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M á i * c i u s 
Irta: Kéthly Anna 

Mint a tudós történész, régmúlt 
korok emlékei után kutatva, kiemeli 
a leletet a föld mélyéből és meg-
tisztítja a rátapadt földtől, piszoktól, 
ugy emeljük mi is magasra 1848 
márciusának emlékét. Gyermekko-
runkra gondolunk, amikor ünneplő 
ruhában és nemzetiszínű kokárdával 
siettünk az emlékünnepre, elszaval-
tuk az előirt, gondosan kiváloga-
tott Petőfi verseket. Elmentünk a 
Petőfi szobor elé, vagy a Muzeum 
kertbe, ahol a március ifjak utódai-
ként szereplő egyetemi ifjúság lel-
kesedett szónokai sallangos, rikoltó 
beszédeiken. Március ünnepe nem 
a lázadók, jogot követelők, kitaga-
dottak ünnepe volt. Közel száz esz-
tendő alatt a 48-as márciust szé-
pen megfésülték, tartalmát megsze-
lídítették, forradalmi jellegéi bebur-
kolták illedelmes kék ködökbe. 1848 
márciusa nem volt többé harsány, 
vérforraló Marseillaise, hanem meg-
öregedett, szelidke köl'ők lágy lirai 
gőgicsélé-íe, akik fiatalságuk ad vi-
haraira nem szívesen emlékeznek 
vissza. 

A forradalmi márciust nem a hi-
vatalos utódok őrizték. Kérgeskezü, 
oszíálytudatos munkások, ébredező 
parasztok, a ti p is. on a-os sanyar-
gattatá ai miatt szenvedő, felelősse-
get érző szabad ér(eltri>égi dolgo-
zók igyekeztek megmenteni a bör-
tönbe zárt márciusi gondolatot. A 
hivatalo". történelem magyarázat fer-
dítésével szemben ezek az emberek 
leszedték a má ciusi idők esemé-
nyeiről a lirai öntetet, a néppel 
semmi köíösségct nem vállaló h;» 
valalos nemzeti cifraságokat. Illú-
ziók nélkül, de éppen ezért mélyebb 
hatást gyakorolva állt előttünk az 
igazi március. 

így, illúziók nélkül, a rárakódott 
történelmi portól és legendáktól meg-
tisztítva gondolunk a száz év előtt 
magyar forradalomra. Nem áítaijuk 
magunkat, tudjuk, hogy a XIX. s<á 
zad közepén lejátszódolt történelmi 
események alapja és feltételei nem 
adhattak egy XX. századbe-íi meg-
oldást. Tudjuk, nogy minden forra-
dalom — sikeres vagy bukott egy-
aránt — egy bizonyos kor fejlődési 
szakaszának egyik jelensége a kö-
vetkező események magva. Éppen 
ezért 1848 márciusában, a M.Vctusi 
ucc- és a márciusi törvényhozás 
eseményeiben sem egy zárt, önma 
gában élő jelenséget figyelünk, ha-
nem egy történelmi szakaszon ki-
érett szükségetek kielégiiésére irá 
nyúló törekvést amely sikertelensége 
esetere is tovább él és később tel-
jesül be. 

A nagy francia forradalom esz-
méi a feudális bürokratikus ural-
kodóház és a vele szövetséges fő-
nemesség elleni harc, az átalakuló 
gazdasági erők kibontakozásához 
szükséges intézményekért való küz-
delem rendkívüli politikai erjedést 
indítottak el Magyarországon is a 
XIX. század első felében. Ez az er-
jedés nem volt magyar különleges-
ség. Száz esztendő hivatalos már-
ciusi ünnepségein, a közvélemény-
gyártás minden eszközével (az isko-
lától a tudományos irodalomig) azt 

igyekeztek elhitetni, hogy a mi már-
ciusunk semmifele rokonságban nincs 
azzal az általános turóppi nyugta-
lansággal, ameiy ugyanakkor elön-
tötte a világot. A különleges és ál-
lítólag más népnél meg nem talál-
ható szabadságérzés, a speciális, 
serrimiféi''4 m.-'s polgári-köznemesi 
rétegnél fel nem lelhető „nagylel-
kűség" liozsf.nnázása hangzott fel 
ezeken az ünnepségeken. „Exira 
Hungáriám non est vita...", amely 
olyan tökéletesen rímeit az „Ejh, 
ráérünk arra még.passzivi tásával , 
majdnem száz évvel túlélte a 48-as 
márciust az uralkodás hatalmi esz-
közeit kezébe, krparintó magyar hi-
vatalos világban. Csak a szocialista 
történelemszemlélet tanította népek 
történelmének s oros kapcsolatait, 
országok sorsának egymásrautaltsá-
gát, a politikai határok semmirevaló 
döntő történelmi áradatok idején. 

A XIX. század első felének poli-
tikai erjedései a 40 es években ju-
tottak el ahlioz a<; erőhöz, amely 
az eredményeket széírobbanással fe-
nyegette. A kiérett szükségletek ere-
jének és az intézmények tarh'sságá 
nak harca volt 1848 márciusának 
eszmei tarlalma. Amikor Irinyi J c 
zsef a március 14 i népgyűlésen fel-
olvasta a határozati javaslatot, a 
megelőz^ évti/edek n inden vívódá-
sának és erőfeszítésének hangja 
benne volt összesűrítve. „Az idő 
félszázadot előbbre ugrott..." állapít-
ja meg a határozat. „Az eszmék 
meg vannak érve, az élet szüksége 
követeli azokat, a nemzet nem elég-
szik meg t' bbé epyes engedmé-
nyekkel". A reformkorszak követe-
léseinek befejező mondata volt az 
1848-as törvényhozás és ezt a be-
fejezést siettette az a mozgalom, 
amelynek egyik jelensége volt 1848 
marciusában a hires népgyűlés, a 
cenzúra ellenére kikényszeritett nyom-
tatványok, a „Talpra magyar" előbb 
a Pilvax-ban, majd a Muzeum lép-
csőjén. ,, t 

Amikor mi márciust ünnepeljük, 

nem különíthetjük el egymástól az 
eseményeket és jelenségeket. Ha ezt 
tennők, akkor nemcsak a 48-as ma-
gyar főnemesség lekicsinylő bírála-
tának adnánk igazat, amely „eser-
nyős revolúciósnak nevezte a már-
ciusi tüntetéseket, hanem elégtételt 
szolgáltatnánk a kiegyezés és az 
ellenforradalom korszakának, amely 
gondosan vigyázott arra. hogy már-
cius a gyerekek és politikailag tá-
jékozatlanok tavaszi mulatsága le-
gyen. A mi márciusunk a a nép-
képviselet. a jogegyenlőség, a fele-
lős kormányzat, az egyenlő közte-
herviselés megalkotásának ünnepe, 
„Egész alkotmányunkat kívánjuk 
ezúttal tisztába hozaini" — köve-
telte a márciusi népgyűlés és való-
ban, a márciusi törvényhozás elv-
ben megteremtette az uj alkotmányt. 

Ae uj alt otmány várományosai 
között, a magyar köznemesség mel 
lett ott állott a Verbőczi-töi vények 
alilt roskadozó magyar parasztság, 
a céhrendszcr, a hitelviszonyok, a 
a letelepedés akadályai miatt fejlő-
désben gátolt ipar bérmunkásai. 
Hangjukban még nem szólalt meg 
az osztályöntudat. A British Muzeum 
könyvtárában búvárkodik a tudós, 
aki társadalmunk fejlődésének tör-
vényeit felfedte és a világ proletár-
jainak vigasztalására néhány hónap-
pal kotábban nyilvánosságra hozta. 
Hozzánk még nem jutott el a jóhír, 
a jobbágy és a munkás még csak 
ösztöneire hallgat, amikor a közös 
ellenséggel szemben való közös 
küzdelemre talpraáll. A márciusi 
forradalom és a márciusi törvény-
hozás mgy tragédiája, hogy a kö-
zös küzdelem erejét irtózatosan 
gyöngítette a jobbágy és munkás 
csalódása az uj alkotmányban, mert 
a közvetlen örökös, a köznemes-
ség megrémült a fegyvertárs igényei-
től és keményen kezébe fogta a 
gyeplőt. Táncsis Mihály lapját be-
tiiiják, mert „holmi legelőkről" vi-
tatkozik, amikor megindul az ára-
dat a magyar forradalom eredmé-

nyei ellen. A jobbágyság millió gaz • 
dasági problémáinak vizsgálata, a 
lehető megoldások keresztülvitele 
helyett politikai jelszavakkal ködö-
sítették el a közéletet és ezzel a kö-
zös ellenállás erejét is csorbították. 

A kiegyezés törvényhozása meg-
adta a magyar köznemességnek és 
hozzátapadó társainak a bukott for-
radalomban elvesztett eredményeket. 
A formailag szabad állampolgárrá 
vált jobbágy és a gazdasági fejlő-
dés törvényszerűségével együtt fej-
lődő ipari munkásosztály száz év-
vel később jut abba a helyzetbe, 
hogy a 48-as forradalom elvi ered-
ményeit a gyakorlatban is megva-
lósítsa. Száz év alatt a népképvise-
let torz formája megtagadta a nép 
beleszólási jogát a törvények alko-
tásába és azok ellenőrzésébe. Most, 
a magyar demokrácia teljes és szé-
leskörű választójoga megnyitotta a 
dolgozó nép előtt sorsa intézésének 
utjat. Jogegyenlőséget teremtett az 
uj magyar alkotmány és ezt a fo-
galmat gazdasági tartalommal is 
inegtölti, mert társadalmi és poli-
tikai értelmezésben a jogegyenlő-
ség nem szünteti meg a szolgai 
függőséget. A magyar történelemben 
első izben vált valósággá a kor-
mányzati felelősség, első izben von-
ták számadás alá azokat a minisz-
terekel, akik a nemzet akarata és 
beleegyezése nélkül belevitték or-
szágunkat a katasztrófába. A mun-
kás és parasztifjuság — egyelőre 
gyakorlati tapasztalataival — bevo-
nult a végrehajtásba, a közigazga-
tásba s ezzel valósággá vált a hiva-
talviselés joga. amelyet kiszélesítünk 
ayzal, hogy a nép fiait a főiskolá-
kon, egyetemeken keresztül is elő-
készítjük kötelességeikre, gazdasági 
szervezetünk megerősödésével egyen-
lő iramban készülnek a pénzügyi 
rendszabályok, adótörvények, ame-
lyek a közteherviselést korszerűen 
rendezik. 

Az uj márciust ezekkel az intéz-
kedésekkel ünnepeljük. És amint a 
volt márciust nem tekintjük lezárt, 
egyszerű eseménynek, hanem a mai 
március elődjének, ugy ezt a mai 
márciust a volt március akaraía tel-
jesítőjének, egyúttal uj. teljesebb 
történelmi korszakok magvetőjének 
és előkészítőjének valljuk. 

Magyarország egyetlen történelmi 
pártja "a Szociáldemokrata Párt, 1848 
márciusának ilyen értelmezését hir-
dette a legsötétebb elnyomatás nap-
jaiban is. Illúzióktól, történelmi ba-
bonáktól, az osztályérdekek hatha-
tósabb érvényesülésért szolgáló ha-
mis magyatázaloktól igy akartuk 
megtisztítani a gondolkozást. Most, 
a magyar demokrácia épitő munká-
jának idején büszke elégtétellel kons-
tatáljuk, hogy jó munkát végeztünk. 
De ez a munka sem fejeződött be. 

A márciusi eszmék gyakorlati meg-
valósításához, új eszmék kiformálá-
sához és az érettük való harc meg-
indításához új és még nagyobb tö-
megekre, tisztánlátó, öntudatos sere-
gekre van szükség. Ezek megszer-
zésére indul el a tagtoborzó a mai 
Március forradalmi levegőjében I 

Átalakították a kormányt 
Csütörtök délelőtt 10 órakor ösz-

szeültek a pártok vezetői, hogy 
még a minisztertanács előtt meg-
oldják a megüresedett és a kicse-
rélendő miniszteri tárcák kérdését. 
A pártközi értekezlet röviden vég-

zett: A közoktatásügyi tárcát Ortu-
tay Gyula, a tájékoztatásügyet Mi-
hályífy Ernő, az építésügyi tárcát 
Verrss Péter, a pénzügyet pedig 
Nyárády Miklós kapta meg. Honvé-
delmi miniszter Dinnyés Lajos lett. 

B a í c s y - Z s i l l n s t k y E n d r é n é kilép a K i s g a z d a p á r t b ó l 

Csütörtökön a késő délutáni órák-
ban a parlament büfféjében meg-
beszélésre ült össze a Kisgazda-
pártból szerdán kizárt öt képvi-
selő, és a legnagyobb meglepetésre 
ecyszercsak özv. Bajcsi Zsilinszky 
Endréné is közéjük ült, aki hír 
szerint bejelenti kilépését a Kisgaz-

dapártnak. A kilépett képviselőkkel 
a Szabadságpárt igyekszik felvenni 
a kapcsolatokat. 

Szombaton egyébként többszöri 
ígérgetés után valóban megindul 
a Szabadság Párt napilapja, a „Hol-
nap" cinaen. 



Nárc. 16-án a Szociáldemokrata Pari n a g y g y ű l é s e 
fél 11-kor a színházteremben. Előadók: Laborcz István és Menyhárt István. 

Üzen az ibolya 
Irta: Sima László 

Köd ül a völgyön ... hegyoldalon 
Dér virágja fest szürke szint. 
Gond huz mély árkot sok-sok arcon, 
Jelezve fájó, égető kint. 
A tél átka ül telkeinken, 
Húsúnkba vág, szivja vérünk, 
Öli reménycink, hitünk, 
Nem vigasztal meg már semmisem 

Pedig jön a Tavasz: 
Sugara szent vigasz; 
Zöld fűbe, bokor árnyába, 
Bimbóz az ibolya ... 

Volt már Tavasz, völgyben, ormokon 
A pacsirta szebben zengett, 
Gond messze szállt, derűs boldogan 
Hittek bátran az emberek. 
... £ szép Tavaszt, bár letiporta 

Giláá erő véres durvóu 
Mégis kinyilt Remény sirján 
A 9zent Jövő élő virágja. 

Mert örök az Élet, 
Tavasz vált föl Telet. 
Zölé fűbe, bokor aljába, 
Kinyit az ibolya. 

Szabadsághősök bitón vesztek, 
Titkon könnyezett a magyar; 
Bilincs szorított sok száz kezet, 
Mégis szárnyalt, zengett a dal: 
„A szenvedés csupán áldozat 
Krisztusi kin a a keresztfán, 
Amely győz a Pokol lángján, 
Valóra váltva szent álmokat !u 

Az élet küzdelem, 
Bukás, vagy győzelem .,. 
... Zöld fűbe, bokor aljába, 
Virul az ibolya. 

Bérvirágos, borongó ködöt 
Feloldja márciusi Nap. 
Virággal ékesit temetőt 
A büszkén virradó Holnap. 
Halott vágyak az Égig törnek, 
Hitvány semmi a koporsó; 
jön a Tavasz, a sugárzó 
ti szül halálból új életet. 

Dobbanjon minden sziv, 
A Tél halállal viv: 
Zöld fűbe, bokor aljába, 
Pompáz az ibolya. 

Mert él az Élet! Nem fojtja meg 
Halál keze soha, soha! 
A szemek mindig erősebbekt 
Ha jön a sötét éjszaka. 
Kemény, zúzmarás napok alatt 
Lehull a mennykő, télidején 
Hycmában kéj a friss remény 
Oda a Tél, a zsarnok, a vad. 

Ne féljen szivetek! 
Március int nektek, 
Gond felhője szálljon tova, 
Üzen az ibolya! 

Szeged, Csillagbörtön 1920, Ili. 20. 

Horthy Miklóst 
őrizetbe vették 
az amerikaiak 

A „Newsweek" cimü amerikai 
lap Budapestre érkezett február 1 T-i 
száma közli, hogy Jugoszlávia há-
borús bűnösként kikérte a német-
országi amerikai zóna hatóságaitól 
Horthy Miklóst. A lap hozzáfűzi, 
ho^y az amerikai hatóságok méc 
nem döntöttek Horthy kiadatásáról 
de a volt magyar kormányzót, min-
den ellenkező reakciós híreszteléssel 
szemben. Bajorországban katonai 
őrizet alatt tartják és jelenleg folyik 
«gyében a katonai hatóságok vizs-
galata, amelynek eredményétől teszik 
függővé Horthy további S . 

Képek a szentesi ioHorzóról 

Hirdessen lapunkban t 

Sok színes kis plakátot mos hetek 
óta az eső s cibál a tavaszi szél a 
szentesi utcakon, de azok dacolva 
az idő viszontagságaival megőrizték 
frisseségüket, ma is elevenen hat-
nak s megállásra bírják a járókelőket. 

„Ha békét akarsz, állj közénk! 
Szociáldemokrata Párt" — olvassuk 
az egyiken. 

„Munkás, paraszt, értelmiség, hív a 
Szociáldemokrata Párt" — látjukegy 
másik pbkáton. 

„Többtermelést, egészségesebb köz-
igazgatást, rendet, igazságos jövede-
lemelosztást, szabad életet akarunk" 
— így a harmadik. 

S a járókelők meg megállnnk, át-
futják a sorokat, majd elgondolkodva 
továbbsietnek. Ki, mit gondol, nem 
tudjuk, de mindennél ékesebben be-
szélnek a tények. Ezek a tények pe-
dig azt bizonyítjuk, hogy Magyaror-
szág legtisztább, legrégibb és egyetlen 
történelmi pártjának hí ó szavát meg-
értette a még beszervezetten dolgozó 
tömegek jelentős része: felsorakoznak 
a Szociáldemokrata Párt zászlaja alá, 
a demokrácia védőimére s ve/ünk 
együtt kívánnak küzdeni az új, jobb, 
igazságosabb társadalmi rend a szo-
cializmus megvalósításáért. 

A szentesi pártszervezet székhá-
zában vagyunk. A titkárság, a szer-
vezők, a "helyi párífunkcionáriusok 
fáradhatatlan munkával és lelkese-
déssel irányítják a tagtoborzót. Az 
egyik teremben a szociáldemokrata 
utcabizalmiak készülődnek a házi 
agitáció megindítására, a másik he-
lyiségben a márciusi tagtoborzó leg-
kiemelkedőbb napján, a március 16-
án tartandó népgyűlések előkészíté-
séről tárgyalnak elvtársaink. Közben 
telefonon jelentkezik Budapest: uta-
sítások érkeznek a pártközpontból, 
majd rövid megbeszélés után a párt-
központból, majd rövid megbeszélés 
után a pártközpont ígéretet tesz arra, 
hogy a március 16 ára vármegyénk 
számos városába és községébe meg-
hirdetett népgyűléseken közpDnti elő-
adók fognak felszólalni, hogy ismer-
tessék a Szociáldemokrata Pártnak, 
a dolgozó kisemberek érdekeiért leg-
következetesebben harcoló pártnak 
célkitűzéseit és feladatait. 

A Budapesttel folytatott telefonbe-
szélgetés után gyorsan megtörténik 
a központi előadók beosztása a nép-
gyűlésekre s máris fut az értesítés a 
Szentesi Laphoz: meghirdetni a gyű-
léseket s közölni az előadók neveit. 

Olyan a szentesi pártszervezet, 
mint egy zökkenésmentesen, az óra-
mű pontosságával dolgozó hatalmas 
gépezet, ahol mindenki tudja, s leg-
jobb képessége szerint teljesíti kö-
telességét. De azt is mondhatnók, 
hogy olyan, mint egy főhadiszállás, 

ahol a döntőrohamra vonatkozó ha-
diterveket készítik. 

S ez valójában így van: a régi és 
az új elvtársak, az edzett idős szo-
cialisták s a friss lendületű ifjak az 
eszme diadalába vetett fanatikus hit-
tel indulnak végső rohamra a sö-
tétség, a tunyaság, a muí összes 
maradvanyai ellen, hogy öntudatra 
ébresszék a még tétlenkedő dolgozó 
társaikat s velüK együtt indítsák meg 
a harcot a szociáldemokrácia meg-
valósításáért, a szabadság, egyenlő-

Keresd a tizesf: 
Ötödik tízesünk megtalálója 
5 0 forint jutalomban részesül 

ség, testvériség, s minden dolgozó 
s/ámára emberibb élet megteremté-
séért. 

Közben megindul az utcabizalmiak 
házi agitációja. Nincs kényszer, de 
még csak rábeszélés sem: elvtársaink 
egyszerűen megjelennek a szentesi 
dolgozók hajlékaiban, rámutatnak a 
párt eddigi munkájára, eredményeire 
s egyúttal megvilágítják az esetleges 
sikertelenségek okait is. Megértő fo-
gadtatást találnak mindenütt s öröm-
mel állapítjuk meg, hogy a szentesi 
pártszervezet napról-napra növe-
kedőben van. Qy. A. 

Negyedik tízesünk szerencsés meg-
találója Fényes György, Kasza-ulca 
12 szám alatti lakos, aki tegnap át-
vette kiadóhiva alunkban a 20 forint 
jutalmat. 

Az ötödik tizest, amelynek száma: 
A 166 — 076489, tegnap költöttük 
el. Megtalálója, amennyiben szerdán 
délig behozza lapunk kiadóhivatalába 
50 forintot kap. 

Ujabb összeesküvőket 
íaríözíattak le 

Az összeesküvés felszámolása so-
rán ujabb összeesküvőkei tartóztattak 
le. Köztük vau Varga László mű-
egyetemi tanár, dr. Kupak László 
külügyminisztáriumi előadó, Deme-
ter Béla a párizsi magyar delegá.ió 
nemzetiségi szakértője, Nagv B:la 
állami főmérnök, Nyirő Sándor, a 
Pénzintézeti központ revizora, Koós 
László, Bendel Attila iparügyi elő-
adó, dr. Lengyel József miniszteri 

osztálytanácsos, valamint dr. Bokros 
Elek és dr. Bslogh Vilmos minisz-
tériumi tanácsosok. 

Az összeesküvők csütörtöki fő-
tárgyalásán Kiss Károly a Paraszt-
szövetség legfőbb vezetője állott a 
bíróság r.lőtt. Beismerte, hogy bű-
nösnek érzi m<igát, mert a jelenlegi 
rendszer ellen irányuló szervezke-
désben vett részt. 

Ipar&s hirek 
Az ipartestület elnöksége felkéri 

az elöljáróság tagjait, az össziparos-
ságot, hogy a város által rendezen-
dő Nemzeti ünnepen testületiieg ve-
szünk részt. Gyülekezés szombaton, 
március 15-én d e. fél 11 órakor 
az Ipartestületnél. 

Az Iparos Dalárda elnöksége fel-
kéri a hangverseny rendező bizott-
ságot, hogy szombaton est,: 7 óra-
kor az Ipartestületnél feitétlen jelen-
jenek meg, jepyek elszámolása, a 
másnapi munkabeosztás és a ven 
dégek elhelyezése stb. megtárgya-
lása ügyiben. Felkérjük az iparos 
ságot, hogy vasárnap d. e. l i óra-
kor a dalárdával együtt az Ipartes-
tülettől zászló alatt megyünk ki a 
vasútállomásra, a hódmezővásárhelyi 

Fenyő-, nyár- és tölgy-

fűrészáru kapható 
Zsoldod-telepei) 

Iparos Dai^dának .fogadtatására, 
Úgyszintén felkérjük azokat a ven-
dégl.V.ó iparos társainkat, akik ebédre 
a vásárhelyi dalosok közül vendéget 
fogadtak, hogy okvetlen jöjjenek el 
vendégükért már az állomásra, hogy 
ott várja mindenki a rézzére kiosz-
tott vendégét. — Közöljük Szentes 
város közönségével, hogv jegyek 
jegyek korlátolt mennyiségben, va-
sárnap egész nap kaphatók az Ipar-
testületnél. A dal-est pontosan 8 
órakor kezdődik, utána hajnali 4 
óráig tánc lesz. 

Fegyi/erjfesetőHet fosott 
n rendőrség 

Sárközi János Szentes alsóréti 
konyhakertészt és Mészáros János 
volt szentesi alhadnagyot fegyver-
rejtegetéséért letartóztatták és átadták 
a szegedi ügyészségnek. 

A f gyverrejtegetésről a rendőrség 
bizalmas feljelentés alapján szerzett 
értesülést. Amikor Sárközi János 
megtudta, hogv a rendőrség értesült 
a fegyverrejtegetésről és házkutatást 
tartott nála, azt állította, hogy a Ti-
szába dobta a fegyvert. A kihallga-
tás során azonb3n bevallotta és 
ugyanakkor még nagyobbmennyisé-
gü kincstári ruhaneműt is találtak 
nála, amelyeta bevonuló központnak 
adtak át. 
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7 ^ius 16. 

;7PnkÍ:f l tá!«gonál. 9: Katolikus 
t e T e f T n J ^ l á r i u s istentisz-

A10MQ^ólikus istentisztelet. 
1 . ^ Munká(uitúrszövetség már-
CIÜM ünnepe 1 2 . 1 5 : Anyák 5 
ptrce 1̂  20.keh: Százhatvankilen- t 
Á k 3 ? < a t a l A viharmadár dala. 
13.40: ]azz.^ s z e r s z ó ! ó k . 14.IO: I 
Művészek rauiálnak. 15: Az e l -
beszélés m$r mesterei. lf>.20: 
Hegedűszólói 15.45: Gáspár Ervin 
vasárnapi kifcája. Részletek a 
„Szivárváif mövészmatinéiából. i 
17.10: MagytParnasszus. 18: Gigli 
énkel. 18.10:Visárnapi beszélgetés. 
18.30: Búzafê z. Színmű. 20.20: 
A „Sonny Br-tól a „Riói éjtsza-
ká"-ig. 211 Rádióankét. 22.25: 
Mit hallunk »nap? 22.35. Cigánv-
rene. 23: Hatonezek. 

tecius 17. 
7.30: Regtfjbene. 8: H ^tartási 

tanácsadó. í$ Heti zenés kalen-
dárium. 9: (anyzene. 12 15: Bedö 
Mária hegedJ3: Mi uiság 1847 
márciusábaiíplfc A Há?i-együt!es 
játsrik. U Z f ú j Zala. 14.35: A 
zene szerepei® odern ember éleié-
ben. 16: Tali Mihály harmoni-
kázik. 16,3tVillámhiradó. 16 45: : 
Londoni levtí 17.10: Párthirndó. ! 
17.20: VöröskoBzt közlemények. 18: 
Görög muzsih agykor és ma. 18 45: j 
Úigazdák negrcóráia. 19: A Melódia j 
együttes játszik 19.45: A százesz- • 
tendős európaizabadsághaic. 20.20: 
Magvar muzrJa. 21 20: Hangos 
hiradó. 21.40 Orosz nyelvoktatás. 
22.30: A toene mesterei. 23: 
Hanql emezek. 

A március 15-i 
ünnepség m ű s o r a 

l Ünnepi iwíány. Játsza: Szén-
tes víros zenebra, vezényel: Briher 
István. 

2. Nemzetid*- Szavalja: Pálffy 
György. 

3 Kuruc dalos. Előadja a Kamara-
kőrus. 4. Ünnepi fctféd. Elmondja: 

J a Í 3 0 J ^ > . Előadja: Görög 
Mara és Bes^Y Pá. 

fi Mfldalot Énekli: H. Dén Ma-
rika, Wsérf a W ^ ^n.kar Bartha 
Miklós vezeti-

SZC N E T 
7 Petőfi- versek. Előadja: 

^ • { S "ÜF'EMHER 
költeményéből, 

tragédiája" J ^ m á s 
Rendezi: n c G á b o r P j s t a 

10. Refi^'^reműködésével. és zenekarát á n c r a ^ é r v é n y e s 

A reggelig* í t j a a 8 z t n h á z i 
jegyeket m a gp» 
pénztár. ^ . • . <-, 

Ma március 15. Rom. kat. Nemz. ü. 
protestáns Nemz. ü. 

Vízállásjelentés: Tis/a 14-én 611, Kurca 
360. 

Hőmérséklet t + 2 fok 
Időjár.ísjelentés « Mérsékeli szél, felhős 

idő. A hőmérséklet nem változik, 
Ügyeletes gyoRyszertárak i Március 15— 

21-ií? Cselkóné és Havas. 
Színház : Ma d. u : Csavargólány, 

vasárnap: János vitéz, hétfőn: Sza-
botál a gólya. 

Szabadság Mozgó: Ököljog. (Ame-
rikai film.) 

— Lapunk legközelebbi szá-
ma a március 15-i nemzeti ün-
nep miatt kedden reggel a ren-
des időben jelenik meg. 

— Fodrászmesterek. Március 
15* én a fodrász üzletek reggel fél 
8 órá;ól délelőtt 10 óráig tarhatók 
nyitva. Vezetőség. 

— Ünnepi istentisztelet. Már-
cius 15-én a református nagytem-
plomban dílelőtt 10 órakor ünnepi 
istentisztelet lesz, amelyre a gyüle-
kezet tagjait ezúton is szereteitel 
hívja meg az egyház vezetősége. 

— Evangélikus istentisztelet 
március 15-én. z evangélikus 
templomban március 15 i nemzeti 
íinnppen üéle'őtt 9 órakor lesz ün-
nepi istentisztelet, melyre a híveket 
és a* hatóságokat ezúion is meghívja 
a lelkés?i hivatal. 

— Meghívó. A Szentesi Iparos 
; Nőegylet f. hó 23 án déluán 3 

órakor határozatképtelenség esetén 
5 órakor tartja évi rendes közgyű-
lését, melyrt minden tagot szere-
tettel meghívunk. Elnökség. 

: — A tavaszi rendes vármegyei 
! közgyűlés április 11-én lesz. A kis-

gyűlés és a közigazgatási bizottság 
április 9-én ül össze. 

— A márciusi ünnepségek leg-
kiemelkedőbb pontja a Szentes 
város és a Magyar-Szovjet Művelő-

| dési Társaság rendezésében Hámory 
i Aladár színigazgató és epész társu-
j latának közreműködésével rendezen-
! dő hangverseny lesz. A hangver-
j senyen a szintársulal legkiválóbb 
: művészei Déri Marika, Bujdósó 
j Rózsa, Keleti Aranka, Görög Mara, 
• Besztercei Pá! és Karácsonyi Miklós 

lépnek fel legjobb magánszámaikkal, 
í A díszelőadás második részében 
1 Madách Imre örökszép drámai köl-
j teményéből az Ember Tragédiájából 
; a forradalmi jelenet keiül előadásra. 

Az előadás főszerepeit Bujdósó 
í Rózsa a színtársulat kiváló drámai 
; hősnője és Sáfrány Nándor mint 
j vendég fogják játszani. Rajtuk ki-
! vül a színtársulat minden tagja fel-
; lép. A díszelőadás este fél 8-kor 
: kezdődik. Az előadásra megváltott 
| jegyek az előadás után a szinház-
| teremben rendezendő reggelig tartó 
l táncra is érvényesek. 

Az előadás után csak a táncra is 
| lehet a helyszínen jegyet váltani, 
j amelynek ára 3 forint. 

Lászlónál = 
március 15-éri 7 órai kezdettel 

===== bankettot 
rendezek, hangulatos tambura ze-
nekar szórakoztatja kedves ven-
dégeimet. Szeri-tettel várom ked-
ves vendégeimet 

László János vendéglős 

Hazaérkező 
igazolvánnyal 

A hadifoglyok hazautazásával kap-
csolatos vi.o;zaélések kiküszöbölé-
sére a nópjóléti miniszter rendeletet 
bocsájioit ki, amely rendelet a ha-
difogoly igazolványok kiállításának 
szabályozásáról intézkedik. Ezentúl 
minden hazatérő hadifogoly csakis 
a debreceni hadifogoly átadó, át-
vevő csoport vezetője által kiállított 
igazolvánnyal lesz ellátva. Tehát 
minden Magyarországra hazaérkezett 

hadifoglyok 
való ellátása 

hadifogolynak érintenie kell Debre-
cent, ahol rendes igazolvánnyal lát-
ják el. 

A rendelkezés külön felhívja a ha-
difoglyok figyelmét, hogy akik még 
esetleg hazatértek, de r.em jelent-
keztek Debrecenben, föltétlenül és 
azonnal utazzanak el, mert kapott 
igazolványaik alapján csak igy jut-
hatnak a hadifoglyokat illető segé-
lyekhez. 

R Szociáldemokrata Párt 
népgyűlései március 16-án 

Kiskirályság: Kocsis Kázmér, 
Magyaríés: Perlusz József, 
Csongrád: Kiss Sándor, 
Csanytelek: Bayer Pál, 
Tömörkény: Dr. Kárász László, 
Szeged: Dr. Faragó György, 
Kistelek: Jaklics József, 
Pusztaszer: Dr. Duducz Károly, 
Dorozsma: Nádor György, 
Sándorfalva: Vágó Bernátné, 
Sövényháza: l/lészáros József, 
Tápé: Hámori Ottó, 
Algyö: Király Győző. 

Az alábbiakban közöljük a március 
16 i agitációs pártnapra az előadók 
beosztását: 

Hódmezővásárhely: Szenei Sándor, 
Mártély: Kulcsár Gyula, 
Szentes: Laborcz István, Menyhárt 

István, 
Szegvár: Dr. Kardos Sándor, 
Mindszent: Vcreczkei Lajos, 
Derekegyháza: Lukács Gyula, 
NagymJgocs: Süli István, 
Árpádhalom: Nyáry Sándor, 
Fabiánsebestyén: Kovács László, 

' ¡ « B A R Á T S Á G - M O Z G Ó ] 
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Torzán a rettenetes 
Az évad legszenzációsabb dzsungelfilmje. Küzdelem az oroszlánnal. 
Versenyúszás a halállal. Kaland az óceánjárón. Golyószóróval a 
vadak között. Vademberek karmaiban. Leopárdveremben. Hiradó 

Hirdetmény 
A városi tanács határozatából köz-

híré teszem, ho»y a képviselő tes-
tület 19/kgy. 1947. számú határo-
zatával megszervezett IV. számú tő-
kei közigazgatási kirendeltség mű-
ködését 1947. évi március hó 17. 
napján Kistőke 219 szám alatt a 
Nóvák féle tanyán megkezdi. 

Ehhez a kirendeltséghez tartoznak : 
Jaksor, Belsőecsér 1 —14 ig, Külsö-
tehenes, Nagytőke és Kistőke a 44. 
számú tanyától végig. 

A kirendeltség vezetője Oláh Sán-
dor városi tisztviselő, aki mellé 
Aranyi Gábor van beosztva. A ki-
rendeltscg feladata, tanácsadás min-
den hozzáforduló ügyfélnek, panasz-
jegyzőkönyvek felvétele, minden a 
központi igazgatás hatáskörébe tar-
tozó kérelen, előrerjesztés, fellebbe-
zés átvétele, ezeknek eljuttatása a 
polgármesteri hivatalhoz, adóbesze-
dés, fogyasztási adó kezelés, közel-
látási jegykezelés, beszolgáltatás* 
ügyekben felvilágosítás és tanács-
adás, járlatlcvél kezelés, közmunka-
válíság kezelése és beszedése. A 
kirendeltség vezetője ellátja a köz-
gyámi teendőket és végzi a hagya-
téki leltározást. A kirendeltség meg-
szervezésével kapcsolatban értesítem 
az érdekelt közönséget, hogy a köz-
ellátási jegyek csak a kirendeltség-
nél vehetők át, mert a nyilvántartá-
sokat odakint kezelik. A kirendeltség 
kiszolgáltatja az őrlési tanúsítványo-
kat is. Az adó mind a kirendelt-
ségnél, mind a városházánál fizet-

hető. Az őstermelésí igazolványok is 
kiválthatók és megújíthatók a kiren-
deltségnél. 

A fentiekből kivehetően az érde-
kelt tanyai lakosságnak nem szük-
séges csak a legkivételesebb eset-
ben bejönni a városházára, mert 
legtöbb ügyét a helyszínen elintézi 
a kirendeltség. A kirendeltségek 
szervezéséről szóló szabályrendelet 
értelmében később meghirdetendő 
napokon magasabb rendű városi 
tisztviselő kiszállása is fog történni 
amikor is a közhírré teendő az eb-
ben a hirdetményben közzétett 
egyéb ügyekben is a helyszínen 
történik intézkedés. 

Felkérem az érdekelt lakosságot, 
hogy minden ügyes bajos dolgában 
bizalommal járuljon a kirendeltség-
hez beosztott tisztviselőkhöz akik 
legjobb tudásuk és kötesességük 
szerint mindent elhté/nek, illetve 
mindenkinek megadják a szükséges 
felvilágosítást. Polgármester. 

Hirdetmény 
Értesítem a város közönségét, hogy 

a szabadságharc és a márciusi for-
radalom 99-ik évfordulóját méltó 
keretek között kívánja megünnepelni 
Szentes megyei város. 

Az ünnepség 1947. évi március 
hó 15-én d. e. 11 órakor rossz idő 
esetén a színházteremben lesz meg-
tartva. 

Az ünnepség előkészítésére kikül-
dött bizottság határozata szerint ai 
összegyülekezett ünneplő közönség, 
valamint a politikai pártok csoportjai 
az Ady Endrv- utcán, Bartha jános-
utcán, Rákóczi Ferenc- és Kossuth-
utcákon át zenekari kísérettel felvo-
nulnak a Kossuth-térre, ahol az 
alábbi műsorral az ünnepély kezde-
tét veszi. 

1. Himnusz. Előadja a Vasutas 
Zenekar és a Szentesi Iparos Dalárda 
énekkara. 

2. Szavalat. Előadja a Demokra-
tikus Nőszervezet megbízottja. 

3. Ünnepi beszéd. Tartja Erdei 
Mihály nemzetgyűlési képviselő Szen-
tes m. város Nemzeti Bizottságának 
elnöke. 

4. Szózat. Szavalja dr. Katona 
Kandász Ferenc. 

5. Szavalat. Előadja a Független 
Ifjúsági Szövetség megbízottja. 

6. Szavalat. Előadja a Szociálde-
mokrata Ifjúsági Mozgalom megbí-
zottja. 

7. Szózat és Internacionálé. Elő-
adja a Vasutas Zenekar és a Szentesi 
Iparos Dalárda énekkara. 

Felhívom a háztulajdonosokat, hogy 
hazaikat az ünnepség napján lobo-
gózzák fel. Felkérem ezúton is az 
összes politikai pártokat, szakszer-
vezeteket, az összes iskolák igazga-
tóságát, különféle társadalmi egye-
süteíeket és szervezeteket, hogy cso-
portosan, zászlók alatt vonuljanak 
fel az ünnepség színhelyére. 
324 Polgármester 

Hirdetmény 

A városi kertészetben termelt gyü-
mölcsfacseineték ára 3 50 forint, az 
erdei fáké 2—2 50 forint, a cserjéké 
1—1 50 forint. A csemegék árát a 
városi házipénztárba kell befizetni és 
az ott nyert nyugta alapján szolgál-
tatja ki a kertészet a megvásárolt 
csemetéket. 
314 Polgármester 

Párthfrek 
A Szociáldemokrata Párt 23-án, 

vasárnap délelőtt 11 órakor a nagy-
királyság-eperjesi határrészen lévő 
népháznál alakuló gyűlést tart, Sze-
retettel hívunk és várunk minden 
dolgozót. 

Felhívjuk pártunk összes tagjait 
(kereskedő, iparos, mezőgazdasági 
munkás stb.) hogy gyülekezés a 
15-i ünnepségre pártszékházunkból 
(Petőfi-u. 14) fél 10 órakor lesz. 
Mindenki ott legyen. 
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— Nyári legelőre szarvasmarhát, 
lovat, csikókat és birkákat vállal a 
Földmlves Szövetkezet. Értekezni 
Apponyi-tér 14. szám. 327 

— Értesítem a nagyérdemű kö-
zönséget, hogy a bicikli őrzést hét-
főtől kezdve újból megkezdtem. Szi-
ves párfogást kér Jámbor Jenő ha-
dirokkant. 

— A Köz és Magánalkalma-
zottak Temetkezési Egylete már-
cius 16-án fél 3 órakor közgyűlést 
tart az Ipartestületben. 

— Villanyszerelések, rídióépi-
tés, Javítás. Szuperbehangolás, rá-
diócső vizsgálat. Rádiókészülékek, 
alkatrészek, rádiócsövek, csere vétel, 
eladás. Hangerősítő kölcsönzések, 
Vass Sándor rádió és villanyszerelő-
mesternél az Orosz rádiógyár voli I 
üzemvezetője, Kossuth-u. 32. 329 J 

A felsőpárti ref. általános iskola > 
növendékei március 15-én szombat j 
délután 3 órai kezdettel a Ref. ; 
otthonban műsoros hazafias előadást < 
rendeznek. Belépődíj nincs. Utána \ 
a Deák Ferenc-utca 51 szám alatti j 
iskola termeiben tea lesz, 1 Ft.-os j 
tea-jegyekkel. Mindkét alkalomra a • 
szülőket és érdeklődőket ezúton is j 
szeretettel hívjuk és várjuk. 

— Méhészek figyelmébe. A 
Csöng»ád vármegyei Sőtér méhész | 
egyesület 1947. március 16-án d. e. • 
9 órakor, li3táro;:rtképtelenség ese- I 
tén a megjelentek számára való te- j 
klntet nélkül 10 órakor év; rendes ' 
közgyűlést, majd délután 2 órakor : 

vármegyei érdekképviselet szerve- i 
zési értekezletet tart. Etnök. 330 ! 

— Felhívás. Az érdekelt földöz- 5 
juttatottak f. hó 17-én jelenjenek j 
meg Péter Ernő és Endre Antal ; 

lapistói ingatlanán birtokba helye- i 
zésük végett. Földhivatal. 331 

Csapadékdús késői tavaszodás záloga a 

jövedelmező k e n d e r t e r m e s z t é s n e k 
Április elején vetjük, augusztus a betakarításnak ideje, 
munkafolyíonosságot biztosít. Vetőmagot és különféle 
készárukat adunk. Szerződéses kendertermő terület 
beszolgálíatási kedvezményben részesül. 

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

Sándor, József névnapokra 

cigaretta csokrok, kosarak 
és egycb alkalmakra cse-
repes virágok — meny-
asszonyi csokor, olasz 
szekfű. élő és mükoszoruk 
ízléses kivitelben, termelői 

áron kaphatók a 

Cy k l á m e n 
virágszalonban. Telefon: 97. 

Hirdetmény 
Értettem a tanyai lakosságot, : 

hogy a Beszolgütatási lap felmuta-
tása mellett a közigazgatási kiren- I 
deltségek az őstermelői igazolványt 
kiállítják, illetve megújítják. 
326. Polgármester. ' 

Felhívás 
A termelési bizottság felhívja azon 

földtulajdonosokat, akik az 1947. 
évre tavaszi szántási munkálatokra 
szántási hitelt akarnak biztosítani 
igényié üket haladéktalanul jelent-
sék be, a termelési bizottság hiva-
talos helyiségében Városháza 24 es 
szobában. 
336. Polgármester. 

S P O R T 
A vasárnapi bajnoki forduló 

Vasárnap délután 3 órai kezdettel 
második tavaszi fordulóban SzMTE 
a KiTE csapatát látja vendégül, 
hogy a bajnoki pontokat itthon tart-
sa, ez remélhetőleg sikerülni fog. 
A KiTE az elmúlt vasárnap ottho-
nában szoros küzdelemben győzte 
le 3:2 arányaan a sereghajtó Sza-
badszállást. Szabóék minden bi-
zonnyal azon dolgozzanak, hogy 
4-5 gólos győzelmet arassanak. 

A rangadó győztese a MÁV csa-
pata a tavaszi egyik legnehezebb 
mérkőzése elé néz a KRVSE ellen, 
annak pályáján. A vasutasok egyik 
pilierének, Busainak játéka sem 
biztos, igy kétszeresen nehéz lesz 
a küzdelem. Ha a MÁV a mult va-
sárnapi szivet játékba viszi és a 
szerencse sem szegül ellene, ugy 
meglepetést szerezhet szurkolóinak. 

Á többi mérkőzésen a Cs. Barát-
ság biztosan veri helyi e lenfelót a 
Tiszát, KTK otthonában is a pálya-
választó Szabadszállást, Jánoshalma 
Mindszentet, nyitmak latszik a 
KáTE-MÁV és a Hala:i MÁV-Majsa 
mérkőzés, bár itt a Halasi MÁV 
győzelme valószínűbe*. 

Birkózás 
Vasárnap este 6 órakor nagysza-

bású birkozóver.seny lesz. A Kaszinó 
nagytermében csapnak össze az 
S^MÁV országos hirű ifjúsági és 
szenior birkózói a Kiskunfélegyházi 
MÁV jóktpességű birkO/iócsapütával. 
Szentesi MÁV a köveikező össze-
állításban f ¡g a szőnyegre lépni. 
Ifjúság: Pager II, S^abó, Erdei, 
Kocsis, Győző. Szeniorok: Páger I, 
Bélteki, 6-arvadi II, Dömáödi, Sza-
lai, Déiár, Vince, RÍKÓCZÍ. 

Reméljük, hogy fiaink, ha nehe-
zen is de kifogják harcolni a győ-
zelmet. 

A mérkőzéseket dr. Papp László 
vezeti. 

Hirdetmény. 
Az egész ország területén elter-

jedt és lótenyésztésünket fenyegető 
tenyészbénasag elleni küzdelem ér-
dekében felhívom a város valamennyi 
lótulajdonosának figyelmét arra, hogy 
kancájukat csak köztenyésztésre en-
gedélyezett és csak olyan ménnel 
fedeztessék, melynek tulajdonosa a 
havi állatorvosi vizsgálat megtörtén-
tét és ménje egészséges voltát az 
állami állatorvos bizonyítványával 
igazolni tudja. 
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Hirdessen lapunkban! 

Ofcsósagi hullám 
SEBESY-néi 
Férfi-ing 16 Ft-tól 
férfi lábravaló 9 60-tól 
férfi zokni 6 Ft. tói. 

Karton inganyag, vászon, 
amerikai motoröltöny, 

2 éves akécméz 
10 dkg dióbél 3 Ft. 
1 nogy rud vanilia 3 Ft. 
10 dkg. bors 6 Ft. 
10 dkg. pörkölt kévé 9 Ft. 
Polg. iskolával szemben 

SzIN hírek 
Az uj tisztikar kedden, 18 án este 

pontosan 7 órai kezdetlel tartja első 
vezetőségi ülését. 

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

A.UTZ E D E É S T Á R S A 
lAKKÉS FESTÉKGYÁR RT BU0APEST 

UV.0BNACV tf 4 
«tur* « « ÍR O» .Aosi MOOA «TT M 

Hirdetmény 
A városi tanács határozatából köz-

hírré teszem, hogy a képviselőtestület 
19—kgy. 1947. számú határozatával 
megszentelt V. sz^mú derrke^yház-
oldali közigazgatási kirendeltség mű-
ködését 1947. évi március hó 12-én 
a Mucsi malom melletti ONCsA 
telepen megkezdte. 

Ehhez a kirendeltseghez tartoznak 
Lapistó a 34—53 számú tanyák ki-
vételével, Dónát egészen, Dc-
rekegyházi oid l a 133—151 és a 
201—202 számú tanyák kivételével. 

A kirendeltség vezetője dr Kálmán 
Dezső aljegyző, aki mellé Sima Fe-
rencné városi tisztviselő van beosztva. 
A Kirendeltség feladata a következő: 
tanácsadás minden hozzáforduló ügy-
félnek, panasz-jegyzökönyvek felvé-
tele minden, a kö/pjnti igazgatás 
hatáskörébe tartozó kérelem, előer-
jesztés fellebbezés At. Jele, ezeknek 
eljuttatása a polgármesteri hivatalhoz, 
az adószámfejtés és bevételezés el-
látása, fogyasztási adó kezelés, köz-
ellátási jegykezelés, beszolgálta^ási 
ügyekben felvilágosítás és »tanács-
adás, járlatlevél ke/.eiésc, közmunka-
váttság kezelése és beszedése. 

A kirendeltség vezetője ellátja a 
közgyámi teendői, et és végzi <t ha-
gyatéki leltározást. 

Szombaton a kirendeltségnél hi-
vafalszünei. 

A kirendeltjééi megs ervezésével 
kapcsolatban értesítem az érdekelt 
közönséget, hogy a közellátási jegyek 
csak a kirendeltségnél veh tők át, 
mert a nyilvántartások odakint ke-
zeltetnek. A kirendeltség kiszolgál-
tatja az őrlési tanúsítványokat is. 
Adó mind a kirendeltségnél, mind a 
városházán fizethető. Az őstermelési 
igazolványok megújítása, tekintettel 
arra, hogy dihez birtoknyilvántartói 
igazolás szükséges, egyelőre a vá 
rosházán történik. 

Fentiekből kivehetően az érdekelt 
tanyai lakosságnak nem szükséges 
csak a lepkivéíelesebb esetben be-
jönni a városházára, mert legtöbb 
ügyét helyszínen elintézi a kirendelt-
ség. A kirendeltségek szervezéséről 
szóló szabályrendeletek értelmében 
később meghirdetendő napokon ma-
gas .̂bbrendű vár. sí tisztviselő ki-
szállása is fog történik, amikor is az 
ebben a hirdetményben közzétett 
egyéb ügyekben is a helyszínen tör-
ténik intézkedés. 

Felkérem az érdekelt lakosságot, 
minden ügyes-bajos dolgában biza-
lommal járuljon a kirendeltséghez 
beosztotrtisztviselőkhöz, akik legjobb 
tudásuk és kötelességük szerint" min-
dent rliméznek, illetve mindenkinek 
megadják a szükséges felvilágosítást. 

Polgá: mester 

Hirdetmény 
Értesítem a közönséget, hogy a 

piacokon semmi néven nevezendő 
elültetésre váró facsemetét az érvé-
nyes rendeletek értelmében árusítani 
nem szabad. A piacra vitt csemeté-
ket a hatóság e'kobozza és megsem-
misítteti az árusító ellen pedig kihá-
gást eljárást indít. 
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Hirdetmény 
1947. évben a tavaszi haszonállat-

vizsgálat a következő napokon lesz. 
1. 1947. március 18 án d. e. 8 óra 

Eperjesszéli népháznál. 
1947. március 18-án d. u. 1 óra 

Nagy királysági népháznál. 
2. 1947. március 19-én d. e. 8 óra 
Belsőecseren a Debreceni földön 

lévő kovácsmühelynél. 
1947. március 19-én d. u. 2 óra 

Vekerháti Mátéffy malomnál. 
3. 1947. március 21-én d. e. 8 óra 

Zalotai népháznál. 
1947 március 21-én d. u. 1 óra 

Felsőcsordajárási népháznál. 
4. 1947 március 22-én d. e. 8 óra 

Nagytőkéi népháznál. 
1947 március 22 én d. u. 1 óra 

Nagytőkéi Varga csárdánál. 
5. 1947 március 24-én d. u. 2 óra 
I. és II. kerület a vásártéren a Má-

tyás szálló előtt. 
6. 1947. március 26-án d. e. 8 óra 

Kistökei népháznál. 
7. 1947. március 27 én d. u. 2 óra 
III és IV. kerület, a vásártéren a 

Mátyás szálló előtt. 
8. 1947. március 28 án d. e. 8 óra 

Lapistói utászháznál. 
1947. március 28-án d. u. 1 óra 

Alsócsordajárási csőszháznál. 
9. 1947 március 29-én d. e 8 óra 

Külsődónáti népháznál. 
1947. március 29-én d. u. 2 óra 

D. oldali Mucsi malomnál. 
10. 1947. március 31 én cl. u. 2 óra 
Pótszemle a vásártéren a Mátyás 

szálló előtt 5 óráig. 
Figyelmeztetem a a íótar'ó gaz 

daközönséget, hogy vizsgálatokra 
összes birtokukban lévő lovaikat 
(csikót, öszvért, szamarat) kötelesek 
felvezetni és kívánatra azok marha-
leveleit bemutatni. 

Azon lótulajdmosok e'len, akik 
lovaikat (csikót, öszvért, szamarat) 
nem vezetik elő, kihágást eljárást 
inditok és :zigciuin meg les nek 
bün:etve, azonkívül vizsgalat saját 
költségükre lesz elrendelve. 
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A p r ó h i r d e t é s e k 
Nagv gumikerekű féd.res slráf-

koc.-i ós egy lóra való szerszám 
e'adó Dudás Sz. Józsefnél Soós-utca 
23 sráin. 139 

Esőcsatornák, locsolók, kar.iók, 
j ¡ví-ások, olcsón, gyorsan készülnek 
Bencsik bádogosnál, felsöpárti óvo-
dával átal. 339 

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

Ar.gúragubancot veszek hétfőn 
1 0 - 2-ig Mátyás király-u. 11, be-
járat Dóz^a-köz felől. 332 

Használt, erős drótkerítés, mint-
, egy 140 mé»er, megnézhető Alsórét 

52. Alku köíhető Ktauzál-u. 38 sz. 
' alatt, ott ócska réz és vas is van 
: eladó. 317 

Cserépkályha, mely gyermekko-
csi, kiseob sparhelt eladó Kiss Bá -
lint utca 10. 333 

Házhely, gyümölcsös, fias birkák 
hasas üs?ök eladók, Munkás-u4ca 
12 szám. 328 

Barna antilopbe'étes 39-cs női 
félcipő keveset használt eladó. Cim 
a kiadóhivatalban. — 

Egy fiatal hasas kecske eladó 
B*l*eki Gyulánál a Krausz telepen. 

Üzlethelyiség berendezéssel ápr. 
l-re kiadó. Rákóczi Ferenc-utca 21. 

337 
Jókarban levő Sachs 100-as mo-

tor eladó. Rákóczi Ferenc-utca 21. 
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