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Ötszáz vagon vetőmag, 250 vagon cukor, 
10 millió árvízveszedelemre, 

a pedagógusok státusrendezése 
A Gazdasági Főtanács legutóbbi ülésének eredménye 

A közellátási miniszter 25 ezer 
mázsa árpa és 25 exer mázsa ?ab 
vetőmagot utait ki a rászoruló gaz-
dáknak. Ezt a vetőmagot csereakció 
formájában hozzák forgalomba. Jut'a-
tá^ban elsősorban az újbiríokosok 
részesülnek. Az igényléseket az 
UFOSz helyi szervezete és a föld-
műves szövetkezetek intézik. A ki-
utal! vetőmago- kölcsönbe adják, s 
1947 évi termésből 20 szá/alékos 
többlettel kell visszafizetni Ezen fe 
lül 10 forint költségmegtérítést kell 
fizetni. 

Húszmillió az ¿ ¡gazd ák n ak 

A Gazdasági Főtanács keddi ülé-
sén elhatározta, hogy az új^azdák 
támogatására 20 millió forin; hitelt 
szavai meg. A kölcsön ő szege fe-
jenként legfeljebb 500 forint lehe», 
kamata 5 százalék, a kezelési dlj 
egy és fél forint. 

A cukorspekulclció letörésére 260 
v gon szabadcukrot hoznak for-
galomba. A sóbehozatal megszűnik 
magánüzlet lenni, s csak a sójöve-

dék importálhat. Az árvízvédelemre 
újabb 10 millió forintot szavaztak 
meg. 

A pedagógusok fizetése 
Rendezést nyert végül a pedagó-

gusok fizetéséiiek kérdése is. Egyelő-
re a tanítók fizetésének emelését 
határozták el, de elvben kimondták, 
hogy az államház'artás helyzetének 
javulásával a státusrendezést teljesen 
megvalósítják. 

Rablógyilkossági kísérlet 
K i s t ő k é n 

Tegnap megjelent a rendőrségen 
Bese Sándor gazdálkodó, Kistöke 
227. szám aLtti iakos és előadta, 
hogy a tegnapra viradó éjts^akán 
— a gazdálkodó távollétében — is-
meretlen tettelek behatoltak a ta 
nyába, fejszével leütötték feleségét 
és a nevelésben nála kvő Brenner 
Károly 12 éves kisfiút, majd kifosz-

tották a tanyát. 
A rendőrség azonnal megindította 

a nyomozást az ismeretlen tettesek 
kézrekeritésére. A kár megállapítása 
még most van folyamatban. Bese 
Sándornét és Brenner Károlyt teg-
nap délelőlt beszállították a kórházba. 
További részleteket lapunk holnapi 
számában közlünk. 

A belügyminiszter felhívása 
az ország alispánjaihoz a közigazgatási 

reformok előtanulmányozására 
A felszabadulás óta eltelt két esz-

tendő alatt sikerült közigazgatásun-
kat reorganizálni. Amikor elismeré-
sünket fejezzük ki az önkormány-
zati közigazgatási tisztviselők áldo-
zatos munkájáért, amellyel súlyos 
nehézségek közepett akadályok elle-
nére is, újra szervezték a falusi 
közigazgatást. Nem hunyhatok sze-
met afelett, hogy a községi közigaz-
gatás jelenleg is óriási problémák-
kal, feladatokkal küzd és szinte 
képtelen az elé tornyosuló követel 
ményeknek megfelelni. 

A földreform, valamint annak te-
lekkönyvvezése, kataszteri nyilván-
tartása, ujrafelfektetése a földadó 
kivetése és behajtása, a beszolgál-
tatás adminisztrálása, a közellátás 
megszervezése mind olyan feladatok, 
amelyek hiánytalan és tökéletes 
megvalósítására — a közigazgatás 
jelenlegi szervezete mellett — a 
községi jegyzők és korlátolt számú 
munkatársai aligha képesek. Éppen 
ezért, valamint azon elgondolástól 
vezérelve, hogy a politikai pártok 
által napirendre tűzött közigazgatási 

reformban a községi igazgatás ra-
cionálisabb, gyorsabb, eredménye-
sebb és a falu népének igényeit 
jobban kielégítő, olcsóbb megoldást 
nyerjen, felhívom az ország alispán-
jait, hogy a községi közigazgatás 
problémáira különös figyelmet szen-
teljenek, azoknak megoldásában köz-
ségi jegyzőket, járási főjegyzőket 
támogassák és mindent kövessenek 
el annak érdekében, hogy addig, 
amíg a község közigazgatása racio-
nálisabb megoldása törvényhozás 
utján megvalósul, a községi köz-
igazgatás nehézségei ki legyenek 
küszöbölve. 

Már itt megjegyzem, nem teszek 
észrevételt az ellen, hogy kifejezet-
ten ilyen irányú tapasztalatok szer-
zése végett már a törvényhatóságok 
területén lévő községeket megláto-
gassák az alispánok Egyben fel-
hívom az összes érdekelt hatóságo-
kat, hogy az alispánok ezen tapasz-
talatok szerzésében támogassák, a 
szükséges adatokat rendelkezésükre 
b csájtsák és általában tegyenek 
meg mindent, hogy feladataikat mi-

nél tökéletesebben teljesíthessék. 
Megjegyezni kívánom, hogy ilyen 

tapasztalatok szerzése végett saját 
kö/egeim is ki fogom küldeni és 
felhívom az alispánokat ezek támo-
gatására. Az alispánok ezen tapasz-
talataikról jelentést is tehetnek. 

Február 4. Belügyminiszter 

Vasárnap FÉKOSz 
tisztújítás 

Vasárnap tartja a Fékosz szemesi 
csoportja szokásos évi tisztújító 
közgyűlését. Ezzel Kapcsolatban 
ké.dé t intéztünk Farmasi Imre elv-
társhoz, a Szociáldemokrata Párt 
földmunkás frakciójának vezetőjéhez, 
aki lapunk munkatársának a tiszt-
újító közgyűlésről az alábbiakat 
mondotta: 

A szakszervezeti választásoknak 
minden vonalon az a céljuk, hogy 
a munkásegységet még erősebben 
domborítsák ki. A magyar demo-
krácia súlyos erőpróbáinál feltétlen 
szükség van arra, hogy a két mun-
káspártba tartozó dolgozók a szak-
szervezeti vonalon összekovácsolják 
erőiket. Nagy feladatok állanak a 
földmunkásság előtt. Meg kell ol-
dani azt a kérdést, hogy a föld-
munkásság a megkapott földből 
meg is tudjon élni. 

Hiszem, hogy a Fékosz tisztujitá-
sánál ezek a szempontok fognak 
érvényesülni. A Szociáldemokrata 
Párt egyetlen szakszervezeti válasz-
tásból sem csinál pirtkérdést, mert 
ott ahol munkáskérdcsekről van 
szó, nem lehet helye pártpolitiká-
nak, — fejezte he nyilatkozatát 
Farmasi Imre elvtárs. 

A nagy világ 
A biztonsági tanács elfogadta a 

leszerelési és atomellenőrzési terve-
ket. Kilencen szavaztak a brit ja-
vaslat mellett, a Szovjetunió és Len-
gyelország tartózkodtak a szavazás-
tól. Gromiko azonban kijelentette, 

hogy a Szovjetunió támogatja a ki-
küldőit bizottság munkáját. Ezzel a 
világbéke feló tartó úton a külföldi 
s*jtó megítélése szerint jelentős lé-
péssel haladtunk előre. 

Az angol szén válság 
A szénhiány fokozódása következ-

tében Nagybritániában bevezették az 
elsötétítést. További közlekedési kor-
látozásokra is sor kerül. Az üzemek 
jórésze leállt. A szén'ermelésügyi 
minisztert a válsággal kapcsolatban 
a konzervatív párt részéről súlyos 

támadások érték. A munkáspárt vé-
delmébe vette a minisztert, e olyan 
megnyilatkozások hangzottak el, hogy 
a miniszter politikája a kormány 
politikájával Összhangban áll. Tru-
man fölajánlotta segítségét az angol 
szénválság leküzdésére. 

Belpolitikai helyzetkép 
A költségvetési vita során a tá-

jékoztalásügyf minisztérium költség-
vetését tárgyalták. A demokrácia 
érdekében kifejtendő propagandára 
574.000 forintot irányoztak elő. Eb-
ből az összegből nem igen lehet 
nagy propagandát kifejteni. Felszó 
Kait Száva István elvtárs, a Szociál-
demokrata Párt részéről. Bizonyos 
oldalról állandóan ugy igyekeztek a 
helyzetet beállítani — mondotta 
mintha 1945 elölt semmi sem tör-
tént volna és senki sem lenne fele-
lős azért, ami a háború, a német 
megszállás és a nyilas pusztítás 
következtében történt. A munkásság 
abban a hitben vállalta a példátla-
nul nehéz újjáépítés munkáját, hogy 

részben önmagának dolgozik és a 
dolgozók országát építi. Ha a béke 
súlyos, azok felelősek érte, akik 
háborúba vitték az országot. Vájjon 
az, aki nem népgyűlési emelvényről, 
hanem a templomi szószékről szem-
rehányást tesz a demokratikus re-
zsimnek azért, hogy milyen békét 
kellett kötni, mért nem használta 
fel kapcsolatait a békefellételek eny-
hité-ére? 

Felszótalt még Juhász István és 
Visnyei Sándor a Szociáldemokrata 
Pár részéről. Majd az utóbbi ki-
jelentette, hogy gondoskodni kell a 
szabadságunkért elhullottak hozzá-
tartozóiról. 
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Erdősítés 
Az olvasó talán csudálkozva néz 

a címre, mert nem akarja megér-
teni, hogy miért beszélünk erdősí-
tésről Szentesen és egyáltalán hogy 
képzeljük azt keresztüivihetőnek. A 
csudálkezásra a legegyszerűbb vá-
lasz az, hogy amikor arról beszé-
lünk, hogy ésszerűsíteni kell terme-
lésünket és ujjá kell azt szervezni 
az egész vonalon, akkor egyáltalán 
nem lehet kihagyni a termelés át-
szervezésének programjából az erdő-
sítést. A húszas években alkottak 
egy törvényt az Alföld fásításáról és 
azt nem hajtották végre egyáltalán. 
Ha csak feléből-harmadából végre-
hajtották volna, akkor nem volna 
ez az őrült tüzrevaló hiány és ak-
kor nem kellene arról beszélni, 
hogy egy pár év múlva elfogy a 
tüzrevaló Magyarorszagon. A Duna 
Tisza közének homokbuckás terüle-
tén legalább százezer hold olyan 
föld van, ahol semmi sem terem és 
amelyet ha az Alföld fásítási tör-
vény rendelkezéséhez képest beül-
tették volna akácfával, negyedszáza-
dos rengeteg trdő volna ott, kiirt-
hatatlan erdő, mert hiszen az akácfa 
olyan, mint az évelő gyomok, ahova 
egyszer elültették, alig lehet kiirtani. 

Azonban nem erről van szó, mert 
mi tulajdonképpen a szentesi erdő-
sítésről akarunk beszélni és arról, 
miképpen lehetne ezt keresztül vinni 
még akkor is, ha kényszer eszkö-
zöket kell alkalmazni. A fásítás és 
erdősítés a legnagyobb érdekünk és 
minden lehető módon végre kell 
hajtani. A szentesi határban elég 
sok legelő terület van olyan, amely-
nek egyrésze alkalmas volna fásí-
tásra és ahol a fásítást végre is 
kell haj'ani. Igaz ez nehéz dolog, 
mert a legelőket jószág járja és a 
jószágot nem lehet rászoktatni a 
faültetvény kímélésére. Viszont ha 
meg tudjuk örökíteni a faültetvényt, 
a jószág a forró napsütésben szíve-
sen húzódik a ritkás erdő árnyé-
kos hűvösébe és ezek a területek 
nem égaek ki olyan hirtelen, mint 
a kopár sik, amelyet kénye-kedve 
szerit perzsel a nap. 

Ezen túlmenően kívánatos volna 
mind a szerszámfa, mind a tüzelőfa 
biztosítása érdekében minden leg-
alább tizholdas birtokon aránylagos 
fásítást végezni. Egy tizholdas bir-
tokon minden baj nélkül és minden 
kár nélkül be lehetne fásitani két 
három száz négyszögöl területet. Ez 
a terület a birtok szempontjából alig 
jön figyelembe és ha az első öt 
esztendőben nincs is a gallyazásnál 
egyéb jövedelme, öt hat esztendő 
múlva már mind tüzrevaló terme-
lésnél, mind szerszámfa termelésnél 
jelentékeny hasznot tud hozni. Ter-
mészetes dolog, hogy a tiz hóinál 
nagyobb birtokon ebben az arány-
ban lehetne növelni a fásitott terü-
letet, amely egy ötven holdas bir-
toknál mái az egy holdat elérhetné 
és a száz holdnál a két három hol-
dat. Lehet, hogy 8okan idegenkedve 
gondolnak erre a dologra, de két-
ségtelen dolog, hogy egy két holdas 
erdőterület, ahol szerszámfát tudunk 
termeim, sokkal több hasznot hoz, 
mintha azon búzát termeltünk volna 
ÍLÜ? fl l ed í<!k e l ' h o « f a «^rszám-
jelentős mennyiségű tüzrevaló? ad, 
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Í?v«n<JŐ tervgazdálkodás elké-
r é s é n é l föl kell vetnünk az eper-
fa fásítás kérdését. Az eperfa te-
nyésztés jelentőssé tehetné a selyem-

tt J e n y i é 8 Z , é 8 t ' 1 . a m i n e k óriási lelentösAge lesz a jövőben. 

Hétfőn kezdi meg működését 
az ecseri közigazgatási 

kirendeltség 
A január 24-én tartott városi köz-

gyűlés megalkotta a tanyai ki 
rendeltségekről szóló szabályrende-
letet s ezt a szerdai kisgyűlés jóvá-
hagyta A városi tanács tegnapi ülé-
sén foglakozott a kirendeltségek 
megszervezésével és úgy határozott, 
hogy február 17-én megkezdi mű-
ködését az ecseri kirendeltség, feb-
ruár 24-én az eperjesi, március 3 án 
a derekegyházoldali, 10-én a tőkei, 
s amennyiben az érdekelt lakosság 
kívánja március 17-én a vekerháti. 

Az ecseri kirendeltség vezetője 
Oláh Sándor városi tisztviselő, aki 
mellé Aranyi Qibor van beosztva. 
A kirendeltség székhelye a belső-
ecseri templomrom melletti volt Deb-
reczeni tanya. 

A kirendeltség munkaköre a kö-
vetkező: A vezetőtisztviselő ellátja a 
közgyámi teendőket, a hagyatéki 
leltározási, a járlatlevél kezelését, 
őstermelői igazolványok kiváltását, a 
közellátással együtt járó jegyek ke-
zelését, hiosztását, a fogyasztási adó 
kezeléssel járó teendőket, felvesz 

minden a központi igazgatás körébe 
tartozó panaszt, kérelmet, fellebbe-
zést, beszedi és szabályszerűen el-
számolja a városi adóhivatal által 
kiiótt adókat. 

A szabályrendelet értelmében a 
kirendeltségen a polgármester meg-
bízásából havonként legalább egy-
szer egy magasabb rendű tisztviselő 
is meglátogatja, aki ugyanakkor el-
látja azokat a közigazgatási felada-
tokat is, amelyeket a kirendeltség 
nem láthat el. Á kirendeltségek mű 
ködésének megkezdése a legteljesebb 
mértékben biztosítani fogja a tanyai 
lakosság közigazgatási szükségleté-
nek ellátását, merihiszen a legtöbb 
ügyben nem szükséges, hogy a vá-
rosba bejöjjön, miután a kirendelt-
ség és a kiszálló tisztviselő úgyszóí 
ván minden ügyben segítségére lesz. 
Nincs benne kétség, hogy az az 
elégedetlenség, amely eddig a tanyai 
lakosságot fűtötte magától meg fog-
szünni és a tanyai lakos-
ság és a város között helyre áll a 
régi szeretetteljes,- atyafiságos jóvi 
szony. 

Hadís^gélyezettek 
az alispánnál 

Hadisegéiyes asszonyok népes kül-
döttsége kereste fel az alispánt és 
kérték őt, hogy támogassa nehéz 
helyzetükben. Minthogy a "népjóléti 
minisztériumban végzett tárgyalása-
ik nem jártak megfelelő eredmény 
nyel. Dr. Kunszeri Béla alispán te-
lefonon felhfvia a népjóléti minisz-

térium had gondozó osztályát, ahon-
nan azt az értesítést kapta, hogy a 
miniszter éppen ezekben a napokban 
folyíat ilyenirányú tárgyalásokat a 
hadisegélyes asszonvok érdekében, 
ugyanis a költségvetésbe beállított 
72 miiiió hitelkeretet máris 8 millió-
val túllépték. 

Kisiparosok figyelmébe 
Közöljük a % ipartestületi tisztújító 

közgyűléssel kapcsolatos tudnivalókat 
Ismeretes, hogy Bán Antal elv-

társ, iparügyi miniszter 1871 — 1947 
számú rendelete elöirta, hogy az 
ipartestületi közgyűléseket február 
hóban, vidéken pedig március kö 
zepéig meg kell tartani és azon az 
általános tisztújítást három évre meg 
kell ejteni, Az iparossággal tájékoz-
tatás céljából az alábbiakban kö-
zöljük, hogy az ipartestületi általá-
nos tisztújítás az 1100—1946 ME. 
számú rendelet és annak végrehaj-
tásáról szóló 15710—1946 IpJ M. 
számú rendelet értelmében kell 
véghezvinni. 

Az idézett rendelet szerint a tiszt-
újítást jelölő lista alapján kell meg-
ejteni, amelyet 3 nappal a tisztújító 
közgyűlés előtt, a közgyűlést ösz-
szehivó szervhez: az Ipartestület 
elnökéhez kell benyújtani, (február 
22-én de. 12 óráig ) Az előirt he-
táridőn tul listát bennyujtani, vagy 
azt pótolni nem lehet. A jelölteknek 
írásbeli nyilatkozatot kell adniok 
arról, h-^y (#»•"'-'¿süket a lajstro-
mon ' A jelölt kizárólag 
az »stan és arra a tisztségre 
vá átható meg, amelyre jelölteté-
sét elfogjdta. 

A rendelet végrehajtási utasitása 
szerint a szavazás listára történik. 
A listán, illetve a szavazólapon sze-
repelni kell mindazon tisztségeknek, 
amelyek a közgyűlésen betöltésre 
kert'tnek. Így nemcsupán az ipar-

testületi cinökre, alelnökre, szánr-
vizsgálóbizottFági, pénztári, gond-
noki stb. tagokra, hanem az eiöl-
járósági rendes és póttagokra épp-
úgy, mint a tanoncvizsgáló bizott-
ság tagjaira és a műhely ellenőrző 
tagokra is vonatkozik a jelölés alap-
ján a szavazó lapon való szerepel-
tetés kötelezettsége. 

Mindazoknak, akik a választási 
lajstromon szerepelnek, bármiiyen 
tisztségre történik is jelöltetésük, 
ezt két tanú előtt aláirt irásos nyi-
latkozatban kell elfogadniok. A je-
lölés elfogadása a választás előtt 
nem vonható vissza. 

Minden listának teljesnek kell 
lenni, azaz szavazásra csak olyan 
lista bocsájtható, amely valamennyi 
tisztségre jelöltet (pótjelöltet) tar-
talmaz. A teljes listával való indu-
lás kötelezettségéből folyik az a 
szabály is, hogy a listáról a jelöltek 
közül egy, vagy több személyt a 
sza azás alkalmával törölni nem 
szabad, illetve, amennyiben a listán 
törlés volna is, a listára adott sza-
vazat érvényes és a törlés nemléte-
zőnek tekintendő. Szavazásra csak 
olyan teljes lista illetve szavazólap 
bocsátható, amely el van látva a 
hivatal pecsétjével. Tükos szavazást 
csak akkor szabad elrendelni, ha 
több érvényes listát nyújtottak be. 

Szenvedő választójoga csak olyan 
tagnak van, aki magyar áiiampolgár 

A kisiparosért 
Az ipartestületi választások vá-

rosunkban is közelednek. A jelölő 
bizottság kiküldése már megtörtént. 
A szentesi iparostársadalom érthető 
nagy érdeklődéssel tekint a tiszt-
újítás elé. Nehéz körülmények kö-
zött indult meg az ipartestületi élet 
újjászervezése. A kisiparosság hosz-
szú ideig nem találta meg helyét 
az előállott új helyzetben, különö-
sen azért, mivel a politikai pártok 
egyes kijelentéseit, célkitűzéseit, a 
dolgozó társadalomnak ez a része 
félreértette. Az is tény, hogy volt 
egy időszak, főként az infláció 
alatt, amikor iparos-ellenes hangok 
hallatszottak különböző helyekről. 
A fáklyái ebben a zavaros helyzet-
ben a Szociáldemokrata Párt kis-
ipari politikája jelentette. Ez a párt 
nyilvánította ki legelőször, hogy a 
kisiparos a dolgozók társadalmá-
nak szerves része, a mutt rendszer 
leginkább kizsákmányolt és jogai-
tól elütött egyénisége. Nagy erővel 
láttunk hozzá az iparosság össze-
fogásához. Meghirdettük a kisipa-
ros problémáinak jogosságát. Har-
coltunk és harcolunk az árueloszták 
frontján azért, hogy a dolgozó 
kisemberek soriban a kisiparos is 
megtalálhassa számításait Felemel-
tük szavunkat az ellen az irányzat 
ellen, amely az adózás terheinek 
nagyrészét a kisiparosra akarta 
hárítani Bevittük a kisiparost a 
közélet fontos posztjaiba, hogy a 
többi dolgozókkal együtt képvisel-
hesse a maga rétegének érdekeit, s 
küzdhessen egy olyan új élet meg-
teremtéséért, amelyben a társa-
dalomnak minden dolgozó tagja 
megtalálja a maga helyéi. Az ipar 
testületi élet, amint már erre rá-
mutattunk, Szenteden szociáldemo-
krata kézben kezdett ismét emel-
kedni. Az ipari bemutató, amely az 
egész ország elismerését váltotta ki. 
az új ipartestületi elnök irányítása 
alatt főtt létre. De a sajtó hasáb-
jain is elsőnek karoltuk fel váro-
sunk kisiparosságát. Ma már az 
iparos, ha reggelenként kezébe 
veszi lapunkat, megtalálja a leg-
frissebb híreket amelyek szakmáját 
érdeklik. Az ipar revízió során is 
teljes erőbedobással küzdünk min-
den becsületes kisiparosért. Pártunk 
ebben az irányban is elvégezte már 
az előkészítő munkái, s mindazok, 
akik velünk együtt haladnak, bíz-
hatnak bennünk. 

és aki az Ipartestület működésének 
teiületén legalább három év óta ké-
pesítéshez kötött ipart üz. Tehát 
előljárósági, tanoncvizsgáló stb. bi-
zottság tagjává olyan iparos nem 
választható be, aki ezzel a feltétel-
lel nem rendelkezik. 

Közöljek végül a szentesi kisipa-
rosokkal, hogy a közgyűlési meg-
hívók szétmentek és az alapszabály 
szerint az 1946 évi zárszámadások, 
alapítványi vagyonmérleg kimuía-
tása, valamint az ez évi költségve-
tési előirányzat a hivatalos órák 
alatt a tagok rendelkezésére áll. 

Szinház 
Vasárnap délután és este 

hattyú. Hétfőn ketten egy 
En és a kisöcsém. 

Arany-
jeggyel 

— Változik az amerikai rádió 
adásának ideje. A new-yorki 
rádió szokásos 19 óra 30 perces 
magyar adását február 17-től, hét-
főtől kezdve egy órával előbb 18 
óra 30 tói 19 óráig közvetíti. 



Ma február 15. Rom. kat. Ffiuizlin vl.t 
protestáns Erika. 

Vízállásjelentés: Tisza 14-én 42. Kurca 
91. 

Hőmérséklet» — 1 fok 
időjárásjelentés: Élénkebb szél, havas 

idő. A hőmérséklet kissé süllyed. 
Ügyeletes gyógyszertárak • Február 8-

)r6 ig Kerekes és Szentessy. 

Borongás 
Gyertyaszentelő óta talán egyszer 

se találkoztam a Nappal. Vagy 
esik. vagy köd van, vagy felhős az 
ég, de mindenképpen aljasul komisz 
az idő. És amilyen az idő, olyan az 
ember gondolkozása. Mint ahogy Ady 
mondja, ráül a lelkünkre valami 
rontás és morfonddlunk, kelletlenke-
dünk, sőt még magunkba is belekö-
tünk. És az ember ügy érzi, hogy 
joga van a rosszhanga lat hoz, mert-
hiszen nemcsak ez a szürke, buta 
idő bántja, hanem sokminden, ami 
csak körülötte megesik és amiről 
körülötte beszélnek. Kezembe fogom 
az újságot és mialatt didergek, azt 
olvasom, hogy „Be»in külügyminisz-
ter szobájában megfagynak a láto-
gatók — Az angol szigetország 
drámai küzdelme a szénhiánybanu... 
Hál igen, Anglia a szén hazája és 
az angol külügyminiszter szobáját 
nem tudják fűteni. Mi jogon dider-
gek én ? És mi jogon panaszkodunk 
tűzrevaló hianya miatt mink ? — és 
ebben a pillanatban, amikor boron-
gásomban erre a kérdésre fakadtam, 
megvilágosodik előttem, hogy boton-
dot beszéltem. Miért panaszkodom 
én, miért panaszkodik más, miért 
panaszkodik mindenki, miért zúgo-
lódik ? Mett nem akarunk megfagy-
ni, mert nem tartjuk természetes do-
lognak, hogy a kályha, a kemence, 
j tűzhely hidegen álljon. ; És mikor 
idáig jutok, megint megfog a bo-
rongás: két-három év múlva elfogy 
a tűzifa Magyarországon, pár év-
tized múlva a szén... Mi lesz ak-
kor? Még tán jó, hogy akkorára 
már fölöttem a sirhalom domborul. 

(xa) 

— A földmivel^stígyí miniszter 
Szentes város területére Bazsó Im-
rét nevezte ki gazdasági tudósítónak. 

— Dr. Kemény György elv-
társat pénzügyi államtitkárt a Páz-
mány Péter tudományegyetemen 
egyetemi tanárrá képesítették. 

— 30 forintot kap, aki három-
negyedes fekete átmeneti kabá-
tomat visszahozza a Szentesi 
Lap kiadóhivatalába, vagy nyo-
mára vezet. 

— Értesítés. A Földmunkások 
és Kisbirtokosok Országos Szövet-
ségének szentesi csoportja február 
hó 16-án, vasárnap d. e. 10 órakor 
a színházteremben tartja évi rendes 
tisztújító közgyűlését. Kérjük a szak-
társakat és a szaktársnöket, hogy 
pontosan jelenjenek meg. Vezetőség. 

— Termelési szerződés köthető 
mákra, répamagra, borsóra, babra, 
árpára, zabra. Flanel árúk,, vásznak. 
Cikta cipők, kalucsnik, edényárúk. 
Fűrészpor és faeladás. Szentesi ál-
talános Fogyasztási Beszerző Ter-
melő és Értékesítő szövetkezet. 

— A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetsége február hó 16-án vasár-
nap délután 3 órakor taggyűlést 
tart a székházban. A tagok megje-
lenése kötelező. A vezetőig. 

Osztályfoglalás 1947-ben 
Az Urnák 19*7., a demokratikus 

magyar köztársaság második esz-
tendejében történt Szentesen ez az 
eset, amely méltán beillik 1944 vé-
gének zöldinges, vérfűrdős és min-
den gyalázattal telt idejébe. 

A Kisgazdapárt előterjesztésére a 
B-lista revízió során visszavettek 
állásába egy kórházi főorvost, aki a 
nyugati , üdülés hosszabbranyult hó-
napjai után hazatért, itt az igazolá-
son átverekedni nem tudott, mivel 
tevékenysége is, családi kapcsolatai 
is azt bizonyítják, hogy a mult 
rendszernek igen lelkes híve és ki-
szolgálója volt. 

A kórházban az ő helyén egy or-
vos végezte a teendőket, aki a leg-
nehezebb időkben volt posztján, 
amikor száz számra hozták a sebe 
sülteket és a front betegjeit a kór 
házba, amikor a városban alig volt 
rajta kívül két orvos, s amikor sem 
anyagi segitség, sem gyógyszer nem 
volt sehol. 

A B-lista revízió megtörtént, s a 
Kisgazdapártnak, ez a dicsőséges 
demokratája kezében a cédulával 
megjelent a kórházi osztályon é3 
ott feltartott jobbjával köszönve eze-

ket a szavakat mondotta: Az osz-
tályt átveszem I 

A „Mór", aki eddig kötelességét 
teljesítette, természetesen tudta, hogy 
mi a következő kötelessége: fogta a 
kabátját, kalapját és eltávozott. 

Az ember olvas békéről a pártok 
között, a demokrácia megszilárdu-
lásáról stb., de valahogy ugy van 
ezzel a dologgal, hogy sok min-
denhez gyomor kell, amit egyes 
pártok, s egyes személyek a demo-
krácia leple alatt megengednek ma-
guknak. Egy azonban biztos. Sok-
féleképpen lehet értelmezni a demo-
kráciát, de megvalósítani végső for-
májában csak egyféleképpen lehet: 
demokratákkal. A mult rendszer lo-
vagjai ideig-óráig kiélvezhetik a 
helyzetadta lehetőségeket, de nem 
sokáig. Mi sem kötnénk életbiztosí-
tást a most visszahelyezett kórházi 
főorvosnak az állására. Ez nem me-
het igy sokáig, a tabula rasa-nak 
előbb, vagy utóbb be ken követ-
keznie, mert különben ezek az uj 
demokraták fogják megdönteni a 
demokráciát. 

dr. Vári György 

[ B A R Á T S Á G - M O Z G Ó J 
Február 15-18. 4 napig I 

16 éven felülieknek I 

Emlékszel még 
Amerikai filmremek. Az önfeláldozó szerelem megható története. 

Főszereplők : Claudette Colbert, John Payne. Hiradó. 

Lopások sorozata Szentesen 
Kálmán János Ady Endre-ulca 30 

szám alatti lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki háza elől 
12-én éjjel trbb akácfát ellopott. 

Demeter János Jókai-utca 107. 
számú háza elől ugyancsak ¿kác-

! fákat loptak el ismeretlen tettesek 
! 13-án éjjel. 
i Nagy Dániel Lapisíó 38. szám 
| alatti tanyájából 12 mázsa fát lop-
! tak el. 
j Fatolvajlás miatt még egy felje-
j lenlés érkezett tegnap a rendőrségre: 

a feljelentő neve Félegyházi Török 
Margit Jókai-utca 94. szám alatti 
lakos. 
Dömsödi Lidia Mecs Balogh-utca 
20 szám alatti lakos feljelentést tett 
a rendőrségen ismeretlen tettes ellen 
aki házának udvarából ellopott egy 
női kabátot és több ruhaneműt. 

Horváth Imre Nagyörvény-utca 
100 szám alatti lakos bereklaposi 
tanyájából 13-án éjjel két kocsi 
szalmát loptak el ugyancsak isme-
retlen tettesek. A kár 200 forint. 
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Kender- és rostlenvetőmagot 

hozunk be Külföldről 
A multévi rendkívül csekély ken-

der» és rostlenvetéstcrület miatt mind-
két fonalas növény vetőmagjából 
nagy hiány mutatkozik. Ezért az or-
szág múlhatatlanul szükséges textil-
nyersanyagellátásának biztosítása ér-
dekében a földmüvelésügyi minisz-
térium nagyobbösszegü állami hitel 
útján lehetővé tette a kender- és 
lengyárak részére, hogy Törökor-
szágból 2000 q kendervetőmagot, 
Hollandiából p^dig 1000 q rostlen-
vetőmagot hozhassanak be. A beho-
zatalnál felmerülő árkülönbözetet és 
egyéb költségeket részint az érdekelt 
gyárak képviselik, nagyobbrészben 
ped'g a kincstár vállalta magára. 
Ezért mindizok a gazdák, akik va-
lamely gyárral rostkender vagy rost-

len termelésére szerződést kötnek, a 
szükséges vetőmagot a megállapított 
Hatósági áron, kamatmentes kölcsön-
magként igényelhetik a termeltető 
vállalattól. 

A rostkender termesztésén kívül 
magkender termesztésére is köthető 
termelési szerződés. Erre a célra a 
kendergyárak és a Mezőgazdasági 
Szövetkezeti Központ olajosmagosz-
tálya (Bpest, V., Vigadó-u. 6 sz ), 
hazai termésű, államilag ellenőrzött 
tiborszállási fajtájú kendervetőmagot 
adnak a termelésre vállalkozó gaz-
diknak. 

A termelési szerződések feltételei-
ről az érdeklődőknek részletes fel-
világosítást nyujf az Ipari Növény-
termelési Bizottság (Bpest. VIII., 
Kisfaludy-u. 6 sz.). 

Hirdessen lapunkban! 

Petrovics Simont« 
a Doháuyfóvedék vttét 
Igazgatóhelyettesét 

letartóztatták 
Petrovics Simon neve a Dohány-

jövedék nagyarányú panamájával 
kapcsolatban vált ismeretessé. A 
gazdasági rendőrség befolyással 
való üzérkedéssel, árdrágító vissza-
élések sorozatával és bejelentési kö-
telezettség elmulasztásával vádolja. 
Megállapította a nyomozás, hogy 
hatalmas összegeket fogadott el 
egyes cégektől karácsonyi ajándékul. 
A panama elképzelhetetlen arányok-
ban növekszik. 

Gazdák! 
Az ország dolgozóinak 
kenyérre van szüksége 

Folyó évi február hó 15 én or-
szágszerte megindul a terménybe-
szolgáltatás elszámoltatása. 

Felhívok minden gazdát, 
hogy beszolgáltatás! köteles-
ségének teljes mértékben 

tegyen eleget, 
mielőtt az elszámoltató bizottságok 
a gazda portájához érnek, 

mert ellenkező esetben a 
törvényes rendelkezések kö-
vetkezményei : a termények 
elkobzása és pénzbírság el-
kerülhetetlenül sújtani fogja. 

Kenyérellátás Orsz. 
Miniszteri Biztosa 

Vftmöröltetök! 
Folyó óvl március 15-e 
után az őrlési dézsma 
a Jelenleginek kétsze-
rese lesz. 

A közellátásügyi miniszter a vá-
rosi lakosság súlyos kenyérellátás! 
helyzetére tekintettel lehetővé lette, 
hogy a gazdák március 15-ig a 
jelenleg érvényes déísmamennyisé-
get szolgáltassák be azután a ga-
bonamennyiség után is, amit csak 
március 15-e után kívánnak meg-
öröltetni. 

Minden őröltető gazdának 
érdeke tehát, hogy őrlési 
dézsmáját m á r c i u s 15 ig 

beadja. 
Kenyérellátás Országos 

Miniszteri Biztosa. 
Szentes, 1947 február 13-án. 

Hankóczy Béla s. k. 
felügyelő, a közellátási 
felügyelőség vezetője. 

1 TÁVIRAT 
Szentes közönségéhez 

Feltétlenül elvárjuk 

MA ESTE 
8 órára az Ipartestületbe az 

f ö r e g szabók" 
jótékonycélu vacsorás báljára 

Rendezőség 

l p a r o s o k l - ^ ipartestületi VálasztásokraI 
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— Ma van az „öregszabok 
bálja. Jegyek de. 9 órától az Ipar-
testületnél. 

— 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. 

— Álarcos bankrablás Párizs-
ban. Hétfőn öt géppisztolyos és 
revolveres álarcos gengszler beha-
tolt a párizsi Crédit Industriel et 
Cammercial bankba. Lövöldözés so-
rán a banditákat megállítani szán-
dékozó fegyvertelen bankigazgatót 
súlyosan megsebesítették. A bandi-
ták egymillió frankot raboltak el. 

JA szórakozás 

R Á D I Ó 
Budapest I. február 15. 

7.20 Reggeli zene. 8 00 Mikorra 
várható az irányított közellátás meg-
születése. 8.15 Szórakoztató hang-
lemezek. 9.00 Aczél Erzsébet zon-
gorázik, Markó Eta énekel, Szabó 
Sándor hegedül. 12.15 ifi. Molnár 
Lajos jazz-együttese, 13.15Criolnoky 
Viktor es Igno us a németekről. 
13.50 Kereszty Jenő játszik a Zene-
művészen Főiskola orgonáján. 14.30 
Élő antológia 1430 Befútta az utat 
a hó. 15.15 Óbudai képeslap 15 25 
Markos GyöJgy előadása. 16.00 
A könnyű zene klasszikusai Fejér 
Oyörgy zongorázik. 16.30 Gyermek-
rádió. Hol a kotte? 17.10 A Vörös-
kereszt közleményei. 17t30 A Mun-
kás Kulturszövetség műsora. Nevess 
velünk. 1800 Svéd-est a Svéd Vö-
röskereszt tiszteletére. 19.00 Rádió 
kamarazene, 1945 Két emléktábla 
így házon. 20.20 Szines muzsika. 
21.00 Hangos heti rádió. 22.30 
Glinka halálának 90. évfordulója. 
2300 Magyar énekesek tánclemezei. 
23.25 Szombatéji rádiószínház. Bú-
csú. 

Iparos hirek 
Az Ipartestület jegyzői hivatala 

felhívja a mestervizsgát tenni óhaj-
tók figyelmét, hogy március 10-én 
mestervizsga előkészítő tanfolyam 
nyílik Szentesen, Ipartestületünk ren-
dezésében. Jelentkezéseket március 
l-ig elfogadunk. Tanfolyam dija: 
30 forint. 

—oo— 
Az Ipartestület felhívja a cséplő-

és vetőmagtisztitó tanfolyam hallga-
tóinak figyelmét, hogy március hó-
ban kellő számú jelentkező esetén 
tanfolyamot rendezünk. A jelentke-
zéskor a tanfolyam diját: 45 forin-
tot is be kell fizetni, mert a jelent-
kezést csak ez esetben focadja el a 
hivatal. 

— oo— 
Megérkezett a cipész, csizmadia 

iparosok február havi b*rutalványa. 
Átvehető hétfőn du 5 jórakor a 
szakosztályi elnökségtől. 

—oo— 
Az Ipartestület hivatala felhívja 

az összes szakosztályok figyelmét, 
hogy pénztárkönyvüket február 22-íg 
okvetlen adják be, tí )gy az ipartes-
tületi számvevőség a könyveket le-
zárhassa. 

Lufi zománcok, festékek, 
l a k k o k elismert legjobb minőség 

MoiwMíárffl 
Mit kell tudni a gazdának 

az elszámoltatásról? 
A gazdák elszámoltatása február f 

15-e után mindenütt megkezdődik. 
Honnan tudja meg a gazda, hogy 

mennyi a hátraléka? 
Elsősorban beszolgáltatási Apjáról, 

másodsorban minden nyilvántartó 
hatóság a hátralékos gazdákról ki-
mutatást készit és azt közszemlére 
függeszti ki. 

A gazda ezért keresse fel a riyil-
vántártó hivatalt és ott győződjön 
meg hátralékáról 

Mit tegyen a gazda, ha ugy latja, 
hogy a hátraléka kevesebb, mint a 
kimutatásban feltüntetett hátralék ? 

A beszolgáltatást igazoló okmá-
nyok (vételi jegyek) birtokában a 
nyilvántartó hatóságnál felszólalással j 
élhet. 

Mi a teendő a felszólalás elutasi- I 
tása esetén ? 

A nyilvántartó halóság utján fel-
lebbezést kell beadni a közellátási 
felügyelőséghez 

Mi történjen akkor, ha a községi 
elöljáróság által kimutatott hátralék 
megfelel a valóságnak ? 

A gazda fennálló hátralékát sür-
gősen szolgáltassa be. Amemiyiben 
nem képes a kötelességéi az előírás-
nak megfelelően teljesíteni, ugy szol-
gáltasson be póílásra alkal ras ter 

Mi az a mennyiség, amit a bizott-
ság zárol ? 

Azok a terménykészletfk, amelyek 
a visszahagyható mennyiségeken kí-
vül — a hátralékra való tekintet nél-
kül — rendelkezésre állanak. 

Mi a visszahagyható mennyiség? 
Err« vonatkozóan a bizottságok és 

a nyilvántartó hivatal ad felvilágosí-
tást, általában a vetőmag, a fejadag, 
ill. a takarmányozási szükséglet. 

Mi történik a zárolt készlet lel ? 
Miután a vonatkozó rendelet ér-

telmében a /árolt készleeket el kell 
kobozni, azt a terménykereskedő 
minden térítés nélkül ves?i át. Az 
átvett termény ára azonban a bírság 

| ősszegét csökkenti. 
Mi töriénik, hi a gazda dhdügatja 

elrejti kés Jeteit? 
A bizotság jogosult a pontos 

készlet feltárási érdekében minden 
szükséges intézkedést (házkutatás) 
megtenni. Amennyiben *a vizsgálat 
során elrejtett készletre találnak, u^y 
a rejtett készleteket a gazdasági és 
háztartási szükségletre való tekintet 
nílkill el keil kobozni! 

Mikor történik a bírság kiszabása? 
Elszámolás után, annak eredménye 

alapján. 
Milyen szen pontok szerir;t szab-

A jutalom gabonaérlék minden 
q-ja után a többletbeszolgáltatás 
százalékos arányához mérten 5 — 
10—15 forint. 

A kötelességüket teljesítő gazdák, 
amennyiben rendelkeznek házi és 
gazdasági szükségletüket meghaladó 
termés felesleggel, az ország ellátá-
sánsk biztosítására szolgáltassák be 
terményeiket a kereskedőkhöz, mert 
ezzel nem csak az ellátatlanokat 
meolik meg az éhezéstől, hanem a 
stabiiizásió biztosiiása révén saját 
érdeküket is szolgáljak. 

ménveket! Erre vonatkozóan részié- ; ják ki a birságot? 
tes felvilágosítást kaphat a nyilván-
tartó hivatalnál. 

Mi történik a hátralékos gazdák-
nál ? 

A nyilvántartó hatóság bi/olfság 
utján a helyszínen állapítja meg, 
hogy a gazda a rendeleteknek meg-
felelően has2nálta-e fel termékét. 

Kiknél történik helyszíni elszámol-
tatás ? 

Azoknál a gazdáknál, akik gabona-
beszolgáltatásuk kevesebb mint 90, 
burgonya beszolgáltatási kötelessé-
gük kevesebb mtnt 80, olajosmag ¡ ságot kiróni! 

Amennyiben meg lehet állapítani, 
' ho y a gazda önhibáján kívül nem 

íudott eleget tenni a beszolgáltatás-
nak, ugy ennek a körü ménynek a 
figyelembevételére, a bírság csökken-

: tűsére mód van. 
AiTienny ben azonban azt áHap-t-

ják roeg, hogy a ga da a beszolgál-
tatási köt ¡esség teljesítésére alkal-
mas terményt a forgalmi rendele-
teibe ütköző mt^lon értékesített, ugy 
a teljesítés szábavétele során meg-
áll ipitotl hátralék alapján kell a bir-

beszolgáltatási kötelességük kevesebb 
mint 70 százalékát teljesitették. 

Mikor mentesül a hátralékos gazda 
a helyszíni elszámoltatás alól? 

Csak akkor, ha a gazda vételi 
jeggyel igazolja, hogy a hátralékát 
időközben teljesen kiegyenlítette. 

A bizottság hogyan állapítja meg, 
hogy mekkora az a kenyérgabor a-
mennyiség, amely a beszolgáltatási 
kötelesség rendelkezésére állhatolt 
volna ? 

Cséplési eredménylap alapján meg-
állapítják, hogy a gazdának mennyi 
volt a termése búzából, rozsból,.két 
szeresből, árpából, zabból és köles-
ből az arató és cséplőrész levonása 
után. 

Az igy megállapított gabonameny-
nyiség az, amely a gazdának beszol-
gáltatási kötelességének teljesitésére 
rendelkezésre állott. 

Kenyérgabonán kívül milyen ter- 'j Ezeket adja át "a 
ményekre állapítják még meg, hogy 
volt-e abból a beszolgáltatás rendel-
kezésére álló mennyiség? 

Burgonya, kukorica, szárazhüve-
lyes, tökmag, repce, len, mák, napra 
forgó, szójabab, és általában azokra 
a terményekre, amelyekkel' a beszol-
gáltatási kötelesség egyes csoportjait 
teljesíteni vagy pótolni lehet. 

Mi a gazda kötelessége a helyszíni 
elszámoltatás során ? 

A valóságnak megfelelően — ok-
mányok, nyugták, vételi j' gyek fel-
jegyzések alapján — elszámolni a 
termésről és pontosan beszámolni a 
még meglévő készletekről. 

Mennyi a birság összege? 
A hátralék minden kg j i után 1 

forint (pl. 10 q buza esetében 1000 
• forint). 

Mikor kell birságot fizetni? 
j A községi elöljáróság által kia-

dott fizetési meghagyás után azonnal. 
; Mi tötkénik akkor, ha a kirótt 

birságot nem fizetik meg? 
Ebben az esetben a községi elöl-

járóságnak azt közadók módjára 
; kell behajtani 

Lehet-e fellebbezni a pénzbírság 
; ellen? s 

A pénzbírság ellen fellebbezni 
már nem lehet (Kivéve tévedesben). 

Végezetül a közellátási felügyelő-
ség felhív minden gazdálkodót,̂  hogy 
a pénzbírság és egyéb kellemetlen 

; ségek elkerülése végett ál'apitsa 
! meg azonnal, hogy milyen termé-
j nyeket tud sürgősen beszolgáltatni. 

legközelebbi ke-
reskedőnek és a tőle kapott vételi-
jeggyel jelentkezzen a nyilvántartó 
hivatalnál. 

Feltétlenül szükséges, hogy a hely-
színi elszámoltatások előtt minden 
ga/da a nyilvántartó hatóságnál ér-
deklődjön beszolgáltatása állasáról, 
mert a helyszíni viz-gálat és fizetési 
meghagyás kézbesnés utan már fel-
lebbezésre nincs mód. 

Bes olgáltafási jutalmat kap min-
den olyan gazda, aki a • eszolgálta-
tási kötelességét kenyérgabi ma, bur-
gonya, olajosmag c oportban külön 
külön 100 százalékon felül teljesí-
tette. 

Rendőrségi hírek 
Miskolczi István rovoitmultu egyén, 

aki" háromszor volt már lopásért 
büntetve és társa Sim-ros Szabó 

ajos jaguár 24 ére vitradó éjjel 
bemásztak a Hov^d-utca 100 számú 
ház kcriiésén és a házból hat l>ú-
kot, egy subá1 é egy baltát ellop-
tak Miu^ n a rendőrség kézrekeri-
tette őket, kiderült, hogy három 
tyúkól, amelyek közben megfullad-
tak Sinoros Szabóékná! főzték meg. 
a másik hátmat pedig a csirkete-
Jepeii értékesítették. 

A szentesi gazdasági rendőrség 
tegnap elcsípett két engedelyn'lküi 
s?á litó személy'. Az egyik Qila 
László szegvári lakos két nnzsa 
búzát akart Csongrádra szállítani és 
ott borért elcserélni. A másik Mé-
száros Antal kiskirálysági lakos, aki 
286 kilogratn morzsolt kukoricát 
akart hasonló c bót Csongrádra 

inni. A ie;dőrség a terményt le-
foglalta és átidt a Földmives'Szft-
vetke,elnek, Giia és Mészáros elíen 
pedig 8800 as közellátási rendelet 
sbpjan indul meg az eljárás. 

Megállapították 
a szerződéses o l a j m a g 
termelői árát 

A födmfvelésügyí minisztérium 
által beterjesztett kalkulációs adatok 
figyelembe vétele mellett a Gazda-
sági Főtanács legutóbbi ülésén az 
1947. évi termelésünk, termelési 
szerződések a'apján termeit olajmag 
termelői arát 200 forintban állapí-
totta meg, 100 kg-kéot. A termelést 
kedv fokozásara 3zok a gazdák, 
akik szerződés alapján vállalj\k ar 
olajmag termelést, nemesített vető-
magot, irűtrágyát, a kártévő bolha 
elleni védekezésre „GezarolM kap-
nak kedvező feltételek mellett. A 
termelőknek tavasszal szántási hitelt 
folyósítanak. A hazai olajlenmag 
szükség'et fedezésére 10—15 ezer 
katasztrális hold termésre van szük 
ség. Minthogy a vilárpiacon a nagy 
argentínai lenmagtermés ellenére is 
még mindég igen élénk érdeklődés 
mutatkozik lenolaj iránt, országos 
érdek volna ennél sokkal nagyohb 
területncl: olajmaggal való bevetése. 
Ennek annál kevésbé lenne termé' 
szeli akadálya, mert megfelelő ag-
rárpolitikával már a múltban is si-
került az 1924. évi 3 ezer katasztrá-
lis ho'd olajmag területet 1944-re 
100 ezer katasztrális holdra kiter-
jeszteni. 

Tanulólány felvétetik 14—16éves 
Mimóza virágcsarnok. 

Varrógépek tökéletes javítása, ke-
rékpárok zsirbarakáva stb Wolford 
Sánd r műszerésznél. 

Csetépkályhák átrakását és vas-
kályhák samot" zását szakszerűen 
készíti Szűcs András, Deák F.-u. 56. 
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