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

Haiáibrígad i jéKely Lószló és Dßssßwffy Gyula mß&szökötl 
alapítására vállalkozott, vagy szö-
vetkezett, három szentesi gyerek-
ember. Legalább az eddigi hirek 
három 18-20 éves ijuról szólanak. 
Igaz, azzal a megtóldással, hogy a 
szövetkezők mögött helybeli „vala-
kik" állottak. Ezt valószínűvé teszi 
a halálbrigád programja, amelyet 
nem állithatott össze három politi-
kailag éretlen iparostanuló. A pro-
gramkészítésben részt kellett venni 
olyan embernek, aki egészen kö-
zeláll az összeesküvők társaságához 
és az a feladata, hogy itt Szentesen 
és környékén szervezze a magyar 
reakció táborát. 

Nem szoktunk szúnyogból elefán 
tot csinálni és szenzációhajszolás-
ból felfújni jelentéktelen kérdéseket, 
de mégis ugy érezzük, hogy nem 
mehetünk el szó nélkül e mellett az 
esemény mellett. Mert ez az eset 
még akkor is figyelemre érdemes 
és hozzászólást igényel, ha csupán 
három kótyalagos fejű gyerek sza-
mársága. Nem szabad ugyanis fi-
gyelmen kivül hagyni azt a szomorú 
valóságot, hogy Sulyokéknak a 
nemze4gyűlésen mondott beszédei, 
az általuk űzött propaganda, az új-
ságok altal a magyar ügy nemzet-
közi tárgyalásáról közöir, meg nem 
értett félremagyarázott, vagy egye-
sek által hamisan kiszínezett tudó-
sítások sok ember és még több 
fiatal gondolkozását megzavarták. 
Ilyen körülmények mellett ugy érez-
zük az a sajtó kötelessége, ne engedje, 
hogy a közönség üres találgatásokkal 
izgassa idegeit, hogy a suttogó pro-
paganda és az emneri ostobaság 
megzavarják a békességet és a nyu-
galmat. Szemébe kell nézni az ügy-
nek és foglalkozni vele. 

Azzal a legegyszerűbb emb^r is 
tisztában van, hogy a letűnt kor-
szak hatalmat, tekintélyt és főként 
nagy vagyont veszített emberei 
semmfképen sem akarnak belenyu-
godni a dolgok változásába. Nekik 
a nagy mód gondnélküli élete, a 
régi hatalom kell. Aztán itt vannak 
köztünk a bukott rezsim lézengő 
ritterei az úrhatnám volt tisztek, akik 
kicsöppentek az egyenruhából, de 
semmire se lévén nevelve, elhe-
lyezkedni nem tudnak, a régi világ 
léhűtői, akik egy-egy „nagyúr" mel-
lett lebzseltek s azután a hirtelen 
meggazdagodott senkik, akik most 
az elmúlt rendszer méltóságosai és 
kegyelmesei helyébe szeretnének 
lépni. Ez a legvegyesebb elemekből 
összeállt társasag nem érzi jól ma-
gát a demokráciában s ha nyíltan 
nem is, de titokban nemcsak szív-
vel-lélekkel ott áll az összeesküvők 
mögött, de nagyrésze suttogó pro-
pagandával, másrésze pedig titkos 
szervezéssel dolgozik a köztársaság 
megbuktatásán. 

Nem volt és nem lesz olyan vi-
lágrend, amelyben elégedetlen em-
ber és ostoba ember ne akadna. 
Egymás mellé kell állítani ezt a 
kétfajta embert, mert a suttogó pro-

Zürichi távirat szerint Jékely László 
a pénlekre virradó éjszaka Tildy 
Zoltánhoz vakmerő, rágalmaktól hem-
zsegő felháburí ó taviratot intézett, 
amelyben közli, hogy „nincs abban 
a helyzeiben", hogy az országot az 
új rezsim alatt szolgálja. 

Jékely László miniszter tehát, aki 
Tildy kabinetfőnöke volt, Svájcba 
érkeztekor felhasználta az első al-
kalmat arra, hogy csatlakozzék Nagy 
Ferenchez. Feltűnést keltő nyilatko-
zatot tett az új magyar kormány el-
ellen és pénteken a svájci amerikai 
követségtől kapott külön vízummal 
Washingtonba repült. Jékely minisz-
ter három napja indult el Buda-
pesttől, hogy mint Magyarország 

újonnan kinevezett hágai brüsz-
szeli követe állomáshelyébe utazzék. 
A hír pontot tett a meglepő karrier 
után, amelyet a demokratikus köz-
vélemény hosszú ideje alig titkolt 
gyanakvással íigyelt. Jékely László 
is egyike vol azoknak a kétkulcso-
soknak, akik a kisgazdapárt balol-
dalához tartozóknak vallották ma-
gukat, de a 

a kisgazdapárt baloldala so-
hasem vallotta magáénak. 

Itt kell még megjegyeznünk azt is» 
amin már nem is csodálkozunk» 
hogy Jekely is előzőleg jól elő tudta 
kékíteni útját és vagyonát sikerült 
külföldre síbolnia. 

Dinnyés és Ries nem tudtak Jékely utazásáról 
Dirtnyés Lajos miniszterelnök és 

Ries István igazságügyminiszter nem 
tudott Jékely utazásáról. Mindketten 
gyanakvásuknak adtak kifejezést, 
amikor az elutazásról tudomást sze-
reztek, mert rosszallóan íigyeiték 

Jékely működését már hosszabb 
ideje. A gyanakvás most beigazo-
lódott. 

„Gróf" Dessewffy is megszökött 
Dessewffy Gyula a Kis Újság volt 

főszerkesztője feleségével együtt kl 
földre szökött. Dessewffy már a há-
ború előtt is a Kis Újság főszer-
kesztője volt. Az utóbbi időben már 
csak ritkán jelent meg a Kjsgazda-
Pártban. Szökése nem okoz politikai 
bonyodalmakat, mivel a pártveze-
tőség már huzamosabb ideje nem 
tartott igényt szolgálataira, ismerve 
erősen kétkulacsos politikáját. 

Eddigi hirek, amelyek joggal fo-
kozzák a magyar dolgozók őszinte 
felháborodását. Most nem arról van 
szó, hogy az összeesküvők kibújnak 
a felelőség alól és megszöknek, bár 
azt is követelhetnénk, hogy ezt meg-
akadályozzák, itthon tartsák őket, 
hogy feleljenek a nép ellen elköve-
tett bűneikért. De sokkal inkább be-
szélnünk kell arról, meddig tűrjük 
még azt, hogy ezeknek az aljas em-
bereknek még arra is legyen lehe-
tőségük, hogy szökésüket előkészít-
sék és vagyonukat is kimentsék az 
országból. * 

A Gazdasági Főtanács megállapította 

3lZ új gabona árakat 
Megszííník a dézsma — Csak 15 holdon felül 

lesz beszolgáltatás 
A Gazdasági Főtanács döntése 

értelmében az uj ga*dasági évben a 
15 holdon aluli birtokokon megszű-
nik a beszolgáltatás A mult évben 
fizetett husz százalékos dézsma alól 
minden birtokkategóriát mentesíte-
nek. E helyett 12 százalékos őrlési 
gabonadíjat kell fizetni. A főtanács 

elhatározta azt is, hogy 
a kenyéradagokat augusztus 

1-től lényegesen felemelik. 
A beszolgáltatott gabona ára 60 fo-
rint lesz, minden egyéb gabonát az 
állim 80 forintos áron vesz át a 
gazdáktól. 

Kigyulladt a Bazilika kupolája 
Pénteken kigyulladt a Bazilika . dóztatták és megkezdték az oltási 

kupolája. A tűzoltókat azonnal ría- I munkát. A vizsgálat megállapította 

hogy a kupola javítási munkái során 
hegesztés közben szikra pattant a 
tető faszerkezetére, és az amúgy is 
összeszáradt lécek pillanatok alatt 
lángba borultak. Fél 1 körül a ku-
pola elhamvadt részei beomlottak. 
A templom belsejében azonban nem 
esett kár. Fél 2 órára teljesen el-
oltották a tüzet. 

A Gazdasági Főtanács egymillió 
forintot szavazott meg a kupola le-
égett tetőrészeinek helyreállítására. 

Országos vásárok 
Az alábbi helyen és időpontban 

országos vásárok lesznek: Nagy-
kőrös junius 22, Kiskandorozsma 
junius 28, Mindszent junius 28, 29, 
Csépa julius 12, Kistelek julius 4-5. 

paganda és az aktiv szervező első-
sorban is ezekre veti ki hálóját. 
A vesztett háború, az ország kirab-
lása, a két rossztermésü esztendő 
bizony nem tette paradicsommá a 
magyar földet s rni sem könnyebb, 
mint az elégedetlen embert a 
régi „jóvilág" csábképjeivel inge-
relni, vagy hazafias szólamokkal 
kelni ki a munkáspártok ellen, vá-
dakkal és rágalmakkal illetni a ma 
szereplő férfiait. Az összeesküvők, a 
szökevény volt miniszterelnök s a 
velement árulók neve szinte pro-
grammá válik s akkor ki csodálko-
zik rajta, hogy akadnak megbóditott 
gyerekemberek, akik fölesküsznek a 
„nemzeti köztársaság ra, halálbrigád 
alapítására szövetkeznek. 

A gazemberség mindig ékesszavu 

és mindig hiszékeny emberek elté-
velyedésére alapítja terveit. De a 
józaneszü ember nem ül fel a mé-
zes beszédre. Könnyű ma 1937-
1938 1939 viszonylagos jómódjával 
izgatni a fantáziát. Miért nem be-
szélnek ezek az urak az 1931-1932 
és a következő évek inségmunkás 
és bolettás nyomoruságairól. Miért 
nem szólnak arról, hogy a háború 
előtti két-három esztendő is csak 
nekik, kizárólag nekik volt jó s 
hogy minden nyomoruságért azok a 
felelősek, akik a háborúba belevitték 
az országot s hogy a fölemelkedés-
nek nem az az utja, hogy polgár-
háborúba vigyék az országot, hanem 
a munka, a szorgalom, a romok 
eltakarítása s annak a társadalom-
nak a megteremtése, amely a jog, 

munka és kenyér biztonságában 
boldoggá teszi az emberiséget. 

Tisztában vagyunk vele, hogy 
még hosszú az út, az embereknek 
még tanulni kell ahhoz, amikor 
mindenki elveti magától a nagyzoló 
álmokat s megérti azt, hogy min-
den embert megilleti a tisztességes 
megélhetés, hogy a társadalomban 
nem lehetnek ingyenélők, dőzsölök, 
p a r a n c s o l n i akaró dúsgazdagok 
s mellettük kizsarolt, éhségre kár-
hoztatott milliók. De azzal is tisz-
tában vagyunk, hogy a dolgozók 
társadalma egyöntetű akarattal védi 
meg a dolgozóknak azt a jogát, 
hogy ők alkossák a törvényeket, ők 
kormányozzanak s a halálbrigá-
dos összeesküvőket eltiporja. 

Sima László 
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Krónikás jegyzetek 
A magyar politikai élet a rendes 

kerékvágásba tért vissza, de nem 
volnánk magyarok, ha a régi világ 
méreg- és bajkeverői nem jelennének 
meg a szinen és nem hazudnának 
rendületlenül kifelé a külföldnek és 
rosszhiszemű szónoklataik színhelyé-
ül nem választanák pont a nemzet-
gyűlés tanácskozó termét. Nincs ér-
telme, hogy bővebben taglaljuk a 
dolgot, nyilvánvaló, hogy a szabad-
ságpárt cégére alatt kalózkodó tár-
saság itt bent az országban akar 
zavarkeltéssel segíteni a külföldre 
szökött összeesküvőknek. Minden 
történelmet ismerő ember tisztában 
van azzal, hogy minden Jialadásnak, 
minden újjáalakulásnak legkérbJhe-
tetlenebb ellensége az a reakció, 
amelyet a régi rend megbukott urai 
fejtenek ki az uj rend ellen. Ezek-
nek az embereknek semmi a polgár-
háború, ők mindent mernek kockáz-
tatni. Pedig elég tanulságos lecke 
lehetne számukra 1789 és 1917 . . . 

Mindenesetre sajnálatos azonban, 
hogy a külföldet mennyire meg tud-
ták nyergelni s milyen veszett hirét 
költötték a magyar politikai helyzet-
nek. Igaz, hogy itt nemcsak a félre-
vezetettség beszél, hanem a nemzet-
közi reakció is megszólal. Ma a 
kapitalista világrend vivja haláltusá-
ját és nem közömbös dolog, vájjon 
a világ hány államában indul n.eg 
az átalakulás folyamata s egyáltalán 
nem csudálatos, hogy a kommuniz-
mus rémével ijesztenek nyugatfelé.'.. 
Azonban azzal illenék még a vergő-
dő kapitalizmusnak is tisztában len-
ni, hogy a szocialista világrend ki-
alakulását éppenugy nem lehet meg-
akadályozni, mint ahogyan »nem le- . 
hetett megakadályozni a liberaliz- j 
musnak a diadalát a feudálizmus j 
felett. 

Zajlik a világpolitika s most nagy j 
érdeklődés fordul Bevin brit és Bi- ! 
dault francia külügyminiszter meg- • 
beszélése után Moszkva felé, vájjon I 
meg lesz-e a hármas találkozó Mar-
shall amerikai külügyminiszter terve 
ügyében. A francia és angol lapok 
szerint „a háború utáni történelem 
legfontosabb gazdasági fejleményéről" 
van szó, mig a moszkvai lapok azt 
irják, hogy „kísérletről van szó, 
amelynek az a célja, hogy a dollár 
behatoljon a Szovjetunióba és más 
államokba." A most kezdődő hét 
meg fogja mondani, merre halad a 
világ . . . 

Szombati lapunkban tudósítást kö-
zöltünk róla, hogy Budapesten le- , 
tartóztattak három szentesi iparos- i 
tanulót, aki nem kisebb dolgon törte i 
a fejét, mint halálbrigád szervezésén. 
Ennek a halálbrigádnak a mai rend 
megbuktatása lett volna a célja. A 
dolognak kétségtelenül van jelentő-
sége s folyamatban levő vizsgálat 
van hivatva fényt deríteni, ki állott 
a szervezkedés mögött . . . A do-
loggal érdemben lapunk vezető he-
lyén foglalkozunk, itt csak a krónika-
író teszi meg a maga följegyzését. 

Csöndes városi közgyűlés volt 
pénteken. Ellentétben a múltkori 
közgyűléssel, most nem voltak sem 
összecsapások, sem szenvedélyes vi-
ták. Igaz, ennek a közgyűlésnek 
tárgysorozatában nem is szerepeltek 
„izgató" tárgyak. Egyet azonban 
megjegyez a krónikás. Azt, hogy a 
Kréter Kálmán nyugdíjügyében ho-
zott határozat tisztán törvényességi 
szempontból nem áll meg. Viszont 
az is kétségtelen, hogy az érdekelt-
nek a vármegyei határozat után köz-

Folyik ojzentejlöBzeejkíiitök 
frontjának felszámolása 

Lapunk tegnapi számában rész-
letesen közöltük, hogy a budapesti 
politikai rendőrség a pályaudvaron 
elfogott három szentesi fiatalembert 
akik tagjai voltak a szentesi összees-
küvő csoportnak, az úgynevezett 
„Halálbrigádnak". A három fiatal-
ember ifj. Nagy Bálint kistőkei, 
Dancsik László és Ludányí Antal 
szentesi lakosok. A fiatalemberek 
részletes beismerő vaflomást tettek. 
Föltételezhető és a csoport célkitű-
zéseiből is az derül ki, hogy szer-
ves része volt a köztársaság ellenes 
össeesküvésnek. Ennek alapján a 
szentesi .rendőrség államvédelmi osz-

tálya is széleskörű nyomozás indí-
tott, mert konkrét adatok voltak arra 
vonatkozólag, hogy szentesi volt ka-
tonatisztek is részesek az összees-
küvésben és ezenkívül még számos 
szentesi reakciós egyén. 

A rendőrség a nyomozás ér-
dekében jelentést nem adott 
ki. de nem hivatalosan úgy 
értesültünk, hogy az össze-
esküvéssel k a p c s o l a t b a n 
máris több szentesi személyt 

őrizetbe vettek. 

Debrecenbe érkezett 
szentesi hadifoglyok névsora 

Az alábbi szentesi és környékbeli 
hadifogiyok csütörtökön este érkez-
tek Debrecenbe, egyrés7ük már ha-
za is érkezett, más részük egy-két 
napon belül megérkezik hozzátarto 
zóihoz 

Buknics Jenő Tömörkény, Polyák 
István Csongrád, 

Kis Szabó József Szentes, Peti 
József Szentes, Gömörl János 

Szentes, Korsós Nagy István 
Szentes, Molnár Tóth Tamás 

Szentes. 
Bárány József György Szegvár, Zsori 
Lajos Mindszent, Vérségi István 
Csongrád, Urvitzky József Sövény-
háza, Tóth Sándur Mindszent, Hor-
váth István Csongrád, Szabó Lajos 
Nagymágocs, Atházi Dezső Csongrád. 

A vármegye közgyűlése 
üdvözli az yj kormányt és 

bíztositja támogatásáról 
demokrácia került ki győztesen s az 
ég ismét kitisztult. Dinnyés Lajos 
vette át a kormány vezetését s a 
válság alkotmányos keretek között 
oldódott meg. Az alispán — a köz-
gyűlés tagjainak lelkesedése köze-
pette — a közgyűlés nevében üdvö-
zölte az uj magyar kormányt és 
biztosította Csongrádmegye dolgo-
zóinak támogatásáról. 

A tegnapi vármegyei közgyűlésen 
dr. Kunszeri Béla alispán napirend 
előtt szólalt fel. Megemlékezett a 
közelmúltban Magyarországon le-
játszódott eseményekről, Nagy Fe-
rencnek az összeesküvésben vitt sze-
repéről, amely ugy idehaza, mint a 
demokratikus külföldön óriási fel 
háborodást és megdöbbenést váltott 
ki. Magyarországon viharfelhők gyü-
lekeztek, de a válságból a magyar 

¿V Vöröskereszt 
felhívása 

A Magyar Vöröskereszt mozgal-
mat indított a leromlott egészségi 
állapotban lévő gyermekek nyaralta-
tása érdekében. A főváros és a na-
gyobb vidéki városok egészségtelen 
levegője után ugyanis igen jó ha-
tással lenne ezeknek a szerencsétlen 
gyermekeknek az egészségesebb al-
földi éghajlat és a jó alföldi koszt. 

A nyaralási akcióval kapcsolatban 
most a Magyar Vöröskereszt szen-
tesi fiókja felkéri azokat a szentesi 
lakosokat, akiknek módjában állana 
ezeket a nincstelen, leromlott testi-
állapotban lévő gyermekeket egy-két 

hónapon át (julius, augusztus és 
szeptember) nyaraltatásra befogadni 
ellenszolgáltatás nélkül, 'szíveskedje-
nek julius elsejéig jelentkezni a Vö-
röskereszt szentesi fiókjánál (Tóth 
József-u. 3.) bejelentve, hogy hány 
gyermeket és milyen időtartamra 
vállalnak el. 

Mint értesültünk, a gyermekek 
5—15 éves korúak, fiuk és leányok 
vegyesen, leromlott egészségi állapo-
tukra való tekintettel csupán kisebb, 
könnyű kézimunkák végzésében se-
gédkezhetnek a nyaraltatóknak. 

igazgatási bírósági döntést kellett 
volna produkáltatni, mert ha a két 
alsófoku hatóság között így folyik a 
vitatkozás, ez a nyugdij ügy soha-
napján se lesz elintézve. 

KülCnben megérkezett a nyár. 
Igaz, hogy az utolsó tiz naptól el-
tekintve kánikulában izzadtunk eddig 

fija van hat esztendeje annak, hogy 
egy meleg nyári hajnalon a hit-

lerista hordák fél Európa leigázása 
után megrohanták a Szovjetuniót, 
hogy elpusztítsák mindazt, amit a 
szocialista szovjet nép több évtizedes 
áldozatos munkával felépített. A há-
ború mindig oktalan és értelmetlen, 
magyarán szólva buta dolog, de kü-
lönösképen az volt Hitler imperialista 
rablóhad járata, amelyet az egész vi-
lág leigázására indított, hogy végül 
a szabadságszerető népeket aláren-
delje a mindenható német fajnak. A 
kezdeti sikerek és a göbbelsi propa-
ganda a hiszékeny és könnyen félre-
vezethető emberekben azt a látszatot 
keltette, hogy a nemzeti szocialista 
német hadsereg legyőzhetetlen és va-
lóban nem ismer akadályokat. Ezt a 
látszatot erősítette meg a Szovjetunió 
okos taktikája is a tervszerű és fe-
gyelmezett visszavonulás, amely az 
erők megőrzését illetve a háborúra 
való teljes felkészülést célozta. Igen, 
a háborúra való felkészülést, mert a 
békeszerető szovjet nép, amely teljes 
erőmegfeszitéssel építette a maga 
boldog, békés szocialista országát, 
sohasem gondolt háborúra. Nem 
csoda tehát, ha némileg felkészület-
lenül érte őket a hitleri bandák szo-
kásos, hadüzenet nélküli lerohanása. 
A szovjet nép azonban képes volt a 
csodára, megvédte a saját országát, 
sőt elsősorban nekik köszönhető, hogy 
a német csordát letiporták és kivívták 
a szabadságot Európa népei számára. 
A világtörténelem legfényesebb lap-
jait irták á dicső szovjet hősök a 
sztálingrádi csata után egészen Berlin 
bevételéig és a náci hadsereg feltétel 
nélküli megadásáig. S most közel 
három esztendővel a háború befeje-
zése után soha el nem rnuló hálával 
gondolunk az elesett hősökre, akik a 
világszabadságért áldozták életüket. 
A Szovjetunió hatalmas feladatai 
azonban még nem ériek véget, most 
a háború után meg kell nyernünk a 
békét is s ennek a nagy és áláoza-
tos küzdelemnek is élharcosa a nagy 
Szovjetunió. 

Levél a szerkesztőhöz 
A tegnapi napon .megjelent b. lap-

jukban olvastam a Piti Mária-féle 
romról közzétett cikket, -amelyet a 
te'jes egészében én is magamévá 
teszek, de ugyanakkor egy másik 
rom létezésére is- figyeljünk fel, 
mely a Klauzál-utcában áll és 
amely romnak a romtalanitása több 
család lakását biztosítaná, ha annak 
gazdája azt rendbehozatná, de nem 
tes^i azért, mert mint mondja „nem 
vagyok bolond költségbeverni ma-
gam, mert a lakáshivatal azonnal 
a nyakamra ültetné a lakókat és 
fizethetném az adót". 

Szerintem az adófizetés minden 
polgárnak kötelessége, különösen 
most, amikor országunk a legnehe-
zebb helyzetének könnyítése miatt 
arra nagyon rászorult, de azért mert 
valakinek azonkívül még több háza 
van, ilyen álláspontra nem helyez-
kedhet. 

Többet erről nem kívánok meg-
jegyezni, de nem ártana b. lapjuk-
ban tanácsot adni az ilyen háztu-
lajdonosoknak sem, mert a nehéz 
lakáskérdés megoldását ez is gátolja. 

Tisztelettel: egy Olvasójuk. 

és május megszégyenítette a legszá-
razabb augusztust is . . . Az idei 
abnormális időjárás mindent előbb 
érlelt be, mint rendesen be szokott 
következni az érés . . . Az aratás is 
bizonyosan előbb megkezdődik, ami 
most szerencse lesz, mert szűken 
van a kenyér és szükség van az. uj 
buza lisztjére. Barázda. 

Mész, cement, köpor, 

tűzifa és kőszén 
előjegyezhető a 

TRAJ-fatelepen 
Telefon: 341. Görög-udvar 



Ma június 22. Rom. kat. Ákos J 

protestáns Paulina. 

Vízállásjelentés: Tisza 106, Kurca 280, ? 

Hőmérséklet. + 15 fok. 
Időjárás : Gyenge északkeleti szél. lel- I 

hős idő» a hőmérséklet nem változik lé-
nyegesen. 

Ügyeletes gyógyszer tárak! június 21 — 
27-ig Ihász—Oléh. 

Szabadság Mozgó: Halálos öle-
lés. (Martiene Dietrich és Jean Gabin 

Viharos jelenetek utána közgyűlés ugy döntött,hogy 

hármas bizottsággal 
vizsgáltatja felöl 

dr. Varga Béla ügyét 

Mosogatás 
Nem arról van szó, hogy kimegy 

a konyhába és elmosogatom a tá-
nyérokat, a főzésre használt fazeka-
kat és más egyebeket. Nem. Ezúttal 
tisztogatástól vau szó, vagy inkább 
tisztogatási kísérletekről. Nagyon 
sokszor megtörténik, hogy emberek, 
akik valamilyen formában szerepel-
nek az életben, „megkozmásodnak", 
esetleg poros lesz, vagy sáros lesz 
a képük, vagy az ülő készülékük. Az 
ilyen defektus természetesen megkö-
veteli a korreciót, ami takarítással, 
néhí{ mosogatással jár. De nagyon 
sokszor ugy van a dolog, hogy hír-
telen, váratlan mosogatni kezdi ma-
gát valaki, akiről addig senki se be-
szélt, azaz senki se vette észre, hogy 
valamilyen kár esett a külsejében, 
illetve hát a — tekintélyében. Be-
csületről nem beszélek, mert aki 
minden fölszólitás nélkül mosogatni 
kezdi magát, ottan kevés volt a be-
csület, mert az ugy van „akinek 
nem inge, nem veszi magára" és aki 
találva nem érzi magát valami do-
logban, az nem kezdi mentegetni 
magát. Most nagyon divatos tett a 
mosogatás. A politikai élet talán 
sohasem volt tele annyi mosdóhasz-
nálattal és szappan koptatással, mint 
most. Talán még a lemult rezsim 
alatt sem jelentkezeti annyi önma-
gát tisztogató ember, akije természe-

Jesen a baloldaliságot akarták leta-
karítani magukról, mint ahányan 
máma a reakciót, vagy a jobboldali-
ságot szeretnék eltüntetni magukról 
önkéntes vállalkozással, hogy senki 
ne vegye észre a multat, vagy a je-
lent. Sikertelen mindez. A mosdóvi-
zet mindenki észreveszi. 

Találtak és lapunk kiadóhi-
vatalába beszolgáltattak egy Irat-
tárcát, amelyben Kánvási János 
D -oldal, Illetve dónáti lakos nevére 
szóló Iratok vannak. Igazoit tulaj-
donosa átveheti lapunk kiadóbiva 
talában Szent Imre utca 1 szám. 

Izraelita istentisztelet. Juni-
us 25-én les? évfordulója annak, 
hogy a szentesi deportaliak Ausc-
hwitzba érke/tek. Elpusztított már-
tírjaink emlékére kedden este 8 óra-
kor az iskolában gyászistentiszteletet 
tartunk. Elöljáróság. 

— Tanonciskolák növendékei 
ma este 8 órai Kezdettel reggel 4 
óráig tartó műsorral egybekötött 
táncmulatságot rendeznek az Ipar-
testület s/éknázának összes termei-
ben. Szívesen hiv és vár min-
denkit a rendezőség. 

— Diákkurzus juniufcv30 án 6 
órakor, gyermekkurzus 23-án 4 óra-
kor kezdődik Peczárszky Katalin 
táncintézetében a Petőfi fehértermé-
ben. Beiratkozni minden du. 5-től. 

— Felhívom a menhelyi gyer-
mekek nevelőit, hogy az iskolai ér-
tesítőt és a kiadott tankönyveket 
vizsga után mutassák be. Ellenkező 
esetben nem áll módomban az ál-
lam terhére tanszert igényelni. Egy-
ben közlöm, 10 pár cipőtalp igény-
lésre kaptam engedélyt. Kérem a 
talpalásra szoruló cipőket hétfőn 2 
óráig bejelenteni szíveskedjenek. Te-
lepfelügyelőnö. 

A vármegyei törvényhatósági bi-
jj zottság tegnapi ülésén Erdei Mihály 

előterjesztésében szerepelt dr. Varga 
Béla ügye. Előterjesztése, hogy 
Varga Bélát a vonatkozó rendelet 
alapján vonják végelbánás alá, vi-
haros jeleneteket keltett. Erdei Mi-
hály különböző vádakat hozott fel 
Varga Béla ellen. A kérdéshez pár-
tunk részéről Pintér Győző elvtárs 
szólt hozzá, s megállapította a 
Kommunista Párt egyéni hajszát 

csinál ebből a kérdésből. A továb-
biakban okiratilag igazolta, hogy 
a Varga elleni vádak alaptalanok. 
Kérte a közgyűlést, hogy ne foly-
tassanak személyeskedést. Hosszas 
vita és viharos jelenetek után titkos 
szavazással ugy döntött a közgyű-
lés, hogy a kérdést hármas bizott-
ság elé viszi és annak javaslata 
alapján fog dönteni a legközelebbi 
közgyűlésen. 

A mindennapi életből 
Szőkehaju, kékszemű legényke bal-

lag az utcán. Hatalmas ujságköteg 
van a hóna alatt. Régi ismerősöm. 
Egyfelé visz az utupk, gyakran ta-
lálkozunk és tudom, hogy milyen 
komoly férfiú. Kenyérkereső, család-
fenntartó. Édesapja hadifogoly. Há-
rom kistestvéréről és édesanyjáról 
kell gondoskodnia. Pedig alig 14 
éves. 

Én is szocialista vagyok, — mond-
ja és hangjában öntudat cseng. — 
Szeretek olvasni, tanulni. Az újságot 
is szeretem, különösen a mi lapun-
kat, a Szentesi Lapot. Annak vagyok 
a rikkancsa, azt hordom ki az elő-
fizetőknek. Azért szeretem, mert min-

dig segít a munkásokon, mindig a 
dolgozók mellé áll. Aztán azért is, 
mert szép dolgokat ir. Milyen szépen 
megírta azt is, hogy az összeeskü-
vők milyen becstelenül jártak el a 
magyar dolgozókkal szemben. 

így beszélgetünk, egészen addig 
a pontig, ahol elkanyarodik az utunk 
egymástól. Komoly tekintettel búcsú-
zik és indul a maga kenyérkereső 
utján tovább a 14 éves gyermekem-
ber. Hóna alatt a szociáldemokrata 
újság és szivében a szocialista ér-
zés. 

Sok meglett ember tanulhatna tőle. 

Ürdög az emberben 
Dr. Weninger Antal az „Ördög az 

emberben" Jekyll-filmről a követke-
zőket irja : Mint a Magyar Újságírók 
Szanatórium Eqyesületérek főorvosa 
az ismert orvosiró, számos nagysi-
kerű tudományos könyv szerzője, a 
film a legkiválóbb művészi alkotások 
közé tartozik, atnely még a tanulat-
lan embert is feirázza és belső vilá-
gának örvényeire figyelmezteti. Ezért 
etikai hatása felbecsülhetetlen és meg-
rázó ereje vetélkedik a görög sors 
tragédiák katarziásával. A hasadtel-
mélyűség pompás képe a kétlelküség 
megdöbbentő ábrázolása megrázó 
hatású. Noha kortanilag szigorúan 
nem kategorizálható, ez nem is célja 
egy filmnek, amely nem tudományt 
tanit. A művészi ábrázolás összes 
sarkolatos erényeivel a sűrítéssel fi-
nom kapcsolásokkal stb. igyekszik 
elhitetni a nézővel, hogy a két ősi 
ellen, a fény és árnyék, a jóság és 
gonoszság kémiai szervei ki- és be-
kapcsolható az agyban. Ennek lehe-
tősége sincs teljesen kizárva, noha 
.valószínűtlen. 

Hirdessen lapunkban! 

Ez is korkép 
Igen korképünkhöz tartozik az is, 

ami az eszpresszókban folyik, kezdve 
attól, itt a látogatók miből élnek, 
hogyan viselkednek. Egyik vidéki 
ember a fővárosban beült egy feke-
tére az egyik eszpresszóba és hallotta 
az alábbi párbeszédet. A szomszéd 
asztalnál egy 2 3 - 25 éves úgyneve-
zett pesti elegáns fiatalember azt 
kérdezte a hölgyétől: 

— Akarsz virágot ? — Mert más 
ajándékról szó sem lehet . . — Ma 
vesztettem és más bajom is van. 

Odaintette a virágárus leányt és 
megkérdezte : 

— Mennyibe kerül a szekfü? 
— Két forint darabja. 
— Nem lesz ez sok? Különben 

válassz ki 5 szálat, jó ? 
A szivhölgy kiválasztotta. Még mi-

előtt a fiu fizetett volna, hanyagul 
megkérdezte imádottjától: 

— Melyiket akarod inkább, a 
szekfüt, vagy a 10 forintot? 

Iparos hirek 
Az iparostanonciskola „munka-ki-

állítása" vasárnap d. u. 5 óráig 
lesz nyitva. Vasárnap d. e. 11 óra-
kor lesz az Ipartestületnél az ünne-
pélyes évzáró ünnepség, jutalmak, 
oklevelek kiosztása. A záró ünne-
pélyen az IPOK és a szegedi Keres-
kedelmi és Iparkamara képviselője 
is megjelenik. Kérjük az iparossá-
got és a közönséget, hogy minél 
nagyobb számmal megjelenni szí-
veskedjenek. 

Az ipt. elnöksége felkéri a szoba-
festő és mázoló szakosztály összes 
tagjait és azon szobafestő segédeket, 
akik a „tanfolyamra" jelentkeztek, 
hogy vasárnap d. e 10 órára az 
Ipartestületnél feltétlenül megjelenni 
szíveskedjenek a „Nagyterem-festése" 
ügyben tartandó megbeszélésre. 

Az ipt. hivatala értesiti a férfi-
szabó iparosokat, hogy 23-án, hét-
főn este 7 órakor az Ipartestületnél 
forgalmi-adó" ügyben feltétlen je-
lenjenek meg. 

Az ipt. elnöksége felhívja azon 
kisiparosokat, akik az utóbbi na-
pokban kisipari kölcsönt igényeltek, 
jöjjenek be az irodába hétfőn (23-án) 
d. e. 11-12 óra között, mert igény-
lésüket visszaküldte a Bank azzal, 
hogy a kisipari kölcsön folyósításá-
ról csak az esetben lehet szó, ha 
vagy két kezest, vagy ingatlanukról 
telekönyvi kivonatot és becsület-
bizonyítványt adnak be. 

Az anyaggazdálkodási járulék be-
vallásához és befizetéséhez szüksé-
ges nyomtatványok kaphatók az 
Ipartestületnél. Felhívjuk az ipar-
üzemek, kereskedelmi vállalatok fi-
gyelmét, akiket érint az 50.000/1946 
lp. M. sz. rendelet, hogy sürgősen 
jelentkezzenek hivatalunkban a szük-
séges nyomtatványok átvétele cél-
jából. 

Megérkezett a junius havi vas-
jegy kiutalás. Az érdekelt szakmák 
szerdától kezdve átvehetik utalvá-
nyukat az Ipartestületnél. Átvételi 
határidő juniys 30. 

— Értesítem a menhelyi gyer-
mekek nevelőit, hogy hétfón, ked-
den, szerdán és csütörtökön bezá-
rólag de. 8—12-ig UNRRA nyári 
ruha osztás lesz. Gyermeket és tar-
táskönyvecskét mindenki hozza ma-
gával. Telepfelügyelőnő. 

— Gyermek és diákkurzus kez-
dődik 24-én Kissék táncintézetében. 
Klaszikus és ritmikus iskolai okta-
tás, valamint modern táncpedagógia. 
Jelentkezések Tóth J. u. 17. 

Felhívás 
A Ruházati munkások Szakszer-

vezetének Vezetősége felhívja az 
összes ruházati munkásokat, függet-
lenül attól, hogy tagsági dijuknak 
fizetésével el vannak-e maradva, 
vagy sem, folyó hó 23-án, hétfőn 
délután 6 órakor a Szakszervezeti 
Székház, emelet l-es számú . helyi-
ségében jelenjenek meg. 

Megbeszélés tárgya fontos szer-
vezési kérdések, valamint talp ki-
osztás rendezése. 

Felhívás 
Felhívom az épitőmunkásokat, hogy 

ma délelőtt fél 11 órakor nyilvános 
taggyűlést tartunk. 

Tárgy : Jugoszláviai ut. 
Oyenes Péter 
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r SPORT ~| 
Hétfőn d. u. 7 órakor 

SzMTE-pálya 

barátságos labdarugómérkőzés. 

Ma délután fél 7 órakor pincér-
zenés? válogatott a husiparosokkal. 
A mérkőzés ideje alatt állandó zenét 
a cigányzenészek szolgáltatják. 

Budapest I. junius 22. 
7: Reggeli zene. 8: Műsorismer-

tetés. 8.20. Hammeschlag János or-
gonál. 9: Görög katholikus ének és 
szentbeszéd a Rózsák-terén lévő 
templomból. 9 30: Református val-
lásos félóra. 10: Katolikus egyházi 
ének és szentbeszéd a belvárosi 
templomból. 11: Kamarazene. 12.15: 
Anyák ötperce. 12.20: Kettős kó-
rusok. 12.40: Bányászfélóra. 13.10: 
Tabányi Mihály Pinocchio jazz-
együttese. 13 40: Juhász Gyula édes-
anyjánál. 14.10: Ünnepi hangleme-
zek. 15: Nagy elbeszélők. 15.10: ! tér 
Keleti Lili hires keringőátiratokat 
zongorázik. 15 45: Sőtér István va-
sárnapi krónikája. 16: Kisházi Sári 
és László Imre magyarnótákat éne-
kel. 17.10: Magyar parnasszus. 18: 
Török Sándor vasárnapi beszélge-
tése Passuth Lászlóval a normális 
zseniről. 18.20: Falurádió. 19: A 
tűz. 19.15: Népszerű operaest. 20.45: 
Hangos Hiradó. 21: A Rádió hangja. 
21.10: Sporthírek. 21.15: de Falla: 
Három tánc. A háromszögletű kalap 
c. opereitből. 21.30: Vasárnapi rá-
dióanket. 22 25: Hangképek a va-
sárnap sportjáról, 22.40: Kapitány 
Anna és Kazal László énekei. 23: 
USA ajándéklemezek. 

Hétfő, junius 23. 
7.30: Raggeli zene. 8: Házassági 

tanácsadó. 8.15: Heti zenés kalen-
dárium. 9: Csányi Ernő jazz-együt-
tese. 12.15: A házi együttes játszik. 
13: Első találkozásom a szovjet 
csapatokkal. Elöadas. 13.15: Szer-
dahelyi Magda énekel. 14.10: Mi 
újság 1947 juniusában? 14.30: Jazz 
hangsze^szólók 16: Falusi hangok. 
16.10. Zeneá vitel. 16.40: Petőfi vi-
lága. 17.10: Párthiradó. 17.20: Ha-
difogoly Hiradó. 17.25: A Vörös-
kereszt rádióközleményei. 18: Hlaszny 
Béla harmonikázik. 18.20: Hét pa-
raszt meséje. 18.40: Kurina Simi 
cigányzenekara. 19: Nyersanyagok 
és világrészek. 19 30: Falurádió. 
19.45: Ujgazdák negyedórája. 20.20: 
Magyar muzsika. 21.20: Hangos 
Hiradó. 21 40: Orosz nyelvoktatás. 
22.25: Karády Katalin énekel. 22.55: 
A Hadifogoly Hiradó rádióközle-
ménye. 23: Művészi zene. 0.30. 
Hirek eszperantó nyelven. 

Felhívás 
Felhívom az állattartó gazda kö-

zönség figyelmét, hogy a pénzügy 
miniszter Ur az állatállomány só-
szükségletének fedezésére poralakú 
marhasó kedvezményes áron való for-
galombahozatalát rendelte el, melyre 
előjegyzés a városháza 28 számú 
hivatalos helyiségében eszközölhető, 
ahol mázsánként 110 Ft. előre be-
fizetendő. 

Az előjegyzést junius hó 28 ig 
kell eszközölni. 
7 8 5 - Polgármester. 

Hirdetmény 
A folyó évi junius—szeptember 

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

I. kerület: (Városháza 17. számú 
szoba.) 

1947. junius hó 23-án : Sárgaparti 
munkásházak, Aulich, Babós, Balogh 
J., Borza, Fekete M., Hegedűs, De-
seffy, Heltai, Bálint utcák. Junius 
hó 24-én : Kiss Zs, Kristó, Kölcsey, 
dr. Lakos, Láner, Lenninger, Mátéffy, 
Mecs B. utcák. Junius 25-én : Nagy-
görgős, Nyiri, Nagy S. t., Kurcasor, 
Pöltenberg, Rákóczi-u. páratlan o., 
Sarkadi Nagy M., Szécsenyi-ut pá-
ros o. Junius 26-án : Boros S. (Ti-
sza) Zolnay, Török I. sor, Tóth J., 
Sima F. utcák. Junius 27-én : Ap-
ponyi-tér, Bartha J , Batthyányi, Bocs-
kai, Boros, Céh ház, Debreceni, Far-
kas M. utcák. Junius 28-án: Hor-
váth M., Jövendő, Kigyó, Kiss B , 
Klauzál, Kossuth páros o. Kossuth-
tér, Könyök utcák. Junius 30-án: 
Munkácsi, Nagy F., Pintér, Pólya, 
Rúzs M., Szemere, Sajóköz, Szür-
szabó utcák. Julius 1-én az elmara-
dottak. 

II. kerület : (Városháza 16. sz. 
szoba) 

Junius 23-án : Danjanich, Hékéd, 
Kasa-telep, Kiss E. sor, Korsós-sor, 
Lázár V. utcák. Junius 24 én : Mun-
kás, Ndgy S. telep, Wesselényi, Vé-
csei utcák. Junius 25-án: Apponyi-

15—25-ig, Baross páratlan o., 
Árvái B. utcák. Junius 26-án : Ber-

! csényi és Deák F. utcák. Junius 
| 27-én : Honvéd, Dósai M , Bajcsi-
; Zsilinszky, Kolozsvári utcák. Junius 
i 28án: Jókai, Mikecz Rákóczi páros* 
j o. Junius 30 án : Szala, Ságvári, 
; Dózsa Gy. és Vörösmarty u'cák. 
I Julius 1-én és 2-án ?z elmaradottak. 

Ili. kerület. (Városháza 16. sz. 
j szoba.) 
I Junius hó 23-án: Berekháti put-
I rik, Nádasdi, Hétvezér-sor, Horváth 
j telep, Sopron utcák. Junius 24-én: 
i Negyvulgysor, Alkotmány, Bacsó B., 
1 Attila, Baros páraüan oldala, Ap 
j ponyi tér 26 és Béke-uicák. Junius 
I 25-én: Mátyás király, Csillag, Daru, 
| Gyalog, Horváth Gyu â páratlan ol-

dala, és Iskola utcák. Junius 26-án; 
Kátai, Keresztes, Kossuth páratlan 
oldala, Somogyi B. utcák es Dózsa-
köz. Junius 27-én: Páva, Petőfi, 
Sarló, Teleki páratlan oldala, Szilfa 
utcák és Pataki-zug. Junius 28-án: 
József A , Somogyi, Szt. Imre pá-
ratlan oldala, Temető, Ujj, Varró-ut-
cák. junius 30-án: Vccseri, Mészá-
ros L , Villogó, Zrinyi utcák és a 
Tyúkpiactér. Julius hó 1-én és 2-án 
az elmaradottak. 

IV. kerület (Városháza 16. sz 
szoba.) 

# Junius 23-án: Egán Ede, Dugonich 
Ürgesor, Uhlár, Várad! utcák és a 
Vajdatelep. Junius 24-én: Futó, Bem, 
Kéreg, Kinizsi, Kiss, Kssér, Kishát, 
Klapka-utcák és Eores, Frangapán, 
Gógán sorok. Junius 25-én: Knézich, 
Négyesi, Petrovich, Schveidel, Szi-
geti, Táncsics-utcák és az Örvény-sor. 
Junius 26-án: Árpád, Báthori, Ger-

gely, Teleki páros oldal, Erzsébet-
tér. Pacsirta, Pipacs Rozgonyi, Rózsa 
utcák. Junius 27-én: Horváth Gyula 
páros oldal, Huszár, Kalpagos, Kasza, 
Klára, Kökény, Kötő, Lőrinc, Ma-
riska, Mező, Mentő-utcák és a Far-
kaszug. Junius 28-an: Nagyörvény, 
Sáfrán, Sós és Szondi-utcák. Junius 
30 án: Szegfű, Szt. Anna, Szt. Imre 
páros oldala, Toldi, Vass, Dobó, 
Stammer-utcák, Toldi-köz és tér, 
Nyíri-köz. Junius hó 1- és 2-án az 
elmaradottak. 

V. kerület: (Városháza 15. sz. 
szoba.) 

1947 junius hó 23 tói 30-ig be-
osztás nélkül. 

Ugyanezen idő alatt történik a 
külterületi kirendeltségeken az oda 
tartozó határrészek lakosai részére. 
Ezek a városházán jegyeiket nem 
vehetik át. 

A 11.440/1946. K. M. sz. rendelet 
alapján közhírré teszem, hogy a testi 
munkás és nehéztesti munkás pót-
jegyeket az igényjogosultak munka-
adójuk utján kapják kézhez. A 
munkaadó köieles minden hónap 20 
napjáig alkalmazottairól, még pedig 
a testi munkás és nehéztesti mun-
kás pótjegyre igényjogosultakról kü-
lön-külön kimutatást késziteni, alá-
írni és ahol üzemi bizottság van, 
az üzemi bizottsággal történt igazo-
lás után a városháza 12. szobájába 
benyújtani. Pótjegyre igényjogosult 

terhes anya a terhesség negyedik 
napjától a szülésig, továbbá a 

szopiatós anya annak a naptári év-
negyednek végéig, ame+vben a gyer-
mek első életévét betölti. 

Elveszett, ellopott, vagy megsem-
misült élelmiszerjegy helyett uj élel-
miszerjegyet kiadni nem szabad, 
miért is figyelmeztetem a lakosságot, 
hogy jegyeit jól őrizze meg. 

Figyelmeztetem a pékeket, hogy a 
kiadott jegyek városi bél>egzővel 
vannak ellátva és igy olyan szemé-
lyeknek, kik vidéki bélyegzővel el-
látott jegyekre igényelnek élelmiszert, 
azt ne váltsák be, mert ezzel a szen-
tesi ellátatlanokat károsítjuk meg és 
ilyen esetekben a legszigorúbban 
fogok eljárni. 

Polgármester. 

Felhívás 
A Szakmaközi Titkárság felhívja 

az összes gabonarakiári és magtári, 
szállítási és közlekedési munkások 
figyelmét, hogy folyó hó 22-én va-
sárnap délelőtt 11 órakor a Szak-
s ervezeti Székház emeleti nagyter-
mében értekez:et lesz, ahol buda-
pesti előadó fogj* ismertetni a ga-
bonaraktári munkásokra vonatkozó 
kérdéseket. 

Tekintettel az ügy fontosságára, 
felhívom az összes gabonaraktári 
munkásokat, hogy minél nagyobb 
számban jelenjenek meg. 

rostálva m i n d e n 
mennyiségben be-

szerezhető 

K u n - G y u í i c a fatelepen 

EGYSZÍNŰ ÉS SZÍNES MOZAIKLAPOK, CEMENTLAPOK 

beton-kéményaitók 
mesgyekarók, cementcsövek, dunakavics, marosi-
homok, portland-coment a 

NEM KAP az üzletben áztató-
szert vagy M O S Ó P O R T ? 

Akkor használjon helyette 
1 u g- és k l ó r mentég 

VIKI 
folyékony éztató mosószert. 

Időt, munkát, szappant takarít, tehát 
használatban a legolcsóbb. Egy próba-
üveg 20 liter vizhez. egy nagy üveg 

60 liter vizhez elegendő. 
Minőségért a S I D 0 L gyár szavatol. 

Hirdetmény 
Az OTI szentesi ker. pénztára f 

hó 22-én délelőtt 10 órai kezdettel 
székházában a mezőgazdasági mun-
kavállalók kötelező biztosítása tár-
gyában ugy a munka^álialókat, mint 
a munkaadókat illetőleg tájékoztató 
előadást tart, amelye az érdekelte-
ket ezúton hívja meg. 

OTI ker. pénztár. 

Felhívás 
A hadifogságból hazatért honfi-

társaimat szeretettel meghivom egy 
rövid értekezletre. 

Felkérem őket, hogy 1947. évi 
junius hó 23 án d. e. 11 órakor a 
városháza közgyűlési termében je-
lenjenek meg. Polgármester. 

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

L U 
L U T 2 E D E É S T Á P S A 
L A K K ÉS FESTÉKGYÁR RT. B ü O A P í S T 

Tel.: Gyár 121 028. Városi iroda 496*515 

Apróhirdetések 
JÓ állapotban lévő cserép kályha 

eladó Kossuth u. 28. 78! 
KÉT használt vontató kocsi vau 

eladó Sáfrány Mihály u. 2. 775 
UJ kisipari női varrógépemet ház-

hoz használatra kiadnám megegye-
zés szerint Cim a kiadóban. 776 

BÚTOROZOTT szoba különbejá-
rattal kiadó, cim áll. adóhivatal al-
tisztjénél. 777 

ELADÓ egy keveset hísznált 
Diamant vizsgamentes három lóerős 
motorkerékpár jó gumikkal Tóth Ist-
ván Gádoros, Arany J. u. 46 771 

DENATURÁLT szesz, karbid, ken-
por, patkány irtó, Atoni -GG kapható 
Izsák festék üzletben. 779 

Gyönyörű finom pianinó eladó, 
Harmóriumot vásárolnék. Tülkös 
Mihály gépész Mindszent. 733 

Használt varrógépet, kerékp rl, 
írógépet, mázsákat előnyösen vásá-
rolhat, eladnat Bori vaskereskedé-
sében. 732 

Steier Waffenrad új nőikerék-
pár prima gumikkal 750 forintért 
beszerezhető Botinál. 734 

Bercsényi-u. 151. számú híz sür-
gősen eladó. Érlekezni lehet ugyanott. 

Hat l^ jás aratógép „J a r z o nw 

gyártmányú üzemképes állapotban 
eladó. Kisrét 23. Csongrád. 22 

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

E l a d ó Teinető-u 8/a. sz. ház. 
Értekezni Rákóczi F-u. 9. Azonnal 
elfoglalható. 768 

Aratást és rakodást vállalok. Cím 
kiadóban. 789 

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 kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a » B a r á t s á g * n y o m d a 

F e l e l ő i n y o m d a v e z e t ő - C s t r n u s L. Imre 




