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Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

A sötét mult, a rosszemlékű teg-
nap emberének, a pusztulással és 
gyalázattal telített régi világnak áb-
rándjait eldobni nem akaró réteg-
nek új csemegéjében", a magyar de-
mokrácia sajtószabadsagának ékes 
bizonyítékában a „Ho!nap"-ban ol-
vasunk egy cikket, amely mint címe 
mutatja állítólag a demokrácia vé-
delmében íródott. Ebben foglaltatik 
az a megállapítás, hogy „ina a de-
mokrácia ügye rosszabbul áll ha-
zánkban, mint bármikor eddig!" 

Merésznek nem nevezhetjük ezt a 
kitételt, talán ostobának inkább. S 
ha a „Holnap" sorait is olvassuk 
mégis vissza kell néznünk a teg-
napba, .fel kell idéznünk emlékünk-
be a közelmultat, 1944. október 
15-ét, amikor a gyilkosság és rab-
lás zöld terrorja öntötte el az or-
szágot, fel kell idéznünk 1944. már-
cius 19-ét, amikor a hitleri banditák 
egyetlen p u s ka I ö v és nélkül ér-
keztek magyarországi hódító útjukra. 
De tovább kell mennünk a mult 
idők emlékében, s gondolnunk kell 
egy pillanatra a hadüzenetre amelyet 
Bárdossy László az Egyesült Álla-
mok és Nagybritannia ellen, a nyu 
gat legnagyobb demokráciái ellen 
proklamált a magyar parlamentben. 
S végül tegyünk egy nagy 1 pést, 
átugorva Darányi Kálmán Gömbös 
Gyula és Bethlen István orszaglásá-* 
nak korszakát, s idézzük emlékünkbe 
1920-at, amikor a fehérlovas ellen-
tengernagy karriervadász és meg-
gazdagodni vágyó pribékjei a fehér 
terror pirosló vréráradatát zúdították 
az országra. 

Igen, jó a visszaemlékezés, s az 
emlékezés során a tények megálla-
pítása mellett jó emlékezni arra is. 
ami nem történt meg, vagy csak 
kevesek részéről történt. Talán nem 
túlzás, ha úgy érezzük és gondoljuk 
hogy az Mézett időszakokban a 
magyar demokráciának, a magyar 
szabadságnak és a magyar nép féie-
lemnélküli életének ügye valamivel 
cschebbül állt, mint 1947 márci-
usában. Alig hinnénk ugyanis, hogy 
a magyar nép fogalma alatt ele-
gendő volna néhány hivatásos po 
litikust, részvénytársasági igazgatót, 
vagy igazgatónőt és előkelő irodá-
val biró fővárosi ügyvédet értel-
mezni. 

Valószínű, hogy a magyar népnek 
eme utóbbi szükreszabott köre a 
demokrácia hiányát az említett idő-
pontokban nem érezte annyira mint 
ma. Az általuk elképzelt demokrá-
ciának általuk vágyott alakjára 
ugyanis ezekben az időkben szük-
ségük nem volt. Megtalálták a 
magjk é.vényesülésének lehetőségét 
vagy frontálisan az ellenforradalmi 
korszak főbejáratán, vagy ha ezt 
kissé akármilyen oknál fogva ízlés-
telennek találták, ótt voltak nagy-
számban a mellékajtók, a gazdasági 
élet me^vesztegetéses és panamabő 
csatornáinak útvesztőjében. 

Hogy mennyire nem állt az ő 
szemükben H mogyar népszab dság 
a demokrácia ügye rosszul ezekben 
az időkben mutatja az is, hogy el-
feledték a töriénelmi fontosságú 
kijelentést megtenni és az aggódók 

Elkésett „Holnap" 
figyelmét felhívni, hogy a magyar 
demokrácia ügye rosszul áll. 

Erre akkor került sor részükről, 
amikor a különböző ellenforradalmi 
és féjellenforradalmi kurzusok tneg-
járása után beleestek abba a ré-
szükre felet'e kellemetlen helyzetbe, 
hogy a demokrácia megvalósítása 
megkezdődött. Ezzel ugyanis előbb 
vagy utóbb vége kell, hogy szakad-
jon annak az időszaknak, amely a 
politika öncélúsá^át jelenti, s lehe-
tővé teszi a politizálást magának a 
politikai hatalmat képviselő társa-
dalomnak a rovására. 

Olyan politikusok, akik a közé-
let színpadán való szereplést hiva-
tásnak tekintik, könnyen eljuthatnak 
a Magyar Élet Pártjából, a kírálf-
párti Grieger csoporton kerqfztül a 

köztársasági alapon álló Független 
Kisgazda Pártba, s amikor egy-egy 
helytelen taktikai manőver után itt 
is kitelt idejük, mi sem természete-
sebb. mint, hogy új pártot kell ala-
kítani. Egyetlen cél van az ilyen 
embernek a szemében: a felszínen 
maradni és politikai karriert csinálni. 
A lehetőség könnyen megtalálható 
erre. Kis szellemi felkészültség szük-
séges csupán hozzá. Több mint 
egynegyedszázados ellenforradalmi 
korszak után, a hitleri propaganda 
megszédítő tüze után, s egy olyan 
esztendő után, mely felszabadította 
a háború által lezüllesztett erkölcsö-
ket a gátlás alól, s teljesen szabad 
lehetőséget adott a gyilkolás, a rab-
lás és a pusztítás ösztöneinek ki-
élésére, adva van egy jelentős tömeg 

Hetven százalékos szíclálűemokrata syözelem 
* az ipartestületi választásokon 

Az ország háromszáztizenhét Ipar-
testülelében tartották meg a tiszt-
újítást. Ezek közül 285 választás 
eredménye ismeretes már. S<ociál-
demokrata elnököt választott 187 
Ipartestület, pártonkivülit 40, kis-

gazdát 23, kommunistát 12, polgári 
demoknfSt 6 és 1 parasztpártit. 
Ilyen módon a Szociáldemokrata 
Párt az ipartestületi választásokon 
70 százalékos győzelmet aratott. 

Dr. Pászkán Ferenc vezérőrnagy 
a szociáldemokrata közalkalmazottak 

gyűlésén 
Vasárnap délelőtt fél 11 órai kez-

dettel tartja a Szociáldemokrata Párt 
a városháza közgyűlési termében 
nagygyűlését a. közalkalmazottak ré-
szére. A gyűlést, amelynek előadója 
dr. Pászkán Ferenc rendőrvezérőr-
nagy, a vidék fők'apitanyhelyettese 
nem kizárólag a közalkalmazottak-
nak szól, hanem valamennyi értel-
miségi dolgozónak. A Szociáldemo-
krata Pártnak egyik vezető állásás 
ban lévő funkcionáriusa fogja is-

mertetni a pártnak az értelmiséggel 
szemben elfoglalt álláspontját, s 
ugyanakkor mint közalkalmazott rá 
fog világítani azokra az irányelvekre 
is, amelyeket a Szociáldemokrata 
Párt a hároméves terv keretében a 
közalkalmazottak életnívójának kere-
tében lefektetet. A gyűlés iránt nagy 
érdeklődés nyilvánul meg s a Szo-
ciáldemokrata Párt Végrehajtó Bi-
zottsága minden érdeklődőt szere-
tettel vár. 

Postaügynökségek létesülnek 
Magyartésen, Derekegyházán 

és Cserebökényben 
A Magyar Postaigazgatóság for-

galmi osztályának igazgatója, Bleicher 
Győző értesítette dr. Kunszeri Béla 
alispánt, hogy kérésére Magyartésen, 
Derekegyházán és Cserebökényben 
postaügvnökségek létesítését enge-
délyezte. Ugyanis a helyzet az, hogy 
Derekegyházán a postaügynőkség 
létesítése már tárgyalás alatt állt és 
az ügynökség megnyitása a köiel-
jövöben meg is fog történni. 

Magyartésen az ügynökség létesí-

téséről már 1946 év májusában 
folytak tárgyalások, de az érdekelt 
közigazgatási hatóság az ügynökség 
létesítésénele feltételeit tartalmazó 
postaforgalmi értesítőre ezideig sür-
getés után sem válaszolt. 

Cserebökényben már tárgyalás 
alatt van az ügynökség létesítésének 
kérdése és az idevonatkozó iratokat 
már el is juttatták az illetékes ha-
tóságokhoz. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
$zent Imre herceg-utca 1. sz. 

az országban, amely a demokratikus 
rendszert a tervszerűen építő és a 
népegyenlőség jogát megvalósítani 
kivánó rendszert gyűlöli. 
. Az új pártnak tehát ha már ide-

ológiai alapjai nincsenek, ha már a 
ma világába heillö célokat maga elé 
tizni nem tud, egyetlen érvényesü-
lési lehetősége az elégedetien és a 
rendszerrel szemben álló tömegek 
rokonszenvének megnyerése. "Ez az 
egyedüli alapja a Sulyok-pártnak. 
Ez az egyedüli «alapja a Sulyok Párt 
lapja a „Holnap" leendő népszerű-
ségének. Mert ha Sulyol^ Dezső a 
maga furcsa értelmezésében demo-
kráciát is akar megvalósítani semmi 
esetre sem akar 'demokráciát a? a 
tömeg, amely az új Messiást keresi* 
Sulyokban, és amely a Szabadság 
Párt zászlaja alá tömörül. 

E sorok Írójának alkalma volt 
látni a Sulyok Párt szegedi szerve-
zetének funkc'onáriusait, a pártban 
egy délután forgolódókat, a helyüket 
vesztett mult embereit, a hitleri mi-
litarizmus által megtévesztett és a 
nyugati vándorúiról hazaérkezett, 
dolgozni soha sem tudó diákokat 
s nyomban könnyű volt a párt jö-
vőjének megítélése. Két ut van, á 
Szabadság Párt, Sulyok Dezső és 
társai számára: Vagy felfalja a ve-
zetőket a pártba beáramló és a de-
mokrácia elleni olthatatlan gyűlölet-
tel átitatott tömeg, vagy bekövetke-
zik a végzet, amely jelertlkeane ak-
kor, ha a párt szerephez jatna a 
kormányzásban, demokratikus irány-
vonalat lenne kéríytelen követni és 
elvesztené azokat, akik most lelke-
sedéssel csatlakoznak hozzá. 

Ha a Szabadság Párt által han-
goztatott vádak, amelyek szerint sok 
hiba és sok visszatetsző dolog van 
a ma épülő rendszerben, részben 
igazak is, tegyük fel mindjárt a kér-
dést. Ki felelős azért, hogy nincs 
megfelelő számú puritán gondolko-
dású, a demokrácia fogalmával tisz-
tában lévő ember az országban ? 
Mi szociáldemokraták, minden ítélő 
fórum előtt elháríthatjuk ezért a fe-
lelősséget magunktól. Azt a néhány 
régi demokratát, aki ma az ország-
ban él, mi neveltük. A felelősség 
azokat terheli, akik a holnapban is 
a tegnapot akarják visszahozni. 
Akiknek nem volt erejük és akaratuk 
arra, hogy ötvenegynéhány nyilas 
képviselőnek a magyar parlamentbe 
vcló bejutását megakadályozzák, 
akik segédkeztek a magyarság száz-
ezreinek az ukrajnai halálmezökre 
való harcolásában. Egy mondattal: 
Felelősek éppen azoV, akik ma az 
általuk soha megvalósítani nem akart 
szabadságot abban a pártban vélik 
megtalálni, amely a szabadság fo-
galmát csak néhány kiválasztott 
körére szűkíti le. 

De jól van ez igy, csak az a ma-
radandó, ami a küzdés és ellenvé-
lemények harca között születik meg, 
s mi szociáldemokraták jól tudjuk, 
hogy akkor is a mát fogjuk építeni, 
akkor is a küzdőtéren leszünk, mi-
kor a „Holnap" már a mult rossz 
emlékei kőzött fog porladni. 

dr. Vár! György 
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Mezőgazdaság 
A szőlősgazdák 

karószükségletéről 
Az utóbbi hat esztendőben a sző-

lősgazdáknak csak kis mértékben áilt 
módjukban az elpusztult szőlőkarókat 
pótolni. A földművelésügyi miniszté-
rium tárgyalásainak eredményeképen 
az.erdőkitermelő válldlatok a jelent-
kező szükségletnek megfelelő ineny-
nyiségü szőlőkarót termelik ki és 
hatósági áron bocsátják rendelkezésre. 
A karószükséglet összeírását és a 
karók szétosztását a Magyar Szőlős-
gazdák és Gyümölcstermelők Orszá-
gos Egyesülete váilalta. A szőlős-
gazdák karószükségletüket, illetve 
vásárlási szándékukat mielőbb kö 
zöljék tehát az említett egyesülettel, 
hogy a kitermelés és szállíts körül 
fennafödások ne történjenek. 

Műtrágya 
a gyümölcsösöknek 
A tavaszi műirágyaakció során az 

ország gyümölcstermesztői kö.ött 
•3500 q pétisó é . 3500 q szuper-
foszfát kerül kiosztásid. 

Az akcióban elsősorban a föld-
osztó* úlján gyümölcsöshöz jultatot-
tak és gyümöic-tc melő földműves-
szövetkezetek, másodsorban olyan 
szakszerűen kezelt gyümölcsösök tu-
lajdonosai részesülhetnek, , kik lé 
gebben is használtak műtrágyát és 
akiknél a műtrágya kellő hasznosí-
tása biztosítva van. 

A pétisó kedvezményes ára 100 
kg-ként pspírzsákfca csomagoLva, 
rendeltetési állomásra bérmentve szál-
lítva 60 fonnt, a szuper foszfát ára 
35 forint, zsáknélküí ömlesztve 30 
forint. 

A gyümölcstermelők műirágyaígé-
nyeikkel á hegyközségekhez, illetve 
a Magyar Szőlősgazdák és Gyümölcs-
termelők Országos Egyesületéhez 
(Budapest, V., Bntho'v u. 22. sz.), 
illetve az Egyesület videói szerveihez 
forduljanak. -

Műtrágya 
a zöldségtermelőknek 
A zöldségtermelés előmozdítására 

1500 q pétisot és 1500 q szuper-
foszfátot biztosítottak, a főváros 30 
km-es körzeten belül. Elsősorban az 
újonan földhözjuttatott konyhakert^-
szek, vagy ezek szövetkezetei, má-
sodsorban az egyéb öntözéses üzemi 
konyhafrertés/ek részesülhetnek mű-
trágya kiutalásban. 

A zöldségtermesztők műtrágya-
igénylésnkkel az Országos Magyar 
Kerteszeti Egyesülethez (Budapest, 
IV., Ferenc József rkp. 6 - 8 ) fordul-
janak. 

A Szociáldemokrata Párt 
állásfoglalása az amerikai 

jegyzék ügyében 

A zenész szakszervezet 
f. hó 22-én este 8 órától 
rejjgel^ 6 óráig tarló 

clgánybálat 
rendez az Ipartestületben. 
Állandó tánc. Büffé. 
Mindenkit vár a 

Rendezőség. 

A második amerikai jegyzékkel 
kapcsolatban a Szociáldemokrata 
Párt nyilvánosságra hozta hivatalos 
álásfoglalását, amely a következő: 

Igen sajnálatos, hogy ezekre a 
jegyzékváltásokra sor került. Már az 
első jegyzékváltás után megálla-
pítható volt, hogy az amerikai kor-
mány helytelenül tájékozott magyar 
ügyekben. Aki itt él, a<;nak iámia 
keJI, hogy a Baloídali Bíokk pártjai 
mindvégig tiszta demokratikus esz-
közökkel élt'; k 

A 3dloldali Blokk pártiai nem 
nevezhetők kisebbségi csopdflnak, 
vagy elenyésző töredéknek. A Szo-
ciáldemokrata Párt a v á l á s i oK >n 
840 ezer szafdzatot kapót', a Kom-
munista Párt kb. ugyanennyit, a* 
Parasztpárt mntegy n^gy d i.iílu t. 
Nem helyes teh.it a tö,>, • k kép 
viselőit kisebbségi, csoport ím g je-
löléssel illeni. Ha figy lemb • es -
szük, hogy a Kisgazdapárt sza .os 
képviselőjét- kénytelen volt kizárni 
saját elhatározásából,- ukv láth »ló, 
hogy az ö :?tskü. f. a 
nem a Baloldali Blok* pártjdi. ha-
nem a demokrácia érdekein.k vé-
delmét szolgálta, és látható, 'yik 
oldalról fenyegeti veszély a d.mo-
kráciát. 

Ami a Szociáldemokrata Párt sze-
repét ifleti a Baloldali Blokkban és 
a mapyar belpolitikában, le kell szö-
gezni : szó sincs arr. I, mintha ben-
nünket a Kommunista Párt vezetne, 
önálló párt vagyu K, önálló politi-
kát folytatunk. Az a demokratikus 
pphtika, a elyct pártunk fo'ylat, 
nmi ro szabb miuős<\\/j dejípkr cia, 
mint a legjobb nyugtti dcnokráciá-
ké, v;gy a nyugati demokráciák 
lepjohb demokra ;kus pártjaié. Vi-
lágos zonban, hot̂ y szociális de-
mokrácii megvalósítására törek-
szünk. E?t soha nem titkoltuk. Nem 
lehet bűntény ek inmősiíeni, hogy 
Pártunk a politikai de nokrdci^ ga^-

i demokráciával igyekszik 
megszilárdítani. 

A jegyzékváltás annál Sajnálato-
sabb számunkra, akik 75 éve küz-
dünk a demokráciáért, mert gondo-
lunk arra, hogy az amerikai és an-
*oi katonák i ndkivül sok áldozatul 
hozl k a fasizmus megseimnisité-
séért. Ezért nagy örömmel töltene 
cl bennünket, ha ÓZ amerikai kor-* 
mány a jegyzékváltás ufán félreéit-
hetetlenül leszögezné, hogy a ma-
gyarországi reakció nem remélhet 
lamofcitást Ameiik tói. 

Fontolóra kell veoni ázt is, hogy 
a \< yzékváltásnak Magyarországon 
más az akusztikája, irint amilyet az 
amerikai kormány szánt neki. A 
reakciós eíők igye^c^tek a jegyzék-
váltásból uj tápot nyerni és 
ezért lenne jó, ha HÍ amerikai kor-
mány nvilvánossárra ho/na egy 
olyan nyihtkozatc!, amelyről fentebb 
szóltunk. Erre annál nagyobb szűk* 
se?4 van, mert a baloldali pártok 
elejétől fogva arra törekedtek, hogy 

'* Magyaror zugból ne letjyen Qörög-
orszag, itt ne legyen polgárháború. 

Megvalósítottuk a stabilizációt, le-
hetővé tettük az ujj tfpitést, min-
denkor a balold :li pártok • rovására. 
Íja di;u ;'ur. i ak r?u; k volna annak 
megvalósítási az eisö hónapok ta 
náqstálansága és az inflációs elke-
seredés idején nem lelt volna ne-
héz. Amikor a rombadöntött orszá-
got ujja kellett épiteni, amikor az 
inflációt meg kellett fékezni és a 
munká ság áldozatai árán*stabili-
zálni kelleti, senki sem nevezeit 
bennünket elenyésző kisebbségnek. 

Ne nevezzenek most sem tehát 
kisebbségi csoportnak, amikor a 
demokrácia biztonságát és nyugal-
mát védelmeztük tömegeink érde-
kében. az összeesküvő Horthy pri-
békekkel szemben, azokkal szemben, 
akiket a háború alatt éppen az 
amerikai és angol rádió nevezett 
számtalanszor Horthy pribékeknek. 

Belpolitikai helyzetkép 
A külügyi költségvetés vitájában 

a Szociáldemokrata Párt részéről 
Bucinnfcer Manó szólalt fel B 
dében visszautasította a Sulyok D • 
zsŐ áltál felhozott vádak:t és kii -
íeütettek hogy mi szocaldemuki alak 
ősidők óti pacifisták voltunk és en-
nek a háború ellenségének megvan 
a maga é'telme, de nagyon furcsa 
és taktika, va^y demagógia diktálta 
fogás, ha a nagy kapiializmu íól 
nem is idegenkedő part risztről 
hangzik cl a semlfgésség deklará-
lása. A magyar nsp oékéf,. munkát 
és kényért t kiván. Ez a legjobb kül-
politika. N ncs i. ás nibición!', mint-
hogy a Duna medence népcsalád-
jában megbecsüli nép legyünk Nem 
hisszük, h gy Csehszlovákián. k és 
•a nagyhatalmaknak az lenne a szán-
dékuk, hogy á kisebbségnek az 
ciethez való jogai elutasítsuk. Mi 
szociáldemokraták a békeszerződés 
aláírásakor megáll pilottuk, ho^y 
egyedül mi hirdettüká népek sze-
rencsétlenségének dső forrása ön-
rendelkezési joguktól való megfosz-

tottságuk, másodforrásuk a kapítal 
és a termelési rend, amely hábo-
rúba vezet. Az események igazoltak 
bennünket. 

Ugyancsak a költségvetési vita 
során szóhlt fel Kertész Miklós'elv-
társ4 aki beszédében annak az óhaj-
nak ¡doti kif .j ,-é t, ho»y Magyar-
ország mint s/abad és ffJ' gct'en or-
szág a lehe ö I gi videbb idő* alatt 
az Eg < sült N- " / h k szervezetének 
tagja kiván Inni. A nemzetközi 
szoeiálrfe o rácn előre látta a be-
következő kai s/irófát és m e l szem-
ben cn.lt ov.st. A világháború 
u:an, . mii t c k leheteti, kitettük 
lábunkéi az or •/ hói, Kotbly, Sza-
kasr-.. Ĥ n és iobbi elvtársaink 
megjel« rr k Európában mindenütt, 
hc£y_a/ ország erdikeit szolgálják 

- Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Nagyon örülünk az uj autóbusz-
járatnak, de még nagyobb len-

ne örömünk, ha olyan útvonalon 
közlekedne, amelyen a szentesi kö-
zönségnek autóbuszra szüksége van. 
Szentes Orosháza viszonylatában 
ugyanis a vonatközlekedés is jő. 
De ettől eltekintve! A szentesi em-
bernek, sőt a környékbelinek is ke-
vés dolga van Orosházán. Aki pe-
dig Derekegyházára vagy Nagymá-
gocsra tart, nem fizeti meg az 
autóbuszt. Sokkal több értelme lett 
volna Szentes—Szeged viszonylat-
ban a járat' megindításának. A sze-
gedi bírósági tárgyalásokra, az ott 
lévő hivatalokba igyekvők, amint a 
múltban, most is igénybevennék az 
autóbuszt, különösen ha később in-
dulna, mint a vonat. Szeretnők, ha 
ezt a hibát korrigálnák, nemcsak 
a közönség, de qz autóbusz érde-
kében is. 

(i| szociáldemokrata 
pártszervezet 

Vasárnap délelőtt megalakul Nagy-
kirá yságon. aü Eperjes-széli népház-
nál a Szociáldemokrata Párt tzer-
vezete. Az al.kuló gyüiés előadói: 
Téli Lajos elvtárs, az Országos 
Fö.'dbirtokrcndezö Tanács Ujgja és 
Fdiu/asi Imre elvtá's u S'ociáldemo-
í<rata Párt Végrehajtó Bizottságának 
alelnöke. 

Fizessen eiö 
a Szentesi Lapra 

Megalakult 
a Szociáldemokrata Párt 

orvóscsoportja 
Csütörtök este tartotta alakuló 

összejövetelét a Szociáldemokrata 
Párt orvoscsoportja a Petőfi utcai 
székházban. A csoport elnökévé dr. 
Mihajlovics Lehelt, jegyzőjévé dr. 
Csonka,Imiét választották meg. Az 

'orvo&csopon munkájában vesznek 
ré£zt a szociáldemokrata gyógysze-
részek is. Az alakuló összejövetel 
után a csoport megkezdte munka-
tervének kidolgozását. Javaslatokat 
készít a vármegye közegészségügyi 
helyzetének javi.ására. A tüdövész 
elleni küzdelem, a csecsemőgondo-
zás, a nemi betegségek leküzdése 
szerepelnek a tervezőben. A párt 
támogatásával fokozni kíváaja az or-
voscsoport a napközi otthonok léte-
sítésére irányuló akció sikerességét. 

Az új gazdák 
megsegítése 

Az Országos Földmüvelésügyi Ta-
nács a napokban tárgyalta az idei 
termés biztosítására vonatkozó ter-
veket és megállapította, h"gy a kor-
mány/ t által rnsedé.yezett 9 millió 
forint ••< hitel a felszántásra 
váró t-ö el 3,200.000 kat. hold terü-
letn k M g a 10 százalékára sem 

sőt ez az összeg a törpe-
binoko:oknak is csupán egynegyed 
rész t hozná abba a helyzetbe, hogy 
a s/aoias Költségeit fedezni tudják. 
Ezén n T nács felirattal fordult a 
kor ¡ái y/athoz, hogv a szántási 
munkálatuk < Ivégzésére engedélye-
zett hitelkeretet emelje fel, továbbá, 
hoi:y -I vetőmagszükséglet kieiégíté-
séte hit lek rendelkezésre bocsátásá-
val segítse elő a vetőmag hitel útján 
való beszerzését. 

F. hó 23-án,fél 11 órakor 
a Szociáldemokrata Párt S y l l l G S t 
Előadó: dr. P á s z k á n F e r e n c 

tart a közalkalmazottak részére 
a városháza közgyűlési termében, 

rendőrvezérőrnagy, helyettes vidéki főkapitány 



bennünk bízík! S Z 0 C 1 ÚlŰßm0kf O t Q Pfiüt 
A nagy világ Ország - Világ 

A külföld csak 

U 1 K B K 
Ma március 22, Rom. kat. G. Ka!., 

protestáns Oktávia. 
Vízállásjelentés: Tisza 21-én.618. Kurca 

335. 
Hőmérséklet i - f 3 fok 
Időjárásjelentés i Mérsékelt szél, lelhős 

idő, a hőmérséklet alig változik. 
Ügyeletes gyógyszertárak i Március 22— 

28-ig Kerekes és Torday. 
Színház: Ma és holnap : 1 millió 

dollár. 
Szabadság Mozgó: Madáah. 

Megmérettél... 
Hallgatni arany — mondja a ré-

gi közmondás. Beszélni joga van 
mindenkinek, ha nem kizárólag ezt 
teszi. Helyesebben uyy is mond-
hatnánk u dolgot, hogy azoknak 
van joguk beszélni, akik cseleke-
detekben megmutatták, vagy meg-
mutatják, hogy az 'elmondott szava-
kat valóra is váltják. A parlament-
ben most tartott na^y beszédet a 
demokrácia ellenzékének vezére Su-
lyok Dezső. Könnyű beszélni, s kü-
lönösen háládatos szerep volt mindég 
lenni ellenzékir hedni Nem kell mást 
tenni, mint a kákán is csomót ke-
resni. De a sok. beszédnek sok az 
alja, s a magyar ember, a romlat-
lan, őszintelelkű föld dolgozója ezt 
érzi. Amikor találkoztunk vele teg-
nap és elébetártuk a Sulyok parla-
menti beszédét, csak ennyit mondott: 
de sokat povedál! (yb) 

— Külterületi istentisztelet. 
Folyó hó 23 án vasárnap délután 
2 órakor D.̂ nát 1 szám alatt refor-
mátus istentisztelet Ic. z. 

— A Magyar-Szovjet Művelő-
dési Táts^ság k ii a mük'dvelő gár-
da összes tagjait, hugy f. hó 22 cn, 
szjinoaton 18 ó akor a székházban 
megjelenni szíveskedjenek. Tagsági 
könyvüket hozlak magukkal. 

— Kisgazda Párt makói szer-
vezete deklarációi oivasott fel a vá-
rosi képviseli te .tül« t elöli, m» :yben 
bejelent., *ht>uy a pártok kö.ön létre-
jött megegyezés értelmében visszatér 
a városi közgyűJSbe és a jövőben 
részt kíván venni a im:k munkájában. 

— Az amerikai cígarctf'ik a 
közeljövőben megérkeznek adoh/'my-
nagyárudá'n. Á'uk 10 százalékát a 
S:ess Adj Segíts mozgalom kapja. 

— Meghívó. A Szentesi Iparos 
Nőegylet f. hó ?3 án délután 3 
órakor határozatképtelenség esetén 
5 órakor iarij.1 évi rendes közgyű-
lését, melyr minden t.igot szere 
tettel meghívunk. Elnökség. 

— Meghívó. A S/enlcs Vidéke 
Tejszövetkezet f. hu 27 én rendkí-
vüli közgyűlést tarl, melyen a .már 
előzően meghirdetett tárgysorozato-
kon kívül még potiár*»ysorozatkér.t 
az alant megjelölt Ur^yeorozatot is 
tárgyalni fogja, kérem a ta^ok pon-
tos megjelenést, Póttárpysorozat: 
A forint-mérleg bemmaiása és elfo-
gadása. Igazgatódig 

— Felhívás. A hatvani cukor-
gyár felhU ĵ  termelőit, ho^y a rép -
magóit mieőbb jelentkezzenek a ki-
rendeltség helyiségében (róni. kat. 
iskola). AM cukorrépát termelni 
óhajt, míg sz r/ödhet. Akiknek mult 
évi leszállított i-.*pa u!án melasz já-
randóságuk va . szombaton és va-
sárnap átvehetih a vasútállomáson. 
Edényt hozzanak magukkal. 354 

— 350 volt magyar hadifogoly 
útban van Belg.umból hazafelé. A 
volt >i:difoglyokkul együtt számos 
polgári személy is hazautazik. 

• A londoni rádió kiemeli, hogy 3 
négyhatalmi értekezlet-kedvező for-
dulatot veit. A külügyminiszterek 
egyetértenek a német gazdasági 
problémák megoldásában. Szóbake-
rült a volt csatlósállamok álláspont-
jának meghallgatása is. Magyaror-

A .Rimadier kormány sorfa teg-
nap dőlt cl a francia parlamentben 
az indokínai vita során. A .szoei 
alisfa párt vezetőségi ü ésén a jelen-
legi miniszterelnök kijelentette, hogy 
amennyiben a Kommunista Párl a 

Vandenbcrg szenátor a göíög és 
török megsegitéi törvényjavaslattal 
kapcsolatban beadványt intézett az 
amerik i külügyminisztériumhoz. 
Ebben 125 kérdésre kíván választ. 

Közoktatásunk kétségtelenül egyik 
egyik legjelentősebb alkotása-az ál-
talános iskola e megteremtése volt. 
Az á.talános iskola a legszélesebb 
néprétegek számára riztositja a t mú-
lás, művelődés nagyszerű kincsét. 
Az elmúlt rendszer alatt a tanyák 
és Mvoleső tanyacíoportok fiatal 
magyarjai sokszor a m.gy távolság 
és meg nem ft lelő ruházat miatt és 
— ne 1 utolsósorban — a felelőt-
len kuliurpoii ika k velke2Íében nem 
járhatlak iskolába. 

A demokrác a minden magyar 
gyermek számárí biztosilani akarja 
— éppen az általános iskolán ke-
resz'ül — a tanulást és művelődést. 
Természeteden, i* kóláink igen nagy 
része esett áldozatul a háború vi 
harának, anyagi értékeink elpusz-
tultak, az allam elszegényedett. És 
mAgi két évvel a szörnvü világégés 
Után közoktatásunk az i kólák mel-
lett egyre iöbb és egy e megfulelőbb 
kol'ó^lumoknt, diákszállásokat szer-
vez. Ezek bz általános iskolák mel-
lett létesült kollégiumok hivatottak 
befogadni a tanyák és távoleső he-
lyek elhagyott, szegény fiatal ma-
gyarjait. 

A közelmúltban a közoktatásügyi 
minisztérium kiküldöttei Nóer d, 
Bihar, Hajdú, Szabolcs, Szatmár és 
Fehér vármegyékbe látogattak cl, 
ahol tárgyalásokat folytattak általá-
nos iskolák szervezése céljából és 
ellenőrinek a már btyó szeivezési 
munkálatokat, illetékes íiclyen kije-
lentették, hogyaz egykori főúri és 
földesuti kastélyok igénybevétele 
igen gyors ütemben folyik és remél-

szágot nem hallgatják meg Mosz-
kvában, hasonlóképpen Finnorszá-
got sem, mivel a kialakult állás-
pont szerint ezeket az országokat 
nem lehet ugy tekinteni, mint akik 
fegyveres erőkkel vettek részt a Né-
metország elleni küzdelemben. 

szavazástól tartózkodik, beadja le-
mond sát. Elejét kívánja venni 
ugyanis annak, hogy az ország két 
részre szakadjon. Szó lehet arról is, 
hogy B-'daulfc. megszakítja moszkvai 
tanácskozásait és visszatér Párizsba. 

Egyes politikumok részéről felvető-
dött az a köve umény, hogy a nyuj 
landó kölcsönt kössék tengejészeti 
és légi támaszpontok átadásához. 

liető, hogy rövid időn belül minden 
tanyai gyermek, akiknek iskolázása 
a#szülők szegénysége, az iskolától 
való n/gy távolság miatt eddig aka-
dályokba ütközött, kényelmes és a 
modern kor követelményeinek meg-
felelő diákkol'égiumokban sajátít-
hatja majd el az iskolai tanulmá-
nyokat. 

Értesülésünk szerint, a közokta-
tásügyi 1: inis7té ium e melleth álta-
lános iskoláknak, alkalmas kastélyok 
és épületei, megtekintése, számba-
vétele és kii^énylésével kapcsolatos 
kérdések ügyében megbeszéléseket 
folytat az illetékes minisztériumokkal. 

SzabadmüvelődésQnK 
fejlesztése 

A szabadművelődési intézmények 
cselekvőképes munkássága nem kis 
részben segíti előre a kultuszkor-
mányzat közoktatási programjának 
megvalósítását. A szabadművelődési 
tanfolyamok munkájának egyesítése 
érdekében a kö;okta<ásügyi minisz-
ter rendeletileg utasította a szabad 
művelődési felügyelői hivatalokat, 
hogy igyekezzenek személyesen el-
lenőrizni a szabadművelődési tan-
folamokon é:» szabadiskolákban fo-
lyó munkát és észrevételeikről hala-
déktalanul tegyenek részletes jelen-
tést. Ezzel ^ a rendelkezéssel akar 
meggyőződni a kultuszminisztérium 
hogy folyt tényleges munka és mi-
lyen mértékben sikerült a terveket 
megvalósítani. 

Egy 14 éves kislány a robogó 
autóban agyonlőtte apját és hallba 
küfdte szerelmesét. 

Budapest környékén 384 SS ka-
tonát tartoztattak le. 

Svájc és Svédországban eltörlik 
a vízumokat. 

Ameiikában megtiltották a thórum 
és uránum kivitelét. * 

A debreceni hatarban megkezdték 
a kiosztott földek telekkönyvezésit. 

• 
Makón egyetlen éjszaka 5 betö-

rést követtek el, s Ács Emil textil-
kereskedő üzletéből 20 ezer forintot 
érő árut vittek el. 

Tudatom tisatelt meg-
rendelőimmel, hogy egy 
évi saüneieltetés után 
ismét 

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

Hadifoglyok 
Gábor Sándor 207/8 szüleinek 

Szentes Jókai .utca 167/a szám, Kiss 
Benedek 62/7 Kunszentmárton, Kar-
dos Béla 62/7 Kunszentmárlon, Ko-
vács Aníal 242/3 Csongrád, Kovács 
István 62/7 jWindszent. 

A mezőgazdasági 
munkaközvetítésnél 
előnybe részesítik 

a hadifoglyokat 
A földművelésügyi miniszter leg-

újabban kelt leiratában felhívta a 
törvényhatóságok vezetőit, hogy sür-
gősen utasítsák a hatáskörükben 
működő gazdasági munkaközvetítő 
hivatalokat, miszerint a mezőgazda-
sági munkavállalók elhelyezésénél a 
hadifogságból hazatérteket, a hadi-
gondozottakat (hadirokkant, hadiöz-
vegy, hadiárva) egyébként egyfcnlö 
feltételek melleit más munkavállalók-
kal szemben előnyben részesítsék. 

/totótok az ügyészségnek 
két tolvajt 

DömsCdi József Alsórét 268 sz. 
alatti és Kotvics Varga Imre sárga-
parti lakosok feljelentést tettek a 
rendőrségen ismeretlen tettesek el-
len, akik f. hó 11-én és 18-án éjjel 
a fentnevezett alsóréti tanyából el-
lopták 23 melegágyi ráma üvegét. 

A rendőrség megirfüította a nyo-
mo*ást és tegnap sikerült is elfog-
nia a tolvajokat Való János és Csa-
tári Lijos szentesi lakosok szemé-

lyében. Kihallgatásuk során beval-
lották, hogy a lopott üvegeket a 
csongrádi piacon értékesítették. 

Tekintve, hogy többszörösen bün-
tetett előéletű személyekről van szó, 
a rendőrség még a tegnapi nap 
folyamán mindkettőjüket átkísérte * 
szegedi ügyészségre. 

BARÁTSÁG-MOZGÓ J 
M á r c i u s 2 2 - 2 4 . Uj amerikai világfllm! 3 n a p i g I 

T á r s b é r l e t 
• 

Sokat bosszankodik otthon ? Egyszer nevessen szfvból, hogy mi-
lyen az amerikai Társbérlet. — Egyedül lakik? Akkor jöjjön el a 
Bjrátság moziba és ismerje meg, hogy mi a Társbérlet. H í r a d ó , 

A francia kormányválság 

Görögország és Törökország 

Kollégiumokat szerveznek 
az általános iskolák mellé 



ko r rupc ió és a panama ellen k ü z d Szociáldemokrata Párt 
— Gépjárművezetők figyelmé-

b e ! A megalakulóban lévő Gépjár-
művezetők Szakszervezete felhívja 
az összes vezetők figyelmét, tekintet 
né|küf, akik már tagjaivá lettek a 
szaitszervezetnek, hogy f. hó 23-án, 
vasárnap délután fél 3 órakor a 
Vas- és Fémmunkások Szakszerve-
zeténél (szakszervezeti székház) sa-
ját érdekükben megjelenni szíves-
kedjenek. Az alakuló közgyűlésen 
központi kiküldött fog résztyenni. 

Színház 
Simor Erzsi és 
Latabár Kálmán 

vendégjátéka 
A Hámory-társulat a fővárosi szí-

nészek vendégjáték-sorozatának ke-
retében újabb két jóntíVű fővárosi 
művészt nyert meg szentesi vendég-
szereplésre. Az eg>ik Símor Erzsi, 
akit a magyar filmekről ismer a 
szentesi közönség, a másik pedig 
Latabár Kálmán, a népszerű táncos-
komikus. A két sztnés/. vendégjátéka 
elé nagy érdeklődéssel teküt a város 
közönsége A társulat készül Seribe: 
Egy pohár víz című darabjának elő-
adására. amelyet Négyesi Mátyás fog 
rendezni. Iit emlí'jük még meg, hogy 
a színiévad április 16-ig fog tartani. 

A várost szeretetház részére ren-
dezeudő jótékonycélu előadással 
kapcsolatban a színtársulat vezető-
zége nevében illetéktelen egyén olyan 
nyilatkozatot tett, hogy a fennálló 
belügyminiszteri rendelkezések ér-
telmében a szintársulat nem járul 
hozzá ezen előadás megtartásához. 
A színtársulat igazgatósága felkért 
annak közlésere, hogy sem Hámory 
Aladár igazgató, sem* Garamszegi 
Dezső titkár ilyen nyilatkozatot nem 
teltek, mert a kérdéses időpontban 
egyikük sem tartózkodott Szentesen. 
A színház igazgatósága a jótékony-
cél érdekében nem zárkózik el az 
előadás megtartása elől. Éppen ez 
ért vizsgálatot, megtorló intézkedé-
seket foganatosított azon egyén el-
len. aki az illetéktelen nyilatkoza-
tot tette. Az előadások egyikét a 
jövő vasárnap meglarlják. 

Ezúton felkéri a szinház igazga-
tósága a halóságok, társadalmi egye-
sületek és partok képviselőit, hogy 
minden ügyben, a szinház igazgató-
ságához, tehát a Hámory igazgató-
hoz,¡va^y Garamszegi titkárhoz, vagy 
pedig a szinház üzemi bizottságá-
hoz forduljanak. Mindannyian készen 
allnak minden jótékonycélu megmoz-
dulásra páriküiönbségre való tekin-
tet nélkül. 

SzlH hírek 
A SzlM fiatalság nevében azzal 

a kéréssel fordulok az ifjúság őszinte 
barátaihoz és szüleihez, hogy ameny-
nyiben családi könyvtárukban akad 
egy-egy nélkülözhető, vagy talán 
selejtezésre váró könyvük, ajándé-
kozzák oda a megalapításra váró 
könyvtárunknak, hogy a komoly 
tudásra vágyódó SzIM-ifjuság érté-
kes könyvekből és ne ponyvafüze-
tekből legyen kénytelen tudásszom-
ját kielégíteni. Fogadják ezért sze-
retettel az aláitt és lepecsételt meg-
ajánlási ívvel jelentkező ifjainkat és 
segítsenek bennünket a műveltség 
megszerzésére irányuló nemes törek-
véseinkben. Elnök. 

Hirdessen lapunkban t 

J O N I 
A régen várt 

J Ö N ! 

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

G Á B O R P I S T A zenekara muzsikál 
Húsvét efsö napján az Ipartestületben este 8 tói 4-ig. 
Mindenki ott legyen. Szeretettel várunk mindenkit. Rendezőség 

Közgazdasági tükör 
Anglia nyersanyagkölcsönt nyújt 

Magyarországnak, amelynek kerete 
500 000 font. Ennek során gyapjút, 
nyersgumit, jutát, színes fémeket és 
kisebb mennyiségű bőrt kapunk, 
vagyis olyan cikkeket, amelyekre a 
magyar iparnak feltétlen szüksége van. 

A szövetkezet 
és a kereskedelem 

viszonya jiagy problémája a köz-
gazdasági életnek. A gazdasági élet 
elsősorban a termelés, de az eloszlás 
vonalán is egyre fokozódó tervsze-
rűség felé halad Az elosztásban 
egyre inkább szükségessé válik a 
magasabb fokú szerveze'tség, amelyet 
már nem tudnak kielégíteni a régi 
mintájú úgynevezett „érdekképviseleti 
szervek14. Ezért látjuk napjainkban is 
az áldatlan tusakodást a különböző 
kereskedő érdekképviseltek között. 
Magasabb és szorosabb szervezeti 
formákra van szüksége a kereskede-
lemnek is. Nem véletlen az, hogy a 
kisiparosok és kiskereskedők százai 
és ezrei tömörülnek szövetkezetekbe, 
hogy megvédhessék érdekeiket. A 
szövetkezetek aligha támasztanak ver-
senyt ta kereskedőknek, mert legin-
kább edd juttatják el az árut, ahová 
eddig a „kereskedői élelmesség" az 
aránylag jelentéktelen haszonlehető-
ségek miatt nem tudta, vagy nem 
akarta azt eljuttatni. 

Dunakonferencia 
Az egyes tárcák most-készítik elő 

a magyar békeszerződésben is ter-
vezett Dunakonfe.rencia anyagát. Az 
összehangolt vélemények alapján fog-
ják kialakítani a konferencián kifej-
tendő magyar álláspontot. Az érdek-
képviseletek most dolgozzák ki a 
kérdés egyes részleiei-, "különösen 
annak a vámokkal a tranzitó for-
galommal kapcsolatos anyagát. 

Növekszik 
ipari termelésünk 

A stabilizáció kezdete óta az ipari 
termelés számottevő mértékben fej-
lődött. Vas- és fémlermeiésünk lehe 
tőségei korlátozo'lak, ezért ebben a 
termelési szektorban nem várhatunk 
nagyobb lendületet. Ezzel szemben 
építőanyag — termelésünkben len-
dületes fejlődés mutatkozik. Áll ez 
különösen az üveg , fedéllemez- és 
válaszfal téglatermelésre. A faáruter-
melés is m-gtöbbszfiröződött. Bőr-
árutermelésünk nagyjából változatlan, 
kb. 80 ezer pár cipő készül havon-
ként. Gumiáruk, texlilhulladék és ve-
áruk gyártásában általános emelkedés 
figyelhető meg. 

A gyógyszcrárúgyárlás rendkívül 
összezsugorodott. Csökkenést mutat 
a7 ásványJajáruk, jsapiros- és papír-
áruk termelése is. 

Ingatlanforgalom 
Sülyös Bálint és neje megverték 

Kun Ferencné Munkás utca 93 sz. 
házhelyének 1/2 részét 200 forint-
ért. 

Badór Sándor és neje megvetnék 
Ivanov Gergely Nagynyomás 1 

hold 929 D-öl földjét 4000 fo-
rintért. 

Holman András és neje megvet-
ék Dancsó Gyula és bt. Nádasdy 
utca 29 sz. házát 3500 ,orintért. 

Kuruczlaki János megvette Csor-
vási Nándorné Andrássy ulca 6 sz. 
házát 4000 forintért. 

Csorvásí Nárdorné megvette Mel-
kuhn Dezső és neíe.Sáfrán Mihály 
utca 61 sz. há/át 4000 Jorintért. 

Melkuhn Dezső és neje megvet-
ték Csorvási Nándorné Eperjes 5 

hold 800 f öl földjét 4000 fo-
rintért. 

Kálmán János és ne'e megvették 
özv. Halász Szabó Irnréné Vecseri 
utca 12 sz. házát 2L.000 forintért 

Kifor Ferenc és neje megvették 
Magyar Géza és neje Mikecz utca 
2 sz. .házát 6000 forintért. 

Vass István és neje megvették 
Pólya Jánosné N3gyhegv 1 hold 
766 G-öl földjének 1'3-ad részét 
4000 forintért. 

Berényi Sándor és neje megvet-
ték Lovas Eszter Szentlászló 1 hold 
960 D -ö l földjét 4100 forintért. 

Bárányi Józsefné megvetle Bá-
rányi Mária és bt. 3 hold 501 
D öl földjének 1/5- öd részé: 1071 
forintért. 

Szamosközi. Jánosné megvette Bul 
lás Józsefné Villőgó utca 1 sz. há-
zának 1/2-ed részét *4000 forintért. 

Fenyő-

f i 

-, nyál 

i r é s z ú i 

és tölgy-

' u k a p h a t ó 

Z s o l d o s - t e l e p e n 

Haszonbérbe adják 
a parlagon maradt 

földeket 
A minisztertanács elfogadta a>i 

az előterjesztést, amely a parlagon 
maradt és elhanyagolt mezőgazda-
sági ingatlanok megművelésére vo-
natkozik. A javaslat szerint ezekc* 
az ingatlanokat a Gazdasági Fei-
ügyelőségek adják haszonbérbe. A 
rendelet 180 ezer katasztrális holdit 
érint. 

P á r t h í ? e k 
22-én d. u. 1 órakor az 071 

üzemi pártnap. Előadó: luh.W 
Jánosné. 

23-án vasárnap d. e. fél 11 ó n -
kor a városháza közgyűlési termé-
ben a közalkalmazottak állami és 
magánalkalmazottak nagygyűlése 
Előadó: dr. Piszkán Ferenc rend' 
vozérőrnagy elvtárs. 

23-án fél 11 órakor Nagykirái,-
ságon Eperjes-széli népháznál nép-
gyűlés. Előadó: Téli Lajos és Far-
masi Imre elvtársak. 

Kényszereladás 
Dé7?,a, lefolyó kagyló, virágálvá-
nyok, székláb, ebédlőszekrény 
(modern), hosszú asztal, egy^b 

ingóságok 

sürgősen e l a d ó k . 
Érdeklődés Kossuth u. 13/a. sz. 

8—9 és 12—2 órák közö t. 

RÁDIÓ 
Budapest I. március 22. 

7 20: Reggeli zene. Hanglemezek 
8: A mezőgazdaság átállítására!; 
szociális és közellátási hatása. 8.15 
Szórakoztató zene. Hanglemezek. 9: 
Z4borszkyné Puky Judit zongorázik 
Dulya István és Lendvai Erzsébet 
énekel. 12 15: Losonczi Schweitze: 
Oszlcár szalonzenekara jálszik. 13.12: 
Asszonyuk intése. 13.30. Rácz Béla 
cigányzenekara. 14.40: Az uj Er-
dély. 15: Szórakozlató zenekari mu-
zsika. Hanglemezek. 15.30: A Bör-
zsöny-hegység. 15 45: Maron Fe-
renc színes csevegése. 16: Feji ' 
György zongorázik. 16 30: Gyer-
mekrádió. 17.10: A A^unkás Kultur-
szővetség műsora: Egy ember élete 
18: Oiasz dalok. Hanglemezek. 18 10 
Mozárt prágai utja. Í8.40: A Rádió-
zenekar játszik. 19.40: A magyr 
ipar. jövője a hároméves tervbee 
20.20: A Zeneművészek SzabaC 
Szakszervezetének műsora. 21: Han-
gos Heti Híradó. 22.30: BBC hang-
lemezek. 23: Tánczene. Hanglemezek 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a méhetetí 

cukor-utalványok a polgármester 
hivatalhoz megérkeztek. Felhívoir 
azon méhészeket, akik ménetetés 
céljára cukrot igényeltek, hogy an-
nak átvétele végett 1947. évi április 
hó 1. napjáig a városháza 46 számú 
szobájában jelenjenek meg. 
353 Polgármester 
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