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A szociáldemokrata sajtó hasábjain 
sok agitációs cikk jelenik meg. A 
75 esztendős Népszava megszületé-
sének első percétől kezdve, hol a 
lángoló szavak színes rakétáját re-
pítette fel a sötét magyar égboltozat 
felé, hogy jelezze: itt vagyunk, jöj-
jetcK közéi:k, segitsetek a harcban 
és a munkában, hol a hideg logika 
törvényeit követve fordult az értelem 
felé, hogy meggyőzbe a munkásosz-
tály legjobbjait a szocializmus igaz-
ságáról, meghódítsa az elméktt a 
forradalmi munkásmozgalom számára, 
hol pedig a tények zord és lenyű-
göző erejét állította szembe a kétel-
kedőkkel és habozókkal, hogy meg-
nyerjék őke: az emberiség legna-
gyobb ügye: a szegények és meg-
alázottak felszabadításáért folytatott 
küzdelem számára. 

Szüntelenül kiáltottunk, ébresztet-
tünk, toboroztunk, figyelmeztettünk 
és ösztönöztünk, hogy sokasodjak 
erőnk;s hogy megsokasodott erőnkkel 
egyre jobban szolgáljuk a dolgozó-
kat, egyre nagyobb erővel küzdjünk 
a kizsákmányolás, a jogtalanság és 
a megaláztatások ellen. Oly időkben 
hirdettük a demokratikus szabadság 
és a szocializmus eszméit, amikor 
szinte teljesen süket volt a magyar 
világ, hogy szinte visszhangtalan volt 
minden szavunk. Olyankor, mikor a 
legszegényebbek szivét és elméjét is 
hiaba ostromoltuk, nem moziultak 
se gondolkodással, se cselekvéssel, 
se sereglésre, se harcra. — És mégis, 
szüntelen buzgóságunkkal, megfé-
lemlíihetetlen akaratunkkal és lenyfi-
gözhetetlen igazságainkkal áttörtük a 
szívek jégpáncélját és megmozdítot-
tuk az elmék sokaságát és mi, akik 
egy szál fegyver nélkül állottunk 
szemben a fegyveres, konok és kö-
nyörtelen hatalommal, szuronynak. 
pénznek, babomínak hatalmával, még-
is egyre fényesebb győzelmeket arat-
tunk a pénz, a fegyver és a babonák 
hatalmasságai felett. Nem voltunk 
soha ?zektariánusok, sem bolond 
ábrándok kergetői, sem a hiszékeny-
ség kalandorai, sem a demagógia 
szélhámosai. Nem a tömegek hiszé 
kenységére, hanem az elnyomón és 
kizsákmányolt proletárok egészséges 
osztályösztönére építettünk és arra a 
meggyőződésünkre, hogy a szocia-
lizmus igazságaival szemben tartósan 
nem maradhat érzéketlen az elnyo-
matás kiniai és szégyene alatt ver-
gődő munkásosztály. 

Mindig az igazságot mondíuk ki 
a hatalommal szemben, a munkás 
tévedéseivel szemben és megtanltot 
tuk a munkáit arra, hogyan v*de 
kezzék a hatalom túlkapásaival és 
eröszakszervezetével, a 'őke kizsák-
mányolásával és a földesúr piraszt-
nyúzásával szemben. Es megtanítot-

tuk arra is, hogyan támadjon az el-
nyomó, jogfosztó, néptipió rendszer 
ellen. És hogyan harcoljon egy jobb, 
emberségesebb, tisztább és igazsá-
gosabb társadalmi rendért, a szocia-
lizmusért. És az igazság ereje meg-
sokszorozódott, annyival lett egyre 
erősebb, ahány elmébe ez az igaz-
ság kitéphetetlenü! befészkelte ma-
gát. 

Sok harcunk volt, sok csatát nyer-
tünk. Nem egyszer szétszóródtak 
seregeink, de mindig újra kezdtük, a 
folytonosság soha meg nem szakadt 
és íme most, inikor milliós párttá 
nőttünk, megint tagtoborzót hirde-
tünk. — Miért? Hiszen pártunk tag-
jainak száma tagtoborzó nélkül is 
növekszik, új és új hívek szegülnek 
a régiek nyomába. Pártunk von/ó-
ereje töretlen. Harcos hagyományaink, 
in .rális tisztaságunk, igazságaink 
tündöklő fénye, becsületes, jó mun-
kánk, amelyet az ország érdekében, 
az egész magyar nép érdekében vé-
geztünk, élő és ható pr< paganda és 
mi mégis országos tagtoborzóra 
hívjuk fel szervezeleinket, funkcio-
náriusainkat és tagjainkat. 

Talán versengési láz szállott meg 
bennünket, hoty túlszárnyaljuk a 
többi pártokát? Szó sincs róla! Sem-
mi ilyesmi nem ösztönzőit bennün-
ket arra, hogy meghirdessük ezt a 
tagtoborzót. Sokkal komolyabb okok 
késztettek benrünket erre, nem pár-
tunk, hanem országunk érdtkében. 
Nem a versengés láza ösztönzött 
bennünket toborzásra, hanem a kö 
teles^égieljesítés parancsa szólított 
valamennyiünket munkára. Azt tesz-
szük, amit tennünk kell, azt folytat-
juk, amit 75 esztendővel ezelőtt el-
kezdtünk. Tovább dörgetjük a kö-

zömbösség gránitfalait, hogy betör-
jük és megmozdítsuk az értelmetlen 
mozdulatlanságot, hogy újabb száz-
ezreket állítsunk csatasorba a demo-
krácia védelméro, hogy osztályöntu-
datra ébresszük azokat, a nem kis 
tömegeket, amelyek még mindig a 
mult lidércnyomása alalt élnek, hogy 
felszabadítsuk bennük az embert, a 
gondolkodót és gondolkodva cselek-
vő embert, hogy kiragadjuk a reak-
ció karjaiból azokat a tömegeket, 
amelyeket a régi magyar úri világ 
minden összeesküvésre kész kolon-
cosai még mindig könnyű prédának 
tekintenek. 

Toborzónk tehát a magyar demo-
kráciáért folytatott harcunk egyik 
nem is jelentéktelen fejezete. De nem-
csak harcra toborzunk, hanem az 
országot építő munkára is. Az a 
meggyőződésünk, hogy felszabadított 
hazánknrk mind több és töhb gon-
dolkodóra, cselekvő és céltudatosan 
munkálkodó emberre van szükség. 
Szervezett társaddiomra. amelyet nem 
erőszak, nem kényszer, hanem tu 
Iajdon öntudata tart ö̂ -sze és kész-
tet értelmes cselekvésre. 

Az a becstelen összeesküvés, mely 
demokráciánk megdöntésére irányult, 
kéts eres kötelességünkké tette, hogy 
hatalmas, az egész országra kiterje-
dő felvilágosí'ó munkába kezdjünk 
és rendőrségünk nagyszerű ébersége 
mellett felszítsuk a ma még tájéko-
zatlanságban élő szervezeten töme-
gek éberségét és megszervezzük őket 
a* ország és tulajdonmaguk érdeké-
ben is. A Szociáldemokrata Párt 
nagy közösségébe akarjuk bevonni 
azokat a szervezetlen városi és fa-
lusi dolgozókat, akik eddig nem ta-
láltak utat egyik baloldali párthoz 

sem és akik értetlen közömbösség-
ben élnek forrongó világukban, ami-
kor hanyatlóban van a régi rend és 
megszületni készül az új. 

Növelni akarjuk erőinket, mert az 
a meggyőződésünk, hogy az ország-
nak szüksége van nagy, erős, útján 
tántoríthatatlanul haladó tevékeny és 
harcos Szociáldemokrata Pártra. 

Azt hisszük, howy amikor pártot 
építünk, egyszersmind országot is 
építünk. A mi pártunk a demokra-
tikus haladás, vagy ha úgy tetszik, 
a forradalmi demokrácia útját követi. 
A forradalmi demokrácia útja az 
életet megújító alkotások útja. Szem-
befordulás a múlttal, következetes 
kiépítése a jövőnek. Megszaporítása 
a termelő erőnek, értelmes megszer-
vezése a munkának, igazságos meg-
osztása a nemzeti jövedelemnek. 
Küzdelem a herék és ingyenélők, a 
kizsákmányolók és korrupt kalando-
rok ellen, harcos munka a népért, a 
falvak és városok dolgozóiért. 

Új falvakat, új városokat akarunk 
építeni, megnyitni a nemzet minden 
erőforrását, megszervezni az egész 
nép szellemi és fizikai munkaerejét 
egyetlen cél érdekében, hogy meg-
szabadítsuk a dolgozókat a megalázó 
és meggyalázó nyomortól, életüket 
emberségessé, tisztává és boldoggá 
tegyük. 

A Szociáldemokrata Párt 35. kon-
gresszusa nagy célokat, nagy terve-
ket, nagy kötelességeket tűzött elénk. 
A célokat el akarjuk érni a tervek 
megvalósításával és az erre irányuló 
kötelességtelj^slléssel. Ennek szol-
gálatában áll az országos nagy tag-
toborzó is, amelynek során a dol-
gozó városi és falusi ifjúság szerveit 
akarjuk meghódítani. A dolgozó nők 
nagyszerű, lelkes seregeit akarjuk 
felsorakoztatni a szociáldemokrácia 
lobogója alatt. Az ipari munkások 
még szervezetlen tömegeinek meg-
szervezése mellett tagtoborzónk va-
lamennyiünket legserkentöbb célja a 
s«-egényparasztok és mezőgazdasági 
munkások táborunkba való felsora-
koztatása. 

És végül, de nem utoljára, az ér-
telmiségieket hívjuk. Éppenúgy, mint 
ahogy hívtuk a háború zordon, re-
ménytelennek látszó éveiben, hogy 
legyenek segítői a munkásoknak és 
parasztoknak a demokrácia megerő-
sítésére irányuló erőfeszítésében. 

Új országot akarunk a régi he-
lyébe, ezért indulunk hódító útra, 
ezért akarjuk megmozdítani a moz-
dulatlanság holt tengerét. Ezért akar-
juk megszervezni a még szervezetlen 
dolgozókat, hogy velük együtt foly-
tathassuk harcunkat a magyar de-
mokráciáért és munkánkat az új Ma-
gyarországért. 

Csongrád megye haladó szellemű maMaihoz! 
Ma délelőtt fél 11 órakor megyeszerte nagygyűléseket tartunk, 

amelyeknek előadói bejelentik a Szociáldemokrata Párt tagto 
borzójának megindulását. Szakaslts Árpád elvtárs, főtitkár beszéde 
Irányt mutat minden becsületes szándékú, demokratikusan gon-
dolkodó magyar ember számára Eleg volt a válságokból, s elég 
volt a jelszavakból is. Nyugalmat és épitőniunkát akarunk. Ennek 
biztositeka a Szociáldemokrata Pórt megerősödése. Jöj jenek tábo-
runkba, akik emberi életformát akarnak, akik megelégelték a 
rnult megtévesztéseit, a háború borzalmait, akik az erkölcsi igaz-
ságok uralmán felépülő uj társadalmi rendet kívánnak megva-
lósítani. Gazdasági életünket a munka megbecsülésének alapján, 
pártunk 75 éves programjában lefektetett irányelvek szerint akar-
juk újjáépíteni. A külföld és az ország közvéleménye bizalommal 
tekint felénk, hld vagyunk Nyugat és Kelet kőzött s e hatalmas 
történelmi feladatot minden magyar javára kívánjuk megoldani. 

Olvassák el ismeretterjesztő füzeteinket, amelyeket kézhez-
kapnak, hallgassák meg előadóink felvilágosító szavait s ha ve-
lünk együtt akarnak jönni, menjenek be pártszervezetünkbe s 
csatlakozzanak hozzánk. 

Szociáldemokrata Párt 
Csongrádmegyei Titkársága 
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Dálnoki Veress Lajos 
a bíróság előtt 

Az összeeakavési per fővádlottja-
Hak, Dónáth Györgynek kihallgatása 
után, a pénteki főtárgyaláson Dál-
noki Veress Lajosra került sor. Dó-
náth részletes beismerő vallomást 
tett, amint ezt m4r közöltük, ezzel 
szemben Dálnoki igyekezett az ősz-
szeesküvésben végzett tevékenységét 
enyhíteni, de a keresztkérdések sú-
lya alatt végül is beismerte, hogy 
fegyveres katonai felkelést szervezett 
a köztársaság megdöntésére. 

Jankó Péter tanácselnök 8 óra 50 
perckor nyitotta meg a tárgyalást 
Dálnoki kijelentette, hogy nem érzi 
magát bűnösnek. Október közepén 
jöttek öss2e az összeesküvők Szent-
miklósi lakásán. Itt kapta Dálnoki 
azt a megbizatást, hogy ő lesz az 
összeesküvés katonai vezetője. Az 

elnök azon kérdésére, hogy miért 
esett a választás őrá, Dalnoki ezt 
felelte : 

— Az volt a fölfogás, hogy én 
vagyok a jövő embere, az egyetlen 
katona, aki még megmaradt. 

Veress elmondja, hogy földalatti 
fővezérséget szerveztek, kiválasztot-
tak négy katonai szakembert, aki a 
honvédség irányítását vette volna át. 
Leváltották volna a kerületi parancs-
nokokat. Dónáth György előadta, 
hogy a hadparancsot Dálnoki Ostrom 
utcai lakásan olvasták fel először. 
Elmondta ínég, hogy a politikai vál-
tozás után vissza akarták állítani a 
csendőrséget. 

Az összeesküvésre, mint mondotta, 
a „szegények iránti szeretete" és 
„fajszeretete" indította. 

A szentesi Iparos Dalárda 
és a hódmezővásárhelyi Iparos Dalárda 

együttes hangversenye március 16-án 

A nagy világ 
Megkötötték az angol-francia szövetségi 

szerződést — Módosítják a szovjet-angol 
egyezményt — Ujabb 39 millió a német 

megszállás költségeire 
Pénteken jelentette be Bidault 

francit külügyminiszter a nemzet-
gyűlésben az angol francia szövet-
ségi szerződés megkötését. A szer-
ződés szerint a két ország közösen 
védekezik Németország esetleges 
ujabb támadásával szemben. Közö-
sen teljesitik azokat a kötelezettsé-
geket, amelyeket az Egyesült Nem 
zetek Biztonsági Tanácsa ró a két 
államra. A gazdasági kérdések meg-
oldásában is együttes erővel vesz-
nek részt. Mindig összhangba hoz-
zák a végrehajtásra kerülő katonai 
intézkedéseket.. A szerződés 50 
évre szól. 

Amikor Bidault a szerződés meg-
kötését bejelentette a képviselők 
Helyükről felállva tapsoltak. Herriot 

elnök méltatta a szerződés jelen-
tőségét. Ugyanakkor a francia nagy-
követ Londonban Attlee miniszterel-
nököt kereste föl és fejezte ki előtte 
szerencsekivánságait. 

A francia hírszolgálat jelentése 
szerint Mc Neil kijelentette a brit 
kormány nevében, hogy elfogadják 
a Szovjetuniónak az angol-orosz 
egyezmény modositására irányuló 
minden olyan javaslatát, amely 
összhangban van az Egyesült Nem-
zetek alapokmányaival. 

Az angol alsóház ülésén a né-
metországi brit övezet fenntartási 
költségeire ujabb 39 millió fontot 
kért a kormány. Ebből az összeg-
ből négy és félmillió fonlot Ausztria 
megsegítésére fordítanak. 

Lesz-e villany Szentesen? 
Az egész ország területéről áram 

korlátozásokról és üzemzavarokról 
érkeznek hírek. Felkerestük ezzel 
kapcsolatban villamosmüvünk igaz-
gatóját, hogy mi a helyzet Szente-
sen, nem kell-e itt is felkészülni 
áramkorlátozásokra. 

Szerénytelenség nélkül mondhat-
juk, hogy Szentes város villamos 
energia ellátása ma talán a legjobb 
és a legbiztonságosabb az egész 
ország területén — kapjuk a választ 
Semmiféle áramkorlátozásról nálunk 
szó sincs, sőt lépésről lépésre 
előbbremegyünk és a fogyasztást 
növelni igyekezünk. 

Mégis mi a titka, hogy máshol 

baj van és mi ebből nem érzünk 
semmit ? 

A szürke munka, — céltudatos 

szorgalmas és mindig csak szüike 
munkával a viiiarnosmü dolgozói 
olyan állapotba hozták, hogy azelőtt 
kettéroppan minden akadály ami 
útjába keríti. 

Az igazgatóság és üzemi bizott-
ság kemény kézzel fogják a gyep-
lőt Nem mulaszthatom el, hogy ez 
alkalommal ne kérjem az áramfo-
gyasztó közönséget is, álljanak ők 
is mellénk azzal, hogy számlájukat 
idejében és pontosan ¿megfizessék. 

Ha az együttműködés teljes lesz 
akkor Szentesen lesz villany. Aki 
azonban ugy gondolja, hogy nem 
fizetésre rendezkedik be, csalódni 
fog, mert villanyát kikapcsoljuk és 
számláinak kiegyenlítése után ujra-
bekapcsolás esetében csak 2 hónapi 
fogyasztási összegének megfelelő 
óvadék ellenében fog újból áramot 
kapni, — fejezi Nervetti Károly elv-
társ igazgató. 

Belpolitikai helyzetkép 
A Kisgazda Párt politikai bizott-

ságának pénteki ülésén megszün-
tette a politikai bizottság Kovács 
Béla párttagságát, tudomásul vette 
Pfeiffer Zoltán, Pártóy Tivadar és 
B. Szabó István bizottsági tagsá-

gukról történt lemondását. Helyükre 
Ortutay Gyulát, Csizmadia Lajost 
és Tóth Józsefet választották meg. 
A pártközi tárgyalásokra Nagy Fe-
rencet, Balogh Istvánt és Oltványi 
Imrét jelölték. 

Te is hozzánk tartozol I 
Igen, Te, akik évek hosszú sora 

óta robotolsz a gyarban, az üzem-
ben, a műhelyben, a pult mellett, 
vagy az íróasztalnál, Te is hozzánk 
tartozol. Tagja vagy a munkásosz-
tálynak: szocialista vagy, bár lehet-
séges, hogy erről nincs is tudo-
másod. 

Hogyan is lehetne ? Hiszen nem 
voltál harcos proletár, befolyásolható 
egyszerű, szolgaíelkű kisember vagy, 
mint sok más dolgozó ebben az 
országban. Gürcöltél a munkahe-
lyeden, s elhitted mindazt a zagyva-
ságot, amit a multrendszer irányí-
tott sajtóinak a szocialistákról, az 
új és jobb társadalmi rendszer har-
cosairól összehordoti. Elhitted hiszen 
azt vallottad szüntelenül a különféle 
társadalmi összejöveteleken, a tem-
plomok szószékérő!, azt olvastad az 
uj ágokban, a könyvekben, hogy a 
szocialisták népámitók, család és 
vallás ellenesek. Addig hallottad 
mindezt, míg végülis elhitted. 

S közben dolgoztál, gür-
cöltél, kínlódtál munkahe-
lyeden, a műhelyben, az 
üzemben, vagy az íróasztal 
mellett de azéit érezted, 
hogy mindez nem jól van 
igy. hogy el kell jönnie egy 
jobb korszaknak, amelyben 
becsülete lesz a munkának 

és a munkásnak. 
A fölszabadulás után módod lett 

volna arra, hogy kezedbe vedd sa-
ját sorsod irányítását, de nem éltél 
ezzel a lehetőséggel, mert az ellen-
forradalom, amely 25 esztendőn ke-
resztül irányította a sajtót, a köny-
veket, az egyetemet, sőt a templo-
mot is, megtanított téged gyűlölni 

Olujosmiigvakrii ft liertl magvakra 
t e r m e l é s i szerződést 

legelőnyösebben köthet a 

Károlyi József cégnél. 
Szántási hitel, vetőmag, porzószer (Gesaroll), műtrágya, erőtakar-

mány, szinszappan-juttátás, termelési előleg folyósítása. 

mindazt, ami emberi. Igen, kiölték 
belőled az öntudatot. 

Nos, a lények, amely demokrá-
ciánk harmadik évében a szocialisták 
eredményes munkáját dicsérik, le-
mosták rólunk p indazt a mocskot, 
amellyel a 25 éves reakció befeke-
tített bennünket. Hogy csupán any-
nyit tudtunk elérni, amelyet két és 
fel esztendő áldozatos munkája után 
most felmutathatunk, annak egyszerű 
a mae[yarázala: bár sokan vagyunk, 
de ínég mindig nem elegen. 

Nincs megállás «zon az úton, 
amelyen elindultunk, s amelyet egy 
igazabb, boldogaob korba vetett 
hitünk parancsolóan ír elő szá-
munkra. 

S Te, aki mar részesedsz a kiví-
vott sikerből, még ma is összehú-
zott szemekkel figyelsz bennünket, 
pedig szocialista v.igy, csak nem 
tudpd. 

Ébredj hát rá végre arra, hogy 
Te is dolgozó vagy, Neked is ér-
deked a kizsákmányolástól mentes, 
tisztességes emberibb élet megte-
remtése. Lépj be hozzánk, erősítsd 
a Szociáldemokrata Párt sorait, gon* 
dolj arra, hogy a szocializmus, a 
földi paradicsom megteremtése a 
krisztusi tanításból fakadt. 

Tudjuk, hogy Te is ezt 
akarod, mi is ezt akarjuk, 
harcolj hát velünk, hogy 
mielőbb eljöhessen az a kor 
amelyben a béke és mege-
légedés szelleme fog ural-
kodni a jólétben és testvéri 
közösségben élő emberek 

között. 
(Győri Andor.) 

Budi 
7: Regj 

Szalai La 
Főiskola | 
vallásos 
vallásos fél 
letése. u, 
négyes j*t 
perce. I2j 
kantáta, i; 
„Forró meíi 
Művésziemi 
magyar me 
ván zongc 
István vasi 
Júlia és ty 
énekel. 17 
18: Liszt: ] 
Nápoli c. s 
Sándor vasá 
Belvárosi ze 
szerű operae 
21.30: Rádié 
lünk holnapi 
USA ajándél 

Budapi 
7.20: Az, 

biztosság kft 
zene. 8: H$ 
Jazz. 12.15: 
József napj 
Sándor Juj 
részletek. 
14.50: Ifjú 
RádióisMa. 
játszik. 16̂  
Párthiradó 
közleményei 
parlamentbe 
garett." 19: 
adás. 19.3( 
Ujgazdák 1 
Rádiózenel« 
hiradó 21, 
22.30: Táne 
zatali Korn 
nyei. 22 55: 
Hiradó köz 
mezek. 

Tudatom ti sutéit meg 
rendelőimmel, hogy egy 
évi szüneteltetés után 
ismét 

megkezdtem a munkát 

F ü h r e r 
könyvkötő 
Simonyi Ernő-utca 31. 

Közhiré t 
I tök a zsír b 
S ték. Ezért fe 
j ideig zsirbe 
i ségüknek ( 
\ nem tettek t 

ségű dézsnu 
hó 10 nagiá 
be, mert ezt 
a mulasztók 
ladéktalantil 
kapcsolatbaj 
figyelmét 1 
esetén az d 
büntetésben 
sertésüket 
le és a vág 
kiváltják, a 1 
dig eleget ti 
mentasülneji 

Fel hívom 
zsírbeszolgái 
a városi köj 
március hó 
tétlen adják 
sen el kell I 
tal a felj 
Azok a zsírj 
tésí köteler 
eleget, valar 
a hús és zs 
ellátási felüí 
táridőben ni 
alá esnek. 
2 4 5 1 

Értesítem 1 

városi kert*** 
házában 
Iámén korlW 
nyös árban Is 
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p i ó i 
l március 2. 
i. 8: Hírek. 8.20: { 
í a Zeneművészeti } 
Ián. 9: Unitárius ' 
9.30: Református 
0: A regény szü-
Pro Musica vonós j 
12.15: Anyák öt I 
ich: Ötvenhatodik 
( magány. 13.30: \ 

14 H«rek. 14.10: j 
15: Az elbeszélés | 
15.20; Psníal Ist- J 

* > 50: Boldizsár ! 
[rónikája. 16: Dobi J 
sef magyarnótákat j 
lagyar Parnasszus. 
Ila a Venezzia o 
tói. 18.10: Török 
Deszélgetése. 18.30: 
)ra. 20.20: Nép-
Ír A rádió hangja. 
. 22.25: Mit hal 
35: Tánczene. 23: 
cek. 

március 3. 
lepítési Kormány-
nyei. 7.30: Reszeli 
ii tanácsadó. 9.00: 
nzene. 13: Katona 
•st-Budán. 13.15: 

tel. 14.10: Balett-
Két elbeszélés, 

énekkarok. 15.15: 
i Bíró vonósnégyes 
ő antológia. 17.10: 
): A Vöröskereszt 

Látogatás egy 
„Könnyű ci-

r pasztorál. Elő-
demezek. 19.45: 

Jórája. 20.20: A 
zik. 21 20- Hangos 

nyelvoktatás. 
22.50: A Hazaho-

iztosság közlemé-
**gyar Hadifogoly-
yei. 23: Hangle-

S z o c i á l d e m o k r a t á k , m u n k á s o k , parasz tok i 
Induljatok harcba a közömbössé és a tunyaság ellen! 
H l K J f f i K M e g i n d u l a h a j s z a : 

i ny . 
[ hogy a zsfrgyüj-
Isát újból megkezd-
>m azokat, akik ez-
[általási kötelezett-
ivágás után) még 
!, az előírt mennyi-
folvó évi március 

Itétlen szolgáltassák 
Btáridő eltelte után 
n a feljelentést ha-
fogom tenni. Ezzel 

rfvom a lakosság 
hogy sertésvágás 

íson kivül súlyos 
részesül. Azok akik 
ély nélkül vágták 

engedélyt pótlólag 
szolgáltatásnak pe-
k, az elkobzás alól 

rgyüjtőket, hogy a 
ról kimutatásaikat 
isi hivatalba f, évi 
és 12 napjain fel-
mert azokat sürgő-
relni, hogy a hiva-

ŝeket megtehesse. 
% akik ezen jelen-
üknek nem tesznek 
p. havi jelentésüket 

.íivatalnak és köz-
inek az előirt ha-

bzik meg, büntetés 

^ r^.irnjester. 

tmény 
¡özönséget, hogy a 
ul a kurrai üveg-
cinerária és cik-

mennyíségben elő-

Polgármester. 

M a m á r c i u s 2. Rom. kai. Remini». 
protestáns Lu jza . 

V i s á l l á s j e l e n t é a : T i sza l én 316 , K u r c a 
3 3 3 . 

Hőmérsékle t . - f 2 íok 
Jdő járás je lentés i Mérsékelt szél. A hő-

mérséklet k i s sé e m e l k e d i k . 
Ügyeletes gyógyszertárak i Márc ius 1 — 

7-ig Ihász é s Oláh . 

— Külterületi istentisztelet 
A külső Dónáti iskolánál március 
9-én, vasárnap délelőít 10 órakor 
református Istentisztelet lesz. 

— „A Duna-Tiszakőzi Mező-
gazdasági Kamara és a Csongrád j 
vármegyei Állattenyésztő Egyesület j 
1947 március hó 6-án délelőtt 9 ' 
órakor a vármegyeházán juhtenyész- | 
tési értekezletet tart, ahol kamarai j 
és budapesti kiküldöttek fogj ik is- ! 
mertetni gyapjú és juhtej értékesítő ; 
és juhtenyésztési kérdéseket. Feihiv- ) 
juk tehát az érdeklődő gazdaközön i 
séget, hogy ezen értekezletünkön ! 
minél számosabban megjelenni szi- \ 
veskedjenek. 

— Felemelte a Tábla egy szen-
tesi rabló büntetését. Joó László j 
szentesi lakos az elmúlt év folya- ! 
mán 11 rendbeli betöréses rablást • 
követett cl Szentes környékén. A i 
törvényszék másfélévi börtönre ítélte, 
az Ítélőtábla most két évi börtönre 
emelte fel büntetését. 

— Hegyközség felhívja tagjait, 
hogy folyó hó 3, 4, 5 én 4 órai 
kezdettel a Hékédi sárga iskolában 
gyümölcsfa ápolási tanfolyamot tart. 
Felhívja a Nagyhegyi és környező 
tagokat, hogv minél nagyobb szám-
mal vegyenek részt. Tudatja tagjai-
val, hogy február 20 ig jegyzett és 
kifizetett' olaj permetező szereket 
átvehetik az irodában. 

— Felhívás. A szentesi áll. Hor-
váth Mihály gimnázium „Dolgozók 
gimnázium" vezetősége felhívja az 
érdeklődők figyelmét a március 
hó 5-én d. u. 6 órakor kezdődő 
uj tanévben megnyiló III. és V. 
osztályokra. Beiratkozás ugyanakkor. 
Mindenki hozza el eddigi tanulmá-
nyait igazoló bizonyítványait. A 
Dolgozók gimnáziumának eddigi 
növendékei ujabb igazolás nélkül 
folytatják tanulmányaikat. Ujonan 
jelentkezők igazolni tartoznak szak-
szervezeti vagy munkaadói igazol-
vánnyal azt, hogy munkában állanak. 

— Ma, vasárnap nyilik meg a 
„Magyar Csárda" fűtött kártyaterme. 
Bridge és Magyar kártyák raktára. 

— Szappanosztás. A zsiradék-
jegy „B" szelvényére szelvényenként 
egynegyed kg. mosószappan kap-
ható a kereskedőknél. 

— Fodrász mesterek! Hétfő 
délután március 3-án az Ipartes-
tületben fontos ügyben gyűlés lesz. 
Saját érdekükben mindenkit elvá-
runk. Vezetőség. 

— Az izr. hitközség elöljárósága 
közli, hogy dr. Soltész Elek pesti 
rabbi előadása elmarad. A purimi 
istentisztelet március 5-én, szerdán 
délután fél 6 órakor lesz. Csütör-
tökön este a purimi összejövetel 
a Brebovszky étteremben. 

— Szemtanú kerestetik. 1944 
december 24-én a hidnál a vasút 
kiemelési munkálatoknál egy 15 
éves fiút robbanás következtében 
halálos baleset ért. Kérjük azokat, 
akik a balesetnél jelen voltak a cí-
müket adják le a Szakszervezeti 
Titkárságnál a Földmunkás Sxak-
szervezetnél. 

Keresd a tízest! 
A nagy izgalom után, amely az 

egész várost betöltötte az elmúlt na-
pokban. megindítjuk azt a kutató-
versenyt, amely mindenki számára 
érdekes és hasznos szórakozást 
nyújt. A Szentesi Lap 9 darab 10 
forintos bankjegyet helyez el külön-
böző helyeken. Hogy a kutatást ér-
dekesebbé tegyük, az eredményes 
nyomozók között 200 forintot osz-
tunk ki. 

Mostantól kezdve minden szerdán 
és szombaton, sajtóagitációnk egész 
hónapja alatt egy-egy, összesen 9 
darab olyan 10 forintos bankjegyet 
adunk ki a város valamely forgal-
mas helyén (üzletben, iparosnál, hi-
vatali pénztárnál, szórakozó stb. 
helyén), amely bankjegyek számait 
lepecsételt borítékban tegnap dél-
előtt fél 11 órakor letétbe helyeztük 
Szentes város Nemzeti Bizottságánál. 
Az elhelyezett bankjegy számát min-
denkor másnap (tehát csütörtökön 
és vasárnap megjelenő lapunkban) 
közöljük. 

Aki e bankjegyek bármelyikét an-
nak elhelyezésétől számított három 

napon belül elcsípi és a szerdai 
szombat délelőtt 11 óráig, a vasár-
napit pedig kedd délelőtt 11 óráig 
kiadóhivatalunkban átadja, azért 20 
forintot, vagy kívánságára díjtalanul 
egy havi előfizetést és egy naptárt 
kap. Azért a 10 forintosért pedig, 
amelynek számát a borítékban kü-
lön aláhúztuk, az elcsípett pénzen 
felül külön 50 forint jutalmat fize-
tünk ki. Mivel a pénz sok kézen 
megfordulhat és messze elkerülhet, 
a vidékieket sem zárjuk ki a ver-
senyből. Amennyiben a meghatáro-
zott időpontig postára adott lapon 
a postabélyegző által beigazolják, 
hogy h keresett bankjegy birtokába 
jutottak, ők utólag is becserélhetik 
20, illetve 50 forintra. A szombaton 
elhelyezett bankjegyünk, melyet kedd 
déli 11 óráig 20 forintra cserélünk 
be, száma: 094908 

Nem kell egyebet tenni, mint a 
kézbekerfiit 10 forintosokat jól meg 
nézni. 

Sok szerencsét olvasóinknak! Ke-
resd a tízest ! 

[ B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
M á r c i u s 2 - 3 . 1 műsorban 2 remek fi lm! 2 n a p i g 1 

Pánik a cirkuszban 
Birkózó kenguruk, táncoló elefántok. Izgalmas, szórakoztató film. 

Ehhez a pompás filmhez jön L a t a b á r K á l m á n nagy filmje: 

Pepita kabát 
Mi az igazság 

Dömsödíné kilakoltatása ügyében ? 
Mindkét laptársunk téves infor-

máción alapuló tudósítást közölt a 
pénteki napon, Dömsödi Istvánné 
idős munkásasszonnyal szemben tör-
ténő kilakoltatásáról. A kílakoltatást 
tévesen közölték a lapok, mert nem 
a lakáshivatal hajtotta végre, hanem 
a lakáshivatali miniszteri biztos el-
járására a Járásbirósági végrehajtó. 

Az a vád is érheti a Lakáshiva-
talt, hogy kellő időben még Döm-

södiné kilakoltatása előtt nem bizto-
sított szükséglakást. Ezzel kapcso-
latban fölvilágositást nyújtottak szá-
munkra, hogy bárkinek biztosítanak 
szükséglakást, *azt csak megfelelő 
térítés ellenében tehetik. Minthogy 
azonban Dömsödi Istvánné szegény 
munkásasszony lévén sem keresete, 
sem hozzátartozója nem volt. a sze-
retetházba utalták. 

Belügyminiszteri 
bizottság 

Cserebökény 
ügyében 

Tegnap délelőtt megérkezett a 
belügyminisztérium vármegyei és 
városi osztályának küldöttsége, s a 
helyszínen folytatott vizsgálatot cse-
rebökényi községalapitás ügyében. 
Amint bennünket a vizsgálatról ed-
dig informáltak, a belügyminiszté-
rium városi osztályának nem is volt 
tudomása arról, hogy Szentes hatá-
rából nagy területet elcsatolnak. A 
vizsgálat eredményeiről részletes tu-
dósítást lapunk keddi számában 
közlünk. 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

S P O R T 
Az SzMTE ma délután 2 órai 

kezdettel össztréninget tart a lovar-
dában (VI.) 

Hirdessen lapunkban! 

III. WWm Hllnnil Sorsjáték 

forint főnyeremény. 
25.000 forint, 2x10.000 forint, 
2x5.000 forint, 10x2 500 forint, 
16x2.000 forint, 24x1.000 forint és 
még számos nyeremény. 16.650 db 
kölönböző készpénznyeremény — 
500.000 forint összértékben. 

Sorsjegy ára: 

Egész 5 Ft. Fél 2 - 5 0 Ft. 
Sorsjegyek kaphatók a Székesfővá-
rosi m. Pénzügyigazgatóságnál Bp 
V. Szalay u. 10. f. e. 1., ezenkívül 
minden dohányárusnál, főárusitónál 
és pénzintézeteknél. A pénz előze-
tes beküldése esetén a sorsjegyet 

portómentesen küldi meg. 

Ujabb erőfeszítések 
a lóállomány 

megmentése érdekében 
A legújabb lótenyésztési rendelet 

szabályozza a ménvizsgáló bizottság 
szervezetét, azonkívül rendelkezést 
tartalmaz arra nézve, hogy a mén-
vizsgáló bizottságok jogerős hatá-
rozatai — a tenyészbénaság szem-
pontjából rendkívül nagy károkat 
jelentő zugménfedeztetések megaka-
dályozására tekintettel — haladék 
nélkül végrehajthatók legyenek, Így 
a határozatot mindjárt a vizsgálat 
során ki kell hirdetni a mén birto-
kosa, vagy megbizotija előtt. A jog-
erős ivartalanítási határozat legké-
sőbb 15 nap alatt végrehajtandó. 

A tenyészbénaság terjedésének 
akadályozása céljából az ivartalanl-
tásra osztályozott lovat, amig az 
ivartalanitás meg nem történt, elad-
ni, vagy arra marhalevelet kiállítani 
és arra tulajdonjogátruházást vezet-
ni, vagy azt irányítani, tilos. 

Tilos a ménvizsgálatra elő nem 
vezetett mént vagy méncsikót elide-
geníteni. Az egy éves kort betöltött 
ménre marhalevelet kiállítani, arra 
irányítást vagy tulajdonjogátruházást 
vezemi tilos, ha az nincs ellátva 
köztenyésztésre vagy továbbtartásra 
jogosító igazolványai. 

A tenyésztésre, illetőleg tovább-
tartásra jogosító igazolvánnyal ellá-
tott vagy a ménvizsgáló bizottság 
által még meg nem vizsgált mént, 
— a nagy ménhiányra tekintettel — 
ivartalanitani tilos. 

Kihágásért büntetendő, aki a ti-
lalom ellenére végrehajtja vagy vég-
rehajtatja az ivartalanitást, továbbá, 
aki a vizsgálatra még elö nem ve-
zetett mént elad, végül a marhale-
vélkezelö, aki a tilalom ellenére 
marhalevelet kiállít irányít vagy arra 
a tulajdonlogátruházási nyilatkozatot 
rávezeti. 
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— Értesítés az ovodáft meg-
nyitásáról. Az ovodai feiagyelöbi-
zottság nevében értesítem az érde-
kelt szülőket, hogy a város mind a 
Három ovodáiában március 3-án, 
Hétfőn reggel fc órakor megkezdődik 
t gyermekek rendszeres ovodai fog-
lalkoztatása. Kérem a szülőket, hogy 
a< ovodákba beiratott gyermekeiket 
a foglalkoztatás idejére mindenkor 
pontosan elküldeni szíveskedjenek, 
•irányi Lajos felügyelőbizottsági 
elnök. 

A Szociáldemokrata Párt 
népgyűlései március 2-án 

A Szociáldemokrata Párt a tobor-
zási akció keretében március 2-án 
ú. e. fel 11 órai kezdettel az alábbi 
helyeken és előadókká 1 tart nyilvá-
nos népgyfiléseket: 
Mindszent Nervetti Károly 
Szegvár Rablóczky Árpád dr 
Derekegyháza Benke Imre 
Nagymágocs Vörös Mihály 
Riskirályság Boros Kálmán dr. 
f.- sebestyén Lendvay István 
Magyartés Mijó János dr. 
Csanytelek Solti László dr. 
Tömörkény Jeney János dr. 
Pasztaszer Papp Lajos 
Sövényháza Kókai István 

Párthírek 
Pollyó hó 3 án, hétfőn este fél 7 

órakor végrehajtóbizot sági ülés. 
Folyó hó 4 én. kedden este 6 kor 

a női csoport pártestje. Előadó: Tö-
rök Jánosné. 

Folyó hó 5-én, szerdán este 6-kor 
Kunfi Gárda értekezletet tart. A ta-
gok pontos megjelenését kéri a Ve-
zetőség. 

Folyó hó 6-án, csütörtökön este 7 
órakor közkórház üzemi pártértekez-
let. Elődó: dr. Mijó János. 

Folyó hó 6-án, csütörtökön dél 
ben 12 órakor Hangya-telepen üze-
mi pártértekezlet. Előadó: Vámos 
Imre. 

Folyó hó 7-én, pénteken este 6 
órakor pártest. Előadó: dr. Jeney 
János. 

Felhívjuk a Rendező Gárda tag-
jait, hogy vasárnap d. e. 9 órára 
a pártszékházban feltétlenül jelen-
jenek meg. 

Felhívjuk az utcabizalmi szerve-
zett tagjait, hogy a kapott meghivó 
szerint kedden délután 5 órakor 
feltétlenül jelenjenek meg a párt-
székházban. 

Tisztelettel értesítjük a n. 
é. közönséget, hogy társas 
viszonyunk megszűnésé-
vel ismét módunkban van 
termelői áron kedve« ve-
vőinket kiszolgálni. 

Cserepes virágok, kosarak, 
olasz szekfű, menyasszonyi és 
alkalmi csokrok, élő- és mű-
virág koszorúk ízléses kivi-

telben készülnek 
Szíves pártfogást kérünk 

Szathmáry Testvérek 
Cyklámen virágszalon. Teleion 07 . 

Kertészet ; Teleki u. 56. 

SzIM hírek 
A Síim vezetősége felhívja az ösz-

szes Szim tagokat, hogy foiyó hó 
2-án, vasárn p délelőtt 10 óríra a 
Szociáldemokrafa Párt helyiségében 
pontosan jelenjenek meg. 

A Szociáldemokrata Ifjúsági Moz-
galom folyó hó 5 én, szerdán este 
7 órakor a Snm székházban párt-
estet tart. 

A HANGYA keltető¡SS. 
Előjegyzéseket ÍISpOS CSÍbÉíG felveszünk 

Bérkeltetésre tojást «(fogadunk 
TELEFONSZÁM: 91. 

Iparos hirek 
Értesítjük az össziparosságot, hogy 

évi rendes tisztújító közgyűlésünket 
f. évi március 4-én, kedden de. 9 
ÓJakor az Ipartestületnél, a megje-
lent tagokra tekintetnél megtartjuk. 
A közgyűlést pontosan 9 órakor 
kezdjük, mikor is Iparos Dalárdánk 
a Himnuszt adja elő: Tóth Gusztáv 
karnagy vezetése mellett. Tárgyso-
rozaton szerepel az elnöki megnyitó, 
évi jelentés, zárszámadások, ez évi 
költségvetés elöirányzet, általános 
tisztújítás és indítványok. Közgyű-
lésünkön jelen lesz az IPOK és a 
szegedi Iparkamra kiküldöttjei is, 
akik fontos ipari ügyekben fogják 
tájékoztatni az iparosságot. 

Eladó 

Remington 
írógép 
Apponyi tér 6 

R. Szabó László 

Meghivó 
A Szentesi Iparos Dalárda tisz-

telettel meghívja Szeníes város kö-
zönségét március 16-án, vasárnap 
este 7 órai kezdettel az Ipartestület 
nagytermében rendezendő nagysza-
bású „Hangversenyre, Közremű-
ködik az országoshirű Iparos Da-
lárda, Bognár Rezső vezetésével. 
Jegyek 5 Ft-os árban kaphatók az 
Ipt. jegyzői hivatalában, Csuray 
László, Gálffy Antal f szabó, Kál-
mán József (Soós-u. 4 ) . Utána 
reggel 4 óráig tái c. 

H i r d e t m é n y . 
Közhírré teszem, hogy az újjá-

építési közmunkaváltság egy nap-
számbér mértéke 2 forint 40 fillér. 

A közmunkaváltság havonta min-
den hó 1-én esedékes és azt a 
fizetésre kötelezett a hónap 5. nap-
jáig pótlék mentesen fizetheti meg. 
Késedelmes fizetés esetében havi 
3 % os potlékot kell fizetni. 

A 30 460/1946 sz. É. K. M. ren-
deletet alapján a nemfizetőkkel 
szemben első izben alkalmazott 
pénzbüntetés 30 forintnál alacso-
nyabb nem lehet. A birói szabad 
mérlegelésnek azonban a jövőben 
sincs semmi akadálya és mind 
azokkal szemben, akik közmunka 
kötelezettságüknek eleget nem tesz-
nek, ha a büntető bíró ugy találja, 
30 forintnál magasabb pénzbün 
tetés is alkalmazható. 

A közmunkafizetéshez a közmunka 
igazolványát mindenki hozza ma-
gával. 

Azok a közmunkaköielezetlek, eladó 
akik még a közmunka igazolványt!- Q Á M M m y 
kat mind eziduq nem kapták meg, 
haladéktalanul jelentkezzenek a vá-
rosháza 57-es számú szobájában. 
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Szerdán mondanak 
Ítéletet a kistOkei 

gonosztevő ügyében 
Mint értesültünk, Kádár Mihály, 

a kistőkei haramia, kétszázszoros 
bttörőkirály szerdán krrül a röglön-
itélö bhó^ág elé Szegeden. A tár-
gyalásra megid zték »z összes fel-
lelhető károsultakat, köztük Besééket, 
akiknél Kádár a rablógyilkosságí 
kísérletet elkövette. 

A Kádár elleni ihletet a jövő hét 
folyamán közölni fogjuk olvasóinkkal. 

Hirdetmény 
Felhívom a lakosság figyelmét, 

hogy állati hulláknak úgy magán, 
mint közterületekre való kidob.'lasa, 
kihordása tilos. Az állati hull .kat 
és hullarészeket rendszerint csak a 
dögtéren szabad elásni, így azoknak 
a döiMérre való kiszállítsa kötelező. 
Elhullások a városi állatorvosnak 
bejelen'endők és cstk az ailategész-

j ségügyi halóság adhat engedélyt az 
állati hulláknak az elhullás (I ölé?) 
helyén, v.igy annak közelében való 
elá«ás£ra. Ilyen engedély alapján is 
az e'ásását csak félreeső, állatok által 
meg nem közelíthető helyen és oly 
módon történhet, hogy az elásott 
hullák fölött, azok elhelyezése után 
a gödör felső széléig legalább két 
méttr tér maradjon a brföldeiésre. 

Ezen tilalom ellen vétőkkel szem-
ben a legszigorúb kihágási eljárást 
helyezem folyamatba. 
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Hirdetmény 
Az OTI szentesi ker pénztára ér-

tesíti tagjait, hogy dr. Eisler Samu 
OTI körzeti kezelőorvos lemondása 
folytán megüresedett I. kerületi kör-
zeti kezelőorvosi állásra az Intézet 
igazgatósága dr. Kun Andoi szentesi 
gyakorló orvost vá asrotta meg. 

Dr. Kun Andor 1947 már ius 1-
töl lakásán, Ady Endre u. 15 sz. 
alatt minden nap d. e. 10 ig rendel. 

O T I 
244 szentesi kcrükti pénztára 

Jóállapotban levő me'y gyermek-
kocsi eladó. Kere^tes u»ca 10 

F ő s z e r k e a / t ő i S ima Lánzló . 
Felelő* szerkesztő : S z ő k e F e r e n c . 

Felelői kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a . B e r ó l s u g ' n y o m d a n f t 

Felelős nyomdavezető C « e r n u c L. lm»« 

Apróhirdetések 
Nagy gumikerekű téderes stráf-

kocsi és egy lóra való szerszám 
eladó Dudás Sz. Józsefnél Soós-utca 
23 szám. 13» 

Gyönyörű tartóshullámot, haj-
festést, színezést, szőkítést Zsembá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25 

Boros Sámuel-utca 25 számú 
ház eladó. Értekezni ugyanott. 240 

Eladó Vesselényi-utca 78 számú 
ház és egy hálózati rádió. 241 

Mosást takarítást vállalok. Má-
tyás király-u. 22. Ugyanott favágást 
vállalok. 252 

I darab konyhaszekrény eladó. 
Vörösmarti-utca 22. 

Eladó Rákóczi Ferenc-utca 175 
számú ház. Értekezni a 169 szám 
alatt. 252 

3 H. P. vízhúzómotor és egy jó 
írógép eladó. Jermijáncz Beherámnál 
közraktárral szemben. 251 

Rádiókészülékek, hálózati, tele-
pes detektoros kivitelben olcsón 
kaphaiók Held mesternél Somogyi 
Béla-utca 4. (Volt Lakos-u.) 250 

Ciklámen, olasz szekfű, meny-
asszonyi csokrok és koszorúk kap-
kaphatók Kutas keitészetében Tóth 
József-utca 14 szám. 262 

Napok múlva ellő biztosan bő-
tejű tehén olcsón eladó. Munkás-u. 
12 szám. 255 

Eladó Kátai-utca 12 számú ház 
melyben 2 üzlethelyiség és 4 egy-
szobás lakás van, minden elfogad-
ható árért eladó. 263 

Mikecz-utca 2 számú ház sür-
264 

Rádiójavításokat, villanyszere-
léseket olcsón készit Heid mester 
Somogyi Béla-utca 4. (Volt Lakos-u ) 

Bádogos műhely nyílt a Kálvin-
térnél. (Feísöpárti ovodával átal.) 
Szives pártfogást kér: Bencsik János 
bádogos. 254 

Nagyhegyen 400 kvadrát gyü-
mölcs ' s lakással együtt eladó. Érte-
kezni lehet Vesselényi-uíca 48. 242 

Utcai bútorozott szoba kiadó. 
Deák Ferenc-utca 109. 256 

Férfi őszi tavaszi kabát eladó. 
Dózsa György-utca 66 szám. 258 

Nagyméretű kétajtós, fiókos fe-
hér ruhaszekrény, jégszekrény, Wert-
heim szekrény, nőt télikabát és ruha 
eladó. Petőfi-utca 3. Varroda. 265 

Használt, de jó állapotban lévő 
biliárd asztalt bérbe keres vendéglő, 
Horváih Mihály-u. 9. 269 

Egy szoba konyhás lakást kere-
sek. Cím a Barát-ág nyomdában. 

Egy bőr-kocsiülés e'adó Nagy-
örvény-utca 21 szám alatt. 

íróasztalok, Wertheim-szekrény, 
többféle há;i bútor olcsón eladó 
Bocskai-u. 11. 

Ócska épületet (cserepeset) le-
bontásra megvételre kereí-ek. Hdidu 
József kőművesmes'er, Rákóczi utca 
99-a szám. 

Nem müselymes prima külsők, 
vörös belsők, gyári új kerékpárok 
újból kaphatok. Wellisch-gépraktár. 

Mély és sport gyermekkocsik kap-
hatók. -Wellisch gépraktár) 

Fenyő-, n> ár- és tölgy-

fflrészőru Kapható 
/¡soldos-telepoii 




