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Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Vérre megy a játék 
dabb állami élet. Nem kellett azon-
ban egy hónap, amikor az egész 
országra rázúdult a reakció és a 
szabadságharc és a véres polgárhá-
ború elborította az országot. A ha-
zugságok ereje mozdította ¡meg a 
magyarság ellen a nemzetiségeket, 
aminthogy most is a hazugságok-
nak egész óceánja borltja el az or-
szágot. És azok akik a hazugságok-
nak az elejével akarják megtévesz-
teni a2 ország lakosságát, azok is a 
polgárháborút segítik elő. Annak a 
társasárnak, ameiy a börtönben várja 
a bírói igazságszolgáltatást nem volt 
szent sem ?z ors/ág nyugalma, sem 
nem háborodott fel azon a gondo-
laton, hogy ezreknek, vagy százez-
reknek vére ömöljék polgárhábo-
rúba, meri őket csak cgyeilen egy 
dolog érdekelt, viszaszerezni a ha-
talmat, élni, uralkodni, parancsolni 
és dőzsölni. Tőlük elveszhet az 

egész magyar világ, de az ő ural-
muknak vissza kell állani. 

Megdöbbenéssel, de szilárdan né-
zünk a holnap felé. Hogy az ellen-
forradalom szele itt kiséríett közöt-
tünk, azt nagyon jól tudtuk, mert 
egyszer horkant fel lelkünkben a 
mély éges kétség egyes intézkedések 
miait. Az ellenforradalom szellemét 
éreztük s hogy mennyire igazunk 
volt, mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy aktív miniszter került le-
tartóztatásba, mert résztvett az ösz-
szeesküvésben, mert magasrangú 
minisztéríális tisztviselők kerültek 
börtönbe mint az összeesküvés ré-
szesei. Azonban minket szociálde-
mokratákat nem íjeesztenek meg a 
inult kisértő szellemei. Mi a legna-
gyobb elnyomatás idején is megál-
lójuk a magunk helyét és az újjá-
születés után megerősödve >-gész-
sét?escn állunk a reakció minden 

F o r d u l a t : 

Kovács Béig a bíróság elé áll 

és az feleljen érte, aki kezdte és aki 
folytatja ezt a játékot. Az ország 
közvéleménye hetek óta él a leg-
nagyobb izgalomban, merthiszen az 
az összeesküvés, amelyet lelepleztek 
az ország életét veszélyeztette. Aki-
nek része van ebben az összeeskü-
vésben, annak pusztulnia kell az or-
szág közéletéböl. Ebben a kérdés-
ben demokratikus felfogású embet-
nek nem lehet más véleménye. Na-
gyon nehézzé válik azonban a do-
hának a tárgyalása abban a pilla-
natban amikor azt kell látnunk, hogy 
a koalíció legnagyobb pártja a par 
famenii többséget adó Kisgazda Párt 
ebben a kérdésben kétértelmű ál-
láspontot foglal el és tabunak jelent 
ki egy politikust, akinek a műkö-
dése gyanúsá vált ebben az össze-
esküvésben és akit éppen ezért a 
baloldali blokk bírái elé akarja 
állítani. Ebben a kérdésb n egyetlen 
esy dolog lehet tiszta és b°csülcíes 
aiiasponí, aki gyanússá vált álljon a 
bíróság elé és ha igazolni tudja, 
hogy nem volt semmt köze az ösz-
szeesküvéshez a bíróság eiéglöíelt 
szolgáltat neki. Nagyon furcsa do-
log azonban, ha egy politikai párt 
egy vezető embert mentesíteni akar 
minden gyanússága ellenére, a bírói 
eljárás alól. Mondjuk meg őszintén 
ez azt a látszató! kelti, hogy az il-
lető politikai páti félíI azt a tagját 
a bjrói eljárástó', ha pedig félti 
azt jelenti, hogy a pártnak is köze 
van ahhoz a bűncselekményekhez 
amelyekről itt van szó. 

Azzal mindannyian tisztában va-
gyunk, hogy az a nagy átalakulás 
amely Magyarországon" bekövetke-
zett nagyon sok embernek nem tet-
szik, mert hiszen a megváltozott vi-
szonyok hatalomban, jövedelemben, 
sőt foglalkozásban is is óriási elto-
lódásokat jel ntett s a bukott hálá-
lom emberei nem igen tudnak bele-
nyugodni abba, hogy ami elmúlt 
annak örökre vége és nincsen feltá-
madás. Az 1945 őszén folytatott 
nemzetgyűlési választások és az 
azóta történt estmenyek bebizonyí-
tották, hogy a parlamenti Kisga?da 
Párt me^duz/adása nem azt jelen-
tette, hogy a demokratikus Kisgazda 
Párt nyerte el a nemzetgyűlés több-
ségét, amellyel a harmincas és 40 
es években a S?ociáldemokrata Párt 
fegyverbarátságot kötött, hanem a 
part zászlója alatt belopakodtak a 
parlamentbe a reakció harcosai,akik 
a koalíció felrobbantásával meg 
akarják buktatni a magyar demo-
Éráciát. 

A reakció még akkor is mindig 
katalmat jelenteit, amikor már meg-
bukott. Csak gondoljunk vissza a 
Biagyar történelemből 1848 ra és 
tegyünk futó összehasonlítást az ak-
kori és a mai események között. Az 
íteszehasonlliás veszedelmesen azo-
nos képet fest. Az 1848-as átalaku 
láskor diadalmat aratott a liberális 
leifogás és a jobbágy felszab:ditás-
sal együtt megindult egy új, szaba-

A Kisgazda Párt szombat-n pres-
tizskérdéssé tette Kovács B;-ia ügyét 
és azok, akik mindenáron izembe 
akarták á lítaní ezt a pártot a bal-
oldallal; kiharcolták, hogy a mentei 
mi bizottság Kovács Bé«a kiadatását 
megtagadt i és visszatért a Ki gazda 
Párt a parlamenti vizsgalóbi.ottság 
álláspontjára. Ezzel szi-mben a Szo-
ciáldemokrata Pártnak az volt az 
álláspontja, hogy nem lehet tovább 
a fasiszta összeesküvés vizsgálatát 
halogatni, s ezzci lehetőségeket adni 
további összeesküvésekre. Szombaton 
a helyzet annyira megnehezedett, 
hogy már komoly válsághangulat 

A mezőgazdasági érdekképviselet 
ellátására hivatott földművelésügyi 
tanácsoknak megalakulása után most 
sor került az Országos Földműve-
lésügyi Tanács megalakulására is. 
Az Országos Földművelésügyi Ta-
nács az agrárszervezetek és az ag-
rárélet tudományos intézményeinek 
képviselőin kivül tudvalevően a ke-
rületi földművelésügyi tanácsok ki-
küldötteiből alakul. Összetételénél 
fogva tehát alkalmas arra. hogy az 
abban képviselt különböző szerve-
zetek utján a mezőgazdasági né-
pesség és az ország minden vidé-
kének egyetemes érdeke kifejezésre 
jusson. 

Különösen súlyt kiván helyezni a 
Tanács az újjáépítési tervek elké-

leit úrrá a magyar belpolitikában. 
A munkáspártok megtették az elő-

készületeket a válság leküzdésére. 
Ez az erős fellépés azután meg-
hozta az eredményt. Kovács Bélát a 
Kisgazda Pátt vezető politikusai rá-
vették arra, hogy levelet intézzen a 
nemzetgyűlés elnökéhez és ebben 
bejelentse mentelmi jogáról való le-
mondását és azt, hogy hajlandó bí-
róság elé állni. 

A koalíció pártjainak vezetői kö-
zött meeinduit az újabb tanácskozás 
Tildy Zoltán elnöknél és az előjelek 
azt mulatják, hogy a válság meg-
oldása megvalósul. 

szítése során az ujgazdáknak a ter-
melési rendszerbe való beilleszté-
sére. A legsürgősebben feldolgozza 
és kifejezésre juttatja ebben a vo-
natkozásban felfogását és kiépíti 
közvetlen kapcsolatait a mezőgaz-
dasági népesség széles rétegei felé. 

Az Országos Földmüvelésügyi Ta-
nács különös nyomatékkal foglalt 
állást az ipari és mezőgazdasági 
árszinvonal aranytalanságának csök-
kentése mellett annak k hangsúlyo-
zásával, hogv az agrárolló jelenlegi 
nyílása különösen az uj birtokosok 
boldogulását és gazdasági fejieszté 
sét akadályozza meg. 

Ailásifoglalí továbbá a mező-
gazdasági munkavállalók függőben 
lévő betegségi és öregségi biztosi-

támadásával szemben és mellettünk 
a Paraszt Párt, de velünk vannak 
azok a kisgazdapárti tömegek is, 
akika Horthy rezsim szörnyű nap-
jaiban fegyvertársaink voltak. A já-
ték nagyon veszedelmes, de ne fe-
lejtse el a Kisgazda Párt amely 
ma Kovács Bélát mentesíteni akarja 
a felelőségre vonás elöl, hogy a 
nemzet millióinak számonkérése nem 
fog elmaradni, hogy *az ellenforra-
dalmi kísérletek azoknak a vérébe 
fulladnak bele, akik elég vakmerőek 
ahhoz, hogy megkísérlik a demo-
kratikus Magyarország elleni táma-
dást. A magyar dolgozók tömegei 
akiknek sorsa egy a magyar köz-
társaság sorsával, tudják és érzik 
kötelességüket és mint a pelyvát 
söprik eí az útból az ellenforrada-
lom lovagjait. 

Sima László 

tási kérdésének sürgős megoldása 
mellett. Azt követelte, hogy a kor-
mány szüntesse meg azt a különb-
séget, ami az ipari és mezőgazda-
sági munkavállalók biztosítási hely-
zete tekintetében fennáll. Szüksé-
gesnek tartja a Tanács, hogy a 
mezőgazdasági munkavállalók biz-
tosításából eredő tehertétel már az 
uj mezőgazdasági árak lerögzitésé-
nél figyelembe vétessék. 

Megállapította a Tanács azt is, 
hogy a mezőgazdaság, de különö-
sen az uj fö dhözjuttatottak talpra-
állitása megfelelő hitellehetőségek 
nélkül a mezőgazdaság mai teljes 
elszegényedése mellett nem képzel-
hető el. 

A Magyar-Szovjet Művelő-
dési Társaság hangversenye 

Vasárnap délután tartotta a Ma-
gyar-Szovjet Művelődéi Társaság 
a Siess, adj, segíts mozgalom ke-
retében városházi hangversenyét. Dr 
Nyiri József szociális titkár ismer-
tette a mozgalom célját. Segíteni a 
rászorultakon, s megszabadítani a 
lakosságot a sokféle gyűjtések zak-
latásától. A hadifogoly, a hadirok-
kant, a szegény beteg és a szlová-
kiai menekült egyaránt részesedik a 
Siess, adj, segíts mozgalomból. A 
város társadalmától azt kéri a moz-
galom, hogy nyissa meg a szivét 
és a szivével együtt aki teheti, er-
szényét is. 

A hangverseny első részében Sze-
lényi István zongoraművész Liszt és 
Bartók műveiből játszott nagy si-
kerrel. Sz. Kovács Boriska hegedü-
müvésznö a műsor második számá-
ban Vecsey és Hubay darabokat 
adott elö. Finom játékkultúrával a 
közönség tetszését megnyerte A 
műsor fénypontja Sz. Kovács Mária 
op raénekesnó volt, akinek killemes 
hangja és közvetlen elöadásmodora 
nagy tapsokat érdemelt ki. 

Országos Földmívelésügyí 
Tanács alakult 
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Szociáldemokrata Párt taglói íorzó nagj ygyűlése 
Jegyzetek 

Most, a belpolitikai válság tető-
pontján, amikor már annak a lehe-
tősége is fönnál, hogy a kormány 
esetleg lemond és uj választásokon 
itél a nép, érdemes megvizsgálni, 
hogyan jutottunk el idáig. S itt 
nyomban meg keli emlékeznünk 
arról a szégyenle-es alkuról, amit 
az ország többségi pártja folytat 
hetek óta egyetlen emberért, akit 
az igazságügyi hatóságok az össze-
esküvésben való résztvevéssei vá-
dolnak. A jobboldali kisgazda sajtó 
nap, mint nap lándzsát tör Kovács : r 

Bél i melleit anélkül, hogy igyekez- ; készülődé?-, telefoncsöngés. « r 1 . - m ' IHrtwi/v^ Á»«l/<ir»!l/ i; I r l Í / 1 I/7V 

Lázas munka 
a pártközpontban 

Készülődünk a nagy toborzóra 

Párt épités — ország építés! 
Ebben a szellemben készülnek az 
ország szociáldemokrata tömegei a 
március l-lől 3l-ig tervezett orszá-
gid tagtoborzásra. A legeldugottabb 
kis taiuíőf n?.gy városainkig lázas 
és lelkes ütemben folyik a munka: 
sokmillió uj tagot gyűjteni a Szo-
ciáldemokrata Párt zászlaja alá. 

A fő itkárság épületében nagy a 
táviratok 

néfc meggyőződést szerezni: vájjon 
arra érdemes ember érdekében eme-
li-e fel szavát? Nyilvánvaló tehát, 
hogy a belpolitikai vaLág eddip 
még' soha nem tapasztalt méretű 
kiéleződéséi az a Kovács Béla idéJe 
elő, akiről minden kétséget kizáróan 
kiderült, hogy az előző válságok 
megoldását is késleitette. A legna-
gyobb baj az, hogy a Kisgazdapárt 
prestizskérdést csinált a Kovács 
Béla ügybői és éppen ezért szinte 
váratlanul érkezett a?, a hir, hogy 
Kovács Béla a Kisgazdapártnak 
mellelte történt egyetemleges ki-
állása ellenére hajlandó lemondani 
mentelmi jogáról. Ez a jelenlegi 
helyzet a már lassanként akut á 
váí3 belpolitikai válság ügyeben. 
Nem kétséges, hogy a válság a 
közeli aapokbaíi valamiképpen meg-
oldód ;k, de az sem vitás, hogy 
annak előidézésében és a halogató 
politika folytatásában a 
nem a magyar baloldalt 
marasztalni. 

Úgyszólván naponként kapjuk a 
panaszos leveleket arról, hogy éj-
szakai garázdálkodók tovább foly-
tatják káros tevékenységüket. Hul 
az egyik, hol a másik utcában je-
lennek meg éjszakánként, ablakot 
vernek be, megrongálják az esö-
levezető ccatornákat, kitördelik a 
kerítéseket stb. Tudjuk, lehetetlen-
ség, hogy minden ház elé egy 
rendőrörszemet állítsanak, da mo&t, 
amikor nagyobbezabasu szentesi 
gonosztevők már lakat alatt van-
nak s bűnügyi vonalon viszonyla-
gos nyugalom állott be, re,Téllük, 
hogy a rendőrség fokozott appa-
rátussal lát hozzá az éjszakai ga 
rázdálkodok megfékezéséhez. Gy. A. 

Hadifoglyok 
Ruszka Mihály 3l3/2-es tábor 

apjának Mindszent, Nagy Gyula 
330-as tábor anyjának Szentes, 
Szűcs Ferens 330-as tábor felesé-
gének Szentes. Kocsis Dániel 364 4 es 
tábor Szentes, Buza Ferenc 100/3 as 
Buza Ferencnének Nagymágocs ér, 
Qránicz László 225/5-ös tábor Grá-
nicz Laszlúnénak Szentes Ürgesor 
15/a szám. 

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

tömege érkezik, vid-rki, környéki és 
I helybeli üzerr ek, pártszervezetek 
! küldöttei árasztják el a főtitkárig 
i valamennyi osztályát, hogy fclvilá-
j gositást, utasítást kapjanak. Az or-
| szágos agitációt a főtitkárság irá-
'; nyitja. Ö ös bizottság kezébe futnak 
{ össze a szálak, s ez az öiös bi-
; zetfság irányiíja, szerveii és vezeti j 
i a i agyj Ientőségü pértakciót. , 
; A vidéki litkársaság munkaszo- ; 

bái talán a legzsufoltabbak. A vi- ( 
! deki titkárság felügyelete alatt ren- j 
| deznek március 2-án közel 3000 . 
Í gyflíést, innen lítják el tanáccsal, I 
' utasítással a 100C00 főnyi agitációs | 
• kádert. Százezer elv^rs járja majd 
; végig az or-zág valamennyi lakását, 
, ho^y a kételkedőket meggyőzze, a 
? tudatlanokat megtanítsa a szocializ-
\ mus igazságára. Hofjy felébressze a 
í szunnyadó lelkiismeretet, és harcba-
! hívja a bátortalanokat a féleiemr.él-

törtémiem j Mii, biztos, boldog jovö kivívása 
fogja cl- | érdekében. 

; Az üzemszervezést ugyancsak 
nagyszámban kere-ik fel az üzemi 
bizottsági tagok. A tagtoborzó az 
üzemek szempontjából igen nagy 
fontosságú. 3ok olyan uj szakma 
van, amelynek munkásai még nem 
vesznek részt a munkásmozgalom-
ban. A vegyészeti, textil és élelme-
zési munkások nagy többsége ed-

\ A sajtóosztály a Szociáldemokrata 
Párt 32 vidéri íapját, napi és heti 
újságját látja cl bőséges „tagiobor/ó 
anyaggalCikkek, riportok, krokik 
készülnek a sajtóosztályon és fő-
városi pártsajtó a Népszava meg a 
Világosság szerkesztőségében. Tele-
fonon diktálják a kéziraiokat a vi-
déki lapok redakcióinak, borítékol-
ják a fiissen érkezeit riportokat, 
száguld az irógép. 

Az oktatási titkárság a tagtobor-
zás ideológiai réssel készi í elő. 
2500 Mugyűíés előadóinak készítik 

• a sillabuszt, itt jelölik ki a>: dőadó-
j kat, itt tartjuk számon a testvér-
: vármegyék testvérkerületeinek elő-
\ adótagiait, akik azuíán felkeresik 
I n-unkástestvéreikci az ország min-

den pontján. Nagybudapesten 700, 
vidéken 1700 előadónk van. A tag-
toborzói akcióban azonban részt-
vállalnak az üzemi előadók, üzemi 
bizottsági tagok is. Az előadók va-
lamennyien a párt 75 éves múlt-
járól, a felszabadulás óta elért ered-
ményekről és a XXXV. párkon-
gresszus eredményeiről beszélnek. 

Nőíitkárság, sportosztály, szövet-
kezeti osztály és a főtitkárság vala-
mennyi kis és nagy szerve lelkesen 
vesz ré*zt a pártépiíés munkájá-
ban. Nem nézi senki, mi a munka-
köre, elvégzi a másét is, ha éppen 
arra ke» ül a sor. Segítenek egy-
másnak, akinek kevesebb a dolga, 
már be is kopog a szomszéd szu' 
bába, nincs e valami segíteni való. 
A Rákóczi-ut villamoscsengős, aufó-
tülküiős, lármád kapkodó zajít tul-
harsogja a Szociáldemokrata Páti 
főtitkársági épületében íoiyó jól 
szervezett és simán gördülő munka 
országos jelentősége. Építjük ai 
országot! Szűcs Ilona 

Közgazdasági tükör 
Érdemes megfigyelni azt a ver-

sengés, ami az egyes államok között 
folyik külker :.Kedelmi vonalkozás-

I bati az új piacok elnyeréséért. A 
i borzalmas világégés beteje.'ése után, 

amikor a*: egész világ újjárendező-
> dik, nyilvánvaló, hogy a külkeres-
: kedelem ¡ iőtt is tíj perspektívák tá-
: rulnak fel: egyes: régi piacok úgy 

az export, mint az import szempont-
jából csupán a lehelő legminiináli-

- sabb teljesítményre k ;pesek, ugyan-
akkor má iramok ilyenirányú ké-
peu egére az i düiyinél is hatványo-

; zoltabb mértékben l̂ het számtani. 
Jól tudjuk, liogv világviszonylat-

tan eltörpül a magyar külkereske-
delem szer p<\ nyilvánvaló qzonban, 
hogy mi mégii kü'önös fontosságot 

j tulajdonítunk ; nnak, hogy külkeres-
dig kívül maradt a munkásság sze- j ^ d f i m ü ? ! { a követelményeknek meg-
rezte osztályharcából. A tagtoborzó ' f e ! e l 0 m ó d o n 

során március 15 16-án külön üze-

L U T Z E D E É S T Á R S A 
IAKK ÉS FESTÉKGYÁR RT BUDAPEST 
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Hirdessen lapunkban 1 

! mi gyűlésedet rendíznek, az ipari 
, centrumokba elküldi az üzemszer- j 
{ vezési btkársás a legkiválóbb elő-
• adókat és vezetőket, hogy a dol-
! gozók helyi viszonyaival megismer- \ 
j kedjenek, és beszéljenek az ipari j 

muukáscf»g anyagi problémáiról 
j politikai szemléletéről. 

A prop ganda osztály helyiségeit ; 
mennyezetig megtöltik a felhalmo- j 
zott, szállításra váró plakátok, röp- J 
iratok, brossurák. Itt raktározzák a ! 
mun^ásdalok hanglemezeit, amelye- » 
ket a vidéki pártszervezeteknek kül-
dene'. majd. A propaganda osztálvra 
fut be valamennyi osztály jelentése. 
„Álij közénk 1" a cime annak a film-
nek, amelyet most készítenek a 
Hunnia filmgyárban. Ez a film hely-
színi felvételekkel bizonyilja majd 
mit végzett a munkásság osztályá-
nak felszabadításáért és megmutatja, 
mi a teendő, ho?,y az 
keresztül elnyomott proletártársa-
dalom végre teljes szabadságban és 
jólétben élhessen. Külön tájékoztató 
készül egyes dolgozó rétegek, igy a 
többi kOzt a köíalkalmazottak, rend-
őrség, honvédség tagjainak. A hét 
végén teherautókkal indítják ulnak 
a rengeteg nyomtatványt, hogy tag-
toborzó megnyitására, március l-ére 
rendel»etési helyén, a dolgozók ke-
zében legyen. 

prosperáljon. S itt k; 
kell jelenteni sürgősen, ho«{y a ma-
gyar külkereskedelem nem áll hiva-
tása magaslatán. A Külkereskedelmi 
Igazgatóság hivatalnokai nagyjából a 
régiek, sőt még a szellem is alig 
változott. 

Baj van az importőrök és az ex-
portőrök körül is, pedig most, mikor 
külforgalmi vonatkozásban is for-
maijuk a magy<tr jö/őt, 

különös gondot kellene for-
dítani arra, hogy minőség 
és ár, de főleg tisztesség 
szempontjából semmi kíván-
nivalót ne hagyjon maga 

után külkereskedelmünk. 
Jót jól és megfelelő áron — ez 

legyen a jelmondat. A külkereske-
delem emberei ne gondoljanak a le-
fölözésre s abban a tudatban vé-
gezzék kötelességüket, hogy a ma 
gyar demokráciának nemcsak e^y 

évezredekén ' ™ P * -

Most, amikor kialakulóban van-
nak a vilát,kereskedelmi pheo •., mi-
kor közgazdasági vonatkozásban dul 
a versengés és a konkurrencia az 
államok közölt, 

Maradjunk a tisztesség vonaian, 
mert oit legkisebb a konkurrencla. 

Textil 
Ha már itt tartunk, talán jó lesz 

megemlékeznünk arról is, hogy saj-
nos a textilfronton még mindig kri-
tikus a helyzet. Úgyszólván napon-
ként olvassuk a lapokban, hogy a 
tex';!ellátás javul, elegendő nyers-
anyagunk van, bérmunkából, impor-
ból stb I«;y áil a helyzet, de sajnos 
— csak papíron. A lényen, nevező 
tese i azon, hogy a magyai dolgo-
zok rongyosabbak, mint vala'ua, nem 
változtál semmi. Ha elegendő a tex-
til. akkor nyilván az ár körül van 
a hiba. S In u'ánna nékünk a dol-
goknak, ha^a: rájövünk arra, hogy 
valóban cz utóbbi okozza a galibát. 
Vagy a kalkuláció körül vannak hi-
bák, vagy az előálltai költség tűi 
mrgas, mndenes2íre ezen a vu;.a!oa 
is megérett már a nelyzet a végle-
ges tisztázásra. 

Amerikai árukölcsön 
Hí.c érkezet annak, hogy ar. 

Egyesűit Ailanio^ újabb áraköicsön' 
nyújt Magyarországnak. A közelmúlt 
példáján okulva, talán nem lesr. 
szükségtelen, ha hangot adunk an-
nak, hogy megfelelő embert kell ki 
küldeni a iárgyalá^ok lefolytatására, 
sz átuk kiválasztására és átvételére. 
Élénken él még emlékezetünkbe*» 
ugyanis a Go don Ferenc expénz-
ügyminisder úr által lebonyolított 
árukölcsön, amelyben mindent kap-
tunk, csak azt nem, amire szüksé-
günk lett volna (Gy. A.) 

egy olyan kis államnak, mint 
a demokratikus Magyaror-
szág, külkereskedelmi téren 
sem szabad letérni a helyes 

útról. 

Tudatom tisatelt meg 
rendelőimmel, hogy egy 
évi seiineteltetés után 
ismét 

mesKczdfcm n munkát 
F U h r e r 
könyvkötő 
Simonyi Ernő ulca 31. 
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Hőmérséklet i — 1 fok 

Időjárásjelentés» Északnyugati szél. fel-
&5át\onulás. A hőmérséklet nem változik 
lényegese; 

Ügyelete» gyógyszertárak i Február 2 2 — 
ÍR ig Kerekes és Tordai. 

¡égtörö Mátyás 
A minap megérkezett hozzánk 

Mátyás űr, a jégtörő. Becsületesen 
jelentkezett, minden dicséretet meg-
érdemel a munkCtja, mert esakugyan 
megtörte a jegei. Megállapítom, hogy 
Mátyás napja éppen olyan minden 
feltételnek megfelelő volt, mint az 
idei Gyertyaszentelő. Jókai mondja 
az Új Földesúr című regényében, 
hogy mikor Gyertyaszentelő után a 
tét toporzékol, az nem veszedelmes 
dolog. Hát legyen igaza Jókainak, 
mert tény, hogy Gyertyaszentelő után 
még két fagyhullámot éltünk meg s 
nagyon gyanúsan néztünk Mátyás 
felé. Még három hét és megérkezünk 
Sándor, József, B-nvdek hetébe és 
ennek a három becsületes szentnek 
most már nem is egy zsákkal, ha-
nem <2gy vagonnal kell hoznia a me-
leget, mert megbűnhődtük már a 
tekt és kegyetlenség volno, ha hideg 
zimankót hozna a tavasz csillagá-
szati kezdete (xa) 

— Hibakiigazítás. Vigh Már a 
* Do'ozók Polgári iskolájának ta-
nulója levelet intézett hozzunk, 
amelyben azt panaszolja, hogy la 
punk febr. 20-i számi on a Dol-
gozik Polgári Iskolájának ünnep-
ségéről közölt tudósításunkban a 
vé^zetí tanulók közül e^y-ketiönek 
a foglalkozása helytelenül közölte 
tett. Ezt a hibát készségesen hoz-
zuk helyre, -azzal a megjegyzéssel, 
hogy az információt az i>kola ve-
zetőségitől k,;ptu'<. Ezenkívül azon-
ban bátorkodunk rámutatni arra, 
iiogy a cikknek nem ez volt a lé-
syegf\ > azzil, hogy esetleg valaki 
fold ; uukásnák lett feltüntetve, jól-
lehet fodrász a tisztes mestersége, 
bérelem ne»n eselt rajta. Mi den 
foglalkozás, amely becsülete:; mun-
kával jár, tgyaráiit tiszteletreméltó. 

— Nyugat Németországban 
a3gyarányu földalatti náci sze»veze-
tet lepleztek le. Ba^tri logiai há-
ború megindítására készülték. 

— A koalíciós pártok közös fd-
iivást boc^ájtottak ki, amelyben a 
gazdatársadalmat a ter : ény beszel-
gáltatás teljesítésére kérik. 

— Olaj lenmag termelési 
szerződés vetőmaggal szántási 
hitellel erőtakarmány, szappan 
és porzós/.er juttatással a Föld-
műves Szövetkezein:!. 

— Borsófélek, takarmanyrépa 
és mák termelési szerződés 
kölcsön vetőmaggal köthető 1 mé-
termázsa búzáért, vagy rozsért 
125 kg. tengeri rövid uton cse-
rélhető, a Földműves Szövetke-
zetnél Apponyi-tér 14 szám. 

— Erdélyt József, a fajvédelini 
eszmék költője jelentkezett a politi-
kai rendőrségen és köölte, hogy 
bűntudata hazatérésre kényszeritette 

— Budapesten minden intézke-
dés megtörtént a fenyegető árvíz-
veszély lekü dé8ére. 

Anyagellátás, adózás, liözmunkaváltsáí 
és egyéb problémák pártunk kisiparos gyűlésén 

Lapunk tegnapi számában beszá-
moltunk arról a nagysikerű gyűlés-
ről amelyet a Szociáldemokrata Páit 
rendezett a szentesi kisiparosság 
részére. Ismertettük Tóth eivtárs 
na^y tetszéssel fogadott beszédét, s 
most beszámolunk a beszéd utáni 
vitáról. 

A vila sorún elsőnek Fekete Antal 
elvtárs szólott az adózásról. A kis-
iparosság adóterhei igen súlyosak, 
s szentesi viszonylatban is vannak 
oiyanok, akik havoként 200—300 
forint adót fizetnek. Másik égető 
probléma a közműnkaváltság sürgős 
kérdése, amelynek megnyugtató el-
intézéséért már hosszú hónapok óta 
folytat meddő harcot a kisiparosság 
Fekete elvtárs feszólalása vígén a 
kisiparosok összefogását sürgette a 
p obiériiák megoldása érdekében. 

Ezután DOmsödi János elvtárs 
szólalt feí. Sérelmezte 

az iparostársadalmat súlytó 
aránytalanul magas adókat 
kérte a háború utón elsze-
gényedett tőkeszegény kisi-
parosok hitellel való ellá-
tását és az anyagellátás 

igazságos megosztását. 
Váradi eivtárs 
az iparos nyugdíj kérdését 

vetette föl, 
kérve az ügy soronkivüli kivi:?gá-
lásá. Tamá i Ferenc a szűcsök 
égető problémáját 

A nyersanyagkiutalás ren-
dezését sürgette, 

in id az agyagiparosok képviselője 
a fotgalmiadó mér.ékését kérte, 
Orosz Imre elvtárs pedig 

a visszamenő hatályú fize-
tési kötelezettségek ellen 

cmeite föl szavát. 
Ezután emelkedett szólásra Lénárt 

István. Kérte a központi megbízóitól: 
bizonyos határvonal vonas-
sék a kapitalista nagytőké-
sek és a kisioarosság köz-

terhei között. 
Ma, amikor a kisiparo egy két 

tononccai rendelkezik, — mondotta 
— még nem nagytőkés, legkevésbé 
kspitaiistí, 

csupán szociális érzésről és 
gondoskodásról tesz tanúsá-
got. Az iparosság ugyanis 
a kényéiből — a nagytőkés 
a profitjából — fizeti a köz-

terheket. 
Sérelmezte a kisiparosok és a sza-

badpályán működő;< között fennálló 
közmunkaválság aránytalanságot. 
Szavai után Pintér Győző szólalt 
fel. 

A kisiparosság csak úgy valósít-
hatja meg problémáit — mondta —, 
ha valamennyien a Szocáldomokrata 

Pártba tömörülnek. 
Osztályharcos politikát kell 
folytatnia mindazoknak akik-
nek csak két kezük és pór 
szerszámuk van. Gyökere-
sen meg kell szeretniökade-

mokiációt. 
Ezután ismertette a kormánynak a 
hadifogoly átképzésre vonatkozó ter-
veit a kisiparosságot illetően. 

— Rendet keíl teremtenünk, hogy 
minden Ipartestületen épitő és a 
demokráciát megerősítő munka foly-
hasson, — fejezte be beszédét Pin-
tér Győző. 

Ezekután adta meg a válaszokat 
a központi kiküldött. A közmunka-
váltság rendezését illetően 

ismertette az IPOK-nak a 
pénzügyminiszterhez intézett 

táviratát, 
mely sürgős orvoslást kér ebben az 
ügyben, ¿zerintc a hitelellátást csak 
egységesen országos kisipari meg-
mozdulással és a közhangulat fel-
ébresztésével lehet végrehajtani. 

Az anyagellátás még nehézségekbe 
fog ütközni — mondotta — 

mert a stabilizációval az 
újonnan termelt készletekből 

kell gazdálkodni. 
Az iparosságnak racionalizált gaz-
dálkodást kell folytatnia a minőségi 
munkára való áttéréssel. Az iparos 
nyugdíjat illető kérdésre kijelentette, 
hogy a kérdés állandó napirenden 
van és a biztosítási tervezet készen 
van, a nyersbőrellátás kérdését a 
fennálló áruhiányra vezette vissza. 

A politikai iskolázot ságot felvető 
kérdésre kijelentette, hogy a ma-
gyar iparos a régi külföldi szoci-
alista államok iparosaihoz viszo-
nyítva még szegény proletár. 

A visszamenőleges adókivetés 
kérdésében az iparosság határozott 
föllépését és az adóinoralt tanácsolta 
a felszólamlási bizottságokkal szem-
ben. 

Lénárt elvtárs szavaira kijelen-
tette, hogy az iparosság elmara-
dottsági- poiiMkai rendszertelenség-
nek tulajdonítja, ez azonban a tár-
sadalmi és gazdnsági fejlődéssel 
kiküszöbölődik. 

Ha a kérdés mélyére nézünk, 
akkor látjuk, 

hogy a kisiparos életnívó-
jáért és az értékes társa-
dalmi réteg fejlődéséért 
kell harcolnunk, hogy fel-
építhessük e társadalom le-
rombolt pillérei fölött azt a 
hidat, amelyen keresztül 
megindulhatunk a boldog, 
demokratikus fár adalom ki-

építése felé 
— fejezte be felszólalásra adott 
válaszát Tóth István elvtárs. 

F. M. L . - G y . A. 
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BARÁTSÁG-MOZGÓ 
F e b r u á r 2 6 2 7 . 2 napig I 

U/eekend feleség 
Amerikai világhírű regény filmváltozata. Szórakoztató, zenés 
vígjáték. Ha jól akar szó' tkozni, okvetlen jöjjön el. Híradó. 

Pillanatképek 
összeállítottuk azoknak a szavak-

nak a jegyzékét, amelyek leggyak-
rabban fordultak elő az ember szó-
tárában két évvel ezelőtt, s azokét, 
melyek most 1947-ben használato-
sak főképpen. íme, a tavalyelőttiek: 
belövés, bomba, gránát, légnyomás, 
akna, rom. A maiak: fűtés, tavasz, 
munka, szocializmus, házbér, fizetés. 
Bárki bármit mond, a javulás leta-
gadhatatlan. 

—o— 
Évek óta hiányzott asztalunkról a 

citrom, a háború eleje óta pedig 
nem jutott Magyarországra déligyü-
mölcs sem, kedves téli vendégünk. 
Most citrom van bőven, narancs és 
.mandarin is akad, bár kissé drága. 
De átlépték az országhatárokat, itt 
vannak ismét. A külkereskedelem 
irányítója szociáldemokrata miniszter. 

—o— 
Bizony, gyakori a szóváltás, a 

vitatkozas a tolongásban. 
- - Nyugodtnak és igazságosnak 

kell lenni — mondja a magas, fia-
tal kalauz egy utasnak — sohasem 
szabad veszekedni az utassal, rá-
kiabálni a bátyus asszonyokra. Sok-
szor nehéz igazságot tenni, de min-
dig nyugodtan, tapintatosan kell el-
járni. Nem szabad zord, morc ké-
pet vágni, a „ hatósági személy" 
szerepét játszani. Az én elvem: 
mosolyogni I 

Kintről, a perronró! kiabálás, iz-
gatótt szóváltás hallatszik. A fiatal 
kalauz kifelé igyekszik a veszeke-
dőkhöz, mosolygó barátságos arccal. 
Mikor elhalad mellettünk, a tömeg-
ben felnyomódik a kabáthajtókája. 

| A vöröskalapácsos ember tűnik elő. 
—o— 

Lányok-fiuk vonulnak az úttest 
szélén, a „Fel szocialisták"-at ének-
lik, lelkes, kipirult arccal. Valami-
lyen Szí M-megmozdulást a mennek. 
A szocialista dal vérpezsdítő üteme 
csattogva szárnyal a márciuFÍ leve-
gőben, a járdán megállnak az em-
berek és nézik a fiatalokat. Itt-ott 
elhangzik egy-egy „Barátsági", fel-
emelkedik egy-egy munkásököl. A 
régi elvtársak büszke örömmel kö-
szöntik a jövő szocialista nemze-
dékét. 

Sándor István Tamás 

I p a r o s h í r e k 
Mestervizsa előkészítő tanfolyam 

mátcius 10-én kezdődik az ipartes-
tületnél Jelentkezni mielőbb lehet 
30 forint tandíj lefizetése mellett. 
Úgyszintén cséplő és vetőmag tisz-
tító tanfolyamra is elfogadunk je-
lentkezéseket. 

Március 16-án, vasárnap este 7 
órai kezdettel mutatkozik be a szen-
tesi közönség előtt Iparos Dalárdánk 
egy nagyszabású hangverseny kere-
tében. A hangversenyen közremű-
ködik az országoshirü és a mult év 
november 10 én már városnnkban 
szerepelt hódmezővásárhelyi Iparos 
Ddlárda, Bognár Rezső karnagy ve-
zetésével. Jegyeket hétfőtől kezdve 
lehet kapni az Ipartestület jegyzői 
hivatalában és a dalárda tagjainál. 
Mindenki figyelmét már most felhív-
juk ez alkalomra. 

Haladószellemű, 
becsületes magyar készülj márc.1-ére! demobratoPárt 

Szoclál-
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— A háztartási alkalmazottak 
szakszervezete felhívja a háztartási 
alkalmazottak figyelmét hogy 1947 
február 27-én du. 5 órakor a szak-
szervezeti székház 8 számú szobá-
jában tisztújító közgyűlést tart. A 
tagok pontos mejelenését kéri a 

Vezetőség. 

Cserebökény ügye 

Párthirek 
Aki a „NőmunkásM előfizette, az 

előfizetési jeggyel jelentkezzen a 
pártszékházban. 

F. hó 26-án szerdán 6 órakor a 
párthelyiségben a Kunfi Gárda érte-
kezletet tart. 

F. hó 26-án, szerdán délután 6 
órakor vitaest. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének Máv. üzemi csoportja 
f. hó 27-én, csütörtökön este 6 óra-
kor a Vasutasotthonban üzemi tiszt-
újító ülést tart. 

F. Iió 28 án, pénteken este 6 órai 
kezJetíel a pirthelyiségben pártest. 

A Szociáide.rokrsta Párt 0 . T. I. 
tízemi csoporiji március 1-én, dél-
után 1 órakor üzemi pártnapot tart. 

Ismét működnek 
az állami zsizsiktelenítő 

telepek 
A borsó, lencse és bükköny zsi-

zsiktelenítése fontos gazdaérdek, mert 
ezekből a magvakból külföldön csak 
zsizsikmentes áru értékesíthető. A 
földművelésügyi minisztérium a zsi-
zsikkártétei csökkentése érdekében 
még az 1938. évben akciót indított 
és összesen 153 zsizsiktelenítő tele-
pet letesíteít, amelyből az ország 
mai területén 138 van. Ezeknek 
egyrésze a háborús pusztítás folytán 
kisebb-nagyobb mértékben megron-
gálódott, javiiásuk azonban folya-
matban van, úgyhogy a folyó évi 
idényben a t lepek legnagyobb ré-
sze már üzemképes állapotban lesz. 

A zsizsiktelenítési akciót az Or-
szágos Mezőgazdasági Kamara irá-
nyításával évenként a kerületi Me-
zőgazdasági K imarák bonyolítják le, 
tehát mindennemű érdeklődés a tes-
tületileg illetékes Mezőgazdasági Ka-
marához. intézendő. A zsizsiktelení-
téssel járó költségeket a minisztérium 
teljesen magára vállalja, a gazdákat 
csupán a telepkezelő díjazása terheli, 
amely ezidőszerint a fertőtlenített 
termény 2 százalékában van megál-
lapítva. Tekintettel a borsó, lencse 
és bükkönymag kedvező kü'földi ér-
tékesítési lehetőségére, minden gaz-
dának érdeke, lio^y ezeket a termé 
nyeket minden évben fertőtlenítse, 
mert amely vidéken a zsizsik nagy-
mértékben elszaporodik, ott a minő-
ségi termelés sokszor évekre lehe-
tetlenné válik. 

Nyílttér 
E rovatban köz-öltekért nem vállal fcle-
lftMéRct sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal. 

Tőlem különváltan élő feleségem-
nek Talmácsi Ferencnének szül. 
Kovács Teréziának Szürszabó N. 
lmré ucca 22 szám alatti lakosnak 
senki hitelt és kintlevőségemből ne 
adjon, mert én nti nem ismerem cl 
és felelősséget érte nem vállalok. 

Talmácsi Ferenc 
Szürszabó N. I. u. 15. 

A napokban lefolytatott belügy-
minisztériumi értekezleten Csere-
bökény ügye is szóbakerült. Azon-
ban, mint utóbb értesültünk a cse-
rebökényi ügyet 

a belügyminisztériumban im-
már lezártnak tekintették. 

A küldöttség azonban szorgosko-
dása és tárgyalásai eredményekép-
pen március első hetében egy há-
romtagú bizottság fog kiszállni a 
helyszinre — előreláthatólag 

uj szavazást fognak elren-
delni — majd tanyáról, ta-
nyára járva fogják az ügy 
fontosságára tekintettel, a 

kérdést vizsgálni. 
A lefolyt térgyalasok kapcsán 

kiderült, hogy a már többszCr le-
tárgyalt 

mucsiháti békötö ut aktái 
eltűntek 

és így a küldöttségnek a kérdést 
újra felkellett vetni a belügyminisz-
ter előtt. Ugyanaz a helyzet a 

berki bekötő úttal kapcso-
latban is. 

A küldöttségnek keserves utánjárása 
után sikerült ezt az ügyet ismét a 
belügyminiszter elé tárni. A köz-
munkaügyi miniszter ezzel kapcso-
latban kilátásba helyezett 60 ezer 
forintot igy e munkálatok is ugyan-
csak nagymértékben csökkentenék 
a munkanélküliséget. 

Mezőgazdasági szemle 
Lassanként megvirrad az újgaz-

dáknak is, s az első lépést, a föld-
reformot, követi a többi, ami elen-
gedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy 
a fölosztott földeken megindulhas-
son a tervszerű gazdálkodás. A Szo-
ciáldemokrata Partnak sikere, hogy 
a Gazdasági Főtanács hozzájárult 
az újgazdáknak nyújtandó 

M millió forintos hitei 
folyósításához. A kiosztást az OKH 
végzi, s a hitelt igénylő újgazdák-
nak legalább egy 0 <H üzletrészt 
kell venni. Ez mindössze 4 forintba 
kerül. A hiteligény katasztrális hol-
danként sz4z forint, de az újgazda 
legfeljebb 500 foiint hitelt kaphat. 
A kölcsön kiosztásának ellenőrzését 
az UFOSz végzi, s ez a lény ön-
magiban is biztosítéka annak, hogy 
csak az arra rászorulók kapnak 
hitelt. 

Á r v í z ! 

Az enyhe idő beköszöntésével új 

probléma jelentkezik, az árvíz elleni 
védekezés. A gyors olvadás követ' 
keztében máris többezer hold szán-
tóföld áll víz alatt, a felmelegedés 
további veszélyeket rejt magába. Az 
árvédelmi kormánybiztos, Takács 
elvtárs jelentése szerint a főirobban-
to.t hídro.'csok miatt a déii ország-
részen Szeged Kerülhet közvetlen 
veszély b \ 

A szentesi áriremesitö társulattól 
nyert értesüléseink szerint Szentest 
nem fenyegeti közvetlen árvízveszély. 
Belvizek jelentkezése esetében min-
den intézkedés megtörtént azok le-
vezetésére. Egyébként is Szentesen 
az árvíz elleni védelem meg van 
szervezve. 

Az ördögöt nem jó a falra festeni, 
de mindenesetre indokoltnak találjuk 
a most kiadott miniszteri rendeletet, 
amely szennt árvízveszély esetén a 
hdóságok minden 1905 és 1925 
évek között született f.rfil kirendel-
hetnek csoportos közmunkára 

Gy. A 

Megindulnak 
a földmunkák 

A 23-án megtartott Földmű ikás 
Kongresszus kívánsága érteimében 
Erdei Mihály nemzetgyűlési képvi-
selő és Antal Endre főmérnök el-
járt az ujj iépitesi Minisztériumban, 
h gy a nyomasztó földmunkás mun-
kanélküliséget minél sürgősebben 
Szentesen megszüntessék Erdei Mi-
hály és Aurai Endre főmérnök be-
ható tárgyalá t folytatott dr Almai 
György miniszteri tanácsossal és a 
tárgyalás a legjobb reményekkel 
kecsegtet, a közeljövőben nagyobb 
összegű kölcsönt folyósít az újjá-
építési minisztérium a földmunkák 
mihamarabbi megindítására, ezzel a 
földmunkások munkanélküliségének 
csökkentésére, ügy néz ki a dolog, 
hogy a kölcsön március első nap-
jaiban már Szentesen is lesz és 
március 10-e körül megindulhatnak 
a nagyobbarányu földmunkák, ez-
által igen sok földmunkás kereset-
hez jut. 

Megkétszerezik a szo-
ciáldemokrata postások 

számát 
Valamennyi állami üzemet és h'. 

vatalt niegelÖ?ve, a postások erőiket 
az üzemszervezésre összpontositot 
tak. Az országol kerületekre, a ke-
rületeket pedig körzetekre osztották 
be. A mozgalmat a «-zocia'dtmo 
krata pofások kö/ponti ü>emi párt 
vézetöségének irányitát-aval keiületi 

és körzeti titkárok vezetik. C-;!ul a 
mintegy 8000 főnyi szociálde:nokrva 
postás tábor megerősítését és meg-
kétszerezését tűzték ki. 

Megteremtettük egy önálló szo-
ciáldemokrata postás lap kibocsáj-
tásanak ;.nyaui feltételeit. A iapoi 
az ország Lgfélreesöbb zugában is 
d jmentcsen fogjak elküldeni szak-
társaik részére. 

A szervezés eredménye, a fizikai 
és szellemi dolgozók érdekegysé-
gének felismerése vezetheti postás 
elvtársainkat is az öntudatos mun-
kásság táborába. 

Pályázati hirdetmény 
„Erzsébei királyné" emlékére tett 

városi alapítvány 1947. évi április 
hó elstjetöl esedékes kamatainak 
felé e palyá/atot hirdeiek. 

Az alapuvany kamataiban egy oly 
szeg-nysorsú, szentesi illetőségű szü-
lőktől származott leány árva része-
sülhet, aki szüleinek egyiket Vdgy 
v*gy másikát eset eg, mindkettőt 
szerencsétlenség áltdl előidézett ha-
laleset következtében vesztette el 
és 15 éves életkorát még el nem 
érte, állami ellátásban nem része-
sül és tartusra kötelezett, vagyonos 
h o z z á t a r t o z ó j a n i n c s . A 
születési anyak nyvi kivonattal és a 
fenti körű mények» t igazoló hatós, gi 
bizonyítvánnyal felszerelt kérvények 
1947. évi március hó 20. napjáig 
adandók be a polgármesteri hiva-
talban. — A később beerkezett Kér-
vények nem vetetnek figyelembe. 

Polg :nne>ter. 

R Á D I Ó 
Budapest I. február 26. 

7.20 Reggeli zene, henglemezek. 
8.00 Anyáknak gyermekekről. 8.15 
Szórakoztató zene. 9.00 A házi-
együttes játszik. 12.15 Lorenz Kor-
nélia és Péczely László cperettrész-
leteket énekel. 13 00 Emlékezés Réti 
Ödönre. 13.15 Veöreös Júlia zongo-
rázik. Vajda Júlia énekel. 14.10 
Magyrrok a Borjunszki erdőben 
14.30 Radna Rothfek! Gábor hege-
dül. 14.35 A felszabadított Budapust 
kiállítása. 16.00 Háromnegyedóra 
jazz. 16.45 Edison születésének 100. 
évfordulója. 17.10 A Vöröskereszt 
közleményei. 17 45 Petőfi világa. 
18.00 így készül a Magyar Közlöny. 
18,15 Dalok, hangiemezek. 18.30 
Az Ifjúság hangja. 19.00 Szomszéd 
népek zenéje. 19.40 A közönség 
kérdezi. 20.20 Böszörményi N gy 
Bila zDngoráziic, Lukács Pál mély-
hegedűn játszik. 21.00 Heti szemle 
21.25 Időszerű kérdések. 21.40 
Oro^z nyelvoktatás. 22.30 Tánczene 
22 45 Károlyi Mihályné beszél FJic» 
Wilkinsenrő'. Anglia egyetle/i női 
miniszteréről. 23 00 Wagner müvei-
ből, hanglemezek. 

„Ki aminek nem mestere, 
gyilkosa a a annak" 

Ne adja zongoráját, 

h a n g s z e r e i t k o n S á r h é z b a 

Rom, vojjy roncs ?ongorájét é* 
hangszereit 

Söpfer mester 

újjáépíti. 
Szemes, Farkas Antal-u. 42 

Hirdessen lapunkban! 

Felhívás 
A Kőrös—Tisza—Marcsi Ármen-

tesilo Társulat miniszteri biztosának 
rendelete értelmében felhívom Szen-
tes város külterületi lakosait és föld-
tulajdonosait, hog. a társulal fela-
datát képező belvíz levezetésekbe 
önkényesen ne avatkozzanak bele, 
levezetéseket és elzárásokat ne esz-
közöljenek, mert a Tarsulat belviz 
menteMtéfi feladatát c^ak abban az 
esetben tudja teljesíteni, ha a leve-
zetési fokozatosan és r íidszetescn 
végezheti. 

A belvi? levc etes csak a Társu-
lat egész terüle'én lévő vízviszonyok 
átlekintésév' i lehetséges. Ezen át-

; tekintés birtokában csak az Ármen-
| tesitő Társulat lehe', mely egyul'aí 
! hivatott is a belvízmentesítésre. 

293 Polgármester. 

A Szociá ldemokrata Párt 
népgyülései március 2-án 

Március 2 án fé! 11 órakor az 
alábbi helyeken tanunk gyü ést: 

Mindszent, Szegvár, Derekegyháza, 
Kiskiráiyság, Nígymágocs, Fábián-
sebestyen, Magy;«rtés, Csanytelek, 
Tömörkény, Szentes, Csongrád, Hód-
mezővásárhely. 

Jóállapotban levő mé'y gyermek-
kocsi eladó. Keresztes-utca 10. 

Drótperemes 28 as kerékpár-
abroncs eladó. Értekezni lehet 
a Barátság nyomdában. 

Varrógépek tökéletes javítás i, ke-
rékpárok ¿sirbjrakása síb. Wolford 
Sánd »r műszerésznél. 

Kádfürdő mindennap. 

FftH/erkes/tő • Stma L A M I Ó . 
Fel cl 6« 87crke»/tő: Szóké Ferenc. 

Felelfts kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a .Barátság* nyomda kft. 

Fel HA« nyomd« Caernuii L. Imrl 




