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Jöjjetek közénk! 
H a t a l m a s t ö m e g e k a S z o c i á l d e m o k r a t a Pár t 

m i n d e n t o b o r z ó g y ü l é s é n 

Megjelenik hétfő kivételéve! 
minden nap a reggeli órékban. 

A forint legendája 
Irta: PROPPER SÁNDOR 

Héthónapos a forint és ezalatt a 
rövid idö alalt beváltotta a hozzá-
fűzöd reményeket. Az infláció ful-
lasztó áradata után, mint remény-
sugár jelentkezett a forint a magyar 
gazdasági éleiben és a dolgozó nép 
csodálatos ösztönnel megérezte, hogy 
az új magyar valuta alkalmas arra, 
hogy végetvessen az infláció őrüle-
tének s biztonságot és bizalmat kelt-
sen a dolgozók körében. Hét hónap 
eltelte után tárgyilagosan megálla-
píthatjuk, hogy ez a várva várt álla-
pot bekövetkezett. Ha a munkabérek 
és a fizetések nincsenek is még 
arányban a megélhetés szükségletei-
vel, mégis: a forintban megvan az a 
biztonságérzete a dolgozó munkás-
nak és tisztviselőnek, hogy bérének 
vagy fizetésének értéke nem illan el 
máról- holnapra. 

Külföldi és belföldi szakkörök a 
forint megalkotásával kapcsolatban 
bizonyos „csodáról" beszélnek. Oly 
csodáról, amely szinte páratlan a 
gazdaságtörténetben és a különböző 
államok stabilizációs kísérleteinél. 
Pedig, ha a mélyére tekintünk a 
dolognak meg kell állapitanunk, 
hogy a forint létrehozásában és ér-
tékállandóságában nincsen semmiféle 
csodatétel, — ha mégis csodálkozni 
kell valamin, az csak az lehet, hogy 
a dolgozó magyar társadalom még 
képes volt meghozni azt a hallatlan 
nagv áldozaiot, amelyet a forint 
stabilitása érdekében meg kellett 
hozni. Valakiknek meg kellett hoz-
niok ezt a nagy áldozatot és ezek a 
valakik a magyar dolgozók voltak: a 
műhelyek, gyárak, üzemek, irodák 
fizikai és szellemi mu .kásái, akik 
valóban csodálatraméltó áldozatkész-
séget tanúsítottak az értékálló pénz 
megteremtése érdekében. 

Meg kell állapítani, hogy érték-
álló forintban, ami alapfeltétele a 
gazdasági élet stabilizációjának, meg-
dolgozott. de ki ne ti fizetett munka-
bérek és fizetések tömege fekszik — 
el nem fogyasztott kalóriák óriási 
mennyiségét sűrítették bele a., érték-
álló forintba, ami egyenlő azzal, 
hogy a dolgozók megkoplalták a 
forintot. 

Meg kell állapítani azt is, hogy a 
magyar dolgozók ezt öntudatosan 
tették, jól tudva azt, hogy ezzel saját 
érdekeiket is szolgálják. De tették a 
demokráciához való hűségből és ra-
gaszkodásból is, mert azt is igen 
Jól tudták, hogy az értékálló pénz 
egyik legerősebb tartóoszlopa az új 
magyar demokráciának. Az új ma-
gyar demokrácia a maga új erejével 
és szellemével pedig elsősorban a 
dolgozók érdekében való. Mindezek 
alapján a forint a munka valutájá-
nak minősíthető, ami azonban csak 
elméleti értékű és most a dolgozó-
kon a sor, hogy további öntudatos 
cselekvőképességgel a forint és a 
demokrácia védelmével, a termelő 
manka fokozásával a munka valutá-
ját a munkásjólét valutájává avassák. 
Nem véletlen az, hogy az összees-

A tavasz első sugarai ragyogták 
be vasárnap délelőtt Szentest, s az 
egész vármegyét. A Szociáldemo-
krata Párt szónokai indultak harcba 
a közömbösség ellen. Kibontottuk 
a párt toborzójának zászlaját. Min-
denütt olyan megértéssel és szere-
tettel fogadták előadóinkat, amilyenre 
alig számítottunk. Nemcsak Szente-
sen meg a színházteremben, hanem 
a szomszédos Szegvár, Mindszent, 
Királyság, Djrekegyháza, Fábiánse-
bestyén, Nagymágocs és Magyartés 
községek legnagyobb termei is szűk-
nek bizonyultak s a lakosság a 

Fél 11-kor állt a mikrofon elé 
a Színházteremben Pintér Qyőző 
elvtárs a szentesi szervezet elnöke, 
s megnyitotta a nagygyflés:. 

Nrm titkoljuk, toborzónk abban a 
jegyben folyik le, hogy ezt a pártot 
a kormányzás munkájának elvégzé-
sére tegyük elég erőssé. 

Utána Juhász Jánosné elvtárs szólt 
a nötársadalomhoz. A háború előtt 
is nyomorúságban élt a magyar 
asszony, bár a jólét feltételei keve-
sek számára megadatott. Mi azt 
akarjuk, hogy a m gyár asszonyok 
felébredve a közömbösség átkából 
kivívják ne csak pap ron, hanem az 
élet gazdasági vonatkozásában is 
az egyenlőséget. Nyugalmat és bé-
két akarunk, s ennek legfőbb biz 
tositéka a nők egységes akarata az 
egész világon : soha többé háborút 1 

A gyűlés harmadik előadója Sima 
László elvtárs a Szentesi Lap fő-
szerkesztője volt. 

Rég álltam az előadói emelvényen 
hogy szóljak ahhoz a néphez, amely 
oly sokat szenvedett, s oly sokat 
áldo-ott, csak azóta is, ami óta én 
a közélet színpadán vagyok. A ma 
gyar sorstragédiákból megkell végre 
találni a kivezető utat, amely egy-
szersmind a hdadás és fejlődés felé 
is visz. Leráztuk magunkról az úri 
rabszolgaság bilincsét. De a meg-
adott lehetőséggel nem úgy éltünk 

küvők bandája elsősorban gazdasági 
téren akarta aláaknáznia demokrácia 
épületét, arra számítva, hogy egy új 
inflációs őrülettel megingathatják a 
demokráciát és kicsavarhatják a mun-
kásság kezéből azt a hatalmat és 
azokat a pozíciókat, amelyeket ed-
dig megérdemelten kivívott magá-
nak. 

Sok még tehát a tennivaló a dol 
gozók részéről, amit annál inkább 
el kell végeznink, mert a forint meg-
teremtésével minden magyar dolgozó 
úgyszólván hitele/ője lelt az új ál-
lamnak. Joggal elvárhatja, hogy az 
új magyar köztársaság a gazdasági 

melegedő időben a teremből kiszo-
rulva az utcákon .hallgatta végig 
előadóink hívó szavait. 

Nem s/oktunk dicsekedni, nem 
is szoktunk élni ezzel a fegyverrel, 
s mégis úgy érezzük, hogy a biza-
lom és ¿> rokonszenv, amely a Szo-
ciáldemokrata Párt felé irányul, nem 
légből kapott illúzió, hanem a való-
ság. Ennek a Pártnak hatalmas er-
kölcsi súlya van, s az örökös káoszt 
és bizonytalanságot megunt józan 
magyar nep bennünk találja meg a 
kivezető utat. 

eddig, legalább is sokan ebben az 
országban, ahogyan élni kell. 

Az osto>aság nem bűn, de a nem 
go; dolkodáb az. A Szociáldemo-
krata Párt a gondolkodás fegyverét 
akarja minden magyar dolgozónak 
biztosítani. Nevelni és tanítani akar-
juk a táborunkba tartozókat és fel-
építeni velük egy olyan országot, 
amely a jogot, a munkát és a ke-
nyeret biztosítja minden emberfiá-
nak. 

Szólt ezután Sima László elvtárs 
az összeesküvésről, amelyet mit.den 
becsületesen érző magyarnak un-
dorral kell elitélni. Gazdasági vo-
natkozásban ismertette a Szociálde-
mokrata Párt nagy programmját, 
amelynek megvalósítása esetén tud-
hat csak beilleszkedni ez az ország 
Európának haladó gazdasági struk-
túrájába. A hallgatóság többször 
megnyilvánuló tetszése között e sza-
vakkal zárta beszédét: 

Az emberi méltóság uralmát akar-
juk, az erkölcs törvényein felépülő 
társadalmi és gazdasági rendet. 75 
éves multunk biztosítéka annak, 
hogy amit mondunk, azt meg is 
tesszük. Aki úgy érzi, hogy egy bol-
dogabb jövő felé Őszintén akar me-
netelni, az jöjjön közénk! 

Ezután került sor fél 12 órakor 
Szakasits Árpád elvtárs rádióbeszé-
dére, amelyet hangszórókon közve-
títettek. 

élet megszilárdulása után törleszteni 
fogja tartozását a d Igozók irányá-
ban, ehhez azonban elsősorban az 
kell, hogy maga az új köztársaság 
erős és teljesítőképes legyen. A ma-
gyar dolgozók, akik ezt az áldozatot 
meghozták, számtalanszor bebizo-
nyították, hogy nem türelmetlen hi-
telezői az államnak. Megvárják azt 
az időt, amidőn a magyar köztársa-
ság velük szemben fizetőképes lesz 
és végre fogja hajtani azokat a szo-
ciális intézkedéseket, amelyek régen 
várnak megoldásra és rendezik a 
dolgozók munka- és bérviszonyait, 
olyan nfvóra emelve a dolgozók 

Szakasits elvtárs beszéde bevezető 
szavaiban rámutatott arra, hogy a 
Szociáldemokrata Párt Magyarország 
legrégibb nyugodton mondhatjuk 
történelmi pártja. Az országos tag-
toborzó, amelyet a Szociáldemokrata 
Párt indított, ma kezdődik. Ebben a 
hónapban minden házban, minden 
lakásban és minden párttaghoz, 
minden magyar dolgozóhoz beko-
pogtatnak, beköszöntenek a hagyo-
mányos szociáldemokrata köszön-
téssel: Birátság! 

Ezt a nagy tagtoborzót nem pro-
paganda hadjáratnak szánta a Párt, 
hanem nagy szellemi mozgósításnak, 
nagy politikai mozgósításnak, mert 
látni és tudni akarjuk, hogy milyen 
magatartást tanúsít velünk szemben 
a magyar nép. Közvetlen kapcsolat-
ba akarunk jutni velük, hogy meg-
ismerjük véleményeiket, panaszaikat 
és megmutassuk nekik azt az utat 
amelv a jobb, szabadabb, boldo-
gabb és biztonságosabb jö^ö felé 
vezet A közömbös, mozdulatlan tö-
megeket akarjuk megmozdítani. — 
Az országos tagtoborzó akkor szü-
letett meg, amikor az ellenforradalmi 
összeesküvés leleplezése megkezdő-
dött. A párt százezrei egyemberként 
állottak szembe az összeesküvőkkei 
és követelték az ö&szeeküvök által 
megszállott Kisgazda Párttól és Pá-
rás ószövetségtől, hogy haladéktala-
nul tisztítsa meg sorait a reakciótól 
vonja le a konzekvenciákat és így 
megtisztulva álljon be az ellenforra-
dalmi erők ellen vezetett h a d j á r a t 
A munkáspártokkal együtt folytasson 
kíméletlen harcot azok ellen az erők 
ellen, amelyek a magyar demokri* 
ciát, az ország szabadságát és füg-
getlenségét fenyegetik és veszélyez-
tetik: 

Erősödik a demokrata 
közvélemény 

A Szociáldemokrata Pártot régi 
feeyverbarátság fűzi a Kisgazda 
Párthoz. A mi pártunk tudta, hogy 
a Kisgazda Párt erős, demokratikus, 

életszínvonalát, amely joggal meg-
illeti a magyar munkást. 

A Szociáldemokrata Párt 35. koa-
gresszusának idevonatkozó határoza-
tai biztos utakat jelölnek meg erre a 
célra. A dolgozók bízhatnak a mun-
káspár ok következetes célkitűzései-
ben, biztosra vehetik, hogy mindaz, 
ami eddig történt és ezután történni 
fog, a dolgozók érdekében történik 
— ha a dolgozók maguk is úgy 
akarják és a most meginduló orszá-
gos szociáldemokrata tagtoborzás 
során ujabb tanújelét adták megér-
tésüknek és a szocializmushoz való 
hűségüknek I 

A szentesi nagygyűlés 
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Hol a tizes? 
Vasárnap hajnalban megindult a 

iajszct a Szentesi Lap kutatóver-
senyében. Az elhelyezett tizest az 
egész város keresi. Lapunk holnapi 
számában közöljük, hogy hol he-
lyeztük el a tízforintos bankjegyet. 
Egyúttal tippelési versenyt is meg-
índitank, amelyet szintén külön 
jutalmazunk. Az érdekes és hasz-
*os szórakozás méltán váltotta ki 
nemcsak az egész város, de még a 
Ftndörség érdeklődését is, amely 
szombaton telefonon jelentette be, 
a nyomozásba való részvételét. 
Sajnos akkor még nem adhattunk 
bővebb felvilágosítást, bár nagyon 
torta a kíváncsiság a kitűnő detek-
tivtesttllet oldalát. Most adva van a 
lehetőség : tessék nyomozni! 

Szabadliceum 
A szabadmüvelődésnek hasznos 

aíkalmai az előadások, előadássoro-
¿atok, tanfolyamok, de mindezek 
esak egy-egy irányban képezik az 
«mbert. A szabadiskolások munka-
terve a test és lélekember teljeskörü 
művészeti, tudományos és társa-
dalmi nevelése. Városunkban már-
cius 15-én kezdi meg működését a 
siabadműv. Tanács Keretében a vá-
rosi lakosság részére a „Szabadli-
«eum". A liceum mindkét nemű 18 
éven felüli hallgatóság számára 
nyílik s a hallgatók ott válnak két 
csoportra, ahol speciálisan kétféle 
ismeretre van szükségük (csecsemő-
ápolás, háztartási ismeretek stb.) 

Az előadások tudományok, mű-
vészetek legmodernebb eredményeit 
adják a hallgatóknak mindenki szá-
mára érthetően. 

Előadóknak városunk legkiválóbb 
tanárait, orvosajt, szakembereit kér-
tük fel. A liceum hallgatói vetített-
képes előadások, zenei bemutatók, 
tárlatok, színdarabok, könyvek, fo-
lyóiratok, kirándulások, szemináriumi 
munkák stb. állnak rendelkezésükre, 
hogy minél tökéletesebben hatol-
hassanak a kultura mélységeibe, 
szépségeibe. 

Az előadások tartama március 
17- junius 17 ig, hétfőtől, péntekig. 
Egyelőre 5-8-ig. 

A szabadliceum ingyenes. Beirat-
kozás március 3 10 ig d. e. 8- 2-ig, 
vármegyeház 36. Szabadművelődési 
Felügyelői Hivatal. 

Mezőgazdasági és Ipari 
dolgozók 

szociáldemokrata 
munkaközössége 

A budapesti Angyalföld és Komá-
rom vármegye szociáldemokrata párt-
szervezetei munkaközösséget alaki-
rottrk. Ennek keretében az angyal-
földi pártszervezet küldöttsége részt-
vett a komáromi pártszervezet tiszt-
diltó közgyűlésén, megbízottal több 
előadást tartottak. Tatán nögyűlést 
rendeztek, ugyancsak az angyalföldi 
elvtársak közreműködésével. 

UH* zománcok, festékek, 
tokkok elismert legjobb minőség 

paraszti törzse távol áll az össze-
esküvéstől. S meg volt győződve 
arról, hogy ezek, ha felismerték az 
összeesküvés céljait, felháborodásuk 
hevével szállnak szembe a magyar 
világ hordalék embereivel és mara-
déktalanul leszámolnak azokkal, akik 
katasztrófális helyzetbe sodorták az 
országot. 

Azt kellett látnunk, hogy a tisz-
togatás munkája megakadt és azt, 
a huza-vona és hallgatás váltoUa 
fel. Ez a veszedelem azonban mégis 
elhárult és most, ha a Kisgazda 
Párt is úgy akarja, kiemelhetjük az 
országot a válság kátyújából. — 
Szakasits elvtárs a továbbiakban 
rámutatott arra a dicséretes telje-

sítményre, amelyet a demokratikus 
rendőrség végzett az összeesküvés 
leleplezése terén. 

Nyugodtan állapíthatjuk meg, hogy 
a demokratikus közvélemény erősö-
dik. De mindez nem elegendő, mert 
minden fegyvernél hatalmasabb erő 
a szervezett nép öntudata. A Szo-
ciáldemokrata Párt márciusi tagto-
borzója ennek az erőnek a megnö-
velésére irányul. Ennek során fel 
akartuk idézni minden dolgozóban 
a multat, hogy irtózattal forduljon 
el tőle. És meg akarjuk világosítani 
a demokratikus jövő útját, azt az 
utat, amelyen minden becsületes 
munkásnak járnia kell. 

A közömbösség ellen 

A feladat nem könnyű, de mi 
szociáldemokraták 75 év alatt meg-
szoktuk a küzdelmet a gránitnál is 

í keményebb közömbösség ellen. A 
: demokrácia ügye az egész magyar 

nép ügye. Azt akarjuk, hogy az 
egész magyar nép felsorakozzék a 
demokrácia megvédésere tudatosan 
lelkesen, büszkén az ország újjáépí-
tésére irányuló nagy erőfeszítésben. 
Azt akarjuk, hogy ezzel a szellemi 
mozgósítással elősegítsük a város 
és falu dolgozóinak közeledését és 
megszilárdítsuk a Szociáldemokrata 
Párton belül a munkás-, paraszt-, 
értelmiség szövetségét. 

Nemcsak a romokat, hanem a lel-
keket is ujjá kell építeni. Az egye-
sített erök célja a demokrácia meg-
védése, a termékenyebb munka: a 
több kenyér, több kultúra, több la-
kás, több egészségvédelem, jobb 
közlekedés, vagyis a szabadabb, bol-
dogabb és biztonságosabb élet. 

A Szociáldemokrata Párt 35. kon-
gresszusa minden eddiginél nagyobb 
figyelemmel fordult a mezőgazdasági 
munkásság felé és központi problé-
mává tette a falu dolgozóinak pro-

blémáit. Ez az egyik legfőbb célja 
hároméves gazdasági tervünknek is. 
Azt akarjuk, hogy a dolgozókat 
mentesebbé tegyük a gondoktól, ne 
legyen különbség a város és a falu 
dolgozói között és életszínvonaluk 
együttesen emelkedjék. 

A Szociáldemokrata Párt arra tö-
rekszik, hogy ez az ország, amelyet 
annyiszor tönkretették, megaláztak, 
amelynek népe oly sokat szenvedett 
s amelyre annyiszor borult a mult 
megsemmisítő sötét árnya, az igazi 
emberiség és a demokratikus sza-
badság dicsőséges hazája legyen. 
Azt akarjuk, hopy ebben az ország-
ban olyan erős legyen a demokrácia 
és a szabadság szelleme, olyan szi-
lárd legyen a gazdasági élet és olyan 
erős a kultúra, hogy bizalommal 
forduljanak felénk a szamszéd népek 
és Kelet- és Délkelet-Európa népei 
között lehetséges legyen közös tervek 
megvalósítása, megszűnjön a bizal-
matlanság és békétlenség s bizton-
ságban haladhassunk a fejlődés út-
ján az emberiség teljes felszabadí-
tása felé. 

hogy Kováes Béía egyre merevebb 
magatartást tanúsított a pártközi 
tárgyalásokon. Az államhatalmat 
Kállaival, Dálnoki Veressel, vagy 
Lakatossal képzelték el. Horthy 
adott volna megbízatást. Élesen 
szembeszálltak < földreformmal. 

Szembesítették Dálnoki Veres 
Lajossal a hsdparanes ügyébe«. 
Beszélt Szentmiklóssy a Paraszt-
szövetséggel való kapcsolatokról is. 
Itt sikerült a Közösségnek a vezető 
pozíciókat megkaparitani. A hon-
védségnél a B-lístára gyakoroltak 
befolyást. A külügyminisztériumba* 
Sos Gézán keresztül igyekeztek 
irányelveiket érvényesíteni. 

Egy héttel minisztersége előtt 
Jaczkó Pál lakására meghívták 
Bartha Albertet is. Saláta azt mondta 
neki: Béczi bátyám csak nyugodtan 
•sináljad, amit mondunk és két 
három nap alatt miniszter lesz 
belőled 

A főtárgyalás csütörtökön délelőtt 
folytatódik. 

A belügyminisztérium hivatalos 
közleményt bocsájtott ki, amelyben 
ujabb az összeesküvésben résztvett 
személyek letartóztatását közli. 

Tudatom tis*t*lt meg-
rendel Símmel, hogy egy 
évi etUneielMés ntdu 
ismét 

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

Kövessen minden magyar 
A hatalmas Szovjetunió megadta 

a lehetőségét snnak, hogy szabad-
ságban éljünk, független é6 szabad 
hazában. Ezt a lehetőséget ki kell 
használnunk és meg kell nyernünk 
a magyar nép számára a Szovjetunió 
teljes bizalmát. Mi. szociáldemokra-
ták azt akarjuk, hogy ne csak jó 
szomszédja legyünk a Szovjetunió-
nak, hanem őszinte, becsületes, ál-
dozatkész barátai annak a népnek, 
amely felszabadított bennünket a 

náci zsarnokság alól. 
A haladás élén állunk, kövessen 

bennünket minden magyar, aki ed-
dig még nem választott pártot, vagy 
aki rossz pártot választott. Segítsen 
nekünk céljaink megvalósításában, a 
boldogabb jövő elérésében, mert ez-
zel úgy az országnak, mint önma-
gának segít — mondotta beszéde 
befejező részében Szakasits Árpád 
elvtárs. 

Százak és ezrek a községi gyűléseken 

LUTZ KDE É S T Á R S A 
^ M S F E S T É f O ^ I . u o ^ S I 

*t«ta<«vo w'-om. »190*4 niooa *tt m 

Hirdessen lapunkban! 

A megye valamennyi községében 
hallgatták Szakasits Árpád beszédét, 
központi előadók ismertették a párt 
programját. Mindenütt nagy számban 
jelentek meg nemcsak pártunk tagjai, 
hanem az érdeklődök is. Szegváron 
a mozi kicsinynek bizonyult. Mind-

szenten majd kétezer főnyi hallgató-
ság volt jelent. De kitett magáért 
Fábiánsebestyén és Kiskirályság is. 
Túl a Tiszán, Csanyteleken volt a 
legnépesebb gvűlés, ahol dr. Solti 
László szólalt fel. 

A szentesi Iparos Dalárda 
és a hódmezővásárhelyi Iparos Dalárda 

együttes hangversenye március 16-án 

Szentmiklóssy 
beismerő vallomása 

az összeesküvés! perben 
Szombaton reggel folytatták az 

összeesküvés] bflnper tárgyalását. 
Szentmiklóssy István harmadrendű 
vádlottat hallgatták ki. Kijelentette, 
hogy bűnösnek érzi magát, mert 
olyan mozgalomban vett részt, 
amely a demokrácia megdöntésére 

I irányult. 1944 tavaszán kapcsolódott 

bele a Magyar Közösségbe. Vallo-
másában előadta, hogy a Magyar 
Közösség Kovács Bélán keresztül 
és Saláta Kálmán közbejárásával a 
Kisgazdapártban érvényesítette be-
folyását. Beszivárogtak, mint mon-
dotta a közhivatalokba, a miniszté-
riumokba. Ennek volt tulajdonitható, 

Az lparosdQlánto 
t i a n m n y i 

Lapunk hasábjain többször adtunk 
hirt arról, hogy a szentesi ipares 
társadalom ismét megszervezte AZ 

Iparos dalárdát. Tóth Gusztáv kar-
nagy vezetésivel azóta szorgalmasan 
fogynak az előkészületek és ma már 
ott tartunk, hogy a dalárda bemu-
tatkozó hangversenyre készül. A 
hangversenyen az országoshirü hód-
mezővásárhelyi dalárda is résztvesz. 
amelynek kiváló kvalitását már a 
szentesi közönség is megismerte. 
Nemes verseny indul meg a két da-
lárda között, s ahogy a próbákat 
figyelemmel ktséifflk nem túlozunk, 
ha azt mondjuk, hogy a szentesi 
iparos dalárda rövid idő múlva ve-
télkedni fog hódmezővásárhelyi test-
vérével. 

A szentesi iparosságnak ez a 
kulturális megmozdulása és erőfe-
szítése a demokratikus Magyaror-
szág építési munkájának egy fontos 
állomása, s hisszük hogy Szentes 
város társadalma megértéssel fogja 
a sieutesi iparosságot ebben a tö-
rekvésében támogatni. 

— — í — — 

Hadifoglyok 
A Szovjetunió 188-as táborából 

útnak indított és Frankfurt am Oder-
ben hazaszállításukra váró szentesi 
és környékbeli hadifoglyok névsora: 
A név mellett a szüKési év. 

Antal Illés 1921, Tömörkény. Béni 
Pál 1913, Szentes. Deák István 1895, 
To«pa és Szemerédi Sándor 1909 
Csongrád. 

A Szovjetunióból üzenik a követ-
kezők. hogy iól vannak, egészsége-
sek : Kiss Oyula 5851 özv. Kiss 
Károlynénak Szentes, Nagy Mihály 
165-ös tábor, Nagy Mártonnak Kis-
királyság. 
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H I K t C K 
Yka március 4. Rom. kat. Kázmér, 

j,rc.!e«táns Kézmér. 
Víjállásielentás: Tisza 3-án 434. Kurca 

360. 
ííóméiséklel t - 6 lok 
.¡ddjárásielenlés i Mérsékelt szél. íelhő-

oncnuiások. esetleg kisebb, futó havazás. 
A hőmérséklet nem változik. 

ügyeletes gyógyszertárak • Március 1— 
7-'l> Tíás? és Oláh. 

— VAOSz a hadlsegélyess-
htrt. A városi vármegyei és köz-
ségi alkalmazottak országos szövet-
bigének helyi csoportja 1947 már-
cius fi-árt este 8 órai kezdettel a 
megyeháza nagytermében a hadi-
giindozottak javára műsoros estet 
*«ndez. Jegyek a főispáni hivatal-
tan, a városháza mérnöki hivata-
liban és a szakszervezet tagjainál 
válthatók. Meghivók ugyanott igé-
nyelhetők. A jótékonycélu táncmu-
latság iránt városszerte nagy érdek-
lődés nyilvánul meg. Jóleső érzés-
sé vesszük tudomásul, hogy a 
V<«os2 a támasz nélkül levő hadi-
£íirtdoróttak sorsát a szivén viseli 
f az iJei első nyilvános összejöve 
felét ennek a célnak a szolgálatába 
m t j a. 

A Magyar-Szovjet Müvelő-
áis\ Társaság színművészeti osz-
tályának vezetője kéri a műkedvelő 
gőyda összes tagjai, az ujabban je-
*c.rtke7etfeket is, hogy március hó 
2-ín, dtleiőlt 11 órakor a székház-
kai <H rváth Mihály-u. 10.) feltét-
leni) m e g j e l e n n i szíveskedjenek. 
Uubb tagokat a műkedvelő gárdába 
felveszünk és betanításukról gondos-
ktiííünk. Jelentkezni lehet minden 
r>?.D a gtmdiiokná!. 

A Szentesen járt belügymi-
niszteri bizottság, amint értesül-
i k Cscrebökény községalapitásával 
kapcsolatban a község«lapitás gondo-
latét úgy közigazgatásilag, mint gaz-
et^ságilag megfelelőnek találta és igy 
a kCasérjalapitás elé semmi akadályt 
i - t g ö r t i i f . 

A közellátási minisztérium 
tiabaddá teszi a burgonya és zöld-
jegéru iorgalmát és árat. A burgo-
n»'a-?zálli»áshoz a jövőben is szálli-

engedélyre lesz szükség és ilyet 
csak az kaphat, aki a burgonya 25 
siázalékáí dézsmaként hivatalos áron 
te<z< Igáitatjú. 

— AJ Orvosok Szakszervezete 
ff?)cs>tt tagjait, hogy a szokásos keddi 
összejövetelek március 1-től délután 
t órakor kezdődnek. Legközelebbi 
GS62e)övetel ma délután 6 órakor. 
liígy: beszámoló a kereseti-, jöve-
r.«tZim adó testületi átalányozásról. 

— A Háztartási Alkalmazottak 
Saak szervezete f. hó 6 án, csütör-
tökön délután 5 órakor tartja tiszt-
trjitó közgyűlését. Kéri a háztartási 
alkalmazottakat, hogy minél nagyobb 
Mámban jelenjenek meg. Egyben fel-
hívja a munkaadók figyelmét, hogy 
alkalmazottaikat ne akadályozzák a 
^vfifésen való megjelenésben. 

Vezetőség. 
— Csökkent a bankjegyfor-

galom. A bankjegyforgalom a Ném-
e t i bank február 23-i kimutatása 
sierint a február 15 i forgalommal 
nemben 27 4 millió forinttal 1035.1 
billió forintra csökkent. 

— A Magyar Szovjet Művelő-
dig! Társaság értesíti a műkedvelő 
gárda tagjait, hogy f. hó 4 én, ked-
den déli 1 órakor a színházban pró-
ba lesz, melyre megjelenésüket fel-
létíenüf elvárjuk. 

A nagy világ 
Gyöngyösi Prágában 

Gyöngyösi János külügyminiszter 
szombat délben Prágába utazott a 
magyar-csehszlovák lakosságcsere 

egyezménnyel kapcsolatos 
mák megtárgyalására. 

problé-

At Ausztriában lévő magyarok 
Az osztrák kormány hivatalos 

jelentést tett közzé az ott tartóz-
kodó magyar állampolgársági sze-

mélyekről. A közlemény sierint ez 
idő szerint 7 ezer magyar tartóz-
kodik Ausztria területén. 

A moszkvai érteketlet 
16 ujabb amerikai sajtótudositó 

kapott beutazási engedélyt Moszk-
vába. így 36 külföldi újságíró fog 

a moszkvai tanácskozásokon részt-
venni. A brit küldöttséggel több 
angol újságíró is Moszkvába utazik. 

L BARÁTSÁG-MOZGÓ J 
M d r c f u s 4 — 6 . 1 műsorban 2 remek film ! 3 n a p i g I 

Préri az én hazám 
Remek a r.erikai cowboy-film. Főszerepben : Dick Forran. 

Charles Boyer és Bette Davis hatalmas filmje: 

Egy asszony három élete 

Belpolitikai helyzetkép 
Szombaton délelőtt kezdődtek 

meg a pártközi tanácskozások. Az 
értekezlet végén Nagy Ferenc tett 
nyilatkozatot, amelynek lényege az, 
hogy a mult visszatérésének minden 
formáját a Kisgazdapárt a legha-
tározottabban elutasitja. 

A meglehetősen baloldali nyilat-
kozat mindenesetre alkalmas arra, 
hogy a további tárgyalások békés 
légkörét b ztositsa. A tanácskozások 
kedden folytatódnak. 

Teljes átszervezés indult meg a 
Kisgazdapártban. A szervezési osz-
tály élére Dobi Istvánt, a fővárosi 
frakció élére Bognár Józsefet, a 
közigazgatási osztály élére Oltványi 
Imrét állította. Kovács Bélát törölték 
a párt tagjai sorából. Szó van arról, 
hogy ujabb kizárások is bekövet-
keznek. 

Előtérben van a Szociáldemokrata 
Párt csökkentési javaslata a minisz-
teri tárcákra vonatkozólag. A bal-
oldalnak az a felfogása, hogy a 
külügyi, belügyi, honvédelmi, ipari, 
közlekedési, földmivelésügyi, igaz 

ságügyi, közoktatási és pénzügy-
minisztériumnak meg kell maradni, 
megszüntetendő a tájékoztatási, az 
építésügyi, a közellátási miniszté-
rium és esetleg a három állammi-
nittztérium. Ezenkívül a Kisgazda-
párt ahhoz ragaszkodik, hogy Sza-
kasits és Rákosi elvtársak a kor-
mányban maradjanak. Ez esetben 
hat kisgazda és három, három mun-
káspárti tárca lenne, a Parasztpárt 
nem jutna tárcához. 

A tárca összevonások a követke-
zők. A tájékoztatási minisztériumot 
beleolvasztanák a miniszterelnök-
ségbe, az építésügyet az iparügybe, 
a népjólétit a belügy vállalná, a 
kereskedelmi minisztérium külke-
reskedelmi osztályát a külügymi-
nisztérium, belkereskedelmi osztályát 
az iparügy és a szövetkezeti osz-
tályát a földmivelésügy kapná. 

A Parasztpártnál Kovács Imre 
kilépését követi Sz. Szabó Pálnak 
lemondatása és megfosztása párt-
tisztségeitől. 

Magzatelhajtás miatt átadtak 
az ügyészségnek egy szentesi szülésznőt 

Pászti Imréné szentesi szülésznő 
tiltott műtétet hajtott végre Nagy 
Péterné kiskirálysági asszonyon, aki 
azonban annyira rosszul lett, hogy 
be kellett szállítani a kórházba. 
Állapota életveszélyes. 

A rendőrség nyomban megindí-
totta a szigorú vizsgáiatot, gondos-
kodott a haldokló Nagyné eskü 

alatti kihallgatásáról, biztosította a 
bűnjeleket é6 őrizetbe vette a szü-
lésznőt aki a tiltott műtétért 2 kg. 
szalonnát, 3 kg. füstölthúst, 3 kg. 
sonkát és 40 kg. tűzifát kért és 
kapott. 

Pásztinét a rendőrség ma kisérte 
át a szegedi ügyészségre. 

Statáríális bíróság elé kerül 
két szentesi fatolvaj 

rendszeresen dézsmálták a szentesi 
vasútállomáson lévő vagonokat és 
onnan négy ízben is loptak fát és 
szenet. 

A rendőrség Kaczibáékat átadta a 
szegedi államügyészségnek, ahol 
statáríális bíróság elé kerülnek. 

Vidéken éló 
hölgyek, urak. akikaek n a g y ismeret-
körük van. legkevesebb napi 10 Ft-ot 
kereshetnek. .Könnyű kereseti forrás" 
jeligére Boros Hirdetőbe. BUDAPEST. 
259 Andrássy-ut 54. 

A szentesi rendőrségnek a fatol-
vajok ellen indított harca tegnap 
újabb eredményre vezetett. Elfogták 

Kacziba József és Kacziba Imre 
Wesselényi utcai lakosokat, akik 
kihallgatásuk során beismerték, hogy 

Elitélték a szentesi 
országúti rablókat 

A szegedi törvényszék a mult bét 
csütörtökén foglalkozott Zala András, 
Zala József. Goböly István és egy 
fiatalkorú bűnügyével, akik novem-
berben a szentesi országúton meg-
támadták és kirabolták a kerékpáron 
haladó Dömsödi Imrét. Dömsödi 
azt gyanította, hogy Zaláék teher-
autójukon engedély nélkül vágott 
sertést visznek és felírta az autó 
számát. A vádlottak erre leugrottak 
az autóról, összekötözték Dömsödit 
és 3500 forintot vettek el tőle, amit 
el is költöttek. A törvényszék Zala 
Andrást 8 hónapi, Zala Józsefet és 
Göbőly Istvánt 6 hónapi börtönre, a 
fiatalkorút pedig 2 havi fogházra 
ítélte. Az utóbbi három itélel jogerős. 

Csonírtö vármegye 
Kenyérgabona ellátása 
A kenyérellátás országos Minisz-

teri biztosa értesítette Csongrád vár-
megye alispánját a vármegye ke-
nyérgabona ellátmányát illetően. Ki-
utalnak 2.660 mázsa kenyérgabonát, 
35.000 ellátatlan figyelembevételével. 
A kiutalt gabonamennyiségnek 40 
százaléka búza, 40 százaléka rozs 
és 20 százaléka kukorica. A kiutalás 
nehézségékez tartozik az is, hogy a 
vármegye nem 35.000 ellátatlanról 
gondoskodik, hanem közel 40.000-
röL 

Anyakönyvi hírek 
Születés: Sebők Imre, Miskolczi 

Kálmán, Arnót Éva, Oál Károly La-
jos, Balázsi Zoltán László, Kovács 
Sándor, Jámbor János, Tóth Mária, 
Bencsik László, Szenyi Ilona, Fe-
kete N. Julianna, Bende Sándor 
Antal, Szűcs Margit Julianna, Ná 
nási Valéria. 

Házasság. Szabó László — L. 
Molnár Lídia, Ujj László—Juhász 
Bóka Julianna, ifj. Süveges András 
—Bozóki Mária, Szatmári Nagy 
Imre—Benkö Erzsébet, Szathmári 
János—Orubacski Oyörgyike, ifj. 
Szőke Sándor—Piti Ilona. 

Halálozás. Gásor Mihály 62 éves, 
Ruzeczki Péter 36, Földvári N. Fe-
rencné Farmasi Erzsébet 50, Kiss 
József né Varga Magdolna 57, Sza-
lay László 68, Forgács Mátyás 31, 
Suhajda György 64, Láng Ernő 78, 
Kocsis Márton 80, özv. Jtáthé Je-
nöné Fekete N. Mária 61, Molnár 
Erzsébet 59, Félsgyházi Török Ju-
lianna 26. 

Eladó Boskovitc Berta féle ház. 
Honvéd és Szalai utca sarok, ugyan-
csak 2 személyes rökamié és egy 
3 ajtós kombinált szekrény, meg-
tudható Grosszman Kossuth tér 5. 
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— Konzervipari tervek. Az 
Országos Konzervipari Tanács feb-
ruár végén tartotta első ülését. Az 
ülésen elhatározták, hogy a 3 éves 
konzervipari tervet dolgoznak ki. 
Felkérték a minisztériumokat, hogy 
kivjanak össze tárcaközi bizottságot 
a konzervszakmában felmerülő ösz-
szes kérdések megtárgyalására és 
lehető gyors megoldására. 

— Tojás felvásárlási hitel. A 
tojásidény megindulásával szüksé-
gessé vált a tojás felvásárlási 
kölcsönök kérdésének rendezése. 
Felmerült az a terv, hogy a hűtő-
házakban tároló tojáskészletek ter-
hére bocsássanak áruhitelt a keres-
kedők rendelkezésére. 

— A textil áruelosztás uj rend-
je. A Gazdasági Főtanács textil-
bizottsága a vidéki lakoság foko-
zottabb áruellátása érdekében meg-
változtatta a textil elosztás eddigi 
arányát. A jövőben a kiskereskedők 
38.5 % ot, a nagykereskedők 13, 
kiskonfekciósok 4. nagykonfekciósok 
6, áruházak 6 5, szövetkezetek 20, 
convoy 10 %-ot kapnak a rendel-
kezésre álló textiláruhói, mig a sza-
badforgalom és az Ár- és Anyag-
hivatal rendelkezésére l - l % marad. 

— n \ Duna-Tiszaközi Mező-
gazdasági Kamara és a Csongrád 
vármegyei Állattenyésztő Egyesület 
1947 március hó 6-án délelőtt 9 
órakor a vármegyeházán juhtenyész 
tési értekezletet tart, ahol kamarai 
és budapesti kiküldöttek fogjak is-
mertetni gyapjú és juhtej értékesítő 
és juhtenyésztési kérdéseket. Felhív-
juk tehát az érdeklődő gazdaközön 
séget, hogy ezen értekezletünkön 
minél számosabban megjelenni szí-
veskedjenek. 

Párthfrek 
Folyó hó 4 én, kedden este 6 kor 

a aői csoport pártestje. Eiőadó: Tö-
rök Jánosné. 

Folyó hó 5-én, szerdán este 6-kor 
Kinfi Oárda értekezletet tart. A ta-
gok pontos megjelenését kéri a Ve-
setőség. 

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

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

Folyó hó 7-én, pénteken eMe 6 
érakor pártest. Előadó: dr. Jeney 
Jáaos. 

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

Eladó 

Remington 
irógép 
Apponyi tér 6 

R. Szabó László 

Jóállapotban levő mély gyermek-
kocsi eladó. Keresztes-utca 10. 

Cserépkályhák átrakását és vas-
wiyhák samot'ozását szakszerűen 
készíti Szűcs András, Deák F.-u 56 

Az uj piaci árak 
Fejeská poszt« 
Kelkáposzta 
Vöröskáposzta 
Kara láb 
Sárgarépa 
Burgonya 
Bab (száraz) 
Borsó 
Mák 
Szilvalekvár 
Sovanyu káposzta 
Ecetef uborka 

54 60 62 
60 ö9 72 
50 57 80 
68 70 80 

30-40 35 46 3 6 - 48 
68 76 80 
60 69 72 

2.60 2.92 3.12 
4.50 5 10 5.60 
1 58 1.82 1.90 

4.70 
Eceies paprika ¿ - 2 0 
Káposztás ecetes paprika a. 10 
Paprikás saláta 5 20 
Köleskása 162 

Gyümölcsök: 
Alma téli (I. r.) 3 46-4 62 4 05-5.54 4.16-5.56 
Alma (II r.) 2 31 3.47 2.66-3.93 2.77-4.17 

Tej és tej termékek: 
Tej 80 
Tejfel 280. tehéntúró 2 — vaj kg. 20.— 
juhturó kg. 6 — juhsajt 6.50. 

A beszolgáltatást kötelezettség 
teljesítésére átadott élő-baromfi 

árak 
400 „ 
340 .. 
400 „ 
400 „ 
300 .. 

kg. 
Csirke 
Tyúk 
Pulyka 
Gyöngyös 
Sovány kacsa 

Hízott kacsa „ 430 . 
Sovány liba * 320 „ 
Hizott liba „ 450 „ 

Szabadforgalmu élőbaromfi ter-
melői Irányára 

Csirke kg. 4.80 
Tyúk 4.10 
Pulyka 4.80 
Gyöngyös .. 4.80 
Sovány kacsa „ 3.60 
Hízott kacsa .. 5.20 
Sovány liba 3.80 
Hízott liba .. 5.40 

Irányárak 

K a r f i o l 
Zeller 1 csomó 
Petrezselyem 
Cékla 
Sütőtők 
Sülttök fehérhajú Ug 
Sülttök fa hajú 
Birsalma 
Naszpolya 
Dió 
Vöröshagyma 
Fokhagyma 
Dughagyma 
Torma 
Hal folyami kg.-ja 
Hal állóvi/.i kg.-ja 

83 95 J . ~ 
1 — 1.15 1.20 

83 95 1 . -
50 57 60 
25 29 30 
90 1.04 1.08 
70 80 84 

1.50 1.72 1.80 
1.80 2.07 2.16 
3 40 3.90 4 — 

1.40 1.50 
4 7 5 5 -
4.80 5.20 

1.25 1.45 1.50 
250 -350 . 
1 5 0 - 2 0 0 

Látogatás a bölcsődében 
Munkásanyák gyermekei találnak 

második otthonra a városi bölcsődében 
50 kis csecsemő elhelyezéséről, 

gondozásáról és táplálásáról gon-
doskodik pillanatnyilag a városi 
bölcsödé. Munkáscsaládok kenyerü-
ket keresve nem érnek rá gyerme-
keikkel foglalkozni, szívesen helye-
zik el a szociális jellegű intézetbe. 

Ahogy belépünk, kellemes meleg, 
tisztaság és szakszerűen gondozott 
apró magyarok fogadnak bennün-
ket. S am<nt a gondozók beszámol-
nak munkájukról és a látottak aiap 
jánis elmondhatjuk, hogy a nyomor 
tanyákból bekerült vézna, sapadt 
gyermekekből viruló, egészségnek 
örvendő, játszadozó kisdedek lesz-
nek A bölcsödében állandó orvosi 
felügyelet van dr. Greiner Károly 

gyermekgyógyász felügyeletével. A 
gondozók sokat panaszkodnak a 
tejellátás Iványosságair:', amelyet bi-
zony legjobban ez a kis társaság 
érez meg. Vannak itt budapesti 
munkások, szegedi és szentesi pro-
letárok, szellemi, fizikai dolgozók 
gyermekei egyaránt elhelyezve. 

A bölcsödé vezetőit dicséri ez a 
korszerűen berendezett és országos 
hírnek örvendő intézmény. Nem 
mehetünk el melleite s^ó nélkül ak-
kor, amikor a munkásanyák az or-
szág újjáépítésében fáradoznak, ak-
kor ez az intézmény valójában a 
magyar demokrácia és az új 
nemzedék kialakításában igen nagy 
érdemeket szerez. 

Kisiparunk fejlődése 
A nyersanyagellátás kérdése 

A felszabadulás után az iparügyi 
kormányzat első dolga az volt, hogy 
újjászervezze az ipari termelés alap-
jait. Ezért a figyelem első sorban a 
bányák, a nyersanyagtermelő ne-
hézipar és általában 

a kulcsiparosok munkájá-
nak megindítására Irányult. 

Ma már ott tartunk, hogy bősége-
sebb lehetőségekkel számolhatunk, 
az iparügyi kormányzat gondosko-
dása kiterjedhet olyan termelési 
ágakra is. amelyek az újjáépítés 
terén nagy.bbára önmagukra voltak 
utalva. Ide tartozik a kisipar is. 
amelynek nagy jelentőségét kellőkép 
pen mérlegelve az ipari kormányzat 
ma már mindent elkövet, hogy a 
ki-iparnak az ország termelésében 
elfoglalt helyzetéhez képest megfe-
lelő foglalkoztatást biztositsor. En-
nek első feladata a nyersanyag el-
látás. Ha sorra vesszük a kisipar 
egyes szektorait, akkor a nyersanyag 

ellátás terén a kővetkező helyzetkép 
alakul ki: 

Vas- és fémáru 
Az aprószeg kiutalás megfelelő, mig 
a lemez, huzal és hosszú szeg ki-
utalás lassan emelkedik. 

Bőripari anyagok : 
A keményáru, zsíros bőr, bélés és 
felsőbőr kiutalásokból a kisipar az 
egész mennyiség 70 százalékát 
kapja. 

T i x t i l a n y a g o k : 
A pamutfonalból 7, a vigogne fo-
nalból 9, a gy pjufonalból 5 és a 
len, illetve kenderfonalból 5 száza-
lékban részesült a kisipar. Lényege-
sen többet, mint bármikor, 

Széngazdálkodásunk 
megfelető. 

É p í t ő a n y a g o k : 
itt csak üvegben van közvetlen 

iparos ellátás. A vidéki üveget a 
közigazgatási hatóságok osztják szét 

Falpari anyagok : 
Ez idő szerint minden kisipar terén 
mutatkozó igényt ki lehet elégíteni. 

A vegyi anyagok és a pa-
piros áruk 

fejlődő termelési etedményekef mu-
tatnak. 

Ásványolaj termelésből 
minden igényt ki lehet elégíteni a 
parafin kivételével. 

Mindezekből nyilvánvaló, hogy az 
iparügyi minisztérium a legnagyobb 
figyelemmel kíséri a kisipar sorsá' 
és a javuló lehetőségekhez képest 
javit a helyzetén. A Kormányzat 
célja az, 

hogy a hároméves terv be- . 
fejezésekor a magyar kis-
ipar által termelt javak ér-
tékekomoly mértékben meg-
haladja a háború előtti évek 

legjobb eredményeit. 

A . 1 3 I Ó 
Budapest I. március 4. 

7.20: Reggeli zene. 8: A rábiámii 
társaság. 9: A csepeli Szociáldemo-
krata Párt játszik. 12.15: Rádióriport 
a Keleti pályaudvar blokházábót 
12 30: A Házi együttes játszik. 13 3 5 ' 
Három kiskutya története. 14 10 
Magyar nóta, cigányzene. 15: Szö-
vetkezeti negyeoóra. 15.15: Rágió-
iskola. 16: Az Arco-művésze^yütteg 
játszik. 16 40: Örök kuruc széliem. 
"17.10 Párthíradó. 17.30: Vöröske-
reszt közlemények. 18: Tito Sehipa 
spanyol dalokat énekel. ¡8.15: Mit 
ü/en a rádió? 18 45: Világhiradó. 
19: Hangverseny. 20.20: Oithont az 
elhagyott gyermekeknek. 21.10: H j s -
gos Híradó 21.40. Angol nyelvokta-
tás. 22 30: Magyar nóták. 23. Kabos 
Ilonka zongorázik. 23.35: Hangle-
mezek. 

I p a r o s hirek 
Értesítjük az össziparosságol, hogy 

évi rendes tisztújító közgyűlésünket 
f. évi március 4-én, kedden de. 9 
ó-iakor az Ipartestületnél, a megje-
lent tagokra tekintetnél megtartják 
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 előirányzat, általános 
tisztújítás és indítványok. Közgyű-
lésünkön jelen lesz az IPOK én § 
szegedi Iparkamra kiküldöttjei t*. 
akik fontos ipari ügyekben fogják 
tájékoztatni az iparosságot. 

Az ipartestület jegyzői hivatala 
felhívja a most mesterviszgát tenni 
óhajtók figyelmét, hogy az előké-
szítő tanfolyam március 10-én este 
6 órakor kezdődik az Ipartestoletnél 

A férfis?abók, nőiszabók részére 
cérna, az asztalosok részére újabb 
enyvezett lemez kiutalás érkezeit 
Az utalványok a szakosztályokná1 

vehetők át. 

Főszerkesztő . Slmm László. 
Felelős srerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mlhily. 
Nyomta a .BarátsAg* nyomda kft. 

Felelő« nyomdavezető: Csernus L. I m i * 




