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Megjelenik hét.'ö kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

Emlékezzünk! 
A germán csizmák megalázó dü-

börgése 1945 áprilisának első nap-
jaiban szűnt meg hazánkban. Több, 
mint egy esztendeig volt szolgaság-
ban, sőt rabságban az ország népe, 
s mindaz, amit a magyar munka sok 
évszázados küzdelmén át alkotott 
nagyrészben elpusztult. Sokan azt 
hitték hogy a magyar nemzetiség 
és a magyar államiság végkép sirba-
száll. Hitler és mindazok, akik vele 
arra szövetkeztek, hogy leigázzák a 
világot elbuktak, mer: az emberiség 
dolgozó része, a szabadságban és 
emberi formák között élni akarók 
szálltak velük szembe. 

A Szovjetunió népei nemcsak a 
maguk önvédő harcát vivták a ger-
mán militarizmussal szemben, ha-
nem a világ valamennyi munkásá-
nak szabadságáért küzdöttek. Sok 
millió orosz proletár fogott fegy-
vert, s győzelmük záloga öntudatuk 
volt. Tudták, hogy a fasizmus győ-
zelme egyet jelentett volna az em-
beri méltóságok örök halálával. Ka-
szárnyákká vállozott volna a világ, 
amelyben rabszolgák állati sorban 
tengetik napjaikat. Amikor a hitleri 
csordák megrohanták az orosz föl-
det, a békésen élő szovjet ember 
nen» harci fenevaddá, hanem a föld-
jét és házát védő emberré alakult 
át. Az ukrajnai falvak üszkei között 
is tudták az oroszok, hogy nem 
lehet hosszabb ideig a terror és a 
gyűlölség uralmát fenntartani. 

Egy orosz katona mondta ne 
künk, aki a Moszkvát annak idején 
védő hadseregben szolgált, hogy 
amikor Mozsaiszknál megjelentek a 
német uniformisok, s diadalmasan 
emlegették Moszkva közeli bevéte-
lének napját, Sztálin kiadta a pa-
rancsot: egy lépést sem hátrább! 
S az orosz katona tudta, hogy en-
nek a parancsnak minden körül-
mények között eleget kell tenni. 
Ott pusztult el, de nem ment hát-
rább. Bekövetkezett az, amit ebben 
az országban sokan nem akartak 
elhinni, bár a józan ősz diktálta, 
megállították a német harci gépe-
zetet. Azok állították meg, akikről 
az elmúlt rendszer itt a legtöbb 
gyalázatot hirdetett, akiket nem is 
emberi módra élőknek állítottak be, 
de akik a legemberibb életet él-
ték már akkor: az orosz proletárok. 

Nemcsak hazájukat védték meg, 
hanem honvédő háborujukat kiter-
jesztették azokra az országokra is, 
ahol százezer számra éltek proletá-
rok, s évtizedek, sőt évszázadok 
óta várták a szolgaság alól való 
felszabadulást. A német csizmáknak 
hazánkból való kitakarodása, nem-
csak egy pusztításaiban és szenve-
déseiben a képzeletet felülmúló há-
ború végét jelentette számunkra, 
hanem egyúttal egy uj ország fel-
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A magyar a magyarnak épít most 
hazát ezeken a földeken, most van 
először alkalmunk arra, hogy a ma-
gyar nép fogalmát a szó igaz ér-

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

Eredménytelen tárgyalások 
a koalició szentesi pártjai között 

A koalíciós pártok szentesi szer-
vezeteinek vezetői, beleérfve tehát a 
Kisgazdapárt szentesi vezetőit is, a 
Nemzeti Pararztpárt helyiségében 
tegnap délelőtt tanácskozásra ültek 
össze, hogy megbeszéljék a koalició 
helyreállításának lehetőségeit szen-
tesi vonatkozásban. A Szociáldemo-
krata Párt képviseletében Szőke 
Ferenc és Gyenes Péter elvtársak 

jeleníek meg. A tanácskozásokon a 
baloldali pártok és a Kisgazdapárt 
közötti ellentétek egyelőre áthidal-
hatatlannak mutatkoztak. A Baloldali 
B'okk ugyanis egyes személyeknek 
a Kisgazdapárt vezetőségéből való 
eltávolításától tette függővé a koa-
lició helyreállítását. Minthogy a Kis-
gazdapárt vezetősége erre egyelőre 
hajlandónak nem mutatkozott, a ta-

nácskozások eredménytelenek ma-
radtak, s csupán Szőke Ferenc elv-
társ javaslatára fogadta el a Kis-
gazdapárt azt az álláspontot, hogy 
pártjának nagyválasztmánya elé ter-
jeszti a baloldali blokk azon követe-
lését, hogy a kifogásolt személyek 
állíttassanak félre. 

Uj szellem, produktív munka 
egy közhivatalban . 

Ahogy a Közellátási Felügyelőség dolgozik 
Manapság sokszor úgy érzi az 

ember, ha egy vezető tisztviselő, 
vagy a közéletben résztvevő más 
ember csak egy lépést is tesz, máris 
az egész sajtó mozgósítva van és 
szinte visszatetszővé válik az erő-
szakos népszerűsítés. Sok olyan hi-
vatal van ezzel szemben, ahol a be-
osztott tisztviselők, de a vezetők is 
megértették az idők szavát, teljes 
erőbedobással törekszenek arra, hogy 
az országépítő munkában résztve-
gyenek, de mindezt csendben csi-
nálják, nem a reklám, nem az utca 
számára, hanem az eredményekért 

dolgoznak. 
Kétségtelenül legnehezebb feladata 

valamennyi hivatal közül ma a Köz-
ellátási Felügyelőségnek van Nem-
csak a beszolgáltatás és a termelő 
rétegek zaklatása miatti népszerűt-
lenség az okozója ennek a súlyos 
helyzetnek, hanem mindenekelőtt ha-
zánknak mai állapota, a háborúvesz-
tettség s a nyomába zúduló temérdek 
baj. S érdekes, éppen ebben a leg-
nagyobb nehézséggel birkózó hiva-
talban találjuk a legnagyobb rendet 
és ami ennél sokkal fontosabb, a 
legeredményesebb munkát. 

Amit a statisztika mond 
A tervszerűség és a kevéssel való 

okszerű gazdálkodás nem volt soha-
sem kenyere azoknak, aki a múlt-
ban az ország ügyeit intézték. Mint-
ha minden valahogy légi alapokon 
állott volna és a valóságok, a tények 
elvesztek volna a bürokrácia sötét 
útvesztőjében. A hivatali légkör rá-
ült azokra az emberekre, akik a ha-
tósági dolgökat intézték, s valóban 
elveszítették kapcsolatukat az élettel. 
Tegyük hozzá, a szakérlelem is nagy-
mértékben hiányzott, különösen a 
számokkal való bánni tudás és a 
számoszlopok helyes kiértékelése 
Nem szabad lebecsülni a statisztikát, 
sőt azt mondhatjuk, hogy manapság 
egyetlen hivatal sem tud eredmé-
nyesen működni, ha megfelelő sta-
tisztikai szolgálata nincs. Ezért láttuk 
örömmel, hogy a szentesi Közellátási 
Felügyelőségen tökéletesen kidolgo-

zott statisztikai adatok, kimutatások 
és grafikonok állnak rendelkezésre. 

Sorra néztük ezeket az ábrákat s 
nagyon értékes tanulságokra tettünk 
szert. Ha mindjárt a beszolgáltatás 
kérdéseit nézzük, megállapíthatjuk, 
hogy azokban a városokban és köz-
ségekben, amelyekben a vezetés 
megfelelő kezekben van, nincsen na-
gyobb hiba ezen a téren. Magyartés 
a terméseredmény 28 százalékára 
kapott beszolgáltatási kivetést, s kö-
telezettségének már száz százalékon 
felül tett eleget. Ugyanez a helyzet 
Kiskirályságon is, ahol még az ősz-
szel szomorú képet kaptunk, ma 
azonban már megfelelő kezekben 
van a közell.itási ügyek intézése. 
Szentes is kielégítő képet mutat, de 
természetesen vannak olyan közsé-
gek, ahol súlyos a helyzet. Az ér-
dekes éppen az, hogy ezeknek be-

szolgáltatási aránya aránylag kevés. 
Itt minden bizonnyal — a számok 
mutatják — a vezetésben van a hiba. 

Termelésünk, tenyésztésünk 
A statisztikai adatok arról is be-

szélnek, hogy a felszabadulás óta a 
magyar munka és élniakarás a ter-
melésben nagy eredményeket ért el. 
Különösen a kalászosok termelése 
emelkedett az elmúlt két esztendő-
ben. A búzatermelés már a békebeli 
nívót közelítette meg, s az ennek 
helyét az átmeneti időben elfoglalt 
tengeri termelés ismét a régi és 
egészséges arányokat kezdi betölte-
ni. A burgonyatermelésben még sok 
a tennivaló. A megmunkált területek 
nagysága is örvendetesen növekszik. 

Különösen érdekes kép, ami bizo-
nyos vonatkozásban szomorú is, 
bontakozik ki előttünk az állatte-
nyésztést ábrázoló grafikon láttára. 
Szarvasmarhatenyésztésünkaztmond-
hatjuk már tul is haladta a békebeli 
nívó méreteit. Szépen haladunk a 
sertéstenyésztésben is. Annál szo-
morúbb a helyzet a lótenyésztésnél. 
A tenyészbénaság ijesztő mértékben 
mutatkozik, sajnos itt nem hogy 
emelkedő tendenciát értünk volna el, 
ellenkezőleg a süllyedés még egyre tart. 

Megtekintettük a feketepiac moz-
zanatait feltüntető grafikont is. A 
Közellátási Felügyelőség pontosan 
nyilvántartja a megfigyelések alap/án 
a feketepiaci árak hullámzását. Ér-
dekes, hogy például a tojásnak már 
nincsen fekete ára, ezzel szemben a 
gabonanemüek a gazdasági év vé-
géhez érvén, igen tekintélyes zugárat 
értek el. 

Nem lesz hiba 
Végigjártuk a hivatal minden he-

lyiségét, belepillantottunk ennek a 
méhkasszerü intézménynek a mun-
kájába s két fontos dolgot állapítunk 
meg. Kisfizetésű fiatal tisztviselők 
dolgoznak a felügyelőségen, mégis 
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telmében váltsuk valóra. A magyar 
nép sokmilliós tömegei ma már 
nem az arisztokraták és a svábból 
magyarrá vedleti álhazafíak szük 
körét jelenti, hanem mindenkit, aki 
itt él és dolgozik s becsülettel kí-
vánja hazáját szolgálni. 

Ha emlékezünk erre az évfordu-
lóra s ünnepelünk, egyúttal hajtsuk 

meg a tiszteletadás hősi lobogóját 
azok előtt a milliók előtt, akik a 
legtöbbet adták az uj magyaj éle-
tért, a jeltelen halált halt magyar és 
orosz proletármilliók előtt. Fogad-
kozás és ígérgetés helyett lássunk 
hozzá mindannyian, kik becsülettel 
akarunk élni a munkához. Teremt-
sünk meg egy olyan életet a hazán 

belül, amely mindörökre kizárja an-
nak lehetőségét, hogy munkás a 
munkással, egymás mellett békében 
élniakaró népeket állítson egymással 
szembe. Kis nemzet vagyunk, amely-
nem akar beleszólni a nagyok ha-
talmi vitájába, hanem békésen dol-
gozni akar, épiteni és alkotni ac 
emberiség egyetemes érdekében. 



A iondoni rádió jelentése szerint 
a Ruhr vidéken heves tüntetésekre 
került sor, emelyeket a német szak-
szervezetek és a baloldali pártok 
szerveztek. A tüntetők ablakokat ver-
tek be és brit gépkocsikat borítottak 
fel. A nácitlanitás ütemének meg-
gyorsítását sürgették és a javaslatot 

II. György görög király halála, 
után Pál herceget proklamálták 
Görögország királyává. Ezzel kap-
csolatban azonban egyes oldaiak-
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munkamorál talán a legmagasabb 
itt valamennyi hivatal közül. Meg-
értés és összang jellemzi az!itt dol-
gozókat. Nem az örökös fúrás és 
egymás befeketitése, amint ezt saj-
nos sokhelyütt tapasztaljuk, hanem 
a testvéri együttérzés. Talán egy 
kis túlzással, de mindenesetre jó-
szándékú túlzással azt mondhatjuk, 
hogy a szocialista szellem .jelentős 
csiráit látjuk megvalósulni a Közel-
látási Felügyelőségen dolgozók kö-
zött. Az összhangot és az egyetér-
tést egyébként a hivatal tagjai kö-
zött egyre nagyobb számban bekö-
vetkező házasságok is mutatják. 

Végezetül szólunk a hivatal veze-
tőjéről, aki szerénységében nem 
híve a nagyhangú reklámnak. Han-
kóczy Béla csak akkor szól, ha a 
szavaknak súlya van már, mond-
hatnánk azt is, csak akkor beszél, 
amikor baj van. De akkor aztán 
pattognak a szavak, röpülnek az 
akták, s stukaszerűen követik egy-
mást az intézkedések, cseng a ie-
lefon s néha csak azt nem érjük, 
hogy a két fülre, hogy lehel három 
hallgatót rákapcsolni. Most is az 
egyre szigorúbb mértékben növő 
bajusz mögül csak rehezcn tudunk 
néhány szót kihúzni: A hadigondozottak érdekeit tar-

Nézzétek - mondja Hankóczi » t o t t a 8 z e m e_!öu a demokratikus kor-
Béía - nem akarok a dolgoknak j mányzat, -
elébevágni, azt sem akarom, hogy j 

A nagy világ 
eljuttatták a brit kormányhoz, 
tüntetések később fokozódtak. Több 
fiatalember a katonai kormányzat 
főhadiszállása elé vonult és kőzá-
port indított az épületre. Hír szerint 
általános bányásztrájkot akarnak ki 
mondani. 

Görögország 

ról fölvetik a görög államforma 
kérdését is s utalnak arra, hogy a 
görög népnek szabadon kell dönte-
nie, milyen államformát kiván. 

Közgazdasági tükör 
A hároméves terv elsősorban gon-

dol az orzság legnagyobb, de egy-
ben legelhagyatottabb dolgozó ré-
tegének, a falu népének felkarolá-
sára. A három év alatt a mezőgaz-
daságban beruházandó hatmilliárd 
forintból kétmilliárd közvetlenül a 
falunak jut. 

elbízzátok magatokat, de magam se 
akarok ebbe a hibába esni, mégis a 
fene egye meg valahogy úgy érzem 
nem lesz hibal 

Ezek a tréfás szavak naj>y és 
súlyosan komoly problémát takar-
nak*. Csongrád megye idei kenyér-
ellátásának problémájáról van szó. 
Igen Hankóczi Béla azt mondja, 
nem lesz hiba, ha nehezen is, és 
ha szűkösen is, de mindenkinek 
lesz újig kenyere, s ha ő mondja, 
úgy is lesz. dr. v. 

Boldog ünnepe 
akkor less, ha 

borszükségletét 
saját termésű 
nemes kadarkámból 
szerzi be. 
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Az április 5-i ünnepség 
műsora 

A város Magyarország megünnep-
lését a Gazdasági Főtanács intéz-
kedése folytán 1947. április 5-én 
szombaton fogja megtartani az 
alábbi műsorral : 

1. Reggel 7 órakor zenés éb-
resztő a Kossuth-téren, 7-től 10-ig 
térzene. 

2. Az ünnepség megnyitásánál 
Himnusz. 

3. Megnyitó-beszéd. 
4. Szavalat. 
5. Város részéről a felszabadító 

ünnepség méltatása. 
6. Pártok és testületek részéről 

történő felszólalások. 
7. A három emlékmű megkoszo-

rúzása, az orosz Himnusz játszása 
alatt. 

Az ünnepséggel kapcsolatosan fel-
hívom a város lakosságát, hogy há-
zaikat mindenki lobogózza fel 

a v á r o s ¡erüle-
I J L 2 Í k 0 ? 0 pár lokat> szakszerve-
hoaí a r í -n l e g y é b b testületeket 
nogy azon kívánságukat, hozv az 

SSSÍÍEL , k í r k - e A J S 
ö i köftr3 0 í r á 8 b a n « 

Polgármester. 

amikor az italmérések en-
gedélyezéséről szóló régi törvényt 
úgy módosította, hogy a jövőben 
kiadandó, úgynevezett korlátlan ital-
mérési engedélyek felét a hadirok-
kantak, hadiözvegyek és árvák kap-
ják. Az intézkedés kétségtelenül 
helye« és szociális, mert elsősorban 
azok felkarolását kell szorgalmaz-
nunk, akik leginkább megsínylették 
a mult rendszer esztelen háborúját. 
Mindenesetre jó volna, ha ezt a 
kedvezést más állami jogosítványokra 
is kiterjesztenék. 

A magyar-jugoszláv megegyezés 
200 millió dolláros kivitelt biztosít 
a magyar iparnak arra az öt évre, 
amelyre a megállapodást kötötték. A | 

részletek megtárgyalására az elmúlt 
napokban jugoszláv kereskedelmi 
küldöttség érkezett Budapestre. 

Megindulnak az építkezések s a 
jelenleg igen nagy nyomorban élő 
építőipari munkások is megélhetés-
hez jutnak. Addig is a munkanél-
küli épüőmunkásokmk másfélmillió 
forint kölcsönt szavazlak meg. Az 
összeg meglehetőse:] kevés, mert a 
jövőben olyan nagyszabású feladat 
várakozik az építőmunkásokra, hogy 
igazi sikert csak munkaerejük teljes 
megóvása mellett várhatunk tőlük. 

Â  ár- és bérfronton még mindig 
nem kiegyensúlyozott a helyzet. 
Iparcikk már van és különösen az 
eddig hiányolt textiliákban inár vi-
szonylagos bőség mutatkozik. A ki-
rakatok tele vannak s mégis a leg-
több kereskedő panaszkodik, mert 
nincs forgalom. Ennek oka prdig 
kétségtelenül az, hogy munkabérek 
és iparcikkek árai nincsenek arány-
ban egymással. Fizetésemeléssel, 
vagy még inkább árletöréssel sür-
gősen segíteni keilene a bajokon. 

(Gy. A.) 

J O N I 
A régen várt 

j o N ! 

t M w ú munkások bálja 
Büf'é. — Jóhangulat. — Sorsolás — mert 

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

A Gazdasági Főtanács 
határozatai 

A Gazdasági Főtanács szerdai ülé-
sén a kukorica és a baromfi árát, 
valamint forgalmát szabaddá tette. 
Az erre vonatkozó rendeieíet a köz-
ellátásügyi miniszter rövidesen ki-
adja. Nem lesz a kukoricára dézsma 
beszolgáltatás sem. Az áttelepítési 
kormánybiztosság beolvad a földhi-
vatalba. Elhatározta a Gazdasági 
Főtanács, hogy igénybeveszi a Rot-
schild bankház által felajánlott 500 
ezer fontos kölcsönt. Hatmillió fo-
rintot szavazott meg szántási, két-
milliótvetőmaghitelre. A lakásheiyre-
állitási kölcsönökre 12 millió forintos 
keretet engedélyezett. Elrendelte a 
demokratikus honvédség zsoldjának 
napi egy forintra való felemelését. A 
hadigondozottak járulékának feleme-
lésérc négymillió forintot szavazott 
meg. Az ujgazdák rendelkezésére 
bocsájtják az MSZK lucernamagkész-
letet és a pécsi nitrogénművek 1200 
vagon műtrágyáját. A közmunkavált-
ság összegéből augusztus haváig 

rendelkezésre álló 60 millió forintot 
közcélú épületek és intézmények 
helyreállítására, valamint a munka-
nélküliség enyhítését célzó 38 millió 
forintos közmunkákra utalták ki. 

Elgázolta 
egy kocsi 

Knzsán Vazul 53 éves szarvasi 
fuvarost április elsején este 6 órakor 
elgázolta egy lovaskocsi. A szeren-
csétlen öregembert eszméletlen álla-
potban szállították be a mentők a 
szentesi közkórházba, ahol megálla-
pították hogy medencetörést szen-
vedett. Állapota súlyos. A szeren-
csétlenség körülményeinek kideríté-
sére a vizsgálat megindult. 

~ UJ gyorsvonat Budapestre. 
Május 4-én lép éleibe az uj nyári 
menetrend. E szerint az eddigi gyors-
motor helyett Szeged és Budapest 
között rendes gyorsvonati járat lesz. 
Ehhez a járathoz, amint eddig is 
csatlakozása lesz Szentesnek. 

¿Napirenden 
Ismét napirenden van a Duna-

Tisza csatorna ügye s jogos a re-
mény rá, hogy a kérdés a megvaló-
sulás stádiumába érkezett. A három-
éves Újjáépítési terv keretében 50 
millió forintot irányoztak elő az 
első harminckilométeres szakasz 
munkájára. Az illetékes szakminisz-
térium közli, hogy az építés hama-
rosan megkezdődik s előreláthatólag 
1955 ben fejeződik be. Ezzel kap-
csolatban meg kell említenünk, hogy 
a csatorna betorkolásának kérdése 
valóságos tengeri kígyóvá nőtt az 
utóbbi hónapok alatt s teljességgel 
érthetetlen a földmüvelésügyi mi-
nisztériumnak az a döntése, amely 
a sokkal kedvezőbb csongrádi be-
torkolás helyett az ujkécskei betor-
koló9 mellett foglalt állást. Mi szen-
tesiek és csongrádmegyeiek remél-
jük, hogy mielőtt az utolsó szót ki-
mondják, meghallgatnak bennünket, 
figyelembe veszik az észszerűségi 
sznmpontokat s az illetékes műszaki 
szakvéleményeket. Ezek ugyanis min-
den kétséget kizáróan bizonyítják, 
hogy a csatorna csak akkor felelhet 
meg legfontosabb feladatának : az 
öntözésnek, ha a magasépítésű uj-
kécskeivel ellentétben a mély bevá-
gású csongrádi betorkolás mellett 
foglalnak állást. (Gy. A) 

K é t é i / f o r d u l ó 
Két évfordulót állítunk egymás 

mellé. Az egyik negyedszázaddal 
ezelőtt, a másik két éve történi: 

1922. április 3. a magyar politi-
kai élet egyik igen szomorú dátu-
ma. Ezen a napon bomba robbant 
Budapesten, az Erzsébetváros egyik 
szórakozóhelyén. Bomba, amelyet az 
ellenforradalmi reakció az ott tar-
tózkodó bátorhangu ellenzéki politi-
kusoknak szánt, s amelynek hat 
békésen vacsorázó polgár lett az 
áldozata többszáz sebesültön kívül. 
Az áldozatok sírjánál Apponyi Al-
bert mondott gyászbeszédet, s az 
erzsébetvárosi bombamerénylet az 
egész világ figyelmét fölhívta a ma-
gyar ellenforradalmi brávók szörnvfi 
gaztetteire. Az idő kereke azonban 
forgott tovább, s az újabb és újabb 
szörnyűségek lassanként elfeledtet-
ték ezt a szomorú dátumot is. Még 
hosszú és keserves évtizedeken át 
robbantak a bombák, dühöngött az 
erőszak és a terror ebben a szeren-
csétlen országban, s az ellenforra-
dalom útját az áldozatok ezreinek 
ártatlanul kiontott vére szegélyezte. 

A másik évforduló, 1945. április 
4. ünnep a magyar nép számára. 
Ünneppé avatta az a tény, hogy 
ezen a napon szabadította fel a 
Vörös Hadsereg Magyarország utolsó 
csücskét is a náci zsarnokok és 
magyar cinkosaik elnyomatása alól. 
Megkaptuk a szabadságot, s hogy 
élni tudunk vele, azt bizonyítják a 
magyar népnék a demokratikus kül-
föld által is elismert csodálatos erő-
feszítései, amelyekkel rövid két 
esztendő leforgása alatt új életet 
teremtett a romokon. Bizonyítják az 
újjáépülő hidak, városok, a termelés 
föllendülése, a stabilizáció, a gaz-
dasági élet új alapokra való helye-
zése és a többi, a demokratizálódás, 
az új és jobb társadalmi és gazda-
sági berendezés felé tett jelentős lé-
pések. Megmutatjuk, hogy érettek 
vagyunk a szabadságra, tudunk élni 
a demokratikus szabadságjogokkal, 
mert nincs talán még egy nemzet a 
viiágon, amelyik annyi áldozatot 
hozott volna a szabadság kivívásá-
ért, mint a magyar. (Gy. A.) 

Hirdessen lapunkban! 



H Í R E K 
Ma április 4. Rom. kat. Nagyp., 

protestáns Nagypéntek. 
Vízállásjelentés: Tisza 3 án 620. Kurca 

405. 
Hőmérséklet. + 5 lok 
Időjárásjelenlés. Mérsékelt szél. «gyes 

helyeken eső. A hőmérséklet kissé süllyed. 

Ügyeletes gyéxyszertárak« április 1— 
4-ig Oláh és Ihász. 

* 

Nagypéntek 
A világtörténelem leggyávább és 

legalávqlóbb ítélete, a hazug propa-
ganda megdöbbentő diadala az igaz-
ság felett s a krisztusi legenda sze-
rint az Istenember Önként vállalt 
véres áldozata qz emberiség eredendő 
bűnének megváltására ... Halál... 
megszégyenítő, borzalmas halál, amit 
a gyávaság és a butaság közösen 
határoztak el és hajtottak végre ... 
Halál, amely a vallás tanítása sze-
rint a legmagasztosabb áldozat. . . 
Halál, amelyre minden becsületes 
gondolkozó megkülönböztetett tiszte-
lettel néz vissza. Én valami keserű 
fájdalmat érzek minden Nagypénte-
ken, mert önkéntelen szembeállítom 
a makulátlan embert a hatalom 
gyáva hivatalnokával — és a meg-
bóditott tömeggel, amely öt nappal 
azelőtt zöldágakkal borította az utat, 
amelyen a pénteki áldozat érkezett... 
Közel két ezredév mult el azóta s 
hányan követték Krisztust a halálba 
makulátlan emberek. , . Petőfi irja: 
aranykeresztet kapott a gazember, 
fakereszt illet benneteket Megváltók... 
Valahogy ugy érzem, hogy a nagy-
pénteki gyászünnepből az Igazság 
diadalának fényes ünnepe lészen . . . 

(S-ó) 

— Felkérjük igen tisztelt hir-
detőinket, előfizetőinket és ol-
vasóinkat, hogy a vasárnapi, 
ünnepi lapra szánt hirdetéseiket 
pénteken délig kiadóhivatalunk-
ban leadni szíveskedjenek, te-
kintettel a szombati felszabadu-
lási ünnepre, lapunk húsvéti 
száma szombaton reggel jelenik 
meg. 

— A rendelet szerint az üzle-
tek szombaton zárva. Kérjük a 
nagyérdemű közönséget, hogy 
vásárlásaikat pénteken eszközöl-
jék. 

— Görögkeleti istentiszteletek 
sorrendje. Nagypénteken d. e. 10 
órakor királyi imaórák, nagyszom-
baton d. e. 10 órakor Liturgia, este 
7 órakor Feltámadásí körmenet, hús-
vét vasárnap reggel 8 órakor Litur-
gia, húsvét hétfőn d. e. 10 órakor 
Liturgia. 

— Evangélikus istentiszteletek 
Húsvétkor. Az evangélikus tem-
plomban Húsvét vasárnap délelőtt 10 
órakor és délután 5 órakor, húsvét 
hétfőn délelőtt 10 órakor lesz ün-
nepi istentisztelet. A nagykirálysági 
állami iskolában Húsvét vasárnap 
délelőtt 10 órakor és a fábiánsebes-
tyéni ONCs.V telepi állami iskolában 
délután 2 órakor lesz istentisztelet 
úrvacsora-osztással. 

— Izr. istentiszteletek. A pe-
szach ünnepi istentiszteletek a nagy-
templomban lesznek a következő 
időkben: pénteken este negyed 7 
óra, szombaton délelőtt 10 óra, 
este fél 7 óra, vasárnap délelőtt 10 
óra. — Peszach utolsó napjain 
Kárpáti Gyula teológus tart hitszó-
noklatokat. 

— A törvényhatósági bizottság 
f. hó i0-én tartja közgyűlését, melyen 
változatos napirend kerü. letárgya-
lásra. 

— A vármegyei kisgyűlés ápr. 
9-én délelőtt 11 órakor ül össze, 
amelyen 68 tárgysorozati pont kerül 
letárgyalásra. 

Ünnepi istentiszteletek 
sorrendje 

a református egyházban 
A nagytemplomban 

Nagypénteken délelőtt 10 órakor 
prédikál Böszörményi Jenő. Délután 
5 órakor kamara kórussal, a városi 
zenekar közreműködésével és orgo-
nahangversennyel egybekötött vallá-
sos-est és nagypénteki igehirdetés. 

Húsvét első napján délelőtt 10 
órakor prédikál Sebestyén Béla, ur-
vacsorai beszédet mond Böszörményi 
Jenő, délután 5 órakor prédikál Se-
bestyén Béla. 

Húsvét másodnapján délelőlt 10 
órakor prédikál Böszörményi Jenő, 
urvacsorai beszédet mond Sebestyén 
Béla, délután 5 órakor prédikál Se-
bestyén Béla. 

A felsőpárti templomban 

Nagypénteken délelőtt 9 órakor 
prédikál GiMcze Lász!ó, délután 5 
órakor prédikál Bubla László. 

Húsvét első napján délelőtt 9 óra-
kor prédikál Kanász Nagy József, 
urvacsorai beszédet mond Gilicze 
László, délután 5 órakor prédikál 
Bubla László. 

Húsvét másodnapján délelőtt 9 
órakor p édikál Gilicze László, ur-
vacsorai beszédet mond ifj. Vecseri 
Lajos, délután 5 órakor prédikál ifj. 
Vecseri Lajos. 

A Nagyhegven húsvét első nap-
ján délután 3 órakor gyülekezeti nap, 
prédikál Kanász Nagy József, Kiss 
Sándor és Gilicze László. 

Magyartésen húsvét ehő napján 
délelőtt 10 óiakor prédikál és urva-
csorát oszt Nyíri József. 

Fábiánsebestyénben nagypénte-
ken délután 5 órakor a Csengettyűs 
iskolánál, húsvét első napján délelőtt 
10 órakor az ONCSA-telepen isten-
tisztelet úrvacsora-osztással. 

Nagykirályságon húsvét első nap-
ján délután 2 órakor és Mucsiháton 
húsvét másodnapján délután 3 óra-
kor istentisztelet úrvacsora-osztással. 

— Felhívás. Felhivom azokat az 
egyéneket, akik a nagymágocsi föld-
ből részesültek juttatásban, de még 
a holdankénli 1 forint költségetnem 
fizették be, valamint azokat, akik ki-
osztási sorszámot nem kaptak, ápr. 
8-án a városháza 24-es szobájában 
jelenjenek meg. S*abó Antal UFOSz 
titkár. 

— Hangverseny. Az állami köz-
alkalmazottak h ú s v é t vasárnapján 
este 8 órai kezdettel a megyeházán 
a Siess I Adj I Segíts 1 mozgalom ja-
vára jótékonycélu hangversenyt ren-
deznek. Előadás után reggel 4 óráig 
tánc. Személyre szóló meghívó nincs 
mindenkit szeretettel hiv a Rende-
zőség. 441 

— Felhivom a gépkocsivezetők 
figyelmét, hogy f. hó 7-én Húsvét 
másnapján délelőtt 9 órára a László 
vendéglőben fontos megbeszélésre 
okvetlen megjelenésüket kérem, 
egyben ott befizetéseket is lehet 
eszközölni Külön felhívom még a 
hivatásos gépkocsivezetők figyelmét, 
hogy aki állásban akar maradni áp-
rilis 30-ig iratkozzanak be a gép-
kocsivezetők szakszervezetének helyi 
csoportjába, mert azután a budapesti 
központ nem fogja őket átvenni 
és jelentkezési íveit nem fogja iga-
zolni és csak ujravizsgázás esetén 
kaphatja meg jogosítványát. Veze-
tőség. 

— Kitűnő, olcsó húsvéti cu-
korkát, csokoládét Rágyánszky 
cukorkaüzletéből vásárol junk! 

1383 

Uorosilov marsai válasza 
THdy Zoltánnak 

Tildy Zoltán* köztársasági elnök a 
felszabadulás második évfordulóján 
rendezendő ünnepségre meghívta Vo-
rosilov marsalt. Vorosilov a következő 
válaszlevelet intézte a * köztársasági 
elnökhöz: Elnök úri Magyarországnak 
a szovjet hadsereg által történt fel-
szabadítása második évfordulóján 
rendezett magyír nemzeii ünnepre 
való meghívását hálásan köszönöm. 
Elnök úr értesítése szerint ezt az 
ünnepélyes napot a Magyarország 
felszabadításánál meghalt szovjet ka-
tonák és tisztek Budapest városában 
emelt emlékművek leleplezésével te-
szik emlékezetessé. Én teljes szívem-
ből kívánom, hogy ez a nagyszabású 
emlékmű szabadságszerető népeink 
múlhatatlan baiátságának szimbólu-
maként álljon. Sajnálom, hogy hiva-
talos ügyeim nem engedik, hogy a 
kedves meghívásnak eleget tegyek 
és résztvegyek ezen a nagy ünnepen. 

Őszintén kívánom, a magyar nép-
nek és önnek, Elnök Úr, hogy a 
magyar demokratikus köztársaság to-
vábbi felvirágoztatását sikerrel foly-
tassák. 

Moszkva, 1947 március 31. 
K. Vorosilov 

DREHER-SÖR 
a legjobb hűsítő ital. 
Kerületi lőraktáros: 

Dr. Aczél Béla 
Szentes, Ady Endre-u. 9 

Csak DREHER-SÖRT kérjen 
a vendéglökben. 

» 

A Szakszervezeti 
Titkárság közleménye 

A Szakszervezeti Tanácstól kapott 
utasítás alapján felhívom a munka-
adók és munkavállalók figyelmét, 
hogy a 490—1946. M. E. számú 
rendelet 2 §-a 4. bek. értelmében 
április hó 5 fizetett munkaszüneti 
napnak számit. Azokban az üzletek-
ben, amelyekben nyitvatartanak, a 
munkabér 100 százalékkal magasab-
ban díjazandó. A nyitva tartható 
üzletek: élelmiszer és fodrászüzlet, 
fél 8 órától déli 12 óráig. Virágüz-
letek reggel 9 órától délután 4 óráig, 
a cukorkaüzletek reggel 9 órától este 
8 óráig tarthatók nyitva. Valamennyi 
többi üzlet zárva tartandó. 

Felhívom az üzemek dolgozóit, 
hogy április 5-én, d. e. 11 órakor 
a Kossuth-téren, rossz idő esetén a 
színházteremben tartandó nyilvános 
népgyűlésen üzemenként jelenjenek 
meg. 

Szervezett munkásoki Készüljetek 
április 5 megünneplésére! Gyüleke-
zés a Kossuth-téren. 

Gyenes Péter 

SZENTESI LAP 1947. ápr. 4. 3 

D-vitamin 
takarmánypótszer 

— Az „Amerika Hangja", 
müncheni rádióállomás utján köz-
vetített magyar nyelvű adásai már-
cius 24-étől kezdve mindennap 
18.30 órakor a 41,49, a 31,46 és 
25,35 méteres hullámhosszon hall-
gathatók. 

szénsavas 
takarmánymész 

Biodit 
Biomész 

az okszerű takarmányozásnál 

nélkülözhetetlen 
Kapható: 

Mezőgazdasági 
Szövetkezeti Központnál 
Budapest. V., Alkotmány-u. 29. sz. III. 

valamennyi vidéki kirendeltségnél és 
nagyobb tagszövetkezeteinél. 

Ország - Világ 
A statáriális bíróság előtt áll Víz-

hányó József apátfalvi lakos, aki 
gyilkosságot követett el. 

120 ezer forint gyűlt össze Deb-
recenben a hadifogoly állomás épí-
tésére. 

Mikepércsen Hajas Sándort fele-
sége meggyilkolta. 

15 fehérmegyei gazdaitjú indul 
tanulmányútra Dániába. 

Bolondváron aknarobbanás tör-
tént, amelynek következtében több 
bányász életét vesztette. 

Szakasits Antal iparügyi miniszteri 
osztályfőnök megtekintette a vásár-
helyi ipari üzemeket. 

A dohányjövedék vezérigazgatóját 
leváltották, mivel alaposan gyanú-
sítható visszaélések elkövetésével. 

A szegedi ipartestületi választások 
megsemmisítését ismét jóváhagyták. 

Miskolcon a Kisgazda Párt nagy 
kisebbségben maradt a postás szak-
szervezeti választásokon. 

Húsvét vasárnap 
indul meg 

a tiszai hajójárat 
A közlekedésügyi miniszter el-

rendelte, hogy április 15-én Sze-
ged—Csongrád—Szolnok—Tiszabu-
ra között a nyugatról hazatért és 
kijavított terhes gőzösök igénybevé-
telével a hajójárat meginduljon. 
Ezen a vonalon hármas járat fog 
közlekedni. 

— Felhivás! Felhívom az Építő-
ipari Munkások folyó hó 6-án tar-
tandó báljára rendezőnek feliratko-
zott szaktársakat, hogy a fent em-
lített dátum alatt vasárnap d. u. 5 
órára az Ipartestületnél minden ren-
dező okvetlen jelenjen meg, és aki-
nek jegyet adtunk ki árusítás vé-
gett, azzal vasárnap d. e. számol-
janak el, mert ha nem, akkor az 
összes jegyek árát az illető személy 
köteles megfizetni. Vigalmi elnök. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
Április 5 - 7 . 3 napig I 

F i n v a g y l á n y 
Legmulatságosabb magyar filmcsemege Sárdy János nagyszerű 
alakításával. Főszereplők: Sárdy, Rajnai, Szemere, Pelsőczy, 
Perényl, Vlzváry. H í r a d ó . 

Előadások kezdete vasárnap 4, 6, 8, hétköznap 6 és 8 órakor. 
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Hirdetmény 
A Honvédelmi Miniszter Ur 31.751/ 

eln. 1947. számú rendelete értelmé-
ben felhívom a keletmagyarország 
Észak-Erdély jelenleg elcsatolt ré-
szén szolgálatot teljesített honvéd 
és volt csendőr személyeket, vala-
mint a honvédelmi tárca keretében 
alkalmazva volt polgári személye-
ket, hogy az ott maradt ingóságaik 
hazahozatala érdekében az alábbi 
pontokra vonatkozó bejelentésüket 
saját érdekükben folyó évi április 
hó 10 napjáig Városháza 46. számú 
szobájába nyújtsák be. A bejelen-
tésben az alábbi kérdőpontok mind-
egyikére pontos és kimerítő felele-
teket kell adni. 

1. Név és rendfokozat. 2. Jelen-
legi pontos lakcím (helység, utca, 
házszám). 3. Az ingóságok helye ke-
letmagyarország és Északerdély ré-
szében (helyiség, utca, házszám, 
emelőt, ajtó). 4. Keletmagyarország 
és Északerdély Romániához csatolt 
részén lévő ingóságok felsorolása. 
5. Milyen rakodó térre van szük-
ség a hazaszállításhoz (pl. egy va-
gon, fél vagon stb.) 6. Az ottani 
berakodó vasútállomás (a legköze-
lebbi vasútállomásig a fél maga 
köteles gondoskodni a szállításról). 
7. A kirakodó állomány megjelölése 
ahova az ingóságokat szállítani kell.) 
Csak olyan nelyről lehet szó. amely-
nek vasútállomása van). 8. Meg-
győződőtt-e róla, hogy az ingósá-
gai jelenleg megvannak e ? 9. Meg-
jegyzés. 

Felhívom továbbá az érdekelteket 
a határidő pontos betartására, mert 
határidőn túl bejelentéseket a fenti 
hivatal nem fogad el. 
434 Polgármester. 

— Hirdetmény. A Bőripari mun-
kások szakszervezete f. hó 6-án, 
vasárnap délelőtt 10 órakor a Szak-
szervezeti Székházban fontos szö-
vetkezeti ügyben értekezletet tart, 
amelyre a tagok pontos és feltétlen 
megjelenését kéri a Szövetkezeti 
igazgatóság. 

Hirdetmény 
Az OTI szentesi ker. pénztára 

közli, hogy a magyar köztársaság 
kormánya a 3050/1947 M. E. sz. 
rendeletével a gazdasági munkavál-
lalók kötelező betegségi biztosítását 
f. évi április hó 1 napjával újból 
hatályba léptette. Betegségi biztosa 
tásra kötelezett minden gazdasági 
munkát vállaló férfi és nő, feltéve, 
hogy 1 kat. holdnál nagyobb terü-
letű földbirtoka nincsen. Minthogy 
az említett gazdasági dolgozók biz-
tosítási Igazolvány nélkül f. évi áp-
rilis 1 napja után gazdasági mun-
kát nem vállalhatnak, az Országos 
Társadalombiztosító Intézet kerületi 
pénztára felhívja a betegségi bizto-
sításra kötelezett gazdasági cselé-
deket, gazdasági munkásokat és 
gazdasági napszámosokat, hogy a 
biztosítási igazolványuk és a bé-
lyegalapjuk kiállításához szükséges 
helyhatósági bizonyítvány kiváltása 
végett a városházán dr. Dombai 
Jenőnél a 31-^3 szobában, az ott 
kapott helyhatósági bizonyítvánnyal, 
pedig a biztosítási igazolvány át-
vétele céljából az Országos Társa-
dalombiztosító Intézet szentesi kerü-
leti pénztáránál Ady E.-u. 27 sz. 
bármely hétköznapon d. e. 8-14 
óra között haladéktalanul jelent-
kezzenek. Születési idejének igazo-
lására lehetőleg születési anyakönyvi 
kivonatot (keresztlevelet), vagy pol-
gári személyi lapot minden mun-
kavállaló vigyen magával. 

A biztosítási bélyegeket a hely-
beli postahivatal április 10-től kez-
dődőleg árusítja. A bélyeglerovás a 
munkáltató kötelessége, a bélyegek 
értékét a munkavállaló béréből le 
vonni nem szabad. 

OTI szentesi ker. pénztára 

- Hegedűs V. utóda, néhai 
Füsti M. Ilona Horváth Mihály-u. 
1. sz. alatti fényképészeti műtermét, 
ahol 23 évig dolgoztam, átvettem. 
Kérem a megrendelők szíves párt-
fogását. S á n d o r . M á r i a fényképész-
mester. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

R Á D I Ó 
Budapest I. ápril is 4. 

6.45: Reggeli zene. Hanglemezek. 
8: Hanglemezek. 9: Református is-
tentisztelet a Kálvin-téri templomból. 
10: Evangélikus vallásos félóra. 
10.30: Katolikus vallásos félóra. 
11: A keresztfához megyek. 11,30: 
Liszt: Angelus. 12.10: Somló Sán-
dor Melódia-együttese. 13: Nagy-
pénteki hangulatok. 13.15: Hang-
lemezek. 14.10: Részletek Wagner 
Parsifal-jából. 14.40: Hogyan har-
coltak a partizánok. 15: Barrabást. 
15.30: A Lutherania vegyeskar. 16: 
Martucci: Nocturne. 16.10: Jó sze-
rencsét. 16.30: Dálnoki Lajos ját-
szik a zeneművészeti Főiskola or-
gonáján. 17 10: Lamentáció. 18.30: 
Az ország felszabadulásának évfor-
dulóján. 18.40: Bach: Máté-passió. 
21.25: Az Olajfák hegyétől a Gol-
gotáig. 22 30: Wagner: Tannháuser. 
Nyitány. 22.45: Külügyi negyedóra: 
23: Mozart: Requiem. 

Szombat , ápri l is 5. 
6.45: Reggeli zene. Hanglemezek. 

8: Közellátási negyedóra. 8.15: 
Hanglemezek. 9: A Rendőrzenekar 
játszik 12 10: A házi együttes ját-
szik. 13.15: Sik Sándor nagyszom-
bati elmélkedése. 13 30: Gergely 
Ferenc játszik a Zeneművészeit Fő-
iskola orgonáján. 14.10: A BBC 
húsvétja. 14.40: Galambvadászat. 
15: Schubert műveiből. Hangleme-
zek. 15.30: Vidéki színtársulatok 
100 évvel ezelőtt. 15.50: Pergolesi: 
Stabat Mater. 16.30: Gyermekrádió. 
17.10: A Vöröskereszt közleményei. 
17.30: A Munkás Kulturszövetség 
műsora: „Emb rnek születtem". 
18: Mesterek világa: Hugó Victor. 
18.40: A tájékoztatás feladatai. 
18 55: A Rádiózenekar játszik. 
20.20: Tavaszi hangok. 21: Hangos 
hali híradó. 22.30: Hanglemezek. 
23: Magyar jazzművészek muzsi-
kálnak. Hanglemezek. 23.25: Szom-
batéji Rádiószínház. Bucsu. 

Főszerkesztői S i m a L á s z l ó . 
Felelős szerkesztő: S z ő k e F e r e n c . 

Felelős kiadü: Nagy Mihály . 
Nyomta e . B a r á t s á g * nyomda kft . 

Felelős nyomdavezető- Csernus L. Imre 

Baleset 
Könnyen végzetessé válható bal-

eset történt hétfőn a mindszenti or-
szágúton. Szabó István 23 éves 
mindszenti napszámos egy szénás 
szekéren hazafelé tartott. Eddig még 
ki nem derített körülmények között 
a szekérről leesett és súlyosabb ter-
mészetű zúzódásokat szenvedett. 
Szabót a szentesi kórházban ápol-
ják, állapota súlyos, de nem életve-
szélyes. 

Ingatlanforgalom 
Piti János és bt. megvették Hilák 

V. Péter Nagyörvény-utca 18 szátrú 
házát 2000 forintért. 

Kiss Antal és neje megveíték Ha-
lász Szabó Sándor D oldali 9 hold 
földjét 22.000 forintért. 

Papp József és neje megvették 
Czakó Rozália bereklaposi 551 négy-
szögöl földjét 450 forintért 

Csonka Ferenc és neje megvette 
B. Molnár Sándor nagynyomási 1008 
négyszögöl és berekháti 1207 Rét -
szögöl földjének egy hatod részét. 

— Minden szellemi és fizikai 
ifjudolgozónak ismernie kell a moz-
galom történetét és eseményeit' A 
SzIM és a Népszava kiadásában a 
közeljövőben megjelenik: Szakasits 
Antal: A magyarországi szocialista 
és szakszervezeti ifjúsági mozgalom 
története. Ezúton is felhívjuk ifjúsági 
mo2gaImunk régi harcosait, hogy a 
mozgajomra vonatkozó élményeiket; 
leírásaikat, jegyzőkönyvet, valamint 
a pártifjusági, a szakszervezeti ifjú-
munkási, ifjúsági sport- és kultur-
mozgalotnra vonatkozó adataikai, 
fényképfelvételeket stb. a SzIM köz-
pontjába a legsürgősebben bekül-
deni szíveskedjenek. 

— Piti La josnénak , aki Csor-
grádon Vasár-tér 2. sz. alatt lakol4, 
jelenleg állítólag Hékéden lakik — 
férjétől, aki hadifogságban van, le-
vele van. Átvehető a postafőnök-
ségen. 

Hirdessen l apunkban! 

H Ú S V É T R A 

l o c s o l ó v i z e t , kölnit 
piperecikket, divat és rö-
vidárut legelőnyösebben 
szerezhetjük be 

L Ö W Y - n é l 
Kossuth-ulca 18. • 

Cipőt, Férfi-, és női-. 

gyermek-
kalapot. inget, kötöttárút. női fehér-
neműt. rövidárút. divatcikket 

O R O S Z K A R O L Y 
divatházában bizalommal és o l c s ó n 
vásárolhat. —:— Kossuth fér 2. szám. 
(volt J u h á s z c é g ) Teleion : 157 sz. 

Húsvétra: 
Olasz szekfű, cserepes fehér 
virágok előjegyezhetők. virág-
kosarak. cserepes virágok, 
menyasszonyi és alkalmi 
csokrok, élő és művirágko-
s/oruk termelői áron. Ízléses 
kivileiben kaphatók a 

Cyklámen 
v i r á g s z a l o n b a n 
Kossuth-u. 8. Telefon : 97 

© f ' i P f f j p É i m ^ 

G U M M H Á I R U H 
0 S Z f l h i Ü Z L G T e 

Húsvéti locsolók nagy választékban 

TAVASZ 

Színes bőrökből választékban, drapp, 
szürke, piro«, kék kész nyári bőrtalpas 
s/andalettek minden méretben o l c s ó 
áron kaphatók. Tekintse meg kiraka-
tomat. Szíves pártfogást kér : 

ERDEI BORISZ a r f f l k lá 

J Ö N A N Y Á R I 

BORKA 
saandálbanjá rj! 

Villamos-viiágftás, 
motorszerelés. motor te-
kercselés. javítás szak-
szerűen és olcsón 

MOLNÁR ISTVÁN 
vli l -vál lalat . (Mimózával szemben) 
K O S S U T H - U . 14/a az udvaiban. 

Ünnepekre 
c i g a r e t t á j á t , 
s z i v a r j á t , 
a j á n d é k á t a 

D o h á n y -
n a g y á r u d á b ó l 

szerezze be . 

Szentesi Általános Fogyasztási 
Beszerző, Termelő és Értékesítő 

Szövetkezet 
Bartha János-u. 5. Teleion i 4. 

Legjcbb minőségű fűszer 
és italáruk megérkeztek. 
Olcsó áron kaphatók. 
Cikta-cipők nagy válasz-
tékban 19.90 forinttól. 
Textil-áruk, alumínium 
edények, cukorkák, cso-
koládék. háztartási cikkek, 
szabad talp és felsőbőr 
áruk. Tűzila, fűrészpor 

á l l a n d ó a n k a p h a t ó k « 




