
Szentes, 1947. február 16. vasárnap Ara 40 fillér. LXXVI1. évfolyam, 39. szám. 

Előfizetési dij 
e g y h ó n a p r a 

10 f o r i n t . 
Td EFON: 301 si. SZENTESI LAP Keretes- és aprá-

hirdetései áréta-
511 szerint. >: 
TELEFON: 301 SZ. 

Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggel) órákban. 

Már 
S Z O C I Á L D E M O K R A T A N A P I L A P 

az országos szociáldemokrata 
tagtoborzó hónapia 

A Szociáldemokrata Párt már-
cius 1-31-ig páratlanul nagy-
arányú országos toborzó akciót 
indit, melynek cél ja az, hogy 
minden igaz, haladó szellemű, 
demokratikus érzelmű magyar 
talál ja meg az utat a Szociál-
demokrata Párton át a szoci-
alizmus felé. 

Március 2-án déli fél 12 óra-
kor Szakasiti Árpád ünnepi rá-
dióbeszéde nyitja meg a párt-
szervezetek agitációs munkáját. 
Ezt a beszédet hangszórók köz-
vetítik az ugyanebben az idő-
ben az ország 2500 községében 
tartott naggyűlésekhcz. 

Nem lesz az országban olyan 
ház, olyan lakás, olyan család, 
amelyet március hónap folyamén 
a szociáldemokraták fet ne ke-
resnének, hogy megmagyarázzák 
a Szociáldemokrata Párt küzdel-
mének c é l j á t : ma a demokráciá-
ért, holnap a szocializmusért. 

A röplapok milliói, a plakátok 
százezrei tárják majd az ország 
népe elé a Szociáldemokrata 
Párt demokratikus és szocialista 
céljait és egész programját. Az 
uj tagokat tagavató ünnepélye-
ken veszi fel kebelébe a párt. 
Hatalmas verseny indul meg a 
városok és kerületek, megyék 

és járások egyes pártszervezetei, 
valamint az egyes pártagitáto-
rok között. E munkában a Nép-
szava, a Világosság, a Dolgozók 
Világlapja, a párt 6 központi 
napilapja és 32 vidéki lapja 
máreftis hónapban mind az akció 
szolgálatában áll. A budapesti 
dolgozók leutaznak a vidékre, 
hogy segitsenek ott a felvilágo-
sító munkában. 

Március a szabadság hónapja 
és márciusban kezdődik a ta-
vasz. A Szociáldemokrata Párt 
a magyar dolgozók szabadsá-
gáért küzd. 

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

Vármegyei 
Közellátási Bizottság 

értekezlete 
A vármegye vezetőinek a pártok 

képviselői és a közellátási felügyelő 
lenlétében értekezletet tartottak, 
ankóczi Béla közellátási felügyelő 

\ beszámolt a bizottság előtt a be-
szolgáltatás eredményéről, majd a 
bizottság a következő határozatokat 
hozta: 

Az elszámoltatásokat szigo-
rúan végre fogják hajtani va-

lamennyi határrészen. 
A szállításokat az eddiginél 
fokozottabb mértékben fog-
ják ellenőrizni a gazdasági 
rendőrség intenzív bevoná-
sával és az algyői hidhoz 
szállítások ellenőrzésére hid-
örséget fognak szervezni. 

Lapunk tegnapi számában meg-
emlékeztünk arról a bestiális rabló-
gyiikossági kísérletről, amely csü-
törtökön éjjel zajlott le az egyik kis-
tökei lanyaban. Ismeretlen tettes 
több fejszecsapással leütötte Bese 
Sándor kistőkei gazdálkodó felesé-
gét és a nála nevelésben lévő Bren 
ner Károly nevü 12 éves kisfiút, 
majd kifosztotta a tanyát. Az isme-
retlen támadó két áldozatát pénte-
ken eszméletlen állapotban szállítot-
ták be a szentesi kórházba, ahol 
gyors műtétet hajtottak végre raj-
tuk. A rendőri nyomozóknak még 
pénteken este sikerült kihallgatnlok 
Bese Sándornét és Brenner Károlyt. 
A kihallgatás eredményéből, vala-
mint lapunk munkatársának Besé-
nével folytatott tegnapi beszélgeté-
séből kiderült, hogy mi történt vol-
taképpen csütörtökön éjjel a Kistőke 
227 szám alatti tanyában. 

Hétfőn k e z d ő d ö t t . . . 

A fentnevezett kistőkei tanyának 
három lakója van: Bese Sándor 
gazdálkodó, a felesége és 12 éves 
neveltfiuk Brenner Károly. 

E héten, hétfőn este egy ismeret-
len 4 0 - 4 5 év, körüli férfi tért be a 
tanyába és szállást kért. Előadta, 
hogy Tiszakürtre akar menni bor-
írt és szeretné, ha éjszakára szál 
lást kapna a tanyában. Bjséék szí-
vesen fogadták az idegent, vacsorát 
adtak neki s természetesen azt is 
megengedték, hogy az éjszakát itt 
töltse. Az ismeretlen férfinek nyil-

ván megtettszett a vendégszeretet, 
vagy már akkor is sötét terveket 
szőtt az agyában, tény az, hogy a 
tanyában maradt kedden, szerdán, 
sőt csütörtökön is, mig végül csü-
törtökön éjjel végrehajtotta bestiális 
tervét. 

Csomagol a vendég 
Jó alkalom kínálkozott, mert Bese 

Sándor gazdálkodó azon az éjsza 
kán nem tartózkodott otthon. 

A házbeliek este nyugvóra tértek, 
ügy éjfél körül Bese Sándorné arra 
ébredt, hogy valaki motoszkál r 
tanyaszobában. Nyomban meggyuj 
tolta a lámpát és látta, hogy „ven-
dégük", az ismeretlen férfi foszto-
gatja a szobát: éppen a ruhanemüe-
ket pakolta egy zsákba. Az asszony 
rákiáltott, majd dulakodni kezdtek, 
mig végül a férfi előkapta a fejszét 
és négyszer rácsapott Beséné fejére. 
Beséné összeesett. 

LéHátön Jő* a segít-
ség, de már késő... 

A zajra felébredt a kisfiú is, ki-
szaladt az ajtón és a szomszéd ta-
nyába akart menni segítségért. A 
támadó a kisfiú ütftn eredt s a fej 
szével kétszer rácsapott, majd visz-

hog'y^gyerékkeHi siíerait'végéí' 
nie A szerencsétlen kis Brenner 
Károlynak azonban még volt annyi 
ereje hogy át tudott vánszorogni a 
szomszéd tanyába, ahonnan nyom-
ban lóháton érkezett a íégitséfe, öé 

Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaság 

hangversenye 
23-án rendezi a Magyar-Szovjet 

Művelődési Társaság a Siess, Adj, 
Segíts mozgalom céljaira jubiláris 
hangversenyét. Több fővárosi mű-
vész jelentette be eddig a hangver-

•nyen való résztvételét, amely iránt 
Itösszerté nagy érdeklődés nyilvá-

nul meg. A jegyek előjegyzése 

letében lévő Szántai-féle dohány-
tözstüében. 

A rendőrség teljes apparátussal nyomoz 
a bestiális kistőkei merénylő után 

K ö z ö l j ü k a k iha l l ga tások e redményé t 
M u n k a t á r s u n k beszé lge tése Bese S á n d o r n é v a l 

Egy borzalmas éiszaka története 
már későn, mert a támadó elmene-
kült s csak Bese Sándorné maradt 
a szobában eszméletlenül, vérbe-
fagyva... 

A két áldozat bepójált fejjel fek-
szik a kórházi ágyon. Mindkettő ál-
lapota életveszélyes. 

Alsónadrágban me-
nekült a tettes 

A bestiális támadó ruhája és ci-
pője ott maradt a tanyában s ö al-
sónadrágban és mezítláb menekült 
el. Feltételezhetőén a környéken 
bujkál. Éppen ezért a rendőrség fel-
kéri a kistőkei lakosokat, hogy 
amennyiben tudnak valamit a tettes 
hollétéről, sürgősen jelentsék a szen-
tesi rendőrség bűnügyi osztályán. 

Ötszázezer 
forint kölcsönt kapunk 
at angol kormánytól 

Kemény Oyörgy elvtárs, pénzügyi 
államtitkár és Jeszenszky Ferenc 

' elvtárs, a Magyar Nemzeti Banl 
vezérigazgatója Angliában gazdasági 
tárgyalást| folytatott, amely ko-
moly gyakorlati eredménnyel járt. 
Az angol kormány ugyanis elhatá-
rozta, hogy félmillió font kölcsönt 
nyújt Magyarország számára. — Itt 
emiitjük meg azt a fontos hirt is, 
hogy Magyarország közel félmillió 
mázsa búzát kap Amerikától. 

HasoryK s z w z M M e t . 
akar Kötni 

MnsyflrorszóMfll 
A békekötés után elhangzott nyi-

latkozattömegekből figyelműnket Ma-
saryk csehszlovák ImfffeyfpffifSifíff 
nyilatkozata ragadja meg. Masaryk 
kijelentette, hogy Csehszlovákia tár-
gyalásokat kíván kezdeni Magyar-
országgal, a két ország közötti kér-
dések éf elsősorban a kisebbségi 
kérdés megoldására azzai a szán-
dékkal, hogy különféle szerződéseket 
kössön. 

A Szociáldemokrata Párt 
nájigyűlései március 2-án 

árcius 2-án fél 11 órakor az 
bi helyeken tartunk gyűlést: 

} ndszent, Szegvár, Derekegyháza, 
(irályság, Nagymágoc*. Fábián-
Ityen, Magyartés, Csanytelek, 
Örkény, Sientes, Csongrád, Hó£-
vásárhely. 
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A kereskedelmi 
alkalmazottak 

új fizetése 
Az új fizetések a következők: 
X kategória 100 -145 helyett 

120 -165 forint, emelés 16.5 %. 
IX. kategória 115-165 helyett 

1 4 5 - 1 9 5 forint, emelés 19.5 °/o. 
VIII. kategória 165-215 helyett 

1 9 5 - 2 4 5 forint, emelés 14.5 %. 
VII. kategória 175-270 helyeit 

220—290 forint, emelés 18 5 %. 
VI. kategória 2 0 0 - 3 1 0 helyett 

2 5 0 - 3 3 0 Torint, emelés 16 %. 
V/b. kategória 2 4 0 - 3 9 5 helyett 

280— 410 forint, emelés 10 
V/a. kategória 260—420 helyett 

300—420 forint, emelés 8 
Az uj kollektív szerződés 1947 

január 1-től, visszamenő hatállyal 
érvényes. 

N e m e s i t e t t 
borsóvetőmagot 
importálunk 

Mu't évi borsótermésünk, mind 
mennyiségi, mind minőségi szem-
pontból meglehetősen gyenge volt. 
Ennek ellenére sikerült termésfeles 
legünk egy részét külföldön arány-
lag kedvező áron elhelyezni. A bor-
sótermeszlés fejlesztése érdekében 
szükségessé vált a vetőrflag felujjí-
tás és ezért a földmívelésügyi mi-
nisztérium kezdeményezésére sike-
rült 55 vagon nemesített vetőmag-
borsó behoz italát Angliából, Hol-
landiából és a nyugati államokból 
biztosítani. Joggal reméljük, hogy a 
iövö évben jobb minőségű étkezési 
boi sóval jelenhetünk meg az export-
piacainkon. 

Tavaszi árpa 
és zabvetőmag akció 

A tavaszi árpa és zabvetőmag-
akcióval kapcsolatosan a vármegyét 
illető juttatást a mai debreceni gaz-
dasági árgyalások fogják eldönteni. 
Csongrádvármegyét Jankó Sándor 
gazdasagi felügyelő képviseli. 

A vetőmagakcióból elsősor-
ban az uj földhözjutottak 
fognak részesedni, valamint 
hadisegélyezett földtulajdo-

nosok. 
Az igényléseket a községi bizottsá-
goknál kell benyújtani, előrebocsát-
juk azonban, hogy a vetőmagot 
kölcsöuképpen fogják folyósítani az 
illetékes gazdáknak, amelyet az uj 
termésből kell visszaszolgáltatni 
bizonyos százaléktöbblettel. 

Birkózás 
Végre a szentesi közönség is itt-

hon szőnyegen láthatja küzdeni a 
szenté i birkózókat, akik az utóbbi 
időben a budapesti és vidéki orszá-
gos versenyeken sikeresen szerepel-
tek. Különösen az ifjúsági verseny-
zők értek el szép sikert, mert-3 
országos bajnokságot és helyezése-
ket értek el. A mai versenyen na-
gyon erős ellenfelük lesz a szentesi 
birkózóknak, a kecskeméti válogatott 
birkózócsapat. A kecskemétiek kö-
zött ugyanis több országos és vidéki 
bajnok van és igen kérdéses, hogy 
a szentesi birkózók elég erösek-e 
leküzdésükre. A mérkőzés kimene-
tele nindamellett nem reménytelen 
a szentesi birkózók részére Zsókai, 
Détár, Vincze és a többiek igen 
szorgalmasan készüllek a versenyre. 
Ai ifjúságiaktól pedig biztos győ-
zelmet várunk. 

Somogyi-Bacsó emlékest 
a Szociáldemokrata Pártban 

Péníeken este tartotta a Szociál-
demokrata Párt szentesi szervezete 
Somogyi és Bacsó emlékestjét. Pin-
tér Győző elviárs megnyitó szavai 
után a megemlékező előaoást dr. 
Solti László elvtárs olvasta fel. 27 

I éve lesz február 17-én, hogy a 
t Horthy brigantizmus meggyilkolta 
| Somogyi Bélát és Bac*ó Bélát. Az 

ő emlékünnepük egyszersmind a 
sok szocialista vértanúnak is em-
lékünnepe. Szántó Kovács Jánostól 
Mónus Illésig mártírjaink sorozata 
mutatja, hogy pártunk, több, mint 
75 éves múltja nem volt áldoza-
tokban és szenvedésekben szegény. 

A Népszava szürke soraiban ott do-
bog a magyar munkásság szive 
és vére. 

Történelmi visszapillantást vetett 
az előadó a párt munkájára Ismer-
tette Szántó Kovács János szerepét, 
majd az 1910-es választójogi küz-
delmeket és igy jutott el 1920 feb-
ruár 20 ig, amikor a Népszava 
gyászkeretben jelentette be ket so-
katigérő elvtársunknak elpusztítását. 

Az előadás után Szőke Ferenc 
elvtárs emelkedett szólásra s meg-
emlékezett az osztrák szocialisia 
forradalom 13. évfordulójáról. 

A közlekedésügyi miniszter 
új vasútvonal meghosszabbítások 

előmunkálatait engedélyezte 
Csongrád város polgármestere 

január 15-én kelt kérelmére a ma-
gyar közlekedésügyi miniszter a 
12 213/111. — 1912 számú rende-
lettel az államvasutak Csongrád 
állomásából ki'gazólag 

Csongrád megyei város — 
Szelevény — Tiszakürt — 
Csépa — Tiszasas — Tisza-
inoka — Tiszaföldvár érin-
tésével, a Pusztatenyö Kun-
szentmárton helyiérdekű 
vasút Tiszaföldvár állomá-
sáig és onnan folytatólag 
Öcsöd és Mesterháza köz-
ségek érintésével és Mt zőtúr 
megyei város belterületén 
át Mezőtúr állomásáig, to-
vábbá Csongrád állomástól 
kiindulva a tervezés alatt 
álló Duna-Tisza hajózható 
csatorna csongrádi kikötő-

jéhez vezető 
keskeny, esetleg rendes nyomtávú 
gőz, vagy motoros üzetnfi' önálló 
üzletkezdésben tartandó közforgalmi 
gazdasagi vasútvonalra, az előmun-
kálatokra engedélyt e^y év tartamára 
megad'a. 

Ezzel egyidejűleg a magyar köz-
lekedésügyi miniszter az érdekeit 
hatóság ;kat is értesítette. A kor-
mány azonban ezen előmunkálatok 

engedélykiadása ál;a! a pálya léire-
jövetele iránt kötelezettséget nun 
vállal. Csongrád város tehát aineny-
nyiben a vasút valameiy nyomós 
ok, vagy akadály miatt r.ern en 
gedéiyeztetik, az előmunkálatokra 
fordított költségek fejében kárpót-
lásra igényt nem tarthat. 

A vasútépítés és üzletvitel — en-
gedély kiadását a magyar közleke-
désügyi miniszter fennterija magának. 

mottevően segíteni a parasztok ru-
hátlanságán. 

R mezőgazdasági hitelviszonyok 

rosszak, pedig külünösen az újon-
nan földhözjuttatoitakat hosszúlejá-
ratú és alacsony kamatozású köl-
csönök folyósítása nélkül megfelelő 
állatállománnyal és gazdasági fel-
szereléssel ellátni nem lehet. 

J\ munkásviszonyok 
sem monhatók kedvezőnek. A mun-
kaalkalom kevés és a munkatelje-
sítményt erősen befolyásolja az idő-
járás, amellyel a inunknvállalók 
gyenge ruházatuk miatt nem tudnak 
megbirkózni. 

A vetőmaghiány leküzdését szol-
gáló kormányzati intézkedéseken ki-

> vül intézkedéseket vár a gazdakö-
j zönség a folyó évi szőlő- és gyü 
| möicstermelés megmentését szolgáló 
i védőszerek intézményes biztosítása 
\ érdekében is. 

Ingatlanforgalom 
Kiss Imre és neje megvették Si-

mon Rózsa Nagynyomás 1288 öl 
földjét 1.500 forintért. 

Ifj. Farkas Imre és bt. megvették 
Szigetvári Járosné Nagynyomás 
1287 öl földjét 1.500 forintért. 

Vass József és neje megvették 
özv. Váradi Imréné Nagynyomás 1 
hold 960 öl földjét 8 mázsa búza, 
3 mázsa árpa, 2 mázsa csöves ten-
geri, 80 kilogram hízó, öt éven át. 

Kovács I nre és neje megvették 
Tuchányí Pál Kurcasor 1. számú 
házát 5 ezer forintért. 

S P O Í R T 

Mezőgazdasági szemle 
Amíg az időjárási viszonyok meg-

engedték és az eke a földből ki 
nem fagyoit, a parasztság minden 
rendelkcze.séi e álló eszközzel igye-
kezett földjét a tavasziak alá meg-
szántani. A havazás bekö/etkezésé 
vei a vetések hótakaró alá kerültek 
és így komolyabb fagykártól nem 
kellett tartani. 

Az állattenyésztés 
helyzetét továbbra is takarmányhi-
ány jellemzi. A gazdák sok esetben 
kényszerülnek állataik értékesítésére, 
holott azokra a normális gazdálko-
dás folytatásához a jövőben elen-
gedhetetlen szükségek lenne. Serté-

sek t is idő előtt kényszerülnek le-
vágni, mert nincs elegendő kukoiica. 
A lakarmányhiány következménye, 
hogy a tejelő állatoknál feltűnő a 
tejmennyiség visszaesése. Jellemző 
az állattenyésztés helyzetére, hogy 
számos helyen a :-zalma is fogyó 
félben van és vannak vidékek, ahol 
mázsánként 40 - 50 forintot is ad-
nak a szalmáért, csakhogy az álla-
tokat valamennyire tartani tudják. 

A nyugtalanság és elégedetlenség 
főleg a mai árrendszer miatt tapasz-
talható, mert a földművelő lakosság 
közszükségleti cikkeket beszerezni 
nem képes. A beszolgáltatással ösz-
szekötött textilakció sem tud szá-

Föútvonalak 
kereszteződésénél életjáradékos 

S A R O K H Á Z 
amelvben jómenetelü íűszerüzlet 
is van. rak»ár és magtár helyi 
ségek komfortos lakással a leg-
olcsóbb elfogadható ároa 

e l a d ó . Cim az ü/letben. 

B e r e z e l i S á n d o r 
Rákóczi Ferenc utca 18. «*Am. 

Korai csirkét keltessen I 
hogy korai rántani való csirkét vihessen piacra ! 

Hangya b4rHeltető állomások: 
Hangya Szövetkezet Értékesítő Telepnél. 
Seentes, Sopron-u 3. Telelőn « 91. st. 

és a Hangya Szövetkezet GyQjtőtelepnél 
Orosháza, Bajnok-u. 2. Telefon 178 sz. 

Előnyös feltételek, kipróbált szakértelem 1 

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

Miért maradt 
birkozóvei 

plmult év de-
-Postá6 mér-

komoly ver-
iidjuk a verseny 

Mol«»ár János és neje megvették 
Bese László Nagyhegy 164 öl kert-
jét 700 foriniért. 

Szijjártó Szabó Lajosné megvette 
Bartucz Jánosné Szent László 2 ho'd 
670 öl + 9 hold 986 öl és Nagy-
hegy 959 öl (1/3-ad rész) 8 ezer 
forintért. 

j I p a r o s h i r e k 
| ! 
. Az Ipartestület jegyzői hivatala { 
j felhívja a mestervizsgát tenni óhaj-
j tók figyelmét, hogy március 10-én 
j mestervizsga előkészítő tanfolyam 
I nyiiik Szentesen, Ipartestületünk ren-
• dezésében. Jelentkezeseket március 

l-ig elfogadunk. Tanfolyam dija: 
! 30 forint. 

—oo— 
Az Ipartestület felhívja a csépiö-

és vetőmagtisztitó tanfolyam hallga-
tóínak ínyeimét, 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 fogadja el a 
hivatal. 

—oo— 
Megérkezett a cipész, csizmadia 

iparosok február havi brirutalványa. 
Átvehető hétfőn du. 5 órakor a 
szakosztályi elnökségtől. 

—oo— 
Az Ipirlestület hivatala felhívja 

az összes szakosztályok figyelmét, 
hogy pénztárkönyvüket február 22 lg 
okvetlen adjAk be, h »gy az Ipartes 
tületi számvevőség a könyveket le-
zárhassa. 

* Sientes a télen 
;f8*njr nélkül? 

A MÁV birkózók ¡nagyszerű ered-
ménye. folytán helyet idegen-
ben rendezett verdnyeken értek el 
— a birkozóbarátok] részéről ogyre 
jobban megnyílván^ az a kívánság, 
nogy végre már házai szőnyegen 
lássák fiainkat. ' T -
cember hó 1-i Sa 
kőzés ó?a nem vc 
seny. Hogy meg 
nélküli helyi idény pkát. Szűcs Jó-
zsefet kérdeztük ¿cé a MÁV bir-
kózók páratlanul tevékeny szakosz 
tály vezetőjét: 

Annak dacára, hogy a felső sú-
iyokbol: Czuczi Imre a Csepel-be, 

B é , a Pedi& ideiglenesen a 
DVSC-be igazoltatta át magát, s 
ezzel eléggé gyöngültünk, minden 
szándékunk az volt, hogy a téti 
verseny idényben lehozatjuk kiub-
közi mérkőzésre a legjobb vidéki 
és pesti csapatokat, összeegyeztetve 
a bajnoki versenyek időpontjával. 
Ez legalább 4—5 komoly találkozót 
jelentett volna, mely egyesületünk-
nek jelentős anyagi hasznot, ver-
senyzőinknek fejlődési alkalmat, oly 
hálás közönségünknek komoly sport-
csemegét. Hogy ez elmaradt, sajnos 
megfelelő terem hiánya miatt ma-
radt el. A farsangi szezon túlzsú-
folt műsora az Ipartestület nagyter-
mét köti le állandóan, az olyan jól 
bevált színházterem a sziniszezon 
miatt foglalt még. Jellemző hogy 
még nem tudjuk, hol rendezzük a 
már lekötött és a most vasárnap 
sorrakerülő SzMÁV-kecskeméti MTE 
versenyt, de komoly esélyünk van 
ar a, hogy a svéd vasutas váloga-
tott is ellátogat a szentesi birkózó 
metropolisba. E^fc^egészen ritka 
alkalmat sem aka.,1! Elszalasztani, 
s bízunk benne, hegy az illetéke-
sek — elsősorban a polgármester 
úrra gondolunk — szíves megérté-
sével valahogyan megoldjuk a bir-
kózás e fájó problémáját. A decem-
beri postás-elleni mérkőzés óta bir-
kózóink igen sok értékes gőzeimet, 
bajnokságokat szereitek. Kecskemét 
bajnokságán Zsókai légsulybnn baj-
nok lett, d? a magyar bajnok Szi!-
vásit kétvállal ugymitt legyőző és 
III" helyen végző Détár teljesítmé-
nye is nagy feltűnést keltett ország-
szerte. Vincének sem kisebb skalp 
díszeleg övén: Balogh legyőzésé-
vel, aki országos vidéki bajnok 1 Az 
ifjúságiakról külön leli beszélnünk. 
A magyar ifjúsági bajnokságokon 
Gy^ri mindkét birlozásnemben — 
görögrómaiban és szabadfogásban 
is — bajnok lett. Piger ugyancsak 
bajnok légsulyban. A Győri súlyá-
ban pedig a mai?yir bajnokságo-
kon a görögrómai iogásban szinte 
házi verseny volt, mert az első há-
rom helyett szentéi volt Győri, 
Varga, Erdei. Ugy gondoljuk tehát, 
hogy ilyen munka itán versenyző-
ink több megértést és gondosko-
dást érdemelnének i helyi verse-
nyek megrendezésének elősegíté-
sével. 

Biztosra vesszük, hogy a fentiek 
után az illetékesek jSindulatlal fog-
ják kezelni a MÁV birkózóinak te-
rem kérelmeit 

Színház 
Ma délután és ette Aranyhattyu 

megy bérletszünetbei. Hétfőn ketten 
egy jeggyel Én él a kisöcsém. 
Kedden, szerdán és csütörtökön Uj 
Isten Thébában. 

Hirdessen T a n k b a n ! 



H Í R E K 
Ma február 16. Rom. kat. Farsang v. 

protestáns Juliánná vt. 
Vízállásjelentés: Tisza 15-én 42. Kurca 

99.1 
Hőmérséklet: — l fok 

Időjárásjek ntés! Havas idő. A hőmér-
séklet tovább süllyed. 

Ügyeletes gyógyszertárak« Február 15— 
21-ig Caelkóné és Havas. 

Testvérek föl 
Testvérek föl! kéz a kézbe, 
Testvér egy sors, egy halál, 
Mig szolga táncod letéped, 
Jelszavunk: harcolj tovább! 

Élted sötét, mint az éjfél, 
Vég nélkül kínoz a vágy, 
Tépd el a nép szolgaláncát, 
Szebb jövendőnk hajnalán! 

Testvér, remélj, lesz „Barátságu! 
Testvér, a nap majd ha kél, 
Jön még a szent, nagy szabadság, 
Tarts hát velünk és remélj! 

— Külterületi istentisztelet. 
Folyó hó 23-án, azaz vasárnap d. u. 
2 órakor Dónát 1 szám alatt re-
formátus istentisztelet lesz. 

— A Magyar-Szovjet Művelő-
dési Társaság művészeti osztályá-
nak vezetője kéri a Műkedvelő Gár-
da összes tagját, hogy f. hó 16 án 

.vasárnap délelőtt 1! órakor a szék-
házban megjelenni szíveskedjenek. 
Ujabb műkedvelők jelentkezését el-
elfogidu tk. Ta? ágt díjat fizetni 
szintén a jelzett időben lehet. 

— Az Építőipari munkások 
Szakszervezete f. hó I6án délelőtt 
10 órakor a szakszervezeti székház-
ban tatfér'ekezletet tart, melyre a 
tagok pontos és feltétlen megjelené-
sét kéri a vezetőcég. 

— Olajosmag, borsó, takarmány-
répa, m4.k termelési szerződéses ve-

; fűmag kölcsönnel köthető a Föld-
; műves Szövetkezetnél Apponyi tér 

14. szám. 
j — Felhívás. Felhívom a Faipari 
! munkások figyelmét, hogy f. hó 
; 16-án, vasárnap délel-tt fél 1 órára 
j a szakszervezeti székhában tartandó 
| tisztujjító gyűlésen fellétlen megje-
i lenni szíveskedjenek. 
I — Felhívás. Az UFOSz vezető-
j sége felhívja az újföldíulajdonosokat 
1 hogv 1947. évi tavaszi vetöma-szük-
1 ségletüket Bocskai-utca 13. szám 
I alatt az UFOSz helyiségben február 
| 20-is jelentsék be Ahol Török Antal 
; UFOSz megyei titkár fogja az ösz-
| szeirást képviselni. 
. — Értesítés. Kérjük a forgalmi 
| közösségben tartozó férfiszabó ipa-
5 rosokat, hogy forgalmi adóbefizetés 
. végett a szentesi Ipartestületnél 17-
! én, azaz hétfőn 5 órára megjelenni 
j szíveskedjenek. Intéző Bizottság 

— Az összeesküvés népbírósági 
tárgyalása február 27 én kezdődik. 

— Pál Jutka a debreceni szín-
ház 19 éves művésznője öngyilkos 
lett. Búcsúlevelében azt irja, hogy 
hűtlen szerelmesével az álmok or-
szágában akar találkozni. 

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

Hirdetmény 
A város határában lévő mező-

gazdasági művelés alatt álló földek 
termő erejének fenttartása érdekében 
a városi tanács a trágyának a vá-
rosból való kiszállítását megtiltja. 
E tilalom ellen vétőket a törvény 
szigora szerint fogják büntetni. 

Polgármester. 

Felhívás 
Traktortuiajdonosok mezőgazda-

sági üzemanyag elszámolása végett 
a 90.067/1947. F. M. sz rendelet 
érielmében sürgősen jelentkezzenek 
a gazdasági felügyelőségen. Üzern-
anyagkönyvet, jegyeket a traktorbe-
jekniést igazoló szelvényt hozzák 
magukkal. Késedelem, vagy mulasz-
tás súlyos büntetést vonhat maga-
után. 

Polgármester. 

Hirdetmény 
Közhíré teszem, hogy az 1946/47. 

évi beszolgáliatási kötelesség telje-
sí iéséről az elszámolások a közel-
látási hivatal beszolgáltatási osztá-
lyon folyamatban vannak. Azoknak 
a gazdálkodóknak, akik folyó hó 
f olyamán személyesen nem jelennek 
meg, elszámoltatásuk hivatalból fog-
megtörténni. A beszolgáltatási kö-
telesség teljesítésével hátralékos gaz-
dálkodókról kimutatás készül, amely 
minden hétfőn, — az előző 
héten elszámolt gazdálkodókról és 
február hó 28. napja után pedig 
mindazon gazdálkodókról, akik sze-
mélyesen nem jelentek meg az el-
számoltatáson — közszemlére lesz 
téve a közellátási hivatal beszolgál-
tatási osztályán. A kimutatás ada-
tai ellen a hátralékos gazdálkodó a 
beszolgáltatási osztályon felszólalás-
sal élhet. Ha a beszolgáliatási osz-
tály a felszólalásnak helyet nem ad 
a gazdálkodó a kimutatás kö szem-
lére történt kitételétől számított 15 
napon belől írásban fellebbezéssel 
élhet a közellátási felügyelőséghez. 

A beszolgáltatási kötelesség tel-
jesítésével hátralékos gazdálkodók 
helyszíni elszámoltatása, a hivatali 
elszámoltatásoktól függetlenül, febr. 
hó 17-én megkezdődnek. A hely-
színi elszámoltatásokat e célra ala-
kított bizottságok fogják végezni. 

(Keddi számunkban folytatjuk) 

Hirdetmény 
A népjóléti miniszter ur 264.348— 

1946 számú rendelete értelmében 
közhírré teszem, hogy Románia te-
rületéről érkező menekültek közül 
szociális gondoskodásban csakis 
azok a személyek részesíthetők, akik 
a magyar-román határt az illetékes 
magyar hatóságok által kiállított 
uuizási igazolványok birtokában lé-
pik át. Azon személyek, akik ilyen 
okmányokkal nem rendelkeznek, 
semmiféle segélyezésben nem ré-
szesíthetők, 

Polgármester 

4 SZENTESI LAP 1947. febr. 22. A tavaszi szántási rendelet 

Bndapest I. február 27. 
7.30: Reggeli zene. 8: Háztartási 

tanácsadó. 8.15: Heti zenés kalen-
dárium. 9: Az első honvédkerületi 
zenekar. 12.15: A piccadilly jazz-
együttes. 13: Brazília a jövő országa. 
13.15: Szűcs Gábor énekel. 14.10: 
A Házi-együttes játszik. 15.00: Az 
álarc. 16: Délamerikai tánczene. 
16 30: »Arany János és a zene.* 
17 10: Párthíradó. 17.20: A Vörös-
kereszt közleményei. 18: Kárpát 
Zoltán és Veress László kétzongorán 
magyarnótákat játszik. 18.30: E. 
Kovács Ferenc. Beszámolója. 18 50: 
Sibelius: Finlandia. Hanglemez. 19: 
A mi kis riportereink. 19.20: Játin 
Antal harmonika együttese. 19.45: 
Beszélgetés a 48 as emlékbizottság 
tagjaival. 20.20: »Magyar muzsika." 
21 20: Hangos híradó. 21.40: Orosz 
nyelvoktatás. 22.20: Mit hallunk 
holnap? 22 30: Kü'földi tánczene, 
magyar előadók. 22 50: Külföldön 
levő magyarokhoz. 22.55: A Hadi-
fogoly híradó rádió közleményei. 
23: Kevés szó, sok lemez. 

L BARÁTSÁG-MOZGÓ J 
Február 16-18. 3 napig! 

16 éven felülieknek I 

Emlékszel még 
Amerikai filmremck. Az önfeláldozó szerelem megható története. 

Fftszereplók : Claudette Cotbert, John Payne. Híradó. 

A szegvári kendergyár 

kenderlermelésl 
szerződéseket köt 

Részletes felvilágositást nyújt a 

Z s o l d o s - t e l e p i I r o d a . 

Felhivás 
Felhívom az újjáépítési közmunka-

váitság kötelezetteket, hogy fizetési 
kötelezettségüknek 1947. évi február 
hó 24-ig tegyenek eleget annál is 
inkább, mert a nemfizetők ellen a 
feljelentést megteszem. A 30.460/1946 
É. K. M. számú rendelet alapján 
akik a közmunka kötelezettbégüknek 
eleget nem tesznek, a legkisebb 
pénzbüntetésük első alkalommal 30 
forint. 

Minden közmunkaváltság fizeté-
sére kötelezettet a büníetés elkerü-
lése végett figyelmeztetek. 

Polgármester. 

Köszönet mondunk mind-
azon kedves rokonainknak, 
jóbarátoknak, jószomszédok-
nak és megtisztelőknek, akik 
felejthetetlen emlékű drága 
halottainknak 

Virág Esztike 
és Lajos 

i temetésén meî jelentek és 
kedves s/eretteink ravatalára 
koszorút és virágot helyez-

I íek és mélységes fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek Fo-

| «/adják hálás köszönetünket. 
Külön köszönetet mondunk 
a Hadirokkantak Egyesüle-
tének, Sebestyén Bélanagy-
tiszteletü úrnak szívhezszóló 
vigasztaló szavaiért. Tóth 
Gyula tem. vállalkozónak a 
temetés elrendezéséért. 

Gyászoló család. 

Hirdetmény 
Az országos angolkór elleni küz-

delembe az Országos Társadalom-
biztosító Intézet is belekapcsolódik 
és gondoskodni kíván arról, hogy a 
terhes és szoptatós anyákat, vala-
mint a csecsemőket és 3 éven aluli 
gyermekeket megfelelő vitaminké-
szítményekkel ellássa. 

Felhívom az OTI. szentesi kerü-
leti pénztáránál biztosított terhes és 
és szoptatós anyákat, (igényjogosult 
családtagjaikat is) valamint azokat 
is, akiknek 3 évet még be nem töl-
tött gyermekeik vannak, hogy a 
szükséges vitamin készítmények át-
vétele (befecskendezése) végett a 
ker. pénztár székházában levő köz-
ponti rendelőben a következő sor-
rendben jelenjenek meg. 

A—K betűvel 1947 február 17-én 
hétfőn de. 11 órakor. 

K - Z s betűvel 1947 február 19-én 
szerdán de. 11 órakor. Szabályszerű 
munkaadói igazolványt mindenki 
hozzon magával. 

OTI szentesi ker. pénztára. 

Budapest I. február 16. 
7: Reggeli zene. 8: Hírek. 8.20: 

Szórakoztató zene. 9 30: Református, 
félóra a stúdióból. 10: Katolikus 
egyháziének és szentbeszéd. 11.00: 
A Vízmüvek jubileumi hangversenye. 
11.20: A Pro Musica vonósnégyes. 
12.15: Anyák 5 perce. 12.20: Bach. 
Negyvennyolcadik kántáta. 13: Fehér 
és fekete Vénuszok. 1$30: Horváth 
Jenő jazz-együttese. Pogány László 
énekel. 14.10: Mévészlemezek. 15: 
Az elbeszélés magyar mesterei. 15.20: 
Petri Endre zongorázik. 15.45: Ör-
kény István vasárnapi krónikája. 16: 
Tölgyesi Júlia és Solti Károly ma-
gyarnótákat énekel. Veres Károly 
cigányzenekara muzsikál. 17.10: Ma-
gyar parnasszus. 18: Debussy mű-
veiből 18.10: Török Sándor vasár-
napi beszélgetése Rajnai Gáborral, 
különböző tapsokról. 20.20: .Far-
sangi szines csokor." 21: A rádió 
hangja. 21.30: A népi kollégiumok. 
22 25: Mit hallunk holnap. 22 35: 
.Híres Keringők." 23: USA-ajándék-
lemezek. 

lparosokJ___ i p a r t e s t ü l e t i választásokraI 
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— Az EgészségDgyi Alkalma-
zottak Szakszervezete 1947 évi 
február hó 16-án az Ipartestölet 
nagytermében este hét órai kez-
dettel jelmezes batyubálat rendez. 
Jegyek elővételben szakszervezeti 
tagoknál a Kózkórházban kaphatók. 

— 30 forintot kap, aki három-
negyedes fekete átmeneti kabá-
tomat visszahozza a Szentesi 
Lap kiadóhivatalába, vagy ityo-
a á r a 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 szaktársnőket, hogy 
¡pontosan jelenjenek meg. Vezetőség. 

Hirdetmény. 
Csongrád vármegye alispánjának. 

1005—alisp. 1347. számú rendelete 
értelmében felhívom a Szentes város 
területén mfiködö és alapszabállyal 
bíró összes egyesületek vezetőségét, 
hogy folyó évi február hó 17. nap-
jának déli 12 órájáig városháza 46 
számú szobályában az egyesület ne-
vét, székhelyét, postacímét és a tiszti-
karánsk névsorát feltétlenül jelent-
sék be. 

A bejelentés elmulasztása az egye-
sület feloszlatását vonja maga után. 
177 Polgármester 

Párthírek 
A Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete f. hó 23-án, délután 3 
órai kezdettel a párthelyiségben elő-
adást tart dr. Székely Miklós elvtárs 
népjóléti államtitkár a Szociáldemo-
krata Párt és az értelmiség cimmel. 
Kérjük az elvtársakat és az érdek-
lődőket, mennél nagyobb számban 
szíveskedjenek megjelenni. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének kisiparos csoportja f. 
hó 24-én, hétfőn d. u. fel 4 órai 
kezdettel a pártszervezet helyiségé-
ben nyilvános kisiparos gyűlést tart. 
Előadó: Dávid Unos nemzetgyűlési 
képviselő az IPÓK elnöke és Tóth 
István elvtárs. Minden kisiparost 
szeretettel várunk. 

Aki a „NőmunkásM előfizette, az 
előfizetési jeggyel jelentkezzen a 
pártszékházban. 

F. hó 17-én, hétfőn este fél 7 
órai kezdettel végrehajtó bizottsági 
ülés. 

F. hó 18-án, kedden d. u. 4 óra-
kor Zsoldos telepen üzemi pártnap. 
A téglagyári munkások is jelenjenek 
meg. Előadó: dr. Solti László. 

F. hó 18-án, kedden este 6 óra-
kor női pártest. Előadó: Insperger 
Mihályné. 

F. hó 19 én 6 órakor vitaest. 

F. hó 19-én, este 7 órakor SzlM 
pártest. Előadó: Papp Lajos. 

F. hó 20-án, csütörtökön este 7 
Órakor Köífcórház üzemi párlest. 
Előadó: Pintér OyGző. 

F. hé 21-én, pénteken este 6 óra-
kor pártest. (Tagsági könyv felmu-
tatandó.) 

Hfcroapl Is mSs alkalmi céokrok 
kosarak Ízléses kivitelben készülnek, 
ciklámen, olasz szegfű kapható Kuta, 
kertéfeznél. 

A beszolgáltatási 
kötelezettségek tellesftése 

Az egyes birtoknagyság csoportok 
beszolgaItatási kötelezettségének tel-
jesítéséről százalékban a Közellátási 

Felügyelőség tájékoztat bennünket, 
amely szerint 

kenyérgabonáiból: 

Burgonyából: 

Olajosmagból : 

Élőállat i 

1—5 holdig 100 okosan teljesitett 16 »/o 
5 - 2 0 „ * 21 „ 

2 0 - 3 0 „ * 24 „ 
3 0 - 4 6 „ „ „ 24 „ 
M - M , „ 24 w 
50 holdon felül „ 22 „ 
1—5 holdig 100 %-osan teljesitett 10 % 

.5—2P „ „ 10 „ 
2 0 - 3 0 „ „ 9 » 
30—40 „ „ 9 w 
40 —50 . ff 10 w 

50 holdon felül w w 6 w 
1—5 holdig 100 °/0-osan teljesitett 24 „ 
5 - 2 0 w „ 18 „ 

2 0 - 30 „ ,, 17 w 
3 0 - 4 0 * „ 10 w 
40—50 ff n 12 „ 

50 holdon felül „ . „ 8 „ 
1—5 holdig 100 %-osan teljesített 16 °/„ 
5 - 2 0 „ „ ' „ 25 . 

2 0 - 3 0 ff ff „ 23 „ 
3 0 - 4 0 „ „ „ 20 „ 
40—50 27 

50 holdon felül l " 15 " 

Ez a statisztika döntő bizonyítéka 
annak, hogy a földosztás keretén 
belül az egészen kisbirtokosok sok-

kai inkább eleget tudnak tenni, 
beszolgáltatási kötelezettségeiknek, 
mint a kulákok. 

Jó szórakozás Magyar-csM 
Hirdetmény 

A városi tanács határozatából 
közhírré teszem, hogy a képviselő-
testület 19/kgy. 1947 számú határo-
zatával megszervezett II. számit ecse 
rí közigazgatási kirendeltség műkö-
dését 1947. évi "február hó 17-én 
reggel a belsőccseri templomrom 
mellett a Debreczeni Sándor féle 
volt tanyán megkezdi. A kirendelt-
ségen szombaton hivatalszünet. 

Ehhez a kirendeltséghez tartoznak 
Belsőecser 15-től végig egész Kül-
sőecser és egész Veresegyháza, va-
lamint Kaján 1—62 számig. 

A kirendeltség ve?etöje Oláh Sán-
dor városi tisztviselő, aki mellé 
Aranyi Gábor városi tisztviselő van 
beosztva. 

A kirendeltség feladata a követ 
kező: tanácsadás minden hozzáfor-
duló ügyfélnek, panasz jegyzököny-
vek felvétele, minden a központi 
igazgatás hatáskörébe tartozó kére-
lem, előterjesztés, felebbezés átvé-
tele, ezeknek eljuttatása a polgár-
mesteri hivatalhoz, az adószámfej-
tés és bevételezés ellátása, fogyasz-
tási adó kezelés, közellátási jegyke-
zelés, beszolgáltatási ügyekben fel-
világosítás, tanássadás, járlatlevél 
kezelése, közmunka váltság kezelése 
és beszedése. 

A kirendeltség vezetője ellátja a 
közgyámi teendőket és végzi a ha-
gyatéki leltározást. 

A kirendeltség megszervezésével 
kapcsolatban értesítem az érdekelt 
közönséget, hogy a közellátási je-
gyek csak a kirendeltségnél vehető 
át, mert a nyilvántartások odakint 
kezeltetnek. A kirendeltség ^szol-
gáltatja az őrlési tanúsítványokat is. 
Adó mind a kirendeltségnél, mind a 
városházán fizethető. Az őstermelési 
igazolványok megújítása, tekintettel 
ajra, hogy ehhez birtoknyilvántartói 
igazolás szükséges, egyelőre csak a 
városházán történik. 

A fentiekből kivehetően az érde-
kelt tanyai lakosságnak nem szük-
séges, csak a legkivételesebb eset-
ben bejönni a városházára, mert 
legtöbb ügyét a helyszínen elintézi 
a kirendeltség, A kirendeltségek szer-
vezéséről szóló szabályrendelet ér-
telmében később meghirdetendő na-
pokon magasabb rendű városi tiszt-
viselő kiszállása is fog történni, 
amikor is a közhirré teendő az eb-
ben s hirdetményben közzétett egyéb 
ügyekben is a helyszínen történik 
intézkedés. 

Fölkérem az érdekelt lakosságot, 
hogy minden ügyes b jos dolgában 
bizalommal járuljon a kirendeltség-
hez beosztott tisztviselőkhöz, akik 
legjobb tudásuk és kötelességük 
szerint mindent elintéznek, illetve 
mindenkinek megadják a szükséges 
felvilágosítást. 
190 Polgármester 

Minden fajta méretű é s formájú 

tétta, padozattégla 
stb.,valamint k A s z é l l - S a l a k korlátlan 
mennyiségben kapható a 

Zsoldos-telepen 

Hirdetmény 
Felhívom a hadifogságból haza-

tért hadifoglyokat, hogy a polgári 
hatósági igazolással a honvédkincs-
tár által tészükre viselésre vissza-
hagyott ruházatot a szentesi 24. 
számú honvédkiegészitö parancs-
nokságnál feltétlenül szolgáltassák 
be, vagy a további viselésre jogo-
sító igazolványt ugyanott személye-
sen kérjék. 

Amennyiben ezen felhívásomnak 
nem tennének eleget, ugy a kiegé-
szítő parancsnokság a kincstári ru-
házat eltiltására vonatkozóan a szen-
tesi államrendőrséget fogja igénybe-
venni. 

Polgármester 

Hirdetmény. 
A magyar honvédelmi miniszter 

urnák 2213—1947 számú rendelete 
éneimében közhíré teszem, hogy az 
1926 évfolyambeli besorozott had-
kötelesek családfentartói és egyéb 
katonai kedvezmények iránti kérel-
meit f. évi február 20. napjáig ter-
jeszthetik elő. A jelzett határidő le-
telte után benyújtott kérelmek nem 
vétetnek érdemi elbírálás alá. Polgármester 

Apróhirdetések 
Eladó Bartha János u. 5 sz. 

üzlet, nagylelkű ház. Értekezni 
Batth>ányi-u. 3. > 195 

Szoba, konyhás lakást keresek. 
Cím a kiadóban. 197 

Eladók kályhák, fürdőkád, női-
kerékpár» edények, bútorok, boksz 
ujcsizma 42-es. Pintér-u. 1. 196 

Pipacs-utca 2 számú ház és 
egy gyümölksös porta eladó. 199 

Eladó a Vecseri u. 32 sz. ház. 
Stelázsi, asztal, eke, rézüst, má-

zsa eladó. Sáfrán Mihály-utca 24. 
188 

Egész szobabútor, hasas disznó 
hasas és fias^irk*, posztó, bőrkabát 
és több minden eladó Szent Imre 
herceg-utca 14. 189 

Paplanvattát jobbminőségűt ve-
szek. Paplan készen kapható, meg-
rendelhető Borossnál, Sáfrán Mihály 
utcd 43. 185 

Középiskolásokat számtanra, fi-
zikára, latinra eredményes módszer-
rel felelőséggel taniiok. Cím a ki-
adóban. 181 

Prágai karaláb megkapható 
Nagyhegy 384 alatt. 182 

Kerékpárt veszek, esetleg gurrik 
nélkül is Nyeste, gimnázium. 186 

Jóforgalmú tiszta üzlethelyiség a 
Szűrszabó utcában kiadó. Érteskezni 
lehet Erdeinél, Bartha János-utca 
18 szám. 184 

Csepel 100-as 2 drb. legalizált, 
gr*mofonlemezek és könyvek eladók 
Nagyörvény-uca 7. 194 

Borza utca 20 sz. ház eladó 
érdeklődni »Minerva* könyvkeres-
kedésben. 193 

Gyorstalpalást, javítást kifogás-
talanul kés/it Sípos József cipész-
mester, Kiss Bálint-utca 7. (Ref. 
templom utcája.) 

Nagy gumikerekű féderes stráf-
kocsi és egv lóra Való szerszám 
e'adó Dudás áz. Józsefnél Soós-utca 
23 szám. 139 

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

Cserépkályhák átrakását és vás-
kálynák samot zását szakszerűen 
készíti Szűcs András, Deák F.-u. 56. 

Főszerkesztő • Sima László. 
Felelő« szerkesztő: Szőke P^reoc. 

Felelős feiado: Nagy Ml ha j» . 
Nyomta a .Barataág' nyomda kft. 

Felelős nyomdavezető.- Csernus L. Imre 




