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Az értelmiség helye 
I r ta : Bóka László 

Demokráciánkban a magyar nép 
egyetlen rétege nincs még méltó he-
lyén: az értelmiség. Ez az osztályhoz 
nem kötött rétege " népünknek még 
windig tétovázik, még mindig tar-
tózkodik, még mindig nem mondta 
ki a megmásíthatatlan, a döntő szót. 

Sok szemrehányás éri emiatt ér-
telmiségünket, forróbbfejü új-demo-
kraták cllensegesnek érzik ezt a s e 
t é , s e t o v a magatartást. Mégértő 
türelem, bizalomteli várakozás, jó-
hiszemű politikai hitel közéletünknek 
csak egyetlen gyújtópontjáról árad 
feléjük: a Szociáldemokrata Párt felől. 
A mi pártunknak nincs oka arra, 
hogy gyanakvással, türelmetlenséggel, 
ellenséges indulattal nézze a fontol-
gató, mérlegelő, a döntő lépés előtt 
elmélkedő értelmiség magatartását. 

Nekünk nincs szükségünk olyan 
csatlakozókra, kiket érdek, lelkiisme-
retfurdalás, vagy félelem hajt felénk. 
A mi páitunk nincs hijjával értelmi-
ségi tagoknak: országos arányban 
természetesen rétegeződikpártunkban 
az értelmiségi, ipari, paraszti mun-
kásság. És ebben a partban többre 
frecsülik azt az értelmiségi dolgozót, 
aki döntés előtt szellemi rangjához 
méltó módon — tájékozódik, kísér-
letezik, értékel, mint azt, aki — el-
feledkezve a szellem emberére köte-
lező tudásról, kísérletről, eszményi 
döntésről — fejest ugrik, meggyő-
ződése ellenére s úgy áll a demo-
kratikus szocializ.nus oldalára, hogy 
!egbensőbb indulatai másfelé vonzák. 

Türelmünk a megértésünk oka: 
szociáldemokrata meggyőződésünk. 

Mi nem párt taktikából várjuk tü-
relemmel, sőt bizalommal a magyar 
értelmiséget, hanem azért, mert tud-
juk, hogy az igazi értelmiség végülis 
meg fogja találni a hozzá méltó utat 
s ennek az útnak nem kétséges 
előttünk végcélja. 

Mit félt az érte'aiiség? 
Szellemi szabadságát félti a párt-

fegyelemtől, a műveltség megbecsü-
lését félti a dolgozók között. S még 
valamitől retteg: a munkásság egész 
világot átölelő közösségében félti 
magyarságát, s félti azt az erkölcsi-
séget, melyet a keresztény kultúra 
plántált Európába. 

Szellemi szabadság, a műveltség 
megbecsülése, igaz hazafiság és tö-
retlen erkölcs: ezek azok az igények, 
miket mi, szocialisták megbecsüléssel 
övezünk, ezek azok az igények, me-
lyeket maradék nélkül csak a mi 
közösségünkben lelhet meg az ezekre 
szomjúhozó. 

Mert mi valljuk Kunfi Zsigmond-
dal, hogy „a szocializmus végcélja: 
a szellemben és lélekben erős, sza-
bad, egészséges és müveit ember*. 
A szellem szabadságát, a műveltsé-
get nem becsüljük senkinél sem ke-
vesebbre, — attól a polgárságtól, 
mely ma is járszalagján tartja értel-
miségünk nagy részét, abban külön-
bözünk, hogy mi a szellem szabad-

A Szociáldemokrata Párt 
agitációjának két napja 

Március 15-én este a magyar 
szabadságnak és a magyar dolgo-
zók első diadalának ünnepét ülte 
meg a Szociáldemokrata Párt, ez-
úttal elöször a fehér asztal mellett. 
A Petőfi utcai székház helyiségeit 
megtöltötték elvtársaink s a jó pör-
költ mellé hamarosan megjött a jó 
hangulat is. A szociáldemokrata 
asszonyok telkes serege fáradozott 
szüntelenül, s munkájuk eredménye 
volt az a néhány gondtalan óra, 
amit szombat este eltöltöttünk. A 
pohárköszöntőt Pintér Győző elvtárs 
mondotta, üdvözölte budapesti ven-
dégeinket, testvérszervezetünknek a 
VII. kerületi pártszervezetnek, a 
Beszkárt nak és az autóbuszüzemnek 
kiküldötteit. Az üdvözlő szavakra 
Laborcz István elvtárs a Beszkárt 
üzemi pártszervezet központi titkára 
válaszolt. Majd Vercczkei L'jos elv-
társ énekelt nagy sikerrel. A jólsi-
került este baráti és családias kör-
ben fejeződött bc. 

Vasárnap délelőtt ?z egész me 
gyében népgyűlés- ket tartottunk. A 
szentesi színházteremben Laborcz 
István és Menyhárt István elvtársak 
beszéltek. Az emberiséget két nagy 
probléma foglalkoztatja az életben, 
— mondotta Laborcz István. Az 
egyik a kenyér, a másik a nők kér-
dése. Mi harcunkat a mindennapi 
kenyér biztosításáért folytatjuk és 
felvilágosító munkánk a n6k felé arra 
irányul, hogy őket belevonjuk a po-
litikai életbe. Politika nélkül nincs 
élet, nagyobb kenyér csak akkor 
jut a család asztalára, ha együttesen 

az egész társadalommal folytatjuk a 
küzdelmet a nagyobb kenyérért. 

Részletesen ismertette Laborcz 
elvtárs a Szociáldemokrata Párt ál-
láspontját a nemzeti eszme, a val-
lás és a magántulajdon kérdésében. 
A Weisz Manfréd gyárban, kezdtem 
ezelőtt 40 esztendővel, mint vas-
munkás — mondotta — mi lett be-
lőlem, kispénzű bérmunkás, de mi 
lett Weisz Manfrédbői, hatalmas 
magántőkés, sokezer munkás ki-
zsákmányolja. Jogos tehát az a tö-
rekvésünk, hogy a termelő eszkö-
zöket köztulajdonba vegyük. De 
senkinek személyi tulajdonát bán-
tani nem akarjuk, legyen mindenki-
nek meg háza, kis földje és mind-
az, ami az emberi élethez szük-
séges. 

Ugy érezzük — fejezte be beszé-
dét —, hogy mint ennek az ország-
nak egyetlen történelmi pártja, amely 
a legnagyobb felelősséggel és a leg-
több erkölcsi súllyal vesz részt az 
ország felépítésében, felénk kell, 
hogy irányuljon a magyar paraszt-
ság, az ipari munkásság és a dol-
gozó értelmiség bizalma. 

Ezután Menyhárt István elvtárs 
zárószavaival ért véget a népgyűlés. 

Egyébként a Szociáldemokrata 
Párt tagtoborzója március 15-én és 
16-án érte el tetőpontját. Egymás ulán 
érkeznek a hirek szerte az országból 
jólsikerült nagygyűlésekről, amelyek 
után az emberek százai léptek be, 
nogy velünk együtt harcoljanak a 
dolgozók társadalmának megterem-
téséért. 

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

Megsemmisítették 
a szegedi ipartestületi 

választásokat 
A szegedi ipartestületi választáson 

a Szabadság Párt egy sereg törvény-
sértéssel többséget szerzett listájá-
val. Szeged város elsőfokú közigaz-
gatási hatósága a beadott petíciónak 
helyt adott és a választásokat meg-
semmisítette. 

Megjelent 
a munkajogi tanácsadó 

második füzete 
A munkajog legfontosabb és leg-

újabb szabályait tartalmazza Sza-
kasits Antal miniszteri osztályfőnök, 
az iparügyi minisztérium munkás-
ügyi osztálya vezetőjének összeállí-
tásában megjelent Munkajogi Ta-
nácsadó második száma. A füzet 
világos rendszerben tárgyalja a kol-
lektív szerződések, családi pótlék, 
üzemi bizottságok, tanoncszabályok, 
újjáépítési közmunkakötelezettség leg-
fontosabb szabályait. A kollektív 
szerződések és a szakmai kollektív-
szerződések gyűjteménye egészíti ki 
a minden üzem, üzemi bizottság, de 
minden szellemi és fizikai munka 
vállaló számára nélkülözhetetlen-
könyvet. 

A füzet rendszeres kiegészítését 
képezi az 1943. február 28-án meg-
jelent fontosabb munkajogi szabá-
lyokat tartalmazó „Mit kell tudni a 
munkaviszony szabályozásáról* cimí 
és a munkajogi tanácsadó első kö-
teteként megjelent füzetnek. Kapha-
tók a Népszava könyvkereskedésbe« 
és minden nagyobb könyvkereske-
désben. 

ságát s a műveltséget nem egy kis 
izolált réteg számára akarjuk bizto-
sítani, hanem mindenki közös kin 
csévé szeretnők tenni. 

Arról, hogy az igaz hazafiság, a 
becsületes magyarság hol lelt ott-
hont az elmúlt évtizedekben, velünk 
nem lehet vitatkozni. A szociáldemo-
krácia nagy költője, József Attila 
volt az egyetlen, ki abban az időben, 
mikor a német csizma kíméletlen 
léptei egyre közelebb értek hazánk 
földjéhez, Ír* merte írni: „Adj ma-
gyarságot a magyarnak, hogy mi ne 
legyünk német gyarmat..." A háború 
kitörése pillanatában, 1939 augusz-
tusának utolsó napjaiban a Népsza-
vában Mónus Illés, pártunk mártírja 
emelte fel szavát így: „Minden párt-
érdeken felül áll a béke és semle-
gesség; mert ez ma Magyarország 
függetlenségét és önállóságát jelenti*. 
S idők és korok és országok felett 
ragyog a szociáldemokrácia egyik 
legnagyobb alakjának, Jauresnek 
szava: .egy kis internacionalizmus 
eltávolít a hazától — a tiszta, az 
igazi internacionalizmus visszavezet 
hozzá". 

Akik azt a nemes erkölcsiséget 
féltik, amit hajdan a kereszténység, 
a szeretetre és a szolgálat szellemére 

alapozott erkölcs jelentett, azoknak 
ismét Kunfi Zsigmond szavával fe-
lelhetünk: „Miközben a polgári tár 
sadalom kiemelkedő egyéniségei ve-
zérszerepra tartanak igényt, a szoci-
alizmus világában és a szocialista 
pártokban az irányító személyeknek 
manapság csupán annyi a szerepük, 
hogy megbízottai és végrehajtói a 
tömegek akaratának. A nagy tehet-
ség, az erős egyéniség nem köve-
telhet több jogot, legfeljebb több 
kötelességet" — mondotta. Tár-e 
más világnézet nagyobb ölelést, kí-
nál-e erkölcsös odaadóbb szolgálatot, 
mint az, mely a dolgozók tömegei-
nek, a dolgozók akaratának szerete 
tét s szolgálatát kívánja a tehetsé-
geknek, az egyéniségeknek? 

Mindezek után joggal kérdhetjük 
meg: mit nyert tartózkodásával, ha-
bozásával értelmiségünk? Semmit? A 
semminél kevesebbet I Rosszabbat 1 

Az az összeesküvés, melynek ki-
pattanása válságba sodorta demo-
kráciánkat, gyanakvást s bizalmat-
lanságot keltett a magyar dolgozók-
ban. Ezek az egymásra nyelvöltögetö 
s gyerekként árulkodó, emberi mél-
tóságukról megfeledkezett, politikai 
belátás hijján szűkölködő, eszmei 

zavarra valló vallomásokat tevő figu-
rák nem tartoznak az igazi értelmi-
séghez. De iskolázottságuk, társa-
dalmi pozíciójuk szerint mégis csak 
az értelmiség soraiban foglaltak he-
lyet. Ha az igazi, a valóban haladó 
értelmiség eleve elkülönítette volna 
magát ettől a katonai, diplomata, 
köztisztviselői stallumok birtokában 
magát értelmiséginek valló rétegtől 
azzal, hogy józan megfontolás után 
azok oldalára állt volna, kik az 
igazságért, szabadságért, a demokra-
tikus szocializmusért küzdenek, ma 
nem hullana annyi vád az értelmi-
ségre, nem követné lépteiket bizal-
matlanság. 

Mi még mindig bizalommal s meg-
értéssel várakozunk. 

Nem minket, az értelmiséget sttr-
geli az idő. „Egyszer majd az em-
beri szellem szabadságának széles 
és szilárd talapzatán felépül az az { j 
világ, amelyből eltűnnek az árnyak, 
a lidércek és a fantomok és zengve 
tölti be a térségeket az emberi ér-
telem szava* — mondotta Szakasits 
Árpád. 

Ebből a világból épj 
értelmiség maradna ki? 

en a magyar 



A d e m o k r á c i a diadala: 

Az iparos dalárda hatalmas 
sikerű hanguersenye 

Néhány hónappal ezelőtt, az újjá-
született és szociáldemokrata veze-
tés alá került Ipartestületben indult 
meg a szentesi iparos dalárda meg-
szervezése. Fekete Antal elvtársunk 
kezdeményezése nyomán jöttek össze 
az iparosdalosok, s alakították meg 
Nagy László elnöklete alatt a dalár-
dát, amely azóta Tóth Ousztáv kar-
nagy vezetésével szorgalmasan dol-
gozott, hogy március 16-án bemu-
tatkozhassék Szentes társadalma 
előtt. A hangverseny, amelynek ma-
gas színvonalához a nagymultu és 
a szentesi közönség által már szí-
vébezárt hódmezővásárhelyi iparos-
dalárda vendégszereplése járult 
hozzá, hatalmas érdeklődés meliett 
zajlott le. Egy gombostűt sem lehe-
tett volna az Ipartestület nagyter-
mében elejteni. Megható volt látni a 
kisiparosságnak, a dolgozó társa-
dalom értékes reszének újjáéledését 
és őszinte szándekát a magyar élet, 
a magyar kultura újjáépítésére és a 
a magyar demokrácia felemelésére. 

A hangverseny a szentesi dalárda 
jeligéjének eléneklésével kezdődölt, 
majd a helybeli és a vásárhelyi da-
lárdák kölcsönösen szalaggal díszí-
tették zászlaikat. Ezután Nagy László 
mondta el üdvözlő beszédét, amely-
ben hitet tett a magyar dalkultura 
művelése mellett. Porkoláb Ferenc 
a vásárhelyi dalárda elnöke beszé-
dében sok sikert kivánt a most 
meginduló szentesi dalárda munká-
jához. A műsort, amelynek gerincét 
a két dalárda énekszámai tették, 
néhány magánszám tette változa-
tossá. Mielőtt a dalárdák munkáját 
méltatnánk, meg kell emlékeznünk 
elsősorban dr. Verebes Tibornak, 
a hódmezővásárhelyi dalárda szólis-
tájának fellépéséről, akinek kulturált, 
finom tenorja percek alatt beférkő-
zött a közönség szívébe. Méltó társa 
volt a szólisták sorában a szentesi 
Sáfrány Nándor és Bucsy Tibor. A 
szentesi iparosságnak különös büsz-
kesége, hogy Sáfrány Nándor, aki 
szabómester, s nem régen kapcso-
lódott bele a dalárda munkájába, 
ilyen sikeres és valóban a hangver-
seny nívójához illő módon tehetett 
tanúbizonyságot arról, hogy a szen-
tesi iparostársadalom is tud produ-
kálni művészetet és kulturát. 

A szentesi dalárda, Tóth Ousztáv 
karnagy vezetésével meglepő kez-
deti sikert ért el, mert már első 
számai bizonyságát adták annak, 
hogy ha még nem is a négy évti-
zedes multu vásárhelyi lestvérda-
lárda színvonalán, de mindenképpen 
művészi érzéssel és őszinte akarás-
sal indul azon az úton, amely a 
magyar dal hódító útját jelenti. Kü-
lönösen tetszett Beethoven Himnusz 
az éjhez című szám. A dalárda tel-
jesen összeszokott, a tenor igen jó 
teljesítményt nyújtott, s a basszus 
megerősítése után hamarosan el. 
fogja érni a vásárhelyi dalárda ní-
vóját. 

A vásárhelyi dalárda nemsokára 
fennállásának 40 éves évfordulóját 
ünnepli. Bognár Rezső karnagy 
hozzáértésével az ország első ének-
együttesei közé tartozik. Mesterien 
állította ö .sze a műsort, mesteri volt 
a kidolgozás, s a tapsorkán, amely 
a Volga című dal után felharsogott 
igazolta, hogy a sok barbarizmus 
után is, amelyben az emberiségnek 
a háború alatt r*sze volt, az itnzi 
mftvészet meg tudja találni az útat 

a telkekhez, s az igazi békének a 
lelkek békéje egyik iegerősebb meg-
teremtője. Ebben a vonatkozásban 
tarthat nagy elismerésre számot az 
a munka, amelyet a vásárhelyi ipa-
rosdalárda végez. Kiváló erőkből 
áll, nagy hozzáértés és amint min-
den mozzanaíból láthattuk, határta-
lan lelkesedés hatja át ezt az 
együttest. 

A hosszú műsor ellenére a kö-
zönség meghatott és lelkes hangu-
latban hallgatta Jvégig a hangver-
senyt. A műsor befejező részében 

Nagy András és Söptei Géza éne-
keltek szép sikerrel. Derzsi Kovács 
Jenő zongorakisérete és ifj. Gábor 
István cigányzenéje a hangverseny 
sikeréhez szintén hozzájárultak. 

Nem lenne teljes beszámolónk, ha 
nem emelnénk ki a hangversenyt 
színessé és vidámmá tevő Dálnoki 
—Kovács kettős szellemes konfe-
ransziéját. Mükedvelésből és mégis 
a hivatásos művészetet is felülmúló 
közvetlenséggel adták elő aktuális 
tréfáikat és nevettettek meg bennün-
ket. Önzetlenül szolgálták a jóked-

vet, amit az is igazol, licgy a kettős 
egyik tagja, Kovács Rezső, pénz-
tárcáját is elveszítette az Ipartestület 
felé tartván. 

A két iparosdalárda hangverse-
nyét nem lehet mindennapi művészi, 
vagy társadalmi eseményként re-
gisztrálni. Sokkal többet jelentett 
ennél az a körülmény, hogy a még 
aem is olyan régen névtelen és el-
hagyatott Ipartestületben ma forró 
élet van, munka és lázas tevékeny-
ség, amely a gazdasági életen túl a 
kultura terén is hatalmas eredmé-
nyeket mutat fel. A szentesi kisipa-
rosság bebizonyítja, hogy a megér-
tés után, amelyet szerénytelenség 
nélkül megállapíthat elsősorban a 
Szociáldemokrata Párttól kapott még 
bele tud és bele aker illeszkedni 
abba a hatalmas munkába, amely 
egy boldog és békés ország meg-
teremtésére irányul. Erkölcsi súlyun-
kat, bátor felelősségvállalásunkat 
kölcsönöztük a szentesi iparosság-
nak és íme, meglett az eredménye. 

Az építőiparosok beadványa 
az alispánhoz 

a munkanélküliség enyhítésére 
A szentesi kőműves mesterek és 

iparosok beadvánnyal fordultak Cson-
grád vármegye alispánjához, h o g y a 
tavasz folyamán már tervbe vett 
közmunkákból az érintett szakosz-
tályok részesüljenek. Tekintettel a 
mai nehéz gazdasági helyzetre a 
munkanélküliségre, a magas sdókra 
ezen szakmák iparossága r család-
fenntartást sem tudja biztosítani. Az 

elmúlt 1946. esztendőben az infiáció 
valamint a nagy anyaghiány miatt, 
egyáltalán nem lehetett munkához 
jutni, 1946. augusztusában pedig 
a forint bevezetne után pénz szűke 
miatt kevés volt az építkezés és 
így ezen súlyos okok miatt az építő 
ipar teljesen lehetetlenné téve kér 
munkát beadványában. 

Belpolitikai helyzetkép 
A pártközi tárgyalások eredmé-

nyeképpen a hivatalos lap vasárnapi 
száma közli az uj miniszterek ki-
nevezését. Dinnyés Lajos honvédelmi, 
Mihályffy Ernő tájékoziatatásügyi, 
Nyárádi Miklós pénzügy, Ortutay 
Gyula közoktatásügyi és Veress 
Péter építésügyi miniszterek letették 
az esküt. A Kisgazdapárt belső 
ügyei Pteiffer Zoltán és társainak 
kilépésével még nem zárultak le. 
Szó lehet arról, hogy egynéhányan 

még be fogják jelenteni a pártból 
való távozásukat. Egyik liélfői lap 
azt írja, hogy szó lehet a Kisgazda-
pártnak a Baloldali Blokkba való 
belépéséről. Balogh István állam-
titkár. a Kisgazdapárt főtitkára nyi-
latkozott a koalíciós békérCI. Hang-
súlyozta, hogy a nemzet érdekében 
kellett a megegyezésnek létrejönnie, 
a Kisgazdapárt készenáll a munkára 
a demokráciáért és a harcra a reak-
ció ellen. 

Felgöngyölítés előtt 
egy besurranó tolvajbanda 

A szentesi rendőrség szombaton 
este 7 óra tájban előállított a Nem-
zeti Borozóhói egy erősen itlas álla-
potban levő öregasszonyt, aki a ven-
déglőben két asztalterítőt kínált el-
adásra, darabonként 80 forintos áron. 

Rendőrségi kihallgatása során ki-
derült, hogy Molnár Jánosnénak hív-
ják, 72 éves szentesi lakos, akinek 
azonban két év óta nincs bejelentett 

lakása és koldulásból él. Beismerte, 
hogy többizbsn követett el besurranó 
tolvajlásokat és a két asztalterítő is 
lopott holmi. A rendőrség bűnügyi 
osztályán e/zel kgpesolaiban közöl-
ték velünk, hogy az illető öregasz-
szony valószínűleg egy tolvajbanda 
tagja s a nyomozás ennnek figyelem-
bevételével folylatódik tovább. 

A belügyminisztérium felhívta 
a tOruényhatósdsohaf az újgazdák 

fokozottabb támogatására 
A belügyminiszter kéréssel fordult 

a vármegyék alispánjaihoz, a tör-
vényhatóságok vezető tisztviselőihez 
hogy a nehéz helyzetben lévő új-
gazdákat és telepeseket fokozottabb 
mértékben támogassák. Az újgazdák 
minden szorgalom és igyekezet mel-
lett is csak aránytalan erőfeszítések 
árán és természetesen ennek meg-

felelően csekélyebb eredménnyel vé-
gezték termelő munkájukat. Az újjá-
építés létfontosságú célja érdekében 
az illetékeseknek 

minden rendelkezésre álló 
eszközzel biztosítani kell, 
hogy az újgazdák ós telepe-
sek a termelésbe földjük 
teljes kihasználásával be-

kapcsolódhassanak. 
Öár a földmívelésügyi igazgatásra 

hárulnának e feladatok, mégis a 
törvényhatóságok tisztviselőinek 

kivételes gonddal és lelki-
ismeretességgel kell e l jár-
niok az újgazdák által, vagy 
érdekükben kezdményezett 

ügyekben. 
Ezért rendeli el a belügyminiszter 
az újgazdák mindennemű ügyébe« 
a soronkivüli elintézést, a szakszert 
és világíts tájékoztatást, úgy a me-
zőgazdaságnak, mint a közügyeknek 
egész ágazatában. 

Gyermekkórház 
s z e m é l y z e t i 

ellátása 
A népjóléti miniszier a vármegyei 

közkórház gyermekosztályának Tét-
számát megállapította a kó'ház fel-
terjesztésére. Ezek szerint áll egy 
főorvosból, egy alorvosból, három 
szaktanfolyamot végzett gondoió 
nővérből, "egy dajkából és 2 taka-
rítóból. Az orvosi állások betöltését 
csakis a népjólét» miniszter előzetes 
jóváhagyására lehet eszközölni. 

Elszámoltatási 
bizottságok alakulnak 
Kenyérellátás Országos Miniszteri 

Biztosa, tekintettel arra, hogy a vár-
megye területén az elszámoliatás nem 
halad kellő ütemben és nem jár 
megfelelő eredménnyel, elrendelte a 
különleges elszámoltatás kiterjeszté-
sét a vármegye területére. Ez alka-
lomból kiküldött elszámoltatási biz-
tosok fogiák felülvizsgálni az eddig 
foganatosított elszámoltatásokat egy-
részt, másrészt tovább folytatják, 
vagy a szükséghez képest megis-
métlik az elszámoltatást. 

A bizottságot a közellátási mi-
nisztérium kiküldötteiből, pénzügyi 
tisztviselőkből, valamint a Szakszer-
vezeti Tanács által kiküldött dolgo-
zókból fogj ík összeállítani. 

A különleges elszámoltatás 
irányításával és vezetésével 
Csongrád vármegye terüle-
tén Bisztercky Elemér köz-
ellátási főfelügyelőt, mint 

vármegyei elszámoltatási 
biztost bizta meg. 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 
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U e március 18. Kom. kaf. Sándor 
pioleatán* Sándor. 

VizáKásjelenfés: Tisza 17-én 508, Kurca 
435. 

Hőmérséklet. — 3 fok 
k£ő járásjelentés» Mérsékelt szél. felhős 

sd/' A hőmérséklet lassan emelkedik-
ílgyeleles gyófry.s7ertárak i Március 15— 

21-4? Cselkóné és Havas. 
Színház: Ma Janika (ketten egy 

jeggyeh. 
Szabadság Mozgó: Ököljog. (Ame-

rikai film.) 

— Felhívás. A magyar belügy-
minisztérium 1947 február hó 17 én 
kelt 262.008/1947. IV. 1. rendele-
tével az eddig kiadott fegyvertartási 
engedélyek érvényességét visszavo-
násig engedélye/te. Felhívom mind-
azokat, akik czideig fegy vei tartási 
engedélyt kaptak, hogy az engedély-
nek u) érvényességi záradékkal 
való ellátása végett fegyveríartási 
engedélyüket 1947 március hó 31-ig 
adták be, illetve küldjek be hatósá-
gukhoz. (Magyar Államrendőrség 
szentesi kapitánysága 7-es sz. szoba). 

— Kovács Rezső vásárhelyi 
gimnáziumi tanár az iparos dalárda 
hangversenyének Dálnoki-Kovács 
kettősének ' tagja elveszítette bőr 
irattárcáját a vasútállomástól a Kos-
suth-utcán az Ipartestületig. 100 
forint volt benne. Megtalalója a 
pénzt megtarthatja, az iratok t és a 
tárcát kérjük lapunk kiadóhivatalá-
ban leadni. 

Villanyszerelések, ridióépi-
tés, javitás. Szuperbehangolás, rá-
diócső vizsgálat. Rádiókészülékek, 
alkatrészek, rádiócsövek, csere vétel, 
eladás. Hangerősítő kölcsönzések, 
Vass Sándor rádió- és villanyszerelő-
me?íernél az Orion rádiógyár volt 
tzemvezelője, Kossuth utca 32. 329 

— Feihivás. Felhívom azon 
ép tő munkásokat, aki akár a fel-
szabadulás előtt, akár a felszabadu-
lás után iratkoztak be a Szövetség-
be, tekintet nélkül arra, hogy mennyi 
tagjárulékkal vannak hátralékba, 
1947 március 1-én, vagy azt -ieg-
eíőzően munkanélkül voltak, f. hó 
21-ig nálam jelentkezzenek nyilván-
tartás végett. Gyenes Péter titkár 

— Mentőautó teíefonhivó szá-
ma 23. 

R A Dl Ó 
Budapest i. március 18. 

7 .20: Reggeli zene. 7.30: Izraelita 
iéíóra a Stúdióban. 8 .00 : Munkás-
művelődés Angliában. 8 .15: BBC 
ajándékhangleaiezek. 9 .00: A Buda-
pesti Hangverseny Szalonzenekar. 
12.15: Vig György jazz-együttese. 
13.00: A könyvkiadás rejtelmei. 
13.15: F. Hercsuth Ilona zongorá-
nk. 14 10: Szabsdság kiállítás. 14.30: 
Ifjúsági énekkarok. 15.00: Szövetke-
zeti negyedóra. 16.00: Rádió-kama-
rd-zene. 16.45: „Az önző óriás." 
Wildt-mese. 17.10: Az MKP párt-
híradója. 17.30: A vöröskereszt köz-
leményei. 18 0 0 : R-mszkij-Korz^kov: 
Orosz húsvét. Nyitány. 18 15: Mit 
özén a rádió? 18.45: Vjlághiradó. 
Í9.00: „Régi hires keringők." 19.45: 
Riporter lennék. 20.20: Az új bíró-
ról. 20.35: A Magyar Népi Kamara-
együttes „Bartók—Kodály" műsora. 
21 0 0 : Heti szeiníe. 21 .25: Mozart: 
Egy kis éji zene. 21.40: Agol nyelv-
oktatás. 22 30: Kóczé Gyula cigány-
zenekara. 23.00 : Kamarazene USA 
ajándékhanglemezekről. 

A magyar forradalom 
99. évfordulóján 

Szentes dolgozói méltó keretek 
között ünnepelíék meg a szabadság 
napját: március 15-ér. 

A Kossuíh-téri naggyülés Pintér 
Győző elvtárs megnyitójával kezdő-
dött. A márciusi gondolat megün-
neplése hozott ide bennünket — mon-
doíta — azé a gondolaté, amely 
99 évvel ezelőtt pattant ki s amely-
nek az voit a célja, hogy a nép 
szabaddá tegye önmagái s átve-
hesse sorsának irányítását. 99 esz-
tendőnek kellett elteinie ahhoz, hogy 
ez valóban bekövetkezhessek s el-
juthassunk a mai naphoz, amikor 
az 1848-as szabadságharc évfordu-
lóját méltó kereiek között, a szó 
igazi értelmezésében, nyiltan és 
őszintén ünnepelheti meg a felsza-
badult magyar nép. 

Ezután E;dei Mihály elvtárs, nem-
zetgyűlési Népviselő mondott ünnepi 
beszédet. Bevezető szavaiban rámu-
tatott arra, hogy száz esztendővel 
ezelőtt a szabadság gondolata meg-
fázta egész Európát, de a nemzet-
közi reakció legyűrte a szabagság 
hősöket s leverte a magyar forra-
dalmat is. Népünk legjobbjainak 
több sikertelen próbálkozás után 
végül is 

elérkezett a fölszabadulás, 
el jött a jelenlegi kor, ami-
kor annyi véres áldozat 
után mostmár nem meghal-
ni, hanem élni kell a sza-

badságért. 
A demokratikus Magyarország el-

indult a fejlődés utján s azok a gi-
gászi erőfeszítések, amelyeket fel-
emelkedésünk érdekében teltünk, 
mélián vívták ki a külföld bizalmát. 

A magyar nép minden ere-
jével azon van, hogy a sza-
badság mellé az emberibb 
életet is kiverekedje a maga 

számara. 

Erdei elvtárs ezután a belpolitikai 
válságról szólott, amely az össze-
esküvésben érte el tetőpontját. A 
magyar reakció igyekezett elkendőz-
ni a leleplezett összeesküvést, s ugy 
állította be a dolgokat, hogy a le-
tartóztatod személyekből a rendőr-
ségen kikényszeritették a beismerő 
vallomásokat. Ezzel szemben a való 
tény az, hogy a gyanúsítottak a 
független magyar népbiróság előtt 
beismerték bűnüket. Valóban volt 
tehát összeesküvés, amely a magyar 
demokrácia megbuktatására irányult. 

Mindebből pedig az a tanúság, 
hogy azok az erők, amelyek 1849-
ben és 1919-ben elfojtották a ma-
gyar nép szabadságvágyát, most is 
arra törekszenek, hogy a dolgozókat 
visszasüllyesszék rabszolgaságba. A 
kazai reakció ellenforradalomra spe-
kulál, a nyugatosok külföldön ócsá-
rolják a magyar demokráciát. Ezek 
az elemek már eddig 48 ezer ma-
gyar ifjút szerveztek be az idegen-
légióba s küldtek harcba az indonéz 
szabadságharc leverésére. A har-
cokban eddig 28 ezer magyar gyer-
mek vesztette életét. 

A gyászmagyarok tehát ugy kül-
földön, mint itthon tovább folytatják 
a hadjáratot a magyar demokrácia 
megbuktatására. A belföldön szer-
vezett aljas törekvéseik meghiúsultak, 
mert a belpolitikai válság mególdó-
dott s létrejött a megegyezés. 

A pártkőzi megegyezés s az aláirt 
magyar békeszerződés után tovább 
folytatjuk az építőmunkát, erősítjük 
a demokráciát, s dolgozunk az uj 
és jobb társadalmi rend megterem-
téséért — mondotta befejezőben 
Erdei Mihály elvtárs. 

Az ünnepség Pintér Gvőző elv-
társ zárószavai ulán az Internacio-
nálé hangjai mellett ért véget. 

B A R A T S A G - M O Z G Ó 
M á r c i u s 18c 1 n a p i g I 

Torzán a rettenetes 
Az évad legszenzációsabb dzsungelfilmje. Küzdelem az oroszlánnal. 
Versenyúszás a halállal. Kaland az óceánjárón. Golyószóróval a 
vadak közölt. Vademberek karmaiban. Leopárd verem ben. Híradó 

Felhívás 
Felhívom azon megbízható és 

hozzáértő szakembereket, akik ál-
lami traktorokat bérelni kívánnak 
és bérlőként tekintetbe jöhetnek az 
alant felsorolt adatok gyűjtése vé-
gett a gazdasági hivatalban (Város-
háza 28) 1947. évi március hó 31. 
napjáig jelentkezzenek. 

Politikai megbíihatóság. Traktor 
vezetésben és kezelésben milyen 
jártassága van, illetve kit alkalmazna 
a traktor vezetésénél és kezelésénél. 
Van-e földje és ha van mennyi. 
Birtokában lévő, nem az ő tulajdo-
nát képező traktort kivánja-e bérbe 
venni. Amennyiben ilyen traktor 
volna birtokába ezt ő hozta-e 
üzembe és eddig mezőgazdasági 
munkára használta-e. Amennyiben 
üzemképtelen traktort kaphatna bérbe 
kötelezettséget vállalna-e ennek üzem-

képes állapotba való hozására. Volt-e 
traktora, amelyet a háborús, vagy 
azt követő események során vesz-
tett el. Hány gyermeke van. Hajlan-
dó lenne-e a traktorral az ország 
más vidékére is elmenni munkálatok 
elvégzése végett. 
335. Polgármester 

Hirdetmény 
1947 március hó 10-én a Petőfi 

utcában a posta előtt egy drb. bal-
kezes fekete, angóra gyapjúból kö-
tött női keztyüt találtak. Igazolt tu-
lajdonosa a r. kapitányságon átveheti. 

Barna antilopbelétes 39-es női 
félcipő keveset használt eladó. Cím 
a kiadóhivatalban. — 

Egy fiatal hasas kecske eladó 
Bélteki Gyulánál a Krausz telepen. 

Ország - Világ 
Fasiszta összeesküvést lepleztek 

le Ausztriában. 

Megkezdték a demokratikus rend-
őrség átképzését. 

Háromszor egy héten szabad a 
vendéglőkben a sertéshús. 

Diplomáciai kapcsolat létesül 
Magyarország és Ausztria között. 

S P O R T 
SzMTE—Kistelek 5:1 (4:0) 

Játékvezető: Nagy Andor. 
Könnyű győzelem, könnyeimé já-

ték jellemzi az SzMTE munkáját. 
Tetszett a két szélső játéka. Szabó 
agilis volt. Nagy Imre megbízhatóan 
végezte feladatát, de nem sokkal 
maradt el Gujdár és Demeter János 
sem. A két hátvéd megfelelt. Mé-
száros sokat bizonytalankodott. A 
KITE sokszor meleg helyzetet te-
remtett. A két hátvédje, a közép-
csatára emelkedett ki. A gólokat 
Kovács (3), Mihálv és Szabó illetve 
Bitó szerezték. Sokat kell az SzMTE-
nek komolyodni, ha nem akar le-
szakadni az élről. A játékvezető jól 
látta el munkáját. 

SzMÁV—KRVSE 2:1 (1:0) 
Kiskunfélegyházán jó munkát vég-

zett a MAV. A középfedezet Orgo-
vány János volt. Nem emelünk sen-
kit sem ki, mert minden egyes já-
tékos lelkiismeretesen dolgozott, s 
ezzel a szívvel még sok meglepetést 
nyújtanak a drukkerek számára. Az 
első félidő gólját Dóczi beadásából 
Fazekas szerezte. Kiegyensúlyozott 
játék után a II. félidő 4. percében 
a félegyházi csapat egyenlített s kb. 
16 percig fölényben volt. A 20 
perctől a SzMÁV átvette az irányí-
tást és végigharcolva a 42. percben 
Juhász révén megszerezte a meg-
érdemelt 2 pontot. 

Egyéb eredmények: Kecskeméti 
MÁV—KUTE 1:0. KTK-Szabad-
szállás 1:0. Jánoshalma—Mindszent 
1:1. Kiskunhalas—Majsa 1:1. Cs. 
Barátság—Cs. Tisza 10:0. 

A II. osztályban a SzMTE II. 
Cibakháza: 6:0. 

I. o s z t eredmények: 
A bajnokság állása: 

1. KTK 15 12 3 _ 55 15 27 
2. Cs Barátság 15 12 2 1 116.10 26 
3. SzMTE 15 10 — 5 49.27 20 
4. KiTE 15 7 2 ti 35:31 16 
5. Sz MÁV 15 6 2 7 3 4 2 6 16 
6. Jánoshalma 15 6 4 5 33:25 16 
7. KRVSE 15 5 6 4 29:22 16 
8. Kiskunmajsa 15 5 A 6 21:31 14 
9. KuTK 15 4 5 6 8:39 13 

10. KMÁV 15 4 4 7 27:39 12 
11. Mindszent 15 3 6 ö 18:40 12 
12. Cs. Tisza 15 6 — 9 12=36 12 
13. Kiskunhalas 15 3 3 9 31.37 8 
14. Szabadszállás 15 1 2 12 10:86 4 

Birkózás 
Szentesi MÁV—KVSE szenior 18:4 

w ifi. ;4K) 
Részletes eredményt holnapi szá-

munkban közlünk. 
A Szentesi MÁV március 30-án 

rendezi meg 11 város birkózóinak 
részvételével a délmagyarországi 
senior birkózóbajnokságot. Részle-
teket időben adunk. 

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



4 SZENTESI LAP 1947. Márc. 18. 

— Gépjárművezetők I F. hó 19-
éa, szeruán d. u. 6 órakor a vas-
és fémmunkások szakszervezeti he-
lyiségében saját érdekükben a szak-
csoport megalakítása végett feltétle-
nül jelenjenek meg, mert csak tag-
sági könyvvel ellátott gépkocsivezető 
vezetheti a jövőben már kocsiját 
rendőri szempontból. 

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. 

F. hó 18-án d. u. fél 7 órakor a 
párthelyiségben női szervezet párt-
estet tart. Előadó: dr. Solti László. 

19-én d. u. fél 7 órakor a Kunfi 
Gárda tagjai tartanak értekezletet. 

20-án déli 12 órakor a Hangya 
telepen pártnap. Előadó: Lendvai 
István. 

21-én este fél 7 órakor pártest a 
Barátság moziban. Előadó: Erdei 
István elvtárs, nemzetgyűlési kép-
viselő. 

Hirdetmény 
A magyar köztársaság kormányá-

nak 3070—1947. M. E. számú ren-
delete alapján közhírré teszem, hogy 
mindazok a kereskedők és a keres-
kedelem- és szövetkezetügyi miniszter 
felügyelete alá tartozó iparosok, akik 
még nem lettek bármi okból leiga-
zolva, kötelesek a ielen rendelet ha-
tálybalépésétől számított 30 nap alatt 
Igazoló jelentésüket (nyilatkozatukat) 
az üzlethelyiségük (telephelyük) fek 
vége szerint illetékes I. fokú iparha-
tóságnál benyújtani. Űrlap ugyanitt 
kapható. 

Azok a kereíkfdők (iparosok), aki-
kel a jelentés (nyilatkozat) benyúj-
tásában valamrly kényszerítő ok 
(elhurcolás, hadifogság stb.) pátol, 
igazoló jelentésüket (nyilatkozatukat) 
a kényszerítő ok megszűnésének 
napjától számított 60 nap alatt nyújt-
hatják be az I. fokú iparhatóságnál. 
322 Polgármester 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy f. évi csép-

iési idényben bércsépiést csak ipar-
igazolvánnyal rendelkező cséplőgép-
tulajdonosok végezhetnek. Iparjogo-
sítványt csak az kaphat, aki „Csép-
lő és vetőmagtisztító tanfolyam-ot 
végzett és azon síkeresen vizsgát 
tett. Ilyen tanfolyam indul f. évi 
március hó 20-án a Szentes és Vi-
déke Ipartesíület rendezésében. Fel-
vételre jelentkezhet minden 18 élet-
évét betöltött magyar állampolgár 
a fenti időpontig az Ipartestület 
jegyzői hivatalában. A tanfolyam 
8 napos, összes költsége 45 ft. A 
cséplőgéptulajdonosok saját érde-
kükben vegyenek részt ezen a tan-
folyamon. 

Polgármester. 

Hirdetmény 
Felhívom mindazokat a hátralékos 

gazdálkodókat, akiktől az elszámol-
tató bizottságok gabonát vagy bár-
milyen más terményt vagy terméket 
koboztak el, hogy az elkobozott 
mennyiséget az elkobzás időpontjá-
tól számított 8 napon belü! a meg-
jelölt kereskedőkhöz feltétlenül szál-
lítsák be, mert ellenkező esetben 
kénytelen leszek a beszállításról a 

ttnní0 , k ö , , 8 í g é r e ^rhatalom közbejöttével gondoskodni. 
Polgármester. 

J Ö N ! 
A régen várt 

J Ö N ! 

építőipari munliások bálja 
Büffé. — Jóhangulat. — Sorsolás — mert 

G Á B O R P I S T A zenekara muzsikál 
H ú s v é t e l s ő n a p i á n az I p a r t e s t ü l e t b e n este 8-tól 4-ig. 
Mindenki ott legyen. Szeretettel várunk mindenkit. Rendezőség 

Cserebökény 
v i ssza a k a r t é r n i 

Szenteshez 
A Népszava négy hatalmas hasá-

bot szentel Cserebökény ügyének, 
„Cserebökény a hűtlen menyecske 
vissza akar térni Szentesheza-címen. 

A józan logikával fölépített 
cikk, amely a községalapitás 
mindennemű tényezőjét fi-
gyelembe veszi, világosan 
ráolvas arra a dőre elgon-
dolásra, mely „vízre" akar 

nagyközséget alapítani. 
Világosan vázolja a szemtanú a lá-
tottakat, aki legutóbbi útján elláto-
gatott Cserebökénybe is. 

Szentes fejlődőben lévő mezőváros, 
az alföldi vasúti motorforgalom kö-
zéppontja a k e r t g a z d á l k o d á s 
talán egyik alföldi városunkban sem 
halad olyan jó uton, mint Szentesen 
gazdasági szempontból felmérhetet-
len jelentőségűnek Ígérkezik a kis-
vasút kiépítése. Tehát hatalmas fej-
lődés alatt állunk. A városháza ki-
megy a tanyára, hogy 

a távolabbi határrészekben 
kirendeltségeken keresztül 
sugáro za a kulturát a ta-

nya lakossága felé. 
A fejlődés folyamányándk egészsé-
ges megoldásai a tanyai központok 
létesítése. 

És mégis községet akarnak, tönkre 
akarják tenni Szentest. Miért? Azért 
hogy 5—6 év inulva Szentesen ne 
lehessen egy járdát kiépíteni, vagy 
egy utcasort vilianyosiiani, tehát 
teljesen tönkre akarjak tenni Szen-
test ? Most azonban mégis meggon-
dolta magát Cserebökény „a hű-len 

menyecske41 és vissza akar térni 
Szenteshez. Ilyen hangok hallatszot-
tak a mámoros községalapítási mu-
latságból való kijózanodás után. 
Igen megbánták az elszakadást, 
vagy csak nagyon kevesen mozgat-
ják már a községesítés gondolatát, 
mert most az a helyzet, hogy hét-
főn Cserebökényhez tartozó rzente-
siek többezer aláírásával — többek 
között a jövendő község birójelölt-
jének aláírásával is — 

kérvényt vittek a belügymi-
nisztériumba, hogy Cserebö-
kény Szenteshtz való vísz-

szacsatolását követeljék. 
Asszonyok is lesznek a küldött-

cégben, mert azt mondják a jó 
cserebökényiek, sohasem árt, kéz-
nél az asszony, ha vitára van ki- j 
látás. Kérik, hogy Cserebökényí 
haladéktalanul csatoljak vissza 
Szenteshez és 

és küldjék vissza a tanyai 
közigazgatási kirendeltséget, 
mert ha jó ez a szegedi ta-
nyavidéknek, Hódmezővá-
sárhely hatalmas tanyavilá-
gának, *kkor ez be fog vál-
ni nálunk is, mint ahogy 

már be is vált. 
Reméljük, h^gy a küldöttség fá-

radozásai eredménnyel fognak járni 
és mentcsitJk magukat a belügy-
minisztériumban attól a rájuk a rájuk tuk-
mált fölfogástól, hogy néhányszáz | miért ís"figyelmeztelem 
holdnyi terméktelen területen ahol [ goí, hogy jegyeit jól őrizze meg 

nyi utcák és Tyukpiactér. Márciiib 
29 és 31-én: Az elmaradottak. 

IV. ker. városháza 17 sz. szoba. 
1947 március 20-án: Egán £ ; 

Dugonich, Uhlár, Várady utcák és 
Vajda telep. Március 21-én ! Bem,, 
Futó, Kéreg, Kinizsi, Kiss, Kisér, 
Kishát, Klapka utcák és Epres, 
Frangepán, Gógán sorok. Március 
22-én: Knézich, Négyesi, Petrovics, 
Schweidel, Szigeti, Táncsics utcák, 
Örvénysor. Március 24-én : Árpád, 
Báthori, Gergely, gr Teleki páros 
oldal, Erzsébet tér, Pacsirta, Pipacs, 
Rozgonyi, Rózsa utcák. Március 
26-án: Horváth Gy. páros oldal, 
Huszár, Kalpagos, Kasza, Kláía, 
Kökény. Kötő, LŐrincz, Mariska, 
Mező, Mentő utcák és Farkas mg, 
Március 27-én: Nagyörvény, Sát-
rán, Soós és Szondi utcák. Már-
cius 28-án: Szegfű, Szent Anna 
Szent Imre páros oldal, Toldi, Vass, 
Dobó. Stammer utcák, Töldi kőz és 
tér, Nyiri köz. Március 29 és 31-én 
Az elmaradottak. 

B. ker. városháza 15 sz. szoba, i 
1947 március 20—31-ig beosztás 

nélkül. 
i Ugyanezen idő alatt történik a 
S kiosztás a külterületi kirendeltsége* 
\ ken az odatartozó határrészi lakr>-
| sok részére. Ezek a városházán ja-
? gyeiket nem vehetiK át. 
j A 11.440-1946 KM. sz. rende-
j let alapján közhírré teszem, hofy a 
! testi munkás és neiiéztesti munkás 

pótjegyeket az igényjogosultak mun -
kaadójuk uiján kapják kézitez. A 
munkaadó köteles minden hónap 
20 napjáig alkalmazottairól még 

í pedig a testi munkás és nehéz test? 
j munkás pótjegy te igényjogosultak-
: ról kü'ön-kü.ön kimutatást kés?. 
1 teni, aláirni és ahol üzemi biz >»:-
! ság van, az üzemi bizottsággal tö: 
' tént igazolás után a városháza 13 

sz. szobájába benyújtani. Pótjegyre 
í igényjogosult a terhes anya a ter-
i hesség negyedik hónapjától a szu-
j lésig, továbbá a szoptatós anya a\\-
j zak a naptári évnegyednek végéig, 
| amelyben a gyermek első életévét 
j betölti. 

Elveszett, ellopott, vagy megseir.-
1 misüil élelmiszerjegy helyett uj éles-

míszerjegyet kiadni nem szabad. 
a lakossá-

még talán a madár 
get alakítsanak. 

sem jár közsé-

Hirdetmény. 
A folyó évi április—junius hó-

napokra érvényes kenyér-, liszt- és 
általános jegyek kiosztása a város-
házán az alanti időben szigorúan 
vett utcabeosztás szerint történik. 

I. ker. városháza 17 sz. szoba 
1947 március 20-án: Sárgaparti 

munkásházak, Aulich, Babós, Ba-
logh, Borza, Fekete M., Hegedűs, 
Dessewffy, Heltai, Bálint utcák. 
Március 21-én : Kiss Zs., Kri tó, 
Kölcsey, dr Lakos, Láhner, Lenin 
gen, Mátéffy, Mecs B. utcák. Már-
cius 22-én : Nagygörgős, Nyiri, N<gy 
S. telep, Kurcisor, Pöitenberg, Rá-
kóczi utcák páratlan oldal, Sarkadi 
N. Mihály, Széchenyi ut páros ol-
dal. Március24 én: BorosS. (Tisza), 
Zolnay, Török I. sor, Tóth J , Sima 
F. utcák. Március 26 án : Apponyi 
tér, Bartha J., Batthyányi, Bocskai, 
Boro^, Céhház, Debreczeni, Farkas 
M. utcák. Március 27-én : Horváth 
M, Jövendő, Kigyó, Kiss B., Kla-
uzál, Kossuth utca páros oldal, Kos-
suth tér. Könyös utcák. Március 
28-án: Munkácsi, Nagy F , Pmiér, 
Pólya, Rúzs M., Sajóköz, Szűr 
szabó utcák. Március 29 és 31 én: 
Az elmaradottak. 

II ker. városháza 16 sz. szoba 
1947 március 20 án: Damjanich, 

Hékéd, Kása telep, Kiss E. sor, 
Korsós sor, Lázár V. utcák. Már-
cius 21-én : Munkás, Ndgy S., Wes-
selcnyi és Vécsey utcák. Március 
22-én: Apponyi tér 15—25, Baross 
páratlan oldal, Árvái B. utcák. Már-
cius 24-én: Bercsényi és Deák F. 
utc.ik. Március 26-án: Honvéd, 
Dósai M., Bajcsy- Zsilinszky, Ko-
lozsvári utcák. Március 27-én : Jó- j 
kai, Mikecz, Rákóczi utca páros ol- i 
dal. Március 28-án: Szalai, Ság- j 
vári, Dózsa Gy. és Vörösmarty ut- I 
cák. Március 29 és 30-án. Áz el- ) 
maradottak. 

III. ker. városháza 16 sz. szoba. ! 
1947 március 20 án: Berekháti i 

putrik, Nádasdy, Hétvezér sor, Hor-
váih telep, Sopron u'cák. Március 
21-én: Núgyvölgy sor, Alkotmány, 
Bacsó B., Attila, Baross páratlan ol -
dal, Apponyi tér 26- és Béke ut-
cák. Március 22-én: Mátyás kir., 
Csillag, Daru, Gyalog, Horváth Gy. 
páratlan oldai és iskola u!cák. 
Március 24-én: Kátai, Keresztes, 
Kossuth páratlan oldal, Somogyi B. 
utcák és Dózsa köz. Március 26 án: 
Páva, Petőfi, Sarló, Teleki páratlan 
oldal, Szilfa utcák és Pataki zug. 
Március 27 én: József A., Simonyi, 
Szent Imre páratlan oldal, Temető, 
Ujj ás Varró utcák. Március 28-án: 
Vtcseri, Mészáros L., Villogó, Zri-

FigyelmezU tem a pékeket és 
re;:kedőkct, hogy a kiadott jegyek 
vároíi bélyegzővel vannak ellátva ér 
igy olyan személyeknek, kik vidék 
bélyegzővel ellátott jegyekre igé-
nyelnék élelmiszert, azt ne váltsák 
be, mert ezze! a szentesi ellátatla-
nokat kárositják meg és ilyer. ese-
tekben a legszigorúbban fogok e -
járni. 
342 Poigármes'e: 

SzIM hírek 
Az uj tisztikar kedden, 18-ár.esí^ 

pontosan 7 órai kezdettel tartja 
vezetőségi ülését. 

Szerdán 19 én, 7 órakor SzIM-
pártest. A megjelenés kötelező. 

Elveszett hétfő reggel egy félpar 
férfi csizma a mágocsi országúton 
az l es kilóméternél. Megtaláló vagf 
nyomravezető jutalomban részesül 
Nagyöivény u. 83. 34< 

Figyelem ! Itt a tavasz és a sze-
relem ! BABOVKA-SAPKÁ-val hód t 
a női szivekben. 

Hirdessen lapunkban' 
Főszerkesztő • Sima László. 

Fdelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 
Felelős kiadó: Nagy Mihály. 

Nyomta a .Barátság' nyomda kft 
Felelős nyomdaverető: C l e m a i L, Imrv 




