoltán, 
a magyar köztársaság elnöke, Károlyi 
Mihály, az orosz misszió tagjai, 
Nagy Ferenc miniszterelnök vezeté-
sével a magyar kormány tagjai, Rá-
kosi Mátyás a Kommunista Párt 
képviseletében, valamint a magyar 
közélet és politikai élet számos ve-
zető egyénisége és a külföldi szo-
ciáldemokrata testvérpártok kikül-
döttei. 

Az ünnepség zenei része után 
Szakasits Árpád elvtárs köszöntötte 
a megjelenteket, majd a kongresszus 
néma kegyelettel adózott a szocia-
lista márnrok emlékének. Szakasits 
elvtárs üdvözlő bestédében rámuta-
tott arra, hogy pártunk 35. kon-
gresszusa éppen a demokrácia nagy 
fordulópontján ült össze. Nemcsak 

a magyar politikai élet tényezői, de 
külföldi testvérpárjaink s az egész 
nemzetközi politikai élet vezetői for-
dulnak felénk. A továbbiakban rövi-
den vázolta a kongresszusra váró 
feladatokat, amelyeket három pont-
ban jelölt meg: 1. A demokrácia 
védelme, a köztársaság megszilárdí-
tása és az ellenforradalomal való 
gyökeres leszámolás. 2. A nép be-
folyásának növelése a kormányzatra 
és a gazdasági éledre. 3 Gazdasá-
gunk tervszerű megszervezése. 

Ehhez a munkához hívjuk a mun-
kásság és parasztság százezreit, va-
lamint az értelmiség legjobbjait — 
fejezte be szavait Szakasits Árpád. 
Ezután Károlyi Mihály, majd Rákosi 
Mátyás köszöntötte a kongresszust, 
majd a brit, osztrák, cseh, holland, 
norvég, román és a többi kü földi 
teslvérpártok kiküldöttei mondották 
ef üdvözlő beszédeiket. 

Szakasits elvtárs főtitkári jelentése 
Szombaton, a kongresszus más-

aapján került sor Szakasits elvtárs 
nagy érdeklődéssel várt főtitkári be-
számolójára, amelyet az alábbiakban 
ismertetünk: 

A pártvezetőség jelentését idejé-
ben megkapták a kongresszus de-
legáltjai — kezdte beszédét —> volt 
idejük annak áttanulmányozására. A 
jelentés hatalmas és jelentőségében 
alig felbecsülhető munkáról, küzde-
lemről, szellemi és fizikai erőfeszí-
tésről ad számot. A föld alól jöttünk 
elő és még közülünk is sokakban 
fölmerült a kétely, hogy megvan-
nak e a lehetőségei annak, hogy a 
Szociáldemokrata Pártot újjászer-
vezzük é« ha igen képesek leszünk-e 
erre. Jelentésünk minden sora arról 
tanúskodik, hogy az erre irányuló 
törekvéseink nem voltak hiábavalók. 

Büszkén állapithatjuk meg, 

hogy pártunk ma az ország 
egyik legerősebb, legjobban 
megszervezett, eszméiben, 
politikájában, gazdasági és 
társadalmi tekintetben is leg-
tisztább pártja, amelyre az 
ellenségek félelemmel, az el-
lenfelek tisztelettel, a bará-
tok megbecsüléssel és a 
fegyvertársak bizakodással 

tekintenek. 
Hála mindezekért öntudatos töme-
geinknek, akiknek elsősorban kö-
szönhető, hogy mindenkor bámula-
tos egység mutatkozott meg és a 
pártvezetés szilárd alapon állt. A 
mi tömegeink az újjáépítés monu-
mentális feladataiból is tiszta szo-
cialista öntudattal és a munkának 
lángoló szeretelével vették ki részű* 
ket. 

Politikánk alapvonalai és pártunk magatartása 
A Szociáldemokrata Párt lényege-

sen megkülönbözik minden más 
párttól, kivéve a Kommunista Pártot 
amelynek szintén határozott ideoló-
giai alapon álló mozgalma van. A 
mi számunkra a politika nem cét. 
hanem csak eszköz, hogy megvaló-
sítsuk céljainkat. A mi politikánk 

nem időhöz és eseményekhez kötött, 
bár a realitások világában játszódik 
le, hanem időtlen és mindig a végső 
kérdésekre is felel, amikor napi pro-
blémák, gazdasági kérdések megol-
dására is választ kell adni. 

Minden cselekedetünkkel azt 
a forradalmi osztályt szolgál-

juk, amelynek az a társadal-
mi feladat jutott osztájyré-
szöl, hogy Önmaga felsza-
badításával együtt véghez-
vigye az egész emberiség 

felszabadítását. 
Ez a politika azonban c?ak akkor 
sikeres, ha ingadozások nélkül és 
teljes határozottsággal halad célja 
felé, ha mindig dolgozó tömegekte-
gondol és ha kényszerűségek arra 
indítják, hogy kompromisszumokra 
lépjen, akkor ezek is legyenek forra-
dalmi kompromisszumok, amelyek a 
munkásosztály érdekeit szolgálják. 

Ma is ilyen politikára törekedtünk, 
amikor hozzá fogtunk a pártszerve-
zéshez és a feladatok megoldásához. 
A párt nem lehet öncél és a hagyo-

mányok nem arra valók, hogy el-
tékozoljuk azokat, ellenkezőleg pár-
tunk forradalmi hagyományait ma-
gunk munkájával megőrizni és gya-
rapítani akarjuk. 

Ezért határoztuk el, hogy 
tel jes lélekkel és minden 
erőnkkel résztveázünk a de-
mokratikus új jáépítés mun-
kájában, hogy összetörjfik 
a feudalizmust és helyébe 
a paraszti demokrácia alap-
ja i t rakjuk le, utat vágjunk 
az államosítás felé és hogy 
az állami önkormányzatot 
újjászervezzük és az erőha-
talmi szerveket a demokra-
tikus követelményeknek meg-

felelően építsük fel. ' 

A két munkáspárt harci egysége 
Elhatároztuk, hogy megvetjük a 

két munkáspárt szövetségének alap-
ját, mert láttuk, hogy a magyar 
demokráciának két egészen szilárd 
és teherbíró pillére van, a két 
munkáspárt és egy biztositéka: a 
két munkáspárt szilárd együttmű-
ködése. Állítjuk és valljuk, hogy 
azok a hatalmas eredmények, ame-
lyekre a magyar demokrácia visz-
szatekinthet, a két munkáspárt 
együttműködése nélkül nem jöhe-
tett volna létre. A Szociáldemokrata 
Párt tehát helyesen cselekedett, ami-
kor vállalta és fenntartotta az 
együttműködést a zavaró momen-
tumok ellenére is. 

Ugyanilyen helyes volt pár-
tunk magatartása a Szov-

jetunióval szemben is. 
Amikor a németek a Szovjetunió 
földjére léptek, pártunk nyilian és 
határozottan a fasiszta hordák által 
megtámadotj Szovjet felé fordult, 
s győzelmükben egy pillanatig sem 
kételkedett. A felszabadulás után 

könnyű feladat volt pártunknak, 
hogy megszabja politikai irányvo-
nalát. Ebben az elhatarozásunkban 
nem az volt a döntő, hogy szom-
szédos ország lettünk a Szovjettel, 
mégcsak az sem, hogy a Vörös 
Hadsereg szabadította tel Magyar-
országot, de döntően szólt bele az 
a felismerés, hogy a Szovjetunió a 
világbéke tántorithatatlau őre, a 
szabad népek nagy barátja és a 
szocializmus építője. A magyar bé-
keszerződés aláírása után még szor-
gosabban munkálkodunk a szov-
jetlel való kapcsolat megerősítésén 
és még szorosabbá tesszük a Kom-
munista Párttal való szövetségünket. 

Mindez számunkra nem tak-
tikai kérdés, hanem egy-
szer és mindenkorra befe-

jezett tény. 
Ez nem jelenti azt, hogy ki akar-
juk zárni más demokratikus pár-
tokkal való együttműködés lehető-
ségét. 

Harc a reakció ellen 
Szakasits Árpád elvtárs rámuta-

tott a háború okozta borzalmas em-
ber- és anyagveszteségére, amely 
országunkat érte. Hazánkat eme 
elesettségéböl a szervezett munkás 
ság emelte fel. Oazdasági életünk 
lényeges átalakuláson ment át, de 
társadalmunkon nem következett 
be a szellemi átalakulás. Az 

újjáépítő munkát és a demokrácia 
megszilárdítását nagyban akadályoz-
ták a reakciós, ellenforradalmi té-
nyezők, amelyek a régi uri Ma-
gyarországot akarták visszaállítani. 
Ezek az elemek elsősorban a pa-
rasztságra, a magyar falvak népére 
igyekeztek befolvást gyakorolni. 
Ezek az elemek furakodtak be a 
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Független Kisgazdapártba és téri-
ették el ezt a pártot régi irányvo-
nalától, a paraszti demokráciától. 
Magákhoz ragadták a Kisgazdapárt 
vezetését és csak a mi ellenállásun-
kon hiusult meg, hogy olyan mér-
tékben furakodjanak be az állami 
közigazgatásba és egyéb szervekbe, 
aaely a demokrácia létét döntően 
veszélyeztette volna. 

Senki sem kételkedik abban, 
liogy a most leleplezett fa-
siszta összeesküvés részt-
vevői a demokrácia meg-
buktatására és a horthysta-
readszer visszaállítására tö-

rekedtek. 

Ezért szállták meg a Kisgazdapártot, 
a Parasztszövetséget, az ujjáépités-
ügyi minisztériumot, hogy rohamra 
induljanak a magyar köztársaság w . 
eüen. A munkáspártokba nem tud- | re és az ország is messze 

munkáspártok ellen a demokrácia, 
legszilárdabb védelmezői ellen han-
golják. 

A hatóságok érdeme, hogy 
az összeesküvés résztvevői 
ma már rendőrkézen vannak. 
Harcunkat a reakció ellen meg 

nagyobb erővel folytaíjuk és ha pár-
tunkba nem is sikerült beszivárognia, 
mégis végrehajtjuk azí az elhatáro-
zásunkat, amely a párt megtisztítá-
sára vonatkozik. 

Szakasíts Árpád elvtárs így foly-
tatta beszédét: Amit tettünk nem tö-
kéletes és követhettünk et tévedése-
ket és hibákat, de elért eredménye-
ink gigászi erőfeszítésbe kerültek és 
büszkék vagyunk ezekre. Azt lesze-
gezhetjük, ha a két munkáspárt — 
a súrlódások ellenére is —- nem 
működött volna együtt, nem volnánk 
ott, ahol vagyunk, nem volna akkora 
befolyásunk a magyar politikai élet-

Szakasiis elvtárs ezután ismertette 
azokat az erőfeszítéseket, amelyeket 
a Szociáldemokrata Párt tett Ma-
gyarország külpolitikai elszigeteltsé-
gének feloldására. Moszkvában, Lon-

donban, Belgrádban. Panzsban, Prá-
gában, Zürichben és egyéb külföldi * 
államokban járt elvtársaink jó mun-
kát végeztek a magyar demokrácia 
külpolitikai megszilárdítása terén. 

Gazdasági életünk újjászervezése 
Szakasiís elvtárs ezután rámuta-

tott arra hogy a magyar Kommu-
nista Párt hároméves gazdasági ter 
véhez hasonlóan a mi pártunk is 
dolgozott ki egy rövidebb és egy 
hosszabb időtartamú tervet. A ké*r 

! munkáspárt szakértőinek lesz a fei-
I adata, hogy e két gazdasági tervet 
j egybehangolja és ezzel lehetővé te-

gye a dolgozók életszínvonalának 
emelését olyan magaslatokra, mint 
amilyen az a többi demokratikus 
külföldi államokban lesz. 

Pártunk 15 éves gazdasági terve 
a tervgazdálkodás alapján áll. ¿Me-
zőgazdasági vonatkozásban a ¿?em-

tak befurakodni. Egyik legfőbb cél 
fuk volt, hogy a közvéleményt a I volna mostani fejlődésének eredmé-

nyeitől. 

elmaradt í termelésrőt át kell térni a kertgaz-
dálkodásra, ipari növények termesz-
tésére. gyümölcstermelésre, állat-

tenyésztésre. A nincstelen földmun-
kás' szociális életviszonyait elhanya-
golni nem szabad és az nem marad-
hat alatta az ipari munkásság élet-
színvonalárak. Nem hanyagolható 
el a mezőgazdasági munkás mun-
kabére. Itt is igazságos egyensúlyt 
kell teremteni. A bérek és árak he-
lyes egyensúlyi viszonyára kell tö-
rekedni. 

A mezőgazdaság ú j j á szer -
vezésével szoros összefüg-
gésben van a földreform be-
fe j ezése és a progresszív 

földadó bevezetése . 
A 15 é^es terv megvalósításánál 
nemzetközi együttműködésre van 
szükség. 

HALLÓ! ooo 

FIGYELI 

Le kell zárni a Peyer féle memorandum aktáit Előre a szocializmusért 
A Peyer-féle memorandum nem 

pártfegyelmi, hanem politikai kérdés. 
A mostani időkben különös jelentő-
séget nyer ez a memorandum akkor, 
amikor mind a demokratikus magyar 
közvélemény, mind a demokratikus 
kölföld osztatlan bizalommal tekint 
a Szociáldemokrata Párt felé. Ezt a 
bizalmat támadta meg Peyer memo-
randuma éppen most, amikor legin-
kább szükség van a párt tömegeinek 
egész erejére és teljes egységére. A 
Peyer-ügy a -baloldali aggodalmak 
és a jobboldali reménységek kö-

téved-
s for-
elsza-

zött áll. 
Pártunk egységes és 
hetetlen, könyörtelen 
radalmi magatar tása 
kit ja majd a/ aggodalmakat 
és e lhervaszt ja a reményeket, j 

Egy milliméternyit sem megyünk 
jobbfelé. Egyre következetesebben j 
"visszük tovább a harcot a demokrá- \ 
ciáéri és a dolgozó tömegeket fel-
szabadító szocializmusért. A párt-
gyüiésünk első kötelessége, hogy 
lezárja a Peyer-féie 
aktáit. 

Választójog 
- A kibontakozás és a tisztogatás 

lehetőségeit taglalva Szakasils Árpád 
efvtárs rámutatotl arra, hogy feltét-
lenül meg kell állapítani a minőség 
és a mennyiség értékviszonyát, hogy 
ilyen módon pontos egyensúlyt te 
rejthessünk a magyar belpolitikai 
életben. Ha a Kisgazda Párt nem 
váltja be a megtisztításához fűzött 
reményeket, akkor a nemzetnek kell 
döntenie és a választóknak kell itél-
aie. Ezzel kapcsolatban szólnunk 
kell a választójog kérdéséről. Szó 
sincs arról, mintha a Szociáldemo-
krata Párt a választójogi törvény 
elvi alapjait szűkíteni akarná Dá 
feltétlenül gondoskodnunk kell arról, 
begy az aktív és passzív választó-
rögöt újból felülvizsgáljuk. Semmi 
esetre sem demokráciaellenes az a 

törekvésünk, hogy a választójogot 
meg kell vonni a demokrácia ellen-
ségeitől. Ilyen revízióra szükség van, 
tekintet nélkül arra, hogy szükség 
lesz-e a választásra. Ezzel kapcsolat-
ban tető alá kell hozni az önkor-
mányzati választásokat szabályozó 
törvényt is. 

A szakszervezetekről szólva kije-
lentette, hogy az ma is hatalmas 
erő felett rendelkezik, amelyet azon-
ban a belső egység fokozása szem-
pontjából növelni kell. Mi rajta le-
szünk. hogy a dolgozók eme bás 
tyáit tovább erősítsük. Pártunk, mely 
megalapozója és szeller.i irányítója 
a szakszervezeti mozgalomnak ez 
után is teljes erejével támogatja és 
előmozdítja a szabad szakszervezetek 
fejlődését. 

A falvak dolgozóiért is küzdünk 
Pártunk nem hanyagolja el a fal-

vak megszervezését sem, mert a 
Szociáldemokrata Párt nemcsak az 
ipari munkások pártja, hanem min-
den dolgozó munkásé, paraszté, 
kisiparosé, kiskereskedőé, értelmiségé 
egyaránt. Nem azért akarunk egyre 
sagvobb tömeget megszervezni pár-
tünk számára, hogy gyönyörködjünk 
a taglétszámban, hanem hogy bel-
politikai feladatunkat sikeresen old-
jak meg és jobban szolgáljuk a ma-
gyar nép érdekeit. Belpolíiikai fel-
adatok között a magyar közoktatás 
problémájának megoldását tartjuk a 
legfontosabbnak. Ez az újjáépítés 
egyik legfőbb feltétele. Másik fontos 
feladatunk a közigazgatás egyszerű-
sítése és a bürokratizmus megszün-
tetése. A közigazgatási apparátust 
arányosítani kell az ország teher-
friróképességéhez. A harmadik nagy 

feladatunk a vármegyei 
megszüntetése. 

így folytathatnók tovább politikai 
feladatunk rengetegét. A lényeg az, 
hogy a népnek az államhoz való 
viszonyának ujiárendezéséről kell és 
van szó. Ezek a feladatok azonban 

Semi okunk nincs, hogy "áltoz-
tassunk bel és külpolitikai irányvo-
nalunkon, eddig követelt irányvona-
lunk helyesnek bizonyult de kétség-
telenül változtatnunk kell magatar-
tásunkon, keményebbeknek, határo-
zaítabbaknak és kérlelhetetlenebbek-
nek kell lennünk, pártunk és a 
hozzánktarrozó tömegek, valamint 
az egész magyar demokrácia érde-
keinek védelmében. 

Túljutottunk a demokrácia polgári 
memorandum I értelmezésén és egyre nagyobb tö-

} megek ismerik fei, hogy a politikai 
i demokrácia gyenge gazdasági de-

mokrácia nélkül. A ke'íőt fogalmi-
lag egybe keli kapcsolnunk és meg 
kell nyitnunk pátiunk hömpölyögve 

• előretörő tönugei előtt a szociális 
demokrácia utjit. 

Ennek elofeitételeit meg fogjuk 
j teremteni. Erőnknek megfelelően ott 
, akarunk állni, városi é$ községi 
l közigazgatás minden fontos posztján 
r olt akarunk állni a közhatalom min-

den őrhelyén erről nem mordunk 
le és nem is vagyunk hajlandók le-
mondani. Multunkkal harcai;.kkal 
megszereztük a jogot erre. A feh-
datok megoldása érdekében hatal-
mas kádert akarunk teremteni első-
sorban ipari munkásokból és paraszt 
if jakból, hogy évenként soHszáz 
képzett emberünk álljoi rendelkezé-
sünkre és minden helyre a legalkal-
masabb, legmegfelelőbb emb?rt ál-
líthassuk. Az űzetni szervezkedés 

I eddigi nagy eredményei • mellett új 
I eredmétnekte törekszünk és ezt fel 
; tétlenül hasznosítani kíll az ipíri és 

rendszer j szakszervezeti mozgalom terén. Kis-
iparos mozgalmunk a p.̂ rt megbe-
csülését élvezi ugyan, de kétségkí-
vül még nagyon sok tennivalónk 
van ezen a téren, hogy a bizalmat 
megtarthassuk. Esjyik legszebb fela-
datunk a pedagógusok megszerve-

céljából tervbe vet ünk egy széleskörű 
ifjúsági ankét megre idézését. Kü-
lön ki kell hangsúlyozni a szociál-
demokrata nők nagyszerű tevékeny-
ségét és a nőmozgalom fejlesztésé-
nek rendkívüli fontosságát. 

Fontos feladatunknak tekintjük a 
korrupcióval való végleges leszámo-
lást. Ennek érdekében mindenütt 
korrupc ó elldnes bizottságokat fo-
gunk felállítani. 

Pártoktaiásunk óriási munkát vé-
gez és mostmár ezi a minőségi 
eredmények fokozására kell beállítani. 
Mindezen feladatok melleit pártunkat 
a készenlét állapotába keli helyezni 
hogy harcos h gyornányaink szelle-
mében, h i kell döntő robamra in-
dulhasson minden reakciós kísér-
lettel szemben és képesek ¡együnk 
megvédelmezni demokráciát, a 
szabadságot, a dolgozó nép érde-
keit. Őrizzük pártunk egységét, hoz-
zunk meg érte minden áldozatot' 
védjük meg mindenkivel szemben 
foggal és körömmel, mert ez a leg-
nagyobb értékünk, jövőnk ebben 
rejlik és ennek az egységnek mé-
hében születik a szociáldemokrácia 
döntő győzelme — feiezte be ha-
talmas tetszés el fogadott bsszámo-
lóját Szakasils Árpád elvtárs. 

Az 

t i6r eg %i 
vacso 

í e W j j 
az Ip 

Jegyeket mielőbö 
í tositani Szőke, < 
{ jártó, Rébeli és t 

bómestere 

Fel 
A Magyarorszí 

j k '.sok Országos 5 
i tesi csoportja f. 

kedden délelőtt 
rendes tisztújítói 

' napirenddel: 
Elnöki megnyi 
Titkán, pénz'á 

tűri jelentés. 
Jelölőbizottság 
Jelentések fele 
Uj vezetőség 
Titkársági lak 

tárgyalása. 
Központi kikül 
Elnöki zárszó. 
A fenti taggyl 

pontos megjslefl 

máról-holnapra nem oldhatnók meg, \ zése és ezek érdekeinek hatékony 
1 ~ védelme. 

Legelsők között lehet említeni az 
ifjúság problémáit, a n3gyrahivatott 

de következtetesen kell törekednünk 
mindezeknek a feladatoknak rang-
sor szerinti megoldására. Töreked-
nünk kell elsősorban demokráci- ) SzIM égető kérdéseit. A kongresszus 
ánk megerősítésére nemcsak erőha- f utánra tervezzük a S?IM proplémá-
talmi eszközökkel, hanem neveléssel 
járó jó közigazgatással, a nép hű-
séges szolgalatával. Nem is lehet 
kétséges, hogy Magyarország létét 
mi sem fenyegeti jobban, mintha 
letér az ős/inte demokrácia útjáról 
és semmi sem viheti a magyar nép 
fejlődését előbbre, mint a demo-
kratikus elet biztosítása. 

SZ. M. T. E. álarcos bálja 
f p a r , t ? 5 , t t t U t b e n ' ® b r u á r h ó 8-án. 

A jelmezeseknek félöltözés céljára külön fűtött terem áll rendelkezésre. 

inak gyökeres megoldását és ennek 

M E G H Í V Ó . 
Februér hó 2-án a volt Kaszi-
nóban a kereskedelmi alkalma-
zottak nagy 

tea- és ténc-estélyt 
rendeznek, tánc reggelig. Jazz-
é« cigányzene, hangulat. f*nv. 
böflé. Jegyek elővételben: Föld 
míves Szövetkezet, Apponvi-tér 
5 . Közti-ízt iselők szövetkezete, 
Izsák íestéküz!et. Rrtgvánszkv 
cukorka üzlete. Kiskereskedők 
szövetkezete. Jövendő-utca 3. 

— Az UFOSz február 2 án de 
9 órakor a Bocskay-utcai Munkás 
Otthonban gyűlést tart. Az elnökség 
kéri a iunius 20 án megválasztott 
választmány tagiait, jelenjenek meg. 
Elnök 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó J 
F e b r u á r 4 napig 

Alvi lág a l k o n y a 
Amerikai filmremek. Könny mosoly filmje. Izgalmas szerelmi 
történet. Főszereplők: J a m e s Cagney, Humhrey B o g a f t . Pr is -
cilla Lane, J e f f ry Lyn. HÍRADÓ. 

Elveszett eg 
[ Floki névre hall 
f részesül aki ^ 

vendéglő. 
8 méteres 

lak eladó. Érrtci 
utc-» 10. 

S/abász aszl 
, tükör, ajtósszekrf 
! vastag tükör ( 

János-utca 2. 
j Alsórét t>2 sj 
! méter deszka elí 

E g y garnitúra 
; kö l tözés miatt si 

utca 56. 
Mikecz utca 

• sen eladó. 
Valódi Shant 

kapható . D?ák 
Fiatal gyenfl 

' nvűkocsi eladó t 

Nagy gumikéi 
kocsi és egy 
e'adó Dadás Sz. 
23 s zám. 

Asztal, drótkd 
adó Kossuth u. 

i K i m a r a d t kul 
cim a kiadóban 

I Ovógydauer, 
elsőrangú munta 
b áná l . Teleki Pá 

Könnyebb ? 
nehezebbért, ha 
vagy pénzért is 

: u. 69. 
Naphegyen 

! mö lcsös l a k á s ^ 
értekezni W ^ 

Egv drb jói 
HP Hoffher be 
Kiss Sándor n 
Fejőstehén 1 
7 hónapos 
a d ó * a g * » 
cserelendó, 

Pincérek 
február 13-tfc 



BN««® H I R E R 
Ma íebruár 2. Rom. kai Gy. %z. B A 

protestáns Mária. 
Vízállásjelentés: Tisza 1-én 160. Kurca 

65. 
Hőmérséklet, — 23 fok 
Időjárásjelentés t Mé sékelt szél. A hi-

deg fokozatosan enyhül. 
Ügyelete« gyógy szer tárak. Február 1-

7-ig lile gyógyszertár. 

Gyertyaszentelő 
Pál fordulása óta egész szomba-

tig hamisítatlan gyertyaszentelői idő 
volt. Köd, hideg, zuzmaráz, fergeteg, 
havazás, komisz hideg szél. Szom-
baton reggel 30 fokos hidegre éb-
redtünk és derült égre. A köd reg-
gelre megfagyott. Remek kilátások 
Gyertyaszentelőre. A medve bizonyo-
san rettentő dühbe jön és visszaván-
szorog as ágyába (nem rekamiét 
haszuál ? gépíró) és újra kezdi a 
horkolást és ebéd, vacsora helyett 
tovább nyalja a talpát. És alszik 
további 40 napokoh keresztül. Így 
mondja a csízió és akarva, nem 
akarva megvakarom a fülem tövet 
és előveszem sovány, sőt nincstelen 
bu^yellárisomat és számadást készí-
tek róla, hány deka fát tudok be-
szerezni az elkövetkezendő 40 napos 
télre. Nem tréfátok a dekákkal, mert 
csehül állok én is, aminthogy te is 
csehül állsz, ő is, mi is, ti is, ők is. 
Se pénz. se tüzelő! Isten bizony 
sohasem szerettem volna tűzifake-
reskedő lenni, de most szívesen len-
nék, mert ha nem is fűteném piros-
ra a kályhám oldalát, de bizonyo-
san nem faoyna le az orrom mel-
lette. Egyébként feltételezem az idő-
járás irányítójától, hogy csak gu-
nvolódik most velünk, ránk akar 
ijeszteni, de Lídia szemei melegen 
fognak ragyogni, Bálint napján a 
verébanyakönyvvezető megszámlálha-
tatlan házasságot jegyei be a ve-
rebek A. mintájú anyakönyvébe és 
Juliskáink megcsordílják az ereszt, 
Zsuzsikáin,V pedig megszólaltatják a 
pacsirtát. (Iró ur, ha nem következik 
be a jóslata. kapán vágjuk! Szedő) 

(xa) 

Süléinél, 
[ük biz-

llfí, Szij-
psz sza-

idezőség 

Ivás 
Építőipari Mun-

felségének Szen-
i február hó 4 én 
órakor tartja évi 
gyűlését az alábbi. 

ellenőri, könyv-

legválasztása. 
vita. 

^választása. 
¡-hozzájárulás le-

itt felszólalása. 

¡re a szaktársak 
it kéri sz 

Elnökség. 

fehér foxi kutya 
I Illő jutalomba 
ihozza. Kenyeres 

L. 1 4 3 

p és kiraxat pb-
:ni Szabó, Petőfi 

144 
, télikabát sublót 
f, 75x175 5 mrn. 
e eladó. Barihi 
* 132 
i alatt egy köb-
i 133 
új szobabútor el-
csen eladó Kéreg 

134 
számú ház sürgő-

141 
m kalaráb mag 
ínc-utca 120 s?.. 
s tehén és kö \y-
esselényi-uíca 49 

138 
ü féd<»res stráf-
ra való szerszám 
zsefnél Soós-ufca 

139 
I, virágálvány el-
/a, 12—2 kőzött, 
•icidarát veszek, 

ijfestés, szőkítés, 
[aranciával Zsem-
i 25. 1134 
ipát elcserélnék 
i üszőért, lóért 
jadó Árvái Báint [ 1 0 5 

I kvadrát gyü-
I szalma eladó, 
p u. 48. 104 
lapotban lévő 5 
dnmotor eladó, 
györvény-u. I I . 
I éves és egy 
szóborju el-
fa iuhokért el 
Vilmos u. 17 szám. 

t Ua 
P e t ő f i b e n . 

— Eljegyzés. Dr. Ávéd László 
orvos eljegyezte Adamkovics Éva 
kántortanitónőt. (Minden külön ér-
tesítés helyett.) 

— Tavcszi árpára, zabra, étke-
zési babra, express borsóra, viktória 
borsóra, takarmányrépa magra feb-
buár 8-ig előnvős termelési szer-
ződés köthető. Gyermek cipők 47 90 
F-tól, kalucsni 46 70 Ft., gyermek 
lióc izmák 69 90 Ft-tól kaphifók. 
Szánkócsizma 6.50 fo'int. Edény 
áruk. Textil. Szentesi á. f. b. Ter-
melő és Értékesítő Szövetkezel. Je-
gyezzünk üzletrészt l Üzletrész« sek-
nek vásárlási visszatérítés. I. Bartha 
János u. 5 sz. Telefon: 4 

— A febr. 1-i ünnepség ma, va-
sárnap délelőtt 11 órakor le z a 
színházteremben. Minden kereske-
delmi iskolai tanuló d. e. fél 11 
órakor a gimnáziumban jelenjen 
msg, ahonnan testületileg vonulunk 
az ünnepségre. Igazgatós ég 

, Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak é& megtisztelőknek, akik 

felejthetetlen halottunk 

DUDÁS SZ. JÓZSEF 
blrkoaó 

január 29-én végbement temetéésn megjelentek, ravatalára koszo-
rút ós virágot helyeztek, ezúton mondunk fájó szívből jövő hálás 
köszönetet. 

Külön köszönetet mondunk dr Papp Lászlónak, a Birkózó 
Szakosztálynak és a MÁV Birkózó Szakosztálynak a temetésen 
vaó megjelenésükért és a koszorúkért és Szamosközi Lajos temet-
kezési vállalkozónak a temetés szép elrendezéséért. 

a Dudás család. 

Nemzeti Bizottság 
felhívása 

A szeniesi Nemzeti Bizottság ké-
réssé! fordul városunk gazdatársa-
dsimához. hogy izékszárat, vagy 
szalmát ajánljanak fel, mert a szen-
tesi ovodák fűtését csak igy lehet 
biztosítani. Hisszük, hogy Szentes 
gazdatársadalma bizonyságot fo*» 
tenni áldozatkészségéről. 

Nemzeti Bizottság nevében: 
Szőke Ferenc s. k. 

h. elnök. 

SzIM hír 
Felkérjük az összes SzIM tagokat, 

hogy február hó 2-án, vasárnap dél-
előtt fél 11 órakor a Szoc. dem. 
Pírt P töfi-utcai székházáb?n fel-
tétlenül jelenjenek meg, ahonnan 
testületileg a színházterembe me-
gyünk a köztársasági évforduló 
megünneplése végett. 

— Értesítés. Értesítjük a szak-
társakat, hogy a Földmunkás Szak-
szervezet s entesi csoportja egyhetes 
tanfolyamot indit február hó 3-án 
de. 9 órai kezdettel. 

SZENTESI LAP 1947. fefr. 2. 3 

Fonó-bál február 8-án 
a Magyar Csárdában 

Kérjük azokat a szaktársakat, akik 
ezen részt akarnak venni és meg-
akarnak pontosan ismerkedni a 
Szakszervezet irányvonalá al, a Bncs-
kay-ulca 13 s:ámu helyiségben a 
Munkás Otíhonban jelenjenek meg. 
Szeretnénk, ha legalább 30—40 hal-
gató résztvenne ezen az egyhetes 
tanfolyamon. 

— Az olasz-magyar kereskedel-
mi sverz<*dós értelmében a napok-
ban Budapestre érkezett az el&ő va-
gon olasz rizs. 

— Tízhónapi börtönre ifélték a 
szegedi Uj Nemzedék cikkíróját, 
aki féktelenül uszított a szociálde-
mokrácia ellen. 

— Megérkezett a meghívó a 
magyar kormányhoz a békeszerződés 
aláírására. 

— Országos körözést adtak ki 
dr. Rónay Lndre, Bárányos minisz-
ter sógora ellen. 

— K o n y h a k e r t i e k figyel-
mébe. A Szentes Városi Földmű-
ves Szövetkezet kebelébe tömörült 
vagy oda még beiratkozni óhaj ó 
konyhakrrtészeket felkérjük, szíves-
kedjenek természetbeni, pénzbeli és 
export ügyben központi irodánkat 
hétfőn (II. 3 ) okvetlenül felkeresni; 
mindenki magára vessen, ha meg 
nem jelenés miatt a s/ükséges ada-
tok hiányában rövidséget szenvedn?. 

— Sárga hó esett Baján. A 
Meteorológiai Intézet jelenti, hogy 
1947 január 26-án Baján az onnan 
érkezeti jelentés szerint dé?után 2 
és 3 óra között sírgás sz*nfi hó 
esett. A Magyar Meteorológiái Inté-
zet kéri azokat, akik hasonló jelen-
ségeket észleltek, megfigyeléseikel 
levelezőlapon közöljék az intézettel, 
Budapest, II, Kit .ibel Pál-utca 1. 

Kistőke 84. . 
szám alatt 
6 kit. hold f&ld Istállóval 
is kiitta! piQdfi. 
Ára: 11.0C0 forint. 
Ugyancsak ehdó Dózsa 
Oyörgy-u. 108 sz. alatti 

s a r o k h á z 
Át a 21.000 forint. 

Tájékoztatással szolgál 
Péter Ernő ü g y v é d 

Ujitsa meg osztálysorsjegyét idejekorán I 
Fő és befejező húzások már 

február 5-én kezdődnek 
S z e r e n c s é s esetben 

3 0 0 . 0 0 0 forint nyerhető 
Ha még nincsen sorsjegye, rendeljen valamelyik föárusitónál. Vé-
tclsorsjegy árak: Egész 120, fél 60, negyed 30. nyolcad J M - « - ' 

— Hegyközség értesiti tagjait, 
hogy Sh U téli olajos permetező 
ínyagra literenként 3 80 forintért, 
kén porra kg ként forint 3 50 ért, va-
lamint az összes védekező anyagok-
ra előjegyzést elfogad. Elnökség. 

Lutz zománcok, 
l a k k o k elismert legjobb minőség 

L U T Z Z O E É S T Á R S A 
LAKK B FESTtKGYlfl HT BUDAPEST 

ir<.6»*Asr-t i nu.ro*' tvtí 121-02«. MAKI M0A u»-m 

A számlailleték 
lerovása 

A számlailletékre vonatkozó leg-
újabb szabályok ismertetése, kis fűzd 
alakjában megjelent. Összeállította; 
Vukovich Lajos állampénztárt főtiszt. 

Az összeállítás célja az. hogy az 
iparosok és kereskedők számára ál 
•alános tájékoztatást nyújtson az Ökd 
leginkább érdeklő és üzleti életük-
ben leggyakrabban előforduló illeté-
kekről. 

Különös fontossággal bir a szim-
lailletékre vonatkozó összes tudni-
valók szabatos ismertetése és az 
összeállításban szereplő kettős ille-
téktáblázat. . 

A szerző elérte célját, mert a lós 
füzet könnyen és fáradtság nélkttí 
nvuit felvilágosítást minden érdek-
lődőnek, amellett a között illeték-
táblázatra minduntalan szüksége van 
mind a kereskedőnek, mind az ipa-
romnak, ezért hasznos és értékes ez 
a kis füzet. Kapható a szerzőnél, ae 
állami adóhivatalban. 

Mély fáidalommal tudatjuk 
hogy 

Virág Esztike 
24 éves korában bosszú, 
súlyos szenvedés után el-
hunyt. 

Temetése hétfőn dé'után 
3 órakor lesz a ref. kőzép-
temető halottasházától a Sze-
rler temetőbe. 

Gyászoló család, 
Latfás Nagyörvény-utca 85 szim. 

Ország - Világ 
Egymillió font értékű bérmunkái 

kapunk Angliától. 

Megalakult ai országos 48 as if-
júsági bizottság. 
i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

M e g h í v ó 

A szentesi H u s i p a r o s o k ' 

vacsorás bél ja 

február S - á n 
az Ipartestületnél. 

Zenét Gábor Pista 9 tagu 
zenekara szolgáltatja. 

Rendezőség 

A kenyérgyárban 
1 kg. vámlisztért 
1 "30 kg. e l s ő r e n d ű kenyeret kap. 

A munkad í j és sütés k i logrammonként M »»«ér* 



A Szociáldemokrata Párt tagjai február 2-án 10 órakor 
a Petőfi-utcai pártszékháznál gyülekeznek 

Párthlrak 
A Szociáldemokrata Párt szentesi 

«tervezetének fóbizalmiai és utca 
tiialmiai a pártszékházban (Petőfi-u. 
14.) február 2 án, vasárnap délután 
S órakor értekezletet tarának. A 

kőtelező. 

Szociáldemokrata Párt Rendező 
Oárda tagjai február 2 án, vasárnap 
i e. 9 órára a pártszékházban 
feltétlen jelenjenek meg. 

Hétfőn este fél 7 órakor Végre-
hajtó Bizottsági Ölés. 

A Szociáldemokrata Párt Női Cso-
portja f. hó 4-én, kedden este 6 
órai kezdettel párfestet tart. Előadó: 
Insperger Mihályné. > 

F. hó 7-én, pénteken este 6 óra 
kor a Barátság moziban beszámoló 
az országos pár (gyűlésről. Előadó : 
Pintér Győző. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezete az alábbi helyeken és 
időben tart üzemi párlesteket: 

4-én. kedden d. u. 5 órakor Pe-
tőfi-u. 14. Városi és megyei alkal-
mazottak. 

6-án, csütörtökön este 7 órakor a 
közkórháznál: Előadó: Papp Lajos. 

8-án, szombaton d. u. 1 órakor 
az OTI-nál. Előadó: dr. MijóJános. 

9-én, vasárnap d. e. 11 órakor a 
pártszékháznál a Zsoldos Rt. üzemi 
«unkásai és ttsztviselöi. Előadó: 
Farraasi Imre. 

Szerdán este 6 órakor a párt-
székházban vitaest. Rendező: Varad* 
Antal. 

SzIM-nél pártest. Előadó: Asztalos 
Dezső. 

Hirdetmény* < 
Közhírré teszem, hogy a keres-

kedelem és szövetkezetügyi minisz-
ter, a belügy és a földmivelésügyi 
miniszterrel egyetértve a kizárólagos 
bortermelői kimérések záróráját, il-
letve nyilvántartási idejét az ország 
egész területén reggel 8 órától este 
7 óráig, szombaton 8 óráig állapí-
totta meg. 

Január 1, február 1, március 
április 4, május -1, november I, ka-
rácsony mindkét napján, valamint 
kusvét és pünkösd második nap-
fán egész napon át, más Gergely 
naptár szerinti ünnepnapokon, to-
vábbá nagypénteken és október 6-án 
déli 12 órától zárva kell tartani. 
121 Polgármester. 

Hirdetmény 
Értesítjük az érdekelteket, hogy a 

háztartási alkalmazottak illetmény-
adóját a m. pénzügyminiszter 1947. 
évi Január hó 1-i hatállyal átalány-
összegben állapította meg olyképpen 
bogy a munkaadó minden bentlakó 
háztartási alkalmazot ja után hvai 6 
forint és minden bejáró háztartási 
alkalmazottja után havi 5 forint il-
letményadót tartozik fizetni. 

A havi átalány minden hó 1-én 
esedékes és ugyancsak a hónapnak 
15. napjáig pótlékmentesen fizet-
hető. 

Felhívjuk a munkaadókat, hogy 
alkalmazottjaik után az illetmény-
adót a megszabott időben pontosan 
fizessék, mert ellendő esetben el-
lenük a legszigorúbb eljárás lesz 
folyamatba téve. 

Polgármester. 

HAHBYft a termelökéi 
O k o s g a z d a saját s z e r v e a l j á n értékesíti 

Hangya Ssftvetkeset értékesíti Telepe és Hfitíhása 
Szerite*. Sopron-u- 3. Telefon s 9 . . *z. 

Hangya SsöveUeset OyüjtdUlepe 
Orosháza, Ba5nok-u. 2. Telefon 172 sz. 

ÁTVESZ LEGJOBB ÁRBAN 

Piacokon minket keressen! 

baromfit, tojást, lőtt vadat. 
Vadaszatokhoz töltényt adunk I 

Hirdetmény 
A Népjóléti Miniszter Ur 145.481/ 

1946 IV. 2 számú rendelete értel-
mében értesítem a hazatérő hadifog-
lyokat, hogy hat hónapon át ingye-
nes gyógykezelésre és gyógyelláiásra 
van igényük, ha ezt a hazatéréstől 
számított 3 hónapon belül kérik. 

A hazatért beteg* hadifogoly iga-
zolványaival jelentkezzék orvosi ke-
zelés végett, vagy a kórházba való 
b utalás végett a város kerületi or-
vosánál, vagy a hadigondozó bizott-
ság orvosszakértőjénél. 

Polgármester. 

Hirdetmény. 
Felhívom az ö szcs trakíortulaj-

donosol<at, hogy üzemanyag könyvük-
kel elszámolás végeit 1947. február 
hó 10 ig feltétlenül jelenjenek meg 
a vármegyei gazdasági felügyelőség 
hivatalos helyiségében, ahol kötele-
sek elszámolni az összes általuk «1t-
vett üzemanyag jegyekről, valamint 
az üzemanyag jegy felhasználásáról. 
Az elszámoláshoz az ü/cm<nyag-
kftnyvön kivüi a traktorok tulajdon-
jogát igazoló bejelentési lapot is 
vigyék magukkal. 

Polgármester. 

Jó szórakozás Hosvar-csúrda 
Hirdetmény 

Az 1946/47 évi beszolgáitatási kö-
telesség teljesítésének 1947. évi 
február hó 1 napjával kezdődő el-
számolásával kapcsolatban a követ-
kezőket teszem közhírré: 

A bcszolgáItatási kötelesség tel-
jesítésének 1947 évi február hó 1 
napjával kezdődő lezárása nem je-
lenti azt, hogy az 1947. évi január 
31 napja után a beszolgáitatási kö-
telesség teljesítésére beszolgáltatni 
már nem lehet. Egyrészt azok a 
gazdálkodók, akik beszolgáitatási 
kötelességüknek eleget tettek, az 
1947. évi január hó 31 napjától az 
1947. évi julius hó 1 napjaig — 
nagyobb arányú jutalom biztosítása 
érdekében —, további beszolgálta-
tásokat teljesíthetnek, másrészt a 
beszolgáitatási kötelességgel hátra-
lékos gazdálkodó a reá bírságként 
kivetett Ö6szeg megfizetésének ha-
táridejéig a hátralékát terménybe-
szolgáltatással kiegyenlítheti és en-
nek alapján a bírság elengedését 
kérheti. 

Azon gazdálkodó, aki gabona, 
burgonya és olajosm*g beszolgáita-
tási kötelességét mindhárom cso 
portban egyaránt teljesítette, juta-
lomra tarthat igényt. A gazdálkodó-
nak a jutalom kifizetését a beszol-
gáltatás osztályon szóban vagy Írás-
ban kérnie kell. Kérelmet az 1947. 
évi február hó 1 napjától julius 1 
napjáig kell előterjeszteni A gaz-
dálkodónak a kérelemhez csatolnia 
kell az illetékes adóhatóság igazo-
lását arról, hogy az 1946. évi föld-
adójával nincs hátralékban, továbbá 
azt a nyilatkozatát, hogy van-e más 
község (város) területén 1 kat. hol-
dat meghaladó szántóterülete. A ju-
talom szempontjából ctak a gabo-

nát, burgonyát, szárazhüvelycst. ku-
koricát es ohjosmagot lehet számí-
tásba venni. Ehhez képest, ha a 
gazdálkodónak jutalomra igénye van 
az általa beszolgáltatott hízott ser-
tés. zsir, fűszerpaprika, vöröshagyma, 
fokhagyma, káposzta és évelő ta-
karmánynövény beszolgáltatásáért 
jutalmat fizetni nem lehet. Ezért, ha 
a gazdálkodó ilyen te» ményeket szol-
gáltatott be, ezek az elszámolás so-
rán nem teljebitésként, hanem be-
számításként lesznek figyelembe 
véve. , 

Az 1947. évi február hó 1 és 20 
napja közötti elszámoltatás során a 
beszolgáitatási osztály, mint nyilván-
tartó hatóság, nyilatkozatra szólítja 
fel a gazdálkodókat a hátralék te-
kintetében. A gazdálkodó beszolgái-
tatási hátralékát a beszolgáitatási 
nyilvántartó hatóság február hó 20 
és 28 napja között hivatalból álla-
pítja meg, s a teljesítéssel hátralé-
kos gazdálkodókat kimutatásban fog-
lalja. Ezen kimutatást azután 1947. 
évi február hó 28 napjától közszem-
lére teszi. A gazdalkodó a közszem-
lére tett kimutatás adatai ellen a 
beszolgáitatási osztályon fdszóla hat 
s hí a felszóhiásót elutasítják, a 
határozat elten fellebbezéssel elhet 
a közellátási felügyelőséghez. Men-
tesül a bírságolás alól a/, a gazdál-
kodó, aki gahonabeszolgáltatási kö-
telességének 90 százalékban, bur-
gonyabeszoigáltatási kötelességének 
80 százalékában és olajosmagbe-
8zolgáltatási kötelességének 70 szá-
zalékban eleget tett. 

Azok a gazdálkodók, akik az 
1945/46 évi kukoricabcszolgáltatási 
kötelesség nem teljesitése n iatt ki-
szabott kártérítést még mindig nem 
fizették meg és azzal a kedvezmény-

nyel sem éltek, hogy a kártérítés 
nem fizetése helyett árpát szolgál-
tattak volna be, az elszámoltatás 
során annyival emelt burgonyabe-
szolgáltatási kötelességgel lesznek 
megterhelve, ahány kg-ot az elmu-
lasztott kukoricabeszolgáltatás meny-
nyi ségének két és félszeres szorzata 
kitesz. Az a gazdálkodó aki a bur-
gonyabeszolgaitatásnak teljes mér-
tékben eleget tett, a beszolgáltatni 
elmulasztott kukoricamennyiségnek 
felével, illetve annak szorzatával 
lesz csak megterhelve. 

Ha az 5 kat. holdnál nem na-
gyobb szántóterülettel rendelkező 
gazdálkodó földadójára természetbeni 
beszolgáltatást nem teljesített, ha-
nem azt teljes egészben pénzben fi 
zette ki 1947. évi január hó 31 
napjáig, akkor ezen gazdálkodók-
nál az egész gahonabeszolgáltatási 
kötelesség elengedettmrk lesz te-
kintve 

Ha a gazdálkodónak több köz-
ség (város) határában van szántóte-
rülete és ennek folytán beszolgáita-
tási kötelessége több nyilvántartó 
hatóságnál van kezelve és egyik 
helyen többlete, másik heiyen hi-
ánya mutatkozik a teljesítésbe, kér-
heti, hogy a többletként mutatkozó 
teljesítést a másik nyilvántartó ha-
tóságnál fennálló beszolgáitatási hát-
ralékának csökkentesére fordíthassa. 

Mint már közhírré tettem az el-
számoltatások február hó 1 és 20 
n^pja között lesznek a közellátási 
h.vatal beszolgáitatási osztályán, ami-
kor is minden beszolgáltatásra kö-
telezett gazdálkodó beszolgáitatási 
lapjavai és a beszolgáltatásra vo-
natkozó összes iratokkal (vételi je-
gyek. átvételi igazolások, termelési 
szerződések s»b.) köteles megjelenni 
és elszámolást megejteni. 

Az elszámoltatással egy időben kez-
dődi*; meg a jóvátételre és a Vörös 
Hadsereg ellátására igénybevett jó-
szágok és terminyek után járó bu-
zakötvények, valamint a jóvátételi 
teljesítők részé«e a Vörös Hadsereg 
által adományozott só és gyufa 
szétosztása is. 

Ezzel kapcsolatosan felhívom mind-
azokat, akik a Vörös Hadsereg el-
látására vagy jóvátételre jószágot, 
szalmát, szénát szolgáltattak be, de 
annak árat még nem kapták meg, 
hogy a fenti idő alatt buzakötve-
nyeiket, az átadott jószág vagy ter-
mény vétth jegyének, mázs tárcá-
jának vagy átvételi igazolásának le-
adása mellett vegyék át. A só és 
gyufa juttatás ingyenes, azonban 
szállítási költség címén a só kg ja 
után 24 fillér, a gyufa doboza után 
2 fillér fizetendő. 
110 Polgármester. 

Hirdetmény 
Közhíré teszem, hogy a közmunka 

váltság február hóra 1 napszámbér-
rnérték 2 40 f rint. 

A közmuimaváltságot minden hó 
1-től 5 ig lehei pótlékmentesen meg-
fiz* tni. 

Fizetni lehet előre 6 hónapnál 
nem hosszabb időre 

Számfejtéshez a közmunkaigazol-
ványát mindenki hozza magával 

Polgármester. 

Hasznait, jóailapo ban levő mély 
gyermekkocsi eladó Keresztes u. ¡0. 
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