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Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. az. 

Egy esztendő végén 
visszanézünk az elmúlt 12 hónapra. 
Hétfőn lesz egy esztendeje, hogy a 
Szentesi Lap újból megindult, hogy 
folytassa harcos életét a szociál-
demokrácia zászlója alatt az eszme 
diadaláért. Egy esztendő még az 
ember életében is csekély idő, de 
ez az esztendő amelyik mögöttünk 
van, évtizedeknek a küzdelmet, fá-
radalmát, szenvedését, nyomorúsá-
gát és nagy reménységeit sűrítette 
magába. Az 1946 esztendő nemcsak 
az egyes emberek, nemcsak ennek 
a városnak, neme ak a magyar; ép-
nek, de az egész világ minden né-
peinek éleiében is sorsdőnlő jelen-
tős gfi volt. A világháború, amely 
moít zajiott le, úgyszólván mindent 
elpusztított az egcs^ világon, romok 
sorakoztak romok mellé, amelyeken 
ki kellett sarjadni az uj életnek, mert 
a mult romjai eltemették a ré^i éle-
tet tökéletesen: az ami volt, nem 
lehet többé. 

Amikor egy esztendővel ezelőtt 
újból megindult a Szentesi Lap, azt 
mondhatjuk, homályban tapogatóz-
tunk, csak vagyaink voltak, csak 
reményeket tápláltunk és küzdelemre 
készültünk fel. Ami vágyaink s a mi 
reményeink abb:n egyesüllek, hogy 
a rendíthetetlen és kitartó munka, 
hűség elveinkhez, ragaszkodásunk 
az örök programhoz, eivisz ben-
nünket arra az útra, amely elvezet 
a rni célunkhoz, a szociálisla Ma-
gyarországhoz. EÍ az újság, ame-
lyik talán a legrégibb lapja az egész 
országnak é : amely megindulása 
első percében ezelőtt 77 esztendővel 
is egyetlen programot ismert: min-
dent a népért, mindent a közért, 
harc az erőszak ellen, harc az ön-
kény ellen, fáradhatatlan munka a 
tudásért, a kuliutáért, mert a tudás 
és a kultu a együttesen emeli ki az 
emberiséget lesüllyedt voltából és 
teremti meg az alapját a jólétnek. 
Ez a nagyon régi programja a Szen-
tesi Lapnak mai programja is. Töb- ; 
bet ma sem tehetünk és nagyobb 
célokért ma sem harcolhatunk, mert 
hiszen ebben a programban, ennek 
a programnak tökeletes megvalósu- j 
lásaban benne van a szocialista esz-
mék diadala. 

Egy esztendő óta hirdetjük esz- j 
méinket, harcoltunk a közjóért, a 
kisemberek életi ivójának emelésé-
ért és harc 'ltunk ennek a városnak i 
fejődéséért is Mert a nagy cél, a 
szocialista eszme megvalósi-ása mel- | 
leit ennek az uiságnak ezért a vá- j 
rosért is küzdenie, harcolnia kell, | 
mert hiszen váro>unk boldogulása a ; 

város lakosságának i boldogulását i 
is jelenti. Ha nem uirjuk fejleszteni j 
ezt a varost, ha ebben a városban \ 
a gazdasági élet lerongyolódik, ha j 
a kuhurát nem tudjuk tovább fej-
leszteni, ez a város meghdlt, mert 
koldussá válik a népe és a koldus-
sággal, a nyomorral együtt 8?okott 
járni a kul ura pusztulása is. Nem 
állu k ezen az évfordulón elő mell-
veregető dicsekedéssel. Nem illik 
hozzánk. Komolytalan volna. A szo-

, ciaiista ember tudja a maga köte-
\ lességét, rendíthetetlen kitartással 
i dolgozik eszméinek megvalósitásá 
! ért, teljesíti a kötelességét és a kö-
| telességteljesitésben megvan a maga 
| nyugodalma, megvan a maga ön-
I becsülése és ez minden hívságos 
i dicsekedés, minden semmitérö di-
• cséretrél sokkal többet jelent. Az 
; önbecsülés ad erőt az errbernek 
• munkája végzésére, kötelessége tel-

jesrésére. Nem szocialista az, aki 
nem tudja értékelni a maga mun-
káját és nem szociálisla az, aki di-
cséreteket vár. Nem, minket ne di-
csérjenek, a néma dicséretet és el-

; ismerést megadja nekünk a végzett 

munka eredménye. És ez nem büsz-
kévé tesz bennünket, de meghatvá 
nyozza erőinket, hogy még nagyobb 
köteler.ségtudással és n ég nagyobb 
ki artássp.i dolgozunk a végső cél-
ért s mai öregek elhullunk, lépje-
nek nyomdokunkba az ifjak, akik 
mellettünk tanulták meg a köteles 
ségiudást és a harcot a jövendőre. 

Egy esztendő végén, amikor visz 
szatekintünk, ugy érezzük, megtet-
tük a magunk kötelességét, végzett 
munkánknak vannak eredményei és 
önmagunkban érezzük azt, hogy az 
a párt, amelynek orgánuma vagyunk, 
megbecsül bennünket, figyelmez a 
szavunkra. Ennél többel nem kí-

vánhatunk és amikor most mind-
ezeket elmondjuk, nem Ígérünk mást, 
csak annyit, tovább is harcosai ma-
radunk az eszmének, rendíthetetlen 
küzdői annak a nagy háborúnak, 
ameíy ki tudja mtkor kezdődött meg 
a kisemberek jólétéért és amely ki 
tudia mikor fogja elérni a végét, de 
tántoríthatatlanok leszünk és példát 
mutatunk, serkentjük azt, aki ellan-
kadt, ostorozzuk az árulót és szem-
benézünk a múlttal, amely a reak-
ció orcájában acsarkodik velünk 
szemben : a mult meghalt, nincsen 
feltámadás, él a jövendő és diadal-
maskodik az eszme! 

Sima László 

Az összeesküvők 
belügyminiszterjelöltje volt 

Kovács Béla 
Nem keltett nagy meglepetést a 

j tegnap.közölt bilügyminiszteri je-
lentés mert tudluk, hogy Kovács 
Béla betegszabadsága következmé-
nye a bizalmas nyomozásnak, ame-
lyet az államvédelmi osztály indi-

; tott a Kisgazdapárt főtitkára «gyé-
ben. Már Vértessi Károly szökésé-
vel kapcsolatban felmerült Kovács 
Béla neve. 

A nyomozás adatai szerint 
i Saláta Kálmán Kovács Béla 
; tudtával és hozzájárulásával 

végezte összeesküvő tevé-
kenységét és vállalta az ösz-
szeesküvés egyik csoportjá-

nak vezetését. 
Leveleket irt külföldön tevékeny-

kedő, ellenforradalmi csoportokhoz. 
( Tudta azt is, hogy Jaczkó Pál 

megkezdte az országban a fegyve-
, res szervezkedést. 

A nyomozás megállapította, 
hogy Kovács Béla helyeselte 
azt a tervet, amely szerint 
a parasztnapokon kell a 

puccsot kirobbantani. 
Tudfa azt is, hogy a nyugatos 

t'sztek fegyverraktárakat akarnak 
felállítani, hogy azután a középüle-
teket, a rádiót és a minisztériumo-
kat elfoglalják. 

A nyomozás kiderítette, hogy 
Saláta Kálmán még ma is 
Budapesten bujkál és buj-
kálásában a legutolsó idő-
kig Kovács Béla segítette. 
A népügyészség már megkapta a 

a Kovács Bélára vonatkozó iratokat 
és ma küldi át a képviselőház men-
telmi bizottságához. A népfőügyész-
ség azt is kéri, hogy járuljon hozzá 
a mentelmi bizottság Kovács Béla 
házi őrizetbevételéhez 

***************** 
Belpolitikai helyzetkép 

A nemzetgyűlés folytatta költség-
vetési törvényjavaslat vitáját. Pén-
teken Révai Józ ef (MKP) szólalt 
fel. A mi véleményünk szerint — 
mondotta az összeesküvésről szólva 
— a Kisgazdapárt demokratikus 
elemeinek le kellene vonni a kö 
veike/tetéseket. Szorosabbra kell 
fűzni a szövetségi kapcsolatokat a 
munkásosztállyal. A szabadságpárt-
nak az a törekvése, hogy megaka-
dályozza a demokratikus paraszt-
ságnak a válságból való kikerülését. 
Kovács Béla felelőssége több egy-
szerű politikai felelősségnél. A mun-
kásság el van szánva arra: nem tűri, 
hogy ilyen összeesküvések megis-
métlődjenek Károlyi Mihály is fel-
szólalt. A köztársaság léte, vagy 
nem léte füpg a«tól, hogy ezt a 
kérdést elintézzük — mondotta. — 

A Kisgazdapártnak el kell simítani 
a falu és a város ellentétét. 

Hétfőn ül össze a Szociáldemok-
rata Párt uj vezetősége, amely meg-
váasztja az uj főtitkárát és a hét-
tagú politikai bizottságot. A Kis-
gazdapárt politikai bizottsága ezzel 
szemben most fog dönteni arról, 
milyen álláspontot foglaljon el ak-
kor, ha a mentelmi bizottságtól Ko-
vács Béla kiadatását kérik. 

A Független Kisgazdapárt paraszt-
képviselői kiáltványt bocsájtottak ki. 
Ismeretes, hogy a munkáspártok tö-
rekvése arra irányult, hogy az ösz-
szeesküvő uri betyárok jármából 
kiszabadítsa a Kisgazdapártban he-
lyetfoglaló becsületesen gondolkozó 
parasztképviselőket, s ezzel megaka-
dályozza, hogy Nagyatádi útjára ve-
zessék újból a parasztságot. Ugy-

látszik, hogy a Kisgazdapárt jelen-
legi veze őségének egyelőre sikerült 
továbbszoritani a hurkot ezek kö-
rül a jószándéku, de szűklátókörű 
emberek körül. A deklaráció kité-
telei legalább i3 ezt bizonyítják. 

Takács Ferenc 

az árvízveszélyről 
Takács Ferenc elvtárs, árvízvédel-

mi kormánybiztos, csütörtökön a 
sajtó képviselői előtt kijelentene, 
hogy egyelőre nincsen árvízveszély, 
de fel kell rá készülnünk. Robban-
tani kell a jégtorlaszokat, esetleg 
légi bombázásra is szükség lesz. 
S/ovjet részről kilátásba helyezték, 
hogy nagy veszély esetén a szovjet 
hadsereg robbantóosztagai is segít-
ségünkre lesznek. A szivattyúk mű-
ködéséhez 780 vagon szénre van 
szükség, amiből 380 at márkiutallak. 

Fatolvaiokat 
fogott a rendőrség 
A rendőrség tegnap elfogta To-

ronyi János, Nagynyomás 9, Szántó 
Imre Temető- u. 26 és Gyarmati 
János Ürge-sor 15/a. sz. alatti la-
kosokat, akik kihallgatásuk során 
beismerték, hogy a kövesutak men-
tén lévő eperfákból többet kivágtak. 
A redörség a fát lefoglalta és átadta 
a városnak. A fatolvájok ügyében a 
szentesi járásbíróság fog Ítélkezni. 

Garázdálkodók 
a Bartha János utcában 

A tegnapra virradó éjtszakán új-
ból megjelentek a szentesi éjtszaka 
garázdálkodói ezúttal a Bartha 
János utca volt „működésük* szín-
helye. Több kerítést betörtek, drót-
sövényeket tönkretettek, a kerítések 
deszkáit pedig kitördelték. Újból 
felhívjuk erre a rendőrség figyelmét, 
azzal, hogy lassanként már kezd 
idegeinkre menni ez a dolog. 
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Tudnivalók 
a honvédbevonulás kedvezményei, 

szolgálathalasztást és mentesítési 
kérelmek végső határidejének meg-
állapítása tárgyában kiadott rende-
letéről. 

Az eddigi behivások során ta-
paszt alható volt, hogy a behívásra 
kerülő 1924 évfolyambeli besoro-
zottak közül az arra igényjogosul-
tak kedvezmény, szolgálathalasztás 
vagy mentesítés iránti kérelmüket 
nem behívásuk előtt terjesztették 
elő, hanem az cisőizben csak a 
behívásuk alkalmával, sok esetben 
pedig már csupán az alakulathoz 
vaió bevonulásuk után történt meg. 
Ez a behivások körül zavaroka 
idézett elő és nagyon megnehezí-
tette az alakulatok rendszeresített 
létszámon való tartását. 

Ezért az illetékes hatóságok és 
parancsnokságok utasítást kaptak, 
hogy február hó 20 napja után 
1924 évfolyambeli besorozottak 
ügyében előterjesztendő ilyen irányú 
kérelmeket érdemi elbírálás nélkül 
uiasilsák vissza. Legkésőbb február 
hó 20 napjáig, tehát minden eddigi 
besorozott 1924 évfolyambeli, ill. 
jogosult hozzátartozója, alkalmazója, 
munkaadója érvényesítse esetleges 
kedvryményi, szolgálathalasztási vagy 
mentesítési igényét mert feb-
ruár hó 20 után az ilyen irányú 
kérelmek nem vétetnek érdemi tár 
gyalás alá. 

Megválasztották 
a VAOSz 

új vezetőségét 
Teg iap délelőtt 10 órakor tartotta 

a városi és vármegyei alkalmazottak 
szakszervezete 1947. évi tisztújító 
közgyűlését, amelyen a tisztviselők 
teljes számban képviseltették magu-
kat. 

A nagy érdeklődéssel kísért vá-
lasztás a következő eredményekkei 
végződött: 

Elnök: Solti Imre (szocdem.), al-
elnök: HargiUay Andor (szocdem.), 
titkár: dr. Vdrga Béla (szocdem.) 
Jegyző. Ramesdorfer Emília (MKP), 
pénztáros: Kocsis Ferenc (szocdem), 
ellenőr: Koncz László (MKP) és 
Török János (szocdem). 

Választmányi tagok: dr. Kunszeri 
Béla (Nemzeti Parasztpárt), Kádár 
István, Halász Sz Pál, Padár László, 
Vámos István, Vass István, Dudás 
Lajos. Pintér Mária (valamennyi 
szociáldemokrata), Molnár Imre 
(MKP), Marsi Imre (MKP), Török 
János (MKP), Böszörményi István 
(szocdem.). 

A választá' Dkban a Kommunista 
Párt nem vett részt. 

Színház 
Hétfőn ketten egy jeggyel. Közkí-

vánatra: Csárdás. 

Hirdetmény. 
A Kereskedelmi Alkalmazottak 

Szakszervezete f. hó 9 én, vasárnap 
d. e. 10 órakor a szakszervezeti 
székházban tagértekezletet tartanak. 
A tagok pontos megjelenését kéri a 

Vezetőség. 

A Szociáldemokrata Párt 
gazdasági terve 

Magyarországot a háború és a 
fasziszta rendszer gazdaságilag is 
teljesen tönkretette. Az összeomlás 
után a demokratikus pártok vették 
át az ország sorsának intézését. 
Ezek között a pártok közölt törté-
nelmi gyökere a Szociáldemokrata 
Pártnak van, tömegei a demokrácia 
legrégibb harcosai, felelőssége tehát 
a legrégibb, tehát a legnagyobb. 
Ez a felelősség ösztönözte pártunkat 
arra, hogy tervet dolgozzon ki az 
ország gazdasági fölemelkedésére. 

Két terv 
A tervnek két része van: Az első 

a háború okozta pusztítások hely-
reállítására vonatkozó hároméves 
felépitési program, amelynek végre-
hajtása után Magyarország túljut az 
1938. évi gazdasági szinten, de 
nemcsak túljut rajta, hanem bizo-
nyos olyan szerkezeti változások 
alapjait rakja le, amelyek azután le-
hetővé teszik, hogy á terv második 
szakaszában előirányzott nagy gaz-
dasági fejlődés alapjait készen áll-
janak. 

A terv második szakasza már 
hosszabb (15 éves) időtartamot ölel 
fel. Ebben már nem a háborús 
rombolások helreállítása a cél, ha-
nem a gazdasági életnek Olyan 
rendszerbe fogása, amely a dolgozó 
nép számára kb. 15 év alatt az idei 
életszint többszörösét kívánja bizto-

sítani. E korszak végén Magyaror-
szág proletariátusa, szabad értel-
misége. dolgozó kisiparosai és ke-
reskedői olyan életszintre tesznek 
szert, amely egyenlő a leghaladot-
tabb nyugati államok hasonló osz-
tályainak akkorra kialakuló élet-
szintjével. 

három alapgondolat 

A tervnek három alapgondolata 
van: 1.) A mezőgazdaság átállítása. 
2.) Az ipari termelés legnagyobb 
mértékű kifejlesztése. 3.) A nemzet-
közi együttműködés. 

A hároméves terv vezérgondiata 
a következő: A meglevő adottságok-
ból kiindulva az elkövetkezendő 3 
$v alatt úgy kell fejlesztenünk első-
sorban kulcsiparunkal, hogy ez egy-
felől a könnyű ipar gyors növelésére 
szükéges alapot biztosítsa másfelől 
a mezőgazdaság átállításához nélkü-
lözhetetlen termékeket rendelkezésre 
bocsájtsa. A számvetések kiinduló 
pontja mindenütt az ország nemzeti 
jövedelme és a megtakarítások nyo-
mán keletkező beruházás. Akadnak 
azonban a tervben olyan részek is 
amelyeknél külföldi kölcsönre van 
szükség, de h ingsúlyozzuk, hogy a 
külföldi kölcsön nem alapja, csupán 
k egészítő része hároméves gazda-
sági tervünknek. 

(Folytatjuk.) 

Pincérek báiia 
február 13-án a „Petőfiben" 

Engedély nélkül akartak szállítani 
A szentesi rendőrség gazdasági 

csoportjához tartozó egyik nyomozó 
tegnapelőtt feltartóztatott egy autót, 
amelyen Reményi Sándor és Szabó 
Jenő pesti lakosok ültek. « rendőr 
a vizsgálat során az autó alsó ré-
szének egyik bedeszkázott felében 
86 kg. lisztet talált, amelyett neve-
zettek engedély nélkül akartak 

Budapestre szállítani. A két pesti 
100 forinttal akarta megvesztegetni 
a rendőrt, aki azonban bekísérte 
őket. A megvesztegetés tárgyát ké-
pező 100 forintot bűnjelként lefog-
lalták, a 86 kg. lisztet átadták a 
Földműves Szö/etkezemek, Reményi 
Sándor és Szabó Jenő ellen pedig 
megindították az eljárást. 

Tájékoztató a Szentes és Uidéke 
Gazdasági Kisvasút Szövetkezetről 

Mi volt a kisvasét létesítésének a* oka? 
A földbirtokreformtörvény követ-

keztében 5 uradalmat felosztottak és 
pedig gr. Berthold Lipótné árpád-
halmi, gr. Károlyi Viktor na^ymá-
gocsi, br. Weiss Manfréd örökösök 
derekegyházi, gr. Károlyi Imre 
felgyői, őrgróf Pallavichini Alfonz 
Károly sövényházi uradalmát. Ezen 
uradalmak gazdasági kisvasuttai van-
nak ellátva. Az uj gazdák érdekeit 
a kisvasút eddigi összeállításában 
egyáltalán nem szolgálja, ennek oka 
az, hogy a kisvasút használhatat-
lanná vált ezen a helyen és csak 
pusztulásnak van kitéve. Ezen te-
rületek várostól, nagyobb községtől 
vagy MÁV vasúttól távol esnek, 
ami által életképtelenné is váltak. 
Életképessé csak ugy tehessük ezen 
hatalma* területeket, összesen több 
mint 100.000 holdat, ha nagyobb 
vonallal, községgel, vagy várossal 
összekapcsoljuk és nekik szállító-

eszközt bocsájtunk rendelkezésre. 
Ene pedig legalkalmasabb a gaz-
dasági kisvasút. 

2. Megoldható-e a gazda-
sági kisvasút létesítése ? 
Ugy, hogy sürün lakott te-
rületek, majorok, melyet 
eddig egymással kisvasút 
köt össze, továbbra is ösz-
szt köttetésben maradjanak? 

Megoldható, mert a mai gazda-
sági rendszer következtében a ma-
jorok területén földszélekre kifutó, 
használaton különvált ágak és rész-
letek felszedésével, áttelepítésével a 
városhoz való összeköttetés anyag-
szükségletét fedezni tudjuk. 

3. A kisvasút hálózata med-
dig t e r j e d ? 

A központja Szentes és Csongrád 
városa. Szentesi oldalon összeköt-

CJUfí nem szedetjük ciceróból a 
C / f l l a iQp0tt mert annak el-

lenére, hogy az összeesküvés mahol-
nap már az egész Kisgazda Pártot 
behálózza nem merünk róla írni, 
amint ezt a Szentesi Újság teszi. 
Nem cikkezünk a hólabdáról akkor 
amidőn kiderül, hogy a Kisgazda 
Párt főtitkára az összeesküvés egyik 
főrészese volt, hanem megírjuk a 
véleményünket és hírt adunk mind-
arról, amiről hozzánk hír érkezik, 
így megírtuk, hogy névtelen levél 
érkezett szerkesztőségünkbe, ami azt 
tárja elő, hogy Czeiger Zsigmond 
és Szemenyei Tivadar inzultusba 
keveredlek egyik rendőrrel. Nem ir-
tuk, hogy ez igaz, csak megemlí-
tettük a szerkesztőségünkbe érkezett 
levél tartalmái. Hogy Szemenyei 
Tivadar szokott hangján, Ízléstelenül 
válaszol erre a híradásra, ez ben-
nünket nem érdekel, megírtuk már, 
hogy akinek vaj van a fején ne 
menjen a napra, még ha 10 fokos 
hideg van is, s most még azt tesz-
szük hozzá, hogy mi Szemenyei 
Tivadart nem tartjuk újságírónak 
ezért nem is polemizálunk vele. 

tetést kap a következő fővonalakon 
keresztül az alábbi községek és tá-
vollevő határrészek. 

I. F ő v o n a l : Szentes—Derekegy-
háza, Nagymágocs. Árpádhalom, Gá-
doros, Szegvár. 

U. Fővonal : Szentes, Szentlászló, 
Mucsiiiát, Eperjes határrészek, Kis-
királyság és Gádoros községek. 

III. Fővonal : Szentes, Magyar-
tés, Szelevény, Csépa, Tiszasas, 
Tiszaug, Tiszakürt, Tiszainokar. 

IV. Fővonal : Csongrád központ-
tal összekötve Alpár, Csongrád, 
Csanytelek, Baks, Sövényháza, AlgyŐ. 

V. Fővonal : Pál monostora, Tö-
mörkény, Csanytelek, Szentes. O l -
dalágakkal összeköttetést kap még 
Kistelek, Mindszent, Sándorfalva. 

4. Mi a kisvasút c é l j a ? 
Személy- és teherszállítás tanyá-

ról, gazdasági területekről, faluról 
községekbe, városokba, MÁV vasút-
hoz, viziutakhoz. Szállít mezőgaz-
dasági terményeket, ipari és háztar-
tási cikkeket, építési anyagot, mű-
trágyát, a mezőgazdaság részére 
szükségleteket. A végkifejlődéskor 
a kisvasút a terményekért a földekre 
is kímégy. 

5. Mi az előnye a kisvasút 
szövetkezeti tagoknak ? 

Aki a kisvasút szövetkezőinek 
tagja, az a kisvasuton sokkal ol 
csóbban utazhat és sokkal olcsób 
ban szállíthat mint aki nem tagja a 
kisvasút szövetkezetnek. Azonkivül 
az üzletrésze utáü osztalékot kap, 

6. A kisvasút befolyásolja-e 
az ipari növények terme-
lését ? 

Egyes ipari növények termelése 
kis vasút nélkül el sem képzelhető, 
mint pl. a cukorrépa, mert a kis-
vasút az időjárástól függetlenül min-
den időben szállítani képes. 

7. Megoldható-e a kisvasuton 
annak minden pontjára az 
eljutás ? 

Jelenleg nem, mert a sinek nyom-
távolsága gazdaságonként más és 
más. A kisvasút szövetkezet épitési 
program szerint a kisvasút nyomtá-
volság mindenütt egyf rma lesz, 
ennélfogva mivel a fővonalak egy-
mással is összeköttetést nyernek an-
nak minden helyisége bármely pont-
ról megközelíthető. 
_ _ (Folytatjuk). 

Afeketézők halála: 
az árak betartása 

d a ^ y s > t t j d a l o m m a l tű-
vétünk 8 z e r e , e , t t e s t -
resztfíunk é s k e ' 

Vir*! Laios 
ifjú élete 
szá súlyos 

, f- M 8-án | 
Teremtőjénfj 

1 hete elhu J 

Felejthi^ 
f. hó 10 én, 

I órakor kii 

kárPibs segéd 
i évében hosz-
lenvedés után 
iszaadta lelkét 
k követte egy-

párét. 
... halottunkat 
hétfőn d. u. 3 

l — u t o l s ó úijára 
a ref. középtemetö halottas-
hazától a ref. egyház gyász-
szertartása u(án a Szeder 
temetőbe. . 

Drága halottunk pihenj 
csendesen. 

Szentes, 1M7. febr. 8. 
A gyási»ió család. 
Lakás: Ntyörvény-u. 85 

Pártkirek 
A Szociáldenwlrata Párt szentesi 

szervezete az ¿ábbi helyeken és 
időben tart pártesteket : 

10 én, hétfőn este fél 7 órakor a 
Szociáldemokrata Párt Végrehajtó 
Bizottsága ülést tar*. 

10-én, hétfőn este 6 órakor a 
párt községi frakciója a pártszékház-
ban ülést tart. < # 

11-én, kedden este a pártszékház-
ban a magyar állunrendőrség szo-
ciáldemokrata ctóporlja pártestet 
tart. Beszámoló ipártgyűtésről. Elő-
adó: Pintér Győri, 

12 én, szerdán »ite 6 órai kez-
dettel a Kunfi Gtya tagjai értekez-
letet tartanak, A 

12-én, szerd.%|Lórai kezdettel 
a parthelyiségbSTJPracst. Mit és 
hogyan tegyünk t. esetleges újabb 
összeesküvés »akadályozására ? 
címmel. Előadó: hrmasi mre. 

13Áán, csüttfrtöton este 6 órakor 
a MÁV szociáldemokrata csoportja a 
szokott helyen pfoestet tart. Előadó: 
Papp L3jos. 

14-én, pénteken este a pártszék-
házban Somogyiéi Bacsó emlék-
est. Előadó: dr. Solti László. 

Hirdetmény 
Az I. számú igazoló bizottság köz-

híré teszi, hogy az 1947. évi február 
hó 12. napján délután 2 órakor az 
igazoló bizottság tívatalos helyisé-
gében az alant felsoroltak igazolási 
ügyét fogja tárgyalii. 

Végső János gépkocsivezető, Bilik 
János volt Ármentesitő társulati ma-
gántisztviselő. Ruttkay László biz-
tosítási ügynök. Virágos István szín-
házi munkás, fodrász. Szentirmai 
Hugó OTI sz. v. tanácsos. Tornyai 
István cipészmester. Kecskés Ferenc 
OTI bizt. s. ellenőr. Varga Antal 
MATEOSz fuvaroió. Futó Kovács 
Ferenc fényképésmester. Megyeri 
Lajos műszerész segéd, gépkocsi 
vezető. Bugyi János gépkocsivezető. 

Az igazoló bizottság felkéri a la-
kosságot arra, hogy az itt felsoroltak 
igazolás alá vont ¿emélyek bárme-
lyikére uépellenes, VPSy antidemo-
kratikus m a g a t j ^ bírnak tu-
domással azt 
nál városháza 4 1 * szobájába ha-
ladéktalanul jelenti« be. 

Az írásban történő bejelentéseket 
csak akkor vebdj figyelembe az 
igazoló bízottság, I* « o n J j e -
lentő személy neve és pontos lak-
címe is fel van íün etve, hogy a 
tárgyalásra b e i d é i J e g y e n . 

Végső Sándor s. k. 
j j k elnöke. 



Ma február 9. Kom. kaf. Hatvanad v.. 
protestáns Abigail. 

Vízállásjelentés: Tisza 8 án 201. Kurca 
70. 

Hőmérséklet. — \\ fok 
Időjárásjelentés • Mérsékelt keleti dél-

keleti szél. többfelé havazás. A hőmér-
séklet emelkedik. 

Offyeletcs gyógyszertárak. Február 8-
15-ig Kerekes és Szentessy. 

— Felhívás. A szentesi áll. Hor-
váth Mihály Dolgozók gimnáziu-
mának vezetősége felhívja az ér-
deklődőket, akik márciuh 1-én kez-
dődő tanévre jelentkezni akarnak, 
hétfőn délelőtt 9-11 óra kőzött je-
lentkezzenek az igazgatói irodában. 
Mindenesetre rneg fog nyílni a III. 
V. osztály. A jelentkezők hozzák 
magukkal lehetőleg bizonyítványukat. 

— Felhívás. A Ruházati Munká-
sok Szakszervezete f. hó 10 én, d. 
u. 4 órakor vezetőségi ülést, 5 óra-
kor tisztújító közgyűlést tart. Tagok 
megjelenése kötelező. Elnök 

— Borsó- , takarmányrépa- , 
máktermelési szerződés veiőmag-
kölcsönnel köthető a Földműves Szö-
vetkezetnél, Apponyi-tér 14. 
. — Kedden városi közgyűlés. 
A polgármester 11-ére összehívta a 
városi közgyűlést. Napirenden két 
ügy szerepel. 

— A megyei kisgyűlés f. hó 
12cén ül össze a vármegyeházi kis-
gyűlísi teremben. 

— A szentesi építőmunkás-cso-
port vezetősége kedden, 11-én d. u. 
4 órakor a csoport helyiségben ve-
zetőségi ülést tart. Pontos megjele-
nést kér az elnökség. 

— A Csongrádvármegyei Ál-
lattenyésztő Egyesület felhívja a 
törzskönyveitető gazdákat, hogy 
amennyiben takarmány melaszt igé-
nyelnek, úgy f hó 15-ig igénylésü-
ket az Egyesületnél (vármegyeháza 
I. 19 szám) jelentsék be és ezzel 
egyidejűleg q-ként vételár címén 25 
Ft-ot és előrelátható szállítási költ-
ségek címén 6 Ft-ot fizessenek be. 
15-én túl igényléseket elfogadni nem 
tudunk. 

— A bércséplők és a gépészek 
hétfőn délután 2 órakor a Gazdasági 
Egyesületben gyűlést tartanak. Érte-
sülésünk szerint a kisebb gépészek 
és cséplőgép!ulajdonosok akciót in-
dítottak, s most ezek a kisemberek 
igyekeznek érdekeiket megvédeni. 

— Az Egészségügyi Alkalma-
zottak Szakszervezete 1947 évi 
február hó 16-án az Ipartestület 
nagytermében este hét órai kez-
dettel jelmezes batyubálat rendez. 
Jegyek elővételben szakszervezeti 
tagoknál a Közkórházban kaphatók. 

Q i n e c I HA azt akaroü, hogy n é p e d , nemieted a 
V J I C O O ! a romokból f e l é p ü l j ö n , meg kell hoznod 

ő r ö d ö n f e l ü l u az á l d o z a t o t ! 

K A P C S O L Ó D J B E A 

Siess! Adl! Segíts! 
mozgalombal 

Q e o i t q l 1 9 4 7 Í a n n á r J á t ó 1 k e z d v e minden Hónap 
e l e j é n h o z z á d ls bekopogtatunkl 

Adj! 

Iparos hirek R Á D I Ó 

Hirdetmény 

A minőségi növénytermesztés fo-
kozása, valamint a táj termelés ki-
alakítása végett a földművelésügyi 
miniszter elrendelte, hogy ugy a 
régi, mint az uj gazdák részére a 
vármegyei gazdasági felügyelőség 
szakelőadók bevonásánál a növény-
termelés köréből rövidebb tanfolva-
mok tartassanaV. A gazdasági fel-
ügyelőség Szentesen február 12-i 
kezdettel, a m. áll. Gazdaképző szak-
iskola előadó termében du. 5 óra-
kor kezdi meg a tanfolyam előadá-
sait. A fentiekre való tekintettel fel-
hívom a régi és uj termelő közön-
séget, hogy ezen a tanfolyamon fel-
tétlenül minél nagyobb számban 
vegyenek részt. A tanfolyam 5 na-
pig tart. A szorgalmas tanfolyam 
hallgatók végbizonyítványt kapnak. 
Jelentkezés a téli Gazdasági Isko-
lában a mai naptól kezdve. 
151 Polgármester 

Az Ipartestület elnöksége ezúton 
is felhívja az elől járósági tagok fi-
gyelmét, hogy február 10-én, hétfőn 
délután 3 órakor rendes ülést tart. 
Kérjük a tagok pontos megjelenését 
tekintettel a tárgysorozat rendkívül 
fontos voltára. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala 
értesiti a kovács szakosztály tagjait 
hogy február 9 én, vasárnap délelőtt 
9 órakor az Ipartestületben „forgal-
miadó" közösségi tárgyalás lesz. 
Minden tag megjelenese kívánatos. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala 
értesiti a férfiszabó szakosztály tag-
jait, hogy részükre béléskiutalás ér-
kezett. — Felhívjuk továbbá a nőí-
szsbó, férfiszabó, szűcs-iparosok 
szakosztályának elnökségét, hogy a 
további igénylés biztosítása végett 
sürgősen kö/öljék hivatalunkkal tag-
jainak pontos léiszámát és az igény-
lés mennyiségét. 

Az Iparos Daloskör elnöksége fel-
hívja az iparosság és Szentes város 
közönségének figyelmét arra, hogy a 
hónapok óta megalakult és működő 
Iparos Dalárda március első felében 
tartja bemutató „hangversenyét" a 
hódmezővásárhelyi Iparos Dalárdával 
karöltve. A közös hangversenyre 
már most felhívjuk a működő tagok 
figyelmét, hogy a dalórákra ponto-
san jelenjenek meg, minden héten 
kedden és pénteken este 7 órakor. 

Az Ipartestület hivatala felhívja az 
össziparosság figyelmét arra, hogy 
a féifisftabó szakosztály február 15-
én, szombaton este 8 órakor az 
Ipartestület nagytermében jótékony-
célú vacsorás bálát rendez, az Ipar-
testület „festési alap - javára. Kérjük 
hogy e nemes célt minél többen 
támogassák. 

Az Ipai testület jegyzői hivatala 
felhívja az iparosság figyelmét a 
„számlailleték4'-re vonatkozó legú-
j ibb szabályok ismertetését tartal-
mazó füzetre, melyet Vukovich Lajos 
adófőtiszt állított össze. Ajánljuk e 
fontos tudnivalókat tartalmazó füzetet 
iparosaink figyelmébe. Kapható a 
jegyzői hizatalban 2 forintos árban. 

Budapest I. február 9. 
7: Reggeli zene. Közben naptár. 

8: Hirek. *8.20: Walton: Részletek 
az V. Henrik c. film zenéjéből. 8 30: 
Peskó Zoltán játszik a zeneművé-
szeti főiskola orgonáján. 9: Katolikus 
vallásos félóra a stúdióból. 9 30: 
Magyar Görögkeleti vallasos félóra 
a Stúdióból. 10: Evangélikus isten-
tisztelet a Deák-téri templomból. 
11: A Székesfővárosi Zenekar hang-
versenye a Zeneművészeti Főiskola 
nagyterméből. Szünetben hirek, anyák 
5 perce. 13.30: Botrány a firenzei 
költő akadémián. 14.10: Ví^opera-
részletek. Hanglemezek. 15: Az el-
beszélés magyar mesterei. 15.20: 
Böszörményi Nagy Béla zongorázik 
15.45: Rubleczky Géza vasárnapi 
krónikája. 16: Vöröss Sári magyar 
nótákat énekel. Csorba Dezső ci-
gányzenekara muzsikál. 17.10: Ma-
gyar Parnasszus A rádió irodalmi 
félórája. 18 00: Liszt: Második ma-
gyar rapszódia. Hanglemez. 18.10: 
Török Sándor vasárnapi beszélge-
tése Rédei Tivadarral. 18.30: A rá-
diózenekar játszik. 20.20: Magvar 
kabaré. 21: A rádió hangja. 21.30: 
Ridióankét. 22.25: Mit hallunk hol-
nap? 22 35: Tánczene. 23: Hangle-
mezek. 

Budapest I. február 10. 

7.30: Reggeli zene. 8: Háztartási 
tanácsadó 8.15: Heti zenés kalen-
dárium. 9: Ilniczky László szalon-
zenekara. 12.15: Döme Péter hegedül 
Gerard Laboch énekel. 13: Rádió 
és irodalom. 13.15: Víg György 
jazz-együ tese játszik 14 10: Hogyan 
készül a gyufaí 14.23: Kóczé Gyula 
16: Lantos Olivér énekel. 16.45: 
„Akna." A névtelen anya versei. 
17.10Í Párthiradó. 17.20: A Vörös-
kereszt közleményei. 18: Puskin est. 
18.30: Az új gazdák útja. 18.45 
Zengő zene, szines szó. 19.40: Ar-
nold Eidus hangversenyének köz-
vetítése a Zeneművészeti Főiskola 
nagyterméből. 2 0 4 0 : Hirek. Sport-
hírek. 21:30: Hangos hiiadó. 21.40: 
Orosz nyelvoktatás. 22 30: Magyar 
énekesek, magyar muzsikusok tánc-
zenéje. Hanglemezek. 22.55: Hadi-
fogoly Híradó. 22: Haydn és Mozart 
műveiből. 

SZENTESI LV> 1047. febr. 9. I 

Jegyzetek 
íme az első probléma, amely las-

sanként akuttá válik: a világhírnév-
nek örvendő magyar orvosi kar 
utánpótlásának kérdése. Nem kiset* 
személyiség húzta meg efölött a 
lélekharangot, mint maga Szent-
györgyi Albert, aki a költségvetés 
parlamenti vitája során történt fel-
szólalásában — immár nem első 
Ízben — rendkívül súlyos problé-
mákat vetett föl. A katonai kiadások 
terméketlenségét bizonyítva rámuta-
tott arra, hogy ma a világ első kui-
turnemzete lennénk, ha az elmúlt 
tiz esztendő honvédelmi kiadásait 
kulturális célokra fordították volna. 
Ugyanakkor jelenleg is az a hely-
zet, hogy egy baka kiképzésére két-
szer-háromszor artnyit költünk, mint 
egy doktorra. 

A pesti egyetemek 1600 orvos-
tanhallgatója van s ezzel szemben 
25 munkahely az élettani laborató-
riumban. „Nyílt okirat hamisítás — 
mondotta Szentgyörgyi — amire 
a professzorok kényszerülnek, ami-
kor aláírják az indexkönyet. Az 
ifjúságot csalással bocsátjuk útjára." 
Szinte fáj ez az őszinte beszéd, de 
benne rejlő kegyetlen igazság rá 
kell, hogy döbbentsen bennünket 
arra: az orvosi kar utánpótlásának 
kérdésében minden további haloga-
tás végzetes és katasztrofális követ-
kezményekkel járhat. Amikor Szent-
györgyi Albert könyörtelen logiká-
val világit rá arra, hogy még a 
demokratikus Magyarország költ-
ségvetése is kétszer-háromszor any-
nyit áldoz egy katona kiképzésére, 
mint egy orvoséra, akkor nyíltan 
az élet vagy a halál kérdését veti 
föl. Ma még talán sokan nem lát-
ják ilyen sötéten a dolgokat, hiszen 
itt vannak, élnek még a Szent-
györgyi Albertek, de ha minden 
igy megy tovább a maga utján, 
akkor nemsokára saját bőrünkön 
fogjuk tapasztalni az uj orvos-ge-
neráció hiányos képzettségének kö-
vetkezményeit. 

Tegnapelőtt ujabb 500 szlovákiai 
magyar menekült át hazánkba. 
Mint mondják, dühöng a szlovák 
sovinizmus s ma már odáig jutot-
tak, hogy .a vásárokon ugy árulják 
a magyarokat, mint a barmokat. 
Ennél mélyebbre aligha süllyedt 
még nemzet a hitleri Németorszá-

j gon kívül. Hol van már az a cseh-
szlovák demokrácia, ametyet példa-

I képen emlegetnek a magyar demo-
I kraták az ellenforradalmi elnyomatás 
j keserves évtizedeiben. Északi szom-
' szédainknak a legsötétebb fasiszta 

időkre emlékeztető módszerei intő 
például kell, hogy szolgáljanak az 
újjáépülő Magyarországnak arra 
nézve, hogy igazi demokráciát csak 
őszinte demokratákkal kell létrehozni. 

( 0 y . A.) 

Minden fajta méretű és formájú 

Min, padozattégla 
stb.,valamint kÖSZÖD-Salak korlátlan 
mennyiségben kapható a 

Z s o l d o s - t e l e p e n 

HALLÓI ooo HALLÓI 
FIGYELEM I 

Az 

ff** reg szabók" 
vacsorás b á l j a 

február 1 5 - é n 
az Ipartestületnél. 

Jegyeket mielőbb kérjük biz-
tosítani Szőke, Gálfi, Szij-
jártó, Rébeli és Orosz sza-

bómestereknél. 
Rendezőség 



4 SZENTESI LAP 1947. febr. 9, 

Költemény 
a tavaszi vetőburgonyaellátás 

biztosítása tárgyában 

A folyó évi nagy szárazság kö-
vetkeztében a burgonya termése 
egyharmaddal volt kevesebb a szo-
kásosnál. A beszolgáltatásra kerülő 
burgonya közellátási és egyéb kö-
telezettségek kielégítésére szolgál. Az 
államháztartás kisméretű hitelkeretei 
miatt állami vetőburgonya-Mosztás 
1947. év tavaszán nem lehetséges. 

Fentiek értelmében a földművelés-
ügyi miniszter felhívja a gazdák fi-
gyelmét. hogy tavaszi vetöburgonya-
szükségletükről saját erejükből gon-
doskodjanak és azt a tél folyamán 
a legnagyobb gondossággal raktá-
rozzák. 

Az állami vetőburgonyaakció ré-
szére termelő gazdaságok megszűn-
tek. A minőségi vetögumótermesz-
tést újonnan kell szervezni. Ennek 
érdekében a földművelésügyi minisz-
ter ezen a helyen is felkéri azokat a 
gazdák-1, akik elsőrendű burgonya-
termő vidéken gazdálkodnak és 
évente megfelelő nagyságú (legalább 
5 kat. hold) burgonyavetést vetés-
forgójukba be tudnak állítani, vala-
mint megfeleiő minőségű mellett 
írásban jelentkezzenek a Növényter-
melési Hivatalnál (Budapest, IV., 
Vámház-krt. 2.) az állami minőségű 
vetőburgonya akció részére szerző-
déses vetőburgonya termesztésére. 

A szerződéses vetöburgonyater-
mesztés jelentősége: 

A jelentkező gazdák szakszerű és 
ellenőrzött termesztésük útján hozzá-
segítik az országot a minőségi bur-
gonyatermesztés tílpraállításához. Ha 
megfelelő számban jelentkeznek, a 
jövő években a földművelésügyi 
kormányzat már el tudja látni a rá-
szorulóvidéket megtelelő mennyiségű 
és minőségű vetőburgonyával. 

A szerződéses úten termelt minő-
ségi (államilag elismert) vetőgunó 
felárral kerül átvételre, a gazdák 
számottevő jövedelemhez juthatnak. 
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vasiak. 
Somogyi B.u. 31 (v. LaVos-u) 

_ _ _ S Z I R O H L A J O S . 

Korai csirkét keltessen I 
hogy korai rántani való csirkét vihessen pi?cra 1 

Hangya bérkaltető Állomások: 
Hangya Sxövetteiet Értékesítő Telepnél. 
Szentes. Sopron-u- 3. Telelőn : 91 . sz. 

és a Hangya Szövetkezet Gyüjtótelepnél 
Orosháza, Bajnok-u. 2. Teleion 178 »7. 

Előnyösfeltétulek,kipróbált szakértelem! 

Baromfi, tojás, l ö l t v a d á t v é t e l 
ugyanott. Kérjen felvilágosítást I 

Felhívás 
Városi ovodák mint napközi ott-

honok a közeli napokban megnyíl-
nak, azonban nem áll rendelkezésre 
fűtőanyag, pedig a jövendő remény-
ségét, az ovodás kisgyermekeket 
nem lehet összegyűjteni és ápolni 
fűtetlen, hideg Helyiségben. Ilyen 
körülmények között Szentes város 
közönségének jószívéíiez vagyunk 
kénytelenek folyamodni, adjon min-
denki olyan tűzrevalót, amilyet tud 
és amennyit juttatni képes. Kétovo-
dánk kemencefűtésre van berendez-
ve, ezeknek a fűtéséhez jó az ízik-
szár, szalma, rözse, napraforgószár 
és mindenfele hulladék, amely a ke-
mence felfűtésére alkalmas. Különö-
sen a gszdaosztályhoz tartozó városi 
lakosokat kérem rá, hogy ezekből a 
tüzelőkből juttassanak minél tőöbcí 
a fentemllíett nagyon fontos célra. 
Az ovodák megnyitása halaszthatat-
lan szükséglet, mindenkinek segíteni 

kell, akiben embeii érzé- van és az 
emberi érzés a megsegítés kötele-
zettségét parancsolja. Nem tudom 
elképzelni, hogy Szentes város la-
kossága ne lenne képes annyi tűz-
revalót rendelkezésre b- csátani, ami-
vel három ovodánkat fűteni tudjuk 
Hetfön reggel 8 órakor egy ovonő 
vezetésével kocM indul ti a termé-
szetbeni fűiőanyag összegyűjtésére. 
Ugyanakkor pénzbeli cdommyokat 
is elfogadnak, amely természetesen 
tüzel"fa beszerzését? lesz fordítva. A 
szorg-s szükségre való lekinteüel 
azonban mindenkit arra kérek, hogy 
lehetőleg ne pénzadománnyal, hanem 
természetbeni tüzeiőanysgga! segítse 
a napközi otthon megnyitását 

Remélem, hogy ez a felhívásom 
nem íesz a pu ztüba kiálló s^ó, hogy 
mindenki megérti és mindenki em-
berül és bee ülettel teljesít köteles-
ségét. 
159 Polgármester 

Jó szórakozás Nnsyer-csűrda 
Hirdetmény 

A közellátási miniszter úr 100.140/ 
1947. sz. rí ndelete alapján közhírré 
teszem, hogy 1947. évi március hó 
15. napja után beszolgáltatott dézs-
ma alapján a közellátási hivatal úgy 
a vámó lésre jogosultaknak, mint a 
vámőrlésre nem jogosult önellátók 
részére csak a dé/sma mennyiségé-
nek kétszeresére állíthat ki őt lési en-
gedélyt. 

Az 1947. évi március hó 15 napja 
előtt kiáiított dézsma felírású vételi-
jegy alapján az őrlési engedélyt 1947. 
évi július hó 31-ig bármikor kérheti 
az őrölte ó ez eseiben azonban az 
átadott dézsmamennyiségnek négy-
szeresére, illetve háromszorosára kell \ 
az őrlési engedélyt kiadni. 

Mezőgazdasági munkás a járandó- \ 
ság, vagy munkabér fejében az 1947. \ 
évi március hó 13. napja után kapo t j 
gabonáját továbbra is az eddigi j 
dézsma alapján őröltetheti meg, 
azonban ezt a körülményt hitelt ér-
demlően igazolnia kell. 
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Mindenfele kártékony 

HftCSKáT 

S P O R T 
Az SzMTE labdarugó szakosztálya 

folyó hó 11 én 5 órakor tartja az 
Ipartestületben alakuló gyűlését. A 
vezető-ég ezúton is kéri, hogy mind 
azok, akiket a labdarúgás érdekel 
és a csapat jó vagy rossz szerep-
lése előt ük nem közömbös, feltétlen 
jelenjenek meg. 

^ • f• f 1 f . f . f• f* 

L Á S Z L Ó N Á L 

ma v a s á r n a p 

:ar. 

vacsora 
Szeretettel vár mindenkit 

L Á S Z L Ó vendéglős. 

Keresek megvételre elsőrendű 
gyep-, vagy hereszénát. Értekezni 
Petőfi-u. 14 sz. al>tt az irodában 

Két kishold föld a város alatt a 
stranddüilőben, Nagy Ferenc féle ta-
nyával szemben haszonbérbe kiadó. 
Értekezni lehet, Sarkadi N. Mihály 
utca 18 szám. 

Nyolchónapos mangalica kan-
sertés eladó, vagy esetleg ' ¡cseré-
lendő egy kocáért. Értekezni lehet 
Nagyörvény-utca 100 fcz. 

Két darab süldő eiadó vagy fe-
lesbe hizlalásra kiadó. Arról is lehet 
szó, hogy a két sertést egy hízottért 
kicseréljük és az árkülönbséget pénz-
ben fizetjük. Szent Imre hg.-utca 4. 

Kétéves üszőt középkoiú lóért 
elcserélnék, értekezni Alsócsordajá-
rás 2. Szabó Györgynél. 

T e j é r t korpát adok. Tóih József-
utca 5/a s-.ám. 

öná l lóan főző, bentlakó minde-
nest keresek. Cim a kiadóhivatalban. 

Nagy asztal , szekrény, sodrony-
kötél, virágállvány eladó, érdeklődni 
1 2 - 2 között, Kossuth u 13 a. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

Február 9 - 1 1 . 3 napig I 

Hajnali őr járat 
Az amerikai és angol hősiesség éposza. Diadalmas harcok a leve-
gőben. Csupa izgalom. Főszereplők: Erről Flynn, Dávid Niven, 
Basl l Rathbone, Donald Orispin. Hiradó. 

Kötést jutányos áron vállalok. 
Ady Endre-u. 1., az udvarban. 

Nyugdí jas özvegyember lakást 
és ellátást keres. Cím a kiadóban. 

Április 1-i beköltözésre keresek 
2 vagy 3 szobás lakást. „Főtisztvi-
selő" jeligére a kiadóhivatalba. 

Irodai Íróasztalt megvételve kere-
sek, cim a kiadóhivatalban. 

Megvételre keresek jó állapotban 
levő ágyneműt, perzsaszőnyeget vagy 
magyar perzsát. Cím a kiadóhivatal-
ban. 

Ágybetét, létra eladó. Megtekint-
hető Deák F.-u. 13 sz. alatt. 

Darát veszek. Cím: Damjanich-u. 
13 szám. 

Disznótoros vacsora lesz ma este 
a László-vendéglőben. 

Magas bér t fizetek pianinóért 
vagy zongoráért, Kossuth u 13-a. 

Egy boglya széna eladó, Rozgo-
nyi-u. 11. 160 

Tanulólány felvétetik. 14—16éves 
Mimóza virágcsarnok. 

Mész, cement, homok, sárgaföldes 
cserép, cementlap, fürdőszobaberen-
dezés, parketta, rád ó, írógép eladó. 
József Attila-u. 18. (Udvarban) 

Mezőgazdasági gépek, ekék, bo-
ronák, veiőgépek, darálók, szecska-
vá^ók. morzsolók kí phatók a Kühne 
Ierakatában. (Wellisch-gépraktár) 

Nem müselytnes prima külsők, 
vörös belsők, gyá: i új kerékpárok 
újból kaphatók. Wellisch-gépraktár. 

Mély és *pnrt gyermekkocsik kap-
hatók. s Wellisch gepraktár) 

Nagy gumikerekű féderes siráf-
kocsi és egy lóra való szerszám 
e'adó Dudás Sz. Józsefnél SÜÓS u CA 
23 szám. 139 
Megvételre keresek 8 10 
db.' Halai merittói vagy 
racka has^s juhokat, Lázár 
ViltTiOS u. 17. Ujj Sándor. ny 

Kimaradt kukoric ¡darát veszek, 
cim a kiadóban. 

Honvéd ucca 38 számú ház el-
adó, 148 

Eladó 1100-as Skoda gyártmányú, 
jóállapotban lévő 4 személyes autó, 
megtudható Szentes megyei város 
tűzoltóságánál. 150 

Egy drb. j ó á l lapotban lévő 5 
HP Hoffher benzinmotor eladó. 
Kiss S á n d o r Nagyörvény-u. 11. 

Kész férf iruhák kaphatók, hozott 
anyagból mérték után ruhát készít 
Qyarmati Bálint férfiszabó, Nagyör-
vény-u. 21. (Bent a közben) 

Cse< épkályhák átrakását és vas-
kályhák samotíczását szakszerűen 
készíti Szűcs András, Deák F.-u. 56. 

Varrógépek tökéletes javítása, ke-
rékpárok zsitbaraká a síb. Wolford 
Sándor műszerésznél. 

Ócska épületet (cserepeset) le-
bontásra megvételre keresek. Hajdú 
József kőművesmester, Rákóczi utca 
99-a szám. 

Kádfürdő mindennap. 
Egy öltöny fekete ruha csizma-

nadragga! eladó a feh.őpárti refor-
mátus otthonnál. 

Üzlethelyiséget keresek lehetőleg 
berendezései és lakással. Cím Soós-
uca 16 161 

Élő c iklámen, olasz szekfű, szal-
mavtrag kapható Kutas kertésznél, 
Tóth József-utca. 162 

íróasztalok, Wertheim-szekrény, 
többféle házibútor olcsón eladó. 
Bocskai-u. 11. 

Hirdessen lapunkban! 

Főszerkesztői Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a . B a r á t s á g " nyomda kf t 

Felelői nyomdavezető: Caamus L. !«•'• 




