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Szakasits Árpád a két munkáspárt 
további együttműködéséről és 
a Kisgazdapárthoz való viszonyáról 

Két héttel ezelőlí operáción esett 
át Szakasits Árpád elvtárs, a Szo-
ciáldemokrata Párt országos főtitkára. 
Ma még uíókúrán fekszik, azonban 
nem pihen, hanem belekapcsolódott 
a választásokba. Szakasits Árpád az 
„Uj Hirek" cimtí heti lap legelső 
számának nyilatkozatai adoti a vá 
laszlácok kilátásairól, továbbá a Szo 
ciáldemokrata Pári képviselőjelölésé-
rői, valamint a párt önálló politiká-
járól. 

— Bizo;:í abban, hogy a nép kö 
zeirői látva és tapasztalva azokat az 
erőfeszítéseket, amelyeket az újjáépí-
tés ¿erén végeztünk, méltányolja és 
határozottabb valaszt tud adni, mint 
az 1945-ös választáson Bi?om tehát 
abban, hogy a nép a demokrácia 
mellett tesz hitvallást és ezzel lehe-
tővé teszi a demokratikus pártok 
koalíciójának zavartalan s az egész 
nép érdekében kifejtett nagyszerű 
munkája folytatását. 

„Bízom az én pártom 
megerősödésében" 

— Természetesen pártember is va-
gyok, — folytatta Szakasits Árpád, 
— és ha túlemelkedem is a párt-
patrióta szempontokon mégis meg-
engedhetik nekem, hogy bízzam az 
én pártom jelentékeny megerősödé-
sében. 

— Ez nem valami hiú bizakodás. 
Meggyőződésem szerint pártunk jól 
dolgozott, becsületesen szolgálta a 
magyar nép ügyét. Legjobb elméit 
vitte harcba a demokrácia megvédé-
séért, legkiválóbb értékeit adta az 
ország újjáépítésének munkájához. 
Minden izünkben éreztük, munkál-
kodásunk minden pillanatában tud-
tuk, mit kell tennünk a magyar né-
pért, mit kiván tőlünk a nép s azt 
hiszem, sem ellenfél, sem ellenség 
nem tagadhatná meg tőlünk az el-
ismerést azért, hogy teljesen önzet-
lenül szolgáltuk a magyar nép ügyéi. 

Kik Jutnak a Jelöltek 
listájára 1 

Az újságíró megkérdezte, hogy a 
képviselöjelöléseknél mi a legfőbb 
szempont ? A válasz : 

— A képviselőjelöléseknél egyet-
len szempont lehet csak irányadó és 
ennek kell érvényesülnie i s : a párt 
legkiválóbb embereinek kell a jelöl-
tek listáira kerülniök I * 

— Az üzemek harcedzett, bátor, 
öntudatos, értelmes funkcionáriusait, 

| az ip .ri proletariátus nagyszerű szo-
cialista harcosait, parasztmozgalmu .»k 
áldozatkész, kitüno embereit és a 
szellemi élei kiválóságait jelöljük. 

— Miiyen gyakorlati programmal 
megv a választási küzdelembe a 
párt ? 

— Választási programunkat három 
mondatban foglalhatnám összt : 1. 
Kenyér, szabadság, munka. 2. A 
demokrácia védelme, megerősítése, a 
hároméves terv végrehajtása, kultu-
rális életünk újjáépítése. 3. Boldog, 
vidám, szabad Magyarország. 

— A választási eredmény befo-
lyásolhatja a két munkáspárt viszo-
nyát ? 

A munkásegység 
kérdése 

— A két munkáspárt viszonya 
megbonthatatlan. Legalább is ez az 
én felfogásom és meggyőződésem. 
A két párt együttműködésének ered-
ményei már már nyilvánvalóak és 
csak a sükd és a vak . töprenghet 
azon, hogy szükség van-e a két párt 
együttműködésére ? Szükség volt ed-
dig és szükég lesz ezután is. Megint 

csak nozzáteszem, el a mi meggyő-
ződésünk es rni a munkásegység po-
litikáját foiytatjuk, mindenre való te-
kintet nélkül. 

Koalíció és demokra-
tikus Kisgazdapárt 

A választások utján javulhat-e a 
munkáspártok és a Kisgazdapárt vi-
szonya ? 

— Hogy milyen lesz a viszonyunk 
a Kisgazdapárttal a v á l a s z t o k után, 
azt majd meglátjuk. Ez nem csak 
tőlünk függ, haneír, g Kisgazdapárt-
tól is. Az a kérdés, milyen KisgdZ-
dapárt kerül ki a választásokból? 
Természetesen nagyon szerelném, ha 
olyan szilárd, demokratikus Kisgaz-
dapárttal folytathat.¡ók a koalíciós 
kormányzást, amelyben tökéletesen 
megbízhatunk. Ez a mi számunkra 
nagy megnyugvás lenne, az ország 
S'ámára pedig haszon, mert vál-
ságok nélkül végezhetnök felelősség-
teljes munkánkat. 

— Jobboldali ellenzék okozhat-e 
zavart az új törvényhozásban ? 

— Ha lesz jobboldali ellenzék, a 
megszilárdult demokrácia ezt is ki-
bírja. Nem felünk a farkastó l . . . 

A Szociáldemokrata Párt és Kommunista Párt 
közös választási nyilatkozata 

A Szociáldemokrata Párt és a 
Kommunista Párt közös választási 
nyilatkozatot adott ki. A nyilatkozat 
elöljáróban hivatkozik a nemzetgyű-
lés feloszlatásának szükségességére. 
A törvényhozó »estület jelentékeny 
részének ellenzését leküzdve, állandó 
harcok és válságok közepette lehe-
tett csak a magyar nép érdekében 
folytatott munkát elvégezni. A több-
ségi pártban fedezéket találtak az 
összeesküvők, akik a munkáspárto-
kat ki akarták szorítani a hatalom-
ból, hogy megsemmisítsék a demo-
krácia vívmányait és visszaállítsák 
a régi rendszert. A" nemzetgyűlésen 
gyakran hangadó szerepet játszot-
tak a nép ellenségei, akik a kül-
földi reakció támogatásában bizva, 
polgárháború felidézésén fáradoztak. 

A közös nyilatkozat ezután han-
goztatja, hogy a most következő 
választásoknak olyan országgyűlést 
kell eredménye/niök, amelynek több-
sége, nem akadályozza, hanem elő-
segíti az építő munkát. A választá-
soknak biztosítania kell a demokrá-
cia vívmányait, további fejlődését 
és nemzetközi megbecsülését. Ehhez 
elsősorban az kell, hogy a két 
munkáspárt együttműködése a vá-

lasztásokon ne károsodjék. A mun-
káspártok jártak elöl eddig is a ma-
gyar demokrácia építésében, mi vi-
seltük a munka és a felelősség 
oroszlánrészét. A fejlődés biztosí-
tása a hároméves terv végrehajtása 
elsősorban miránk hárul, megköve-
teli a szociáldemokraták és kommu-
nisták együttműködését. A munkás-
egység a biztositéka a nemzet de-
mokratikus erői szövetségének és ez 
teszi erósebbé a Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Frontot. 

A választási nyilatkozat a továb-
biakban leszögezi, hogy a két mun-
káspárt a választási küzdelmet a 
munkásegység szellemében fogja 
megvívni, nem egymás, hanem a 
közös ellenség ellen. A munkásegy-
ség szelleme érvényesülni fog a vá-
lasztási agitációban és hiu ábránddá 
válnak a magyar demokrácia ellen-
ségeinek a munkásegység megbon-
tásához fűzött reménységei. 

A nyilatkozat a két munkáspárt 
felszólításával zárul, amelyben uta-
sítják tagjaikat és szervezeteiket, 
hogy a választási küzdelem a mun-
kásegység szellemében és a demo-
kratikus pártok választási szövetsé-
gének jegyében történjék. 

Igen komoly 
figyelmeztetés 

A választások t i sz taságáér t , a 
m a g y a r dolgozó t ö m e g e k fe lé 
vállaltuk a k e z e s s é g e t s mi ezt 
a köte lezet tséget ha lá los komoly-
s á g g a l ér te lmezzük. M a r o s á n 
György elvtárs a „ V i l á g o s s á g o n " 
keres/tül üzente meg mindenki-
nek, hogy a Szoc iá ldemokra ta 
P á r t részvétele egyben b i z o n j -
s á g a is annak, hogy a válasz-
tásokon szabadon érvényesülhet 
a magyar dolgozó tömegek a k a -
ra ta . 

Még alig kezdődött a válasz-
tások előkészülete , már i s azt 
kell látnunk, hogy innen is, 
onnan is a g g a s z t ó tünetek mu-
tatkoznak és a vá lasztások tisz-
t a s á g á t nem mindenki érte lmezi 
úgy, ahogy mi érte lmezzük és 
ahogy azt igazi d e m o k r a t á n a k 
értelmezni kell . Hangsúlyozzuk, 
hogy amit mondottunk, azt ha-
lálos komoly á g g a l vesszük. Ha 
nem szűnnek m e g a nyugtala-
nító tünetek, ha nem ta lá l j ák 
m e g jóváté te lé t az e lkövetett 
h ibáknak , pártunk komoly m e g -
fontolás t á r g y á v á kénytelen ten-
ni hogy elvei t i sz tántar tásáér t 
kényte len-e g y a k o r l a t t á tenni 
elvei f e n n t a r t á s á t ! 

Rosszul é s h i b á s a n spekulál , 
aki türelmünkre számit . Nem ró-
lunk, hanem a m a g y a r demo-
krác iáról és a dolgozók töme-
gének é l e t k é r d é s é r ő l van szó . 
A magunk r o v á s á r a vál la lhatunk 
áldozatokat , de a mögöttünk 
ál ló milliónyi do lgozó é r d e k e 
nem alku t á r g y a , mint ahogyan 
nem alku t á r g y a a m a g y a r de-
m o k r á c i a sem. E r r e tettük fel 
é letünket . Ami méltat lan hoz-
zánk, az méltat lan a dolgozók-
hoz es méltat lan a m a g y a r de-
m o k r á c i á h o z is . Komoly , nyu-
godt és m é l t ó s á g t e l j e s f igyel-
meztetésünk ez mindazok szá-
m á r a , akiket i l let. 

Olcsóbban utazunk 
Qerő Ernő elvtárs, közlekedésügyi 

miniszter nyilatkozott a hároméves 
terv előkészületeiről s azokról a 
fontos munkálatokról, amelyeket a 
közlekedésügyi minisztérium augusz-
tus hónapban megkezd. Kijelentette 
hogy véleménye szerint a hároméves 
terv megindítása már az első hetek-
ben és hónapokban érezhető válto-
zásokat fog hozni. Bekötő utakvs 
számos kisebb nagyobb új hid fog 
épülni. Ugyancsak teljes erővel meg 
fog indulni a Ferihegyi repülőtér 
újjáépítése is. A kenyérgabona szál-
lítási diját 20 százalékkal csökken-
tették s augusztus 1-töl 10%-al 
ismét mérséklik a vasúton a sze-
mélyszállítás diját. 



Újból megszabták 
a kenyér fejadagot 

Augusztus 1-től kezdve az ország 
egész területén napi 25 deka a ke-
nyérfejadag. A testi munkások pót-
adagja napi 10, a nehéz testimun-
kások, valamint terhes és szoptatós 
anyák kenyérpótadagja napi 20 deka. 

Akol a kenyérfejadagot kenyér-
lisztben szolgáltatják ki, ott az alap 
fejadag havi 5 kiló, finomliszt hivi 
1.20 kiló. Önellátónak az minősül 
aki kenyér- és i isztszüKségletét akár 
mint vámőrlésre jogosult saját ter-
mésű gabonájából, akár önellátói 
vásárlói engedély alapján vásárolt 

gabonájából fedezni tudjj, továbbá 
aki lemondott a hatóság» kenyér- és 
lisztellátásáról. A vámőrlésre jogo-
sultak havi 15 kilót fogyaszthatnak. 

Hatósági ellátásban részesülő sze-
mély háztartásában kenyérgabonát 
nem tarthat és lisztet is csupán 
3 kilót. Ha ennél több lisztje volna, 
augusztus 5 ig, vagy újabb beszer- j 
zés esetén a beszerzéstől számított 
nyolc nap alatt a többletmennyiség 
minden 5 kilója után egy személy 
egy havi kenyér- és lisztjegyéről le 
kell mondania. 

30 öltönyről és akasztófáról beszél 
,klasszikus". gyilkos 

Megszűnik a fekete őrlés 
Rendelet jelent meg, melynek ér 

teimébep a malom- és darálóüzem 
az önellátói igazolványra vezetett 
őrlési, vagy darálási engedély alap-
ján történő őrlés, vagy darálás ese-
tében köteles az önellátói igazolványt 
illetőleg 2 MOSzK által kiállított őr-
lési és darálási engedélyt mindaddig 
magánál tartani, míg az őröltetőnek 
az őrleményt ki nem adja. 

Tilos olyan gabonái őrölni, vagy 
darálni, melynek őrlésére, illetőleg 
darálására nincs engedély a malom 
birtokában. 

A porlás és vám levonása után 
búzából 25 százalék finomlisztet 
(búzadarát), legalább 50 százalek 
egységes kenyérlisztet kei: kiadni. 
Rozsból 70 százalék rozslisztet, két-
szeresből legalább 70 százalékos 
egységes minőségű kenyérlisztet vagy 
— ha az őröltető úgy kivánja — 

20 százalék finomliszthez hasonló } 
minőségű és 50 százalék egységes j 
rozsliszthez hasonló minőségű lisztet, j 
Árpából legalább 65 százaléknak j 
megfelelő lisztet keli kiadni. 

Csak egységes minőségű korpát i 
szabad előállítani. Búzából 25, rozs- j 
ból és kétszeresből 30, árpából 35 ; 
százalék korpát kell a malmoknak 
kiadniok. 

A MOSzK vagy kirendeltségei 
által kiadott őrlési engedely alapján ; 
kereskedelmi őrlésre kerülő gaboná ; 
ból a gabona tisztítatlan súlya után 
számítva zsák nélkül, tiszta súlyban 
búzából 13 kilografn, rozsból 15.5 
kilogram, árpábói 22.5 kilogram 
egységes minőségű korpát kell ki-
őrölni és az abraktakarmányok for* 
galmát szabályozó rendelet szerint 
kiszolgáltatni. 
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Véres szenzáció tartotta Iáiban 
napokon keresztül a magyar fő-
várost. A rendőrség már hosszabb 
ideje figyelt egy gyanús társaságot. 
Nagy lábon éltek, mulatókban dor-
bézoltak. A közelmúltban az egyik 
éjszakai razzián igazolásra szóllította 
fel két rendőrtisz a banda két tagját 
A banditák - egyike revolverrel tá-
madt a polgári ruhás rendőrtisztekre 
és mindkettőt súlyosan megsebesí-
tette, közülük az egyik a kórházban 
meghalt. Üldözés közben az egyik 
bandita öngyilkos lett, míg a má-
siknak sikerült elmenekülnie. 

Sánta Dezső, a gyilkos artista 
uíán hajsza indult s vasárnap este 
sikerült elfogni. Sánta az utóbbi 
évek legveszedelmesebb gengsztere. 
Az óbudai Lajos utcában egy fiatal 
nő ismerte fel, az újságokban köz-
zétett fénykép és személyleírás alap-
ján. Azonnal szólt a rendőrnek, aki 
igazoltatni akarta. A férfi azonban 
futásnak eredt, közben előrántotta 
revolverét és több lövést adott le a 
a rendőrre. A menekülőnek útját ál-
lotta egy kiránduló társaság s a 
rendőr segítségével sikerült legyűrni. 
Megbilincselve beszállították 3z ügye-
letre, ahol megkezdték kihallgatását. 

Sánta egymás után ismerte be a 

betöréseket. Közben egyre gyűltek a 
tanúk, akik Sánta múltjáról tanús-
kodnak. Így négyen arról vallottak, 
hogy a nyilasok alatt Sánta állandó 
vendége volt a német és olasz kö-
vetségeknek. Az egyik tanú elmondta, 
hogy Sántát Ausztriában is körözték, 
mint Gestapó kémet. 

Sánta parket-áncos volt, nappal a 
Broodway lovagja, éjszaka a betö-
rők királya. Kihallgatása során a 
következőket mondotta: 

Nem vagyok én gyilkos kérem, 
művészleikern van, számtalan verset 
irtain már. Három nyelven beszélek, 
egy kicsit szerettem jól öltözködni, 
volt otthon harminc öltönyöm és 
¡íz pár cipőm. Két-három hétig 
hordtam egy ruhát aztán elosztottam 
barátaim közt. 

Közben elmondja, hogy mit rejtett 
el titkos raktárában, ahol a rablott 
holmikat tartotta. Perzsabuadák rá-
diók, ékszerek, ruhanemüek kerültek 
elő a gyilkos^ parkettáncos, vagy 
ahogyan ő nevezi magát: „klasz-
szikus betörő" raktárából. Kihallga-
tása után még ezt mondja: Nyugodt 
lélekkel megyek az akasztófa alá, 
mert szivem van és tudom, mi az 
az emberélet... 

Ilyen lesz a magánalkalmazottak 
kollektiv szerződése 

A magánalkalmazottak keretszer-
ződése kész. Általában 17 százalé-
kos fizetésemeléssel kell számolni a 
magánalkalmazottak egész vonalán, 
ami annyit jelent, hogy a tisztviselők 

' nagy állaga 500—600 forint, az ön-
álló és rendelkezési jogkörrel felru 
házott alkalmazottak 600—800 forint 
fizetést kapnak. 

Gyakornok 227 forinttal kezd, az 
egyszerűbb munkaerő 250 forinttal. 
Könyvelő kezdő fizetése 390 forint, 
ugyanennyivel kezd a jól gyakorlott 
gyors- és gépi ró. 

A magánalkalmazottak új kollektiv 
szerződésének leglényegesebb része 
az, hogy a különleges szaktudású 
alkalmazottak a maximális kollektiv 
javadalmazáson felüli fizetést is kap-
hatnak, ha azt az egyeztetőbizottsá-
gok helybenhagyják. 

Uj dolog az is, hogy a fizetéseket 
a munkaadónak Írásban kell közölni 
az alkalmazottakkal s az egyes üze-
mekben a fizetések megállapításánál 
be kell vonni a szellemi munka-
vállalók bizalmiait is. 

Amit a parasztság végzett, 
csodálatos eredmény 

Bárányos Károly földművelésügyi 
miniszter vasárnap Szeghalmon a 
mezőgazdasági helyzetről beszélt. 

— A háború után az újjáépítés-
ben a magyar parasztság csodála-
tos eredményt mutatott fel, — mon-
dotta a miniszter. — Első sorban 
a parasztság érdeme volt az, hogy a 
háború utáni igen kemény eszten-
dőt átvészelhette az ország. A meg-
művelt területek nagysága már meg-
haladja a békebeli átlagot. Csak ar-
ra törekedjünk, hogy a termésátlagot 
növeljük. Szükséges, hogy megfe-
lelő minőségű vetőmaggal lássuk 
el főkép a kisbirtokos parasztságot. 
Szükség van nagyobbarányu gépe-
sítésre és elegendő műtrágyára is. 

A hároméves terv kétmilliárd forin-
tot irányoz eiő a mezőgazdaság i 
közvetlen szükségleteire. Az év j 
őszén már tízezer traktor fog ren- j 
delkezésre állni. A péti műtrágya- ; 

gyár a jövő év februárjában ismét 
megkezdi termelését. 

A miniszter beszédét figyelemmel 
hallgatták és bejelentéseit örömmel 
fogadták. 

— Mozik műsora: Barátság 
Mozgóban julius 30-tól, azaz a mai 
naptól kezdve augusztus l-ig Qya-
nakvó szerelem. Legújabb Mopex 
film. Szabadság mozgóban ma nincs í 
előadás. 

Vasárnap: 
kereskedő-gyűlés 

Vasárnap délelőtt 10 órakor keres-
kedő gyűlés lesz a Szociáldemokrata 
Párt szentesi székházában. Völgyi 
Vilmos elvtárs, páríunk kereskedő 
frakciójának alelnöke fogja ismertetni 
az időszerű és legfőképen a keres-
kedőket érdeklő kérdéseket. 

A Szociáldemokrata Párt, mint a 
dolgozók pártja, áilandóan napiren-
den tartja a kereskedők problémáit 
is, azokat a lehetőséghez mérten or-
vosolni igyekszik. Pártunk választási 
megerősödése a kiskereskedő társa-
dalom számára is lehetővé teszi a 
szociális fölemelkedést és jogos kö-
vetelései megoldását. 

A helyi Végrehajtó Bizottság sze-
retettel várja erre a nagyfontosságú 
gyűlésre Szentes kiskereskedőit. 

Választási hírek 
A Szociáldemokrata Párt vala-

mennyi városi és községi szervezete 
a párthelyiségekben állandó inspek-
ciót tart. A helyi végrehajtóbizottsá-
gok legalább hetenként egyszer ülést 
tartanak. Bármilyen választási ügy-
ben forduljanak az érdekeltek a Szo-
ciáldemokrata Párt helyi szerveze-
téhez. 

A belügyminiszterrel történt meg-
állapodás szerint a tanítók, a pos-

tások és vasutasok, az ezzel kapcso-
latban megjelent téves hírrel ellen-
tétben, igénybe vehetők a választási 
munkálatok számára és működhet-
nek, mint választási összeiró bizto-
sok stb. 

A belügyminiszter valamennyi tör-
vényhatóság első tisztviselőjéhez le-
iratot intézett. A leiratban hangoz-
tatja, hogy számos panasz érkezett 
a belügyminiszterhez, mert egyes 
közigazgatási hatóságok különböző 
okokra való hivatkozással megtagad-
ták a pártok és a szakszervezetek 
áltai az öss?eiróbizottságokba kül-
dött tagjaitól az eskü kivételét. Nyo-
matékosan figyelmezteti a belügymi-
niszter az alispánokat és polgármes-
tereket, hogy a hatóságok a bizott-
sági tagok kiküldését nem vizsgál-
hatják felül, tehát ügydöntő intézke-
dést nem tehetnek, hatáskörük ebben 
az eselberi is csak a beküldött ta-
goktól az eskü kivételére terjed ki. 
Ilyen szabályellenes magatartás ese-
tében a mulasztók ellen a belügy-
miniszter a fegyelmi eljárást megin-
dítja. Felhívja a belügyminiszter az 
alispánokat, hogy a megyei városok 
polgármestereit a járási főjegyzőket 
és a községi jegyzőket a rendeletről 
haladéktalanul értesítsék. 

— Elvtárs! így is segít-

hetsz a választási munkában: 

vásárolj szociáldemokrata vá-

lasztási bélyeget! 

I BARÁTSÁG-MOZGÓ II 
Julius 30-tól aug. 1 ig 

Gyanakvó szerelem 
Nem mindennapi film, többet ad, mint az eddigiek. Főszereplők: 
Cary Orant és Joan Fontaine. Figyelem, jön a Leány álmok c. 
film mely keretén belül fellép a világhírű Borra zsebtolvaj művész. 

Előadások kezdete hétköznap: V« 7. l/i 9. vasárnap V« 5. l/« 7. V« 9-



H I R JE K | Menyasszonya szemeláttára 
/?öv/úf beköszöntő ölte meg a tanítót 

A mai napon átvettem a Szentesi 
lap felelős szerkesztői posztját. Ne-
héz munka vár rám. Ami tőlem te-
lik, megteszem, a város egész dol-
gozó társadalma iránt való barát-
sággal, férfias határozottsággal s a 
tiszta, magyar demokráciához való 
húséggel. 

Amikor a város társadalmi és 
politikai békéje érdekében dolgozni 
kívánok, természetesen legfőképen 
a szociáldemokrata párti lap hasáb-
jain, ugyanekkor fájlalom, hogy 
főleg a legutóbbi napokban a Szen-
tesi Lapban, valamint a Magyar 
Alfölc hasábjain is olyan közlemé-
nyek láttak napvilágot, amelyek -
hogy enyhén fejezzem ki, — nem 
használtak a munkáspártok célkitűzé-
seinek. A Szentesi Lap igyekezni fog 
tiszta demokratikus eszközökkel dol-
gozni. de ugyanezt várjuk a Magyar 
Alföldtől is. 

igyekezem minél előbb, mennél 
jobban megismerni egész Szentes 
városát, demokratikus intézményeit, 
a helyi koalíciós pártok és szakszer-
vezetek vezetőit, a hatósági szemé-
lyeket, — általában a dolgozó tár-
sadalmat. Csongrád vármegyét, benne 
legelső sorban Szegedet és Hódme-
zővásárhelyt ismerem. Különöskép-
pen ambicióndlom a vármegyénk 
székvárosának jobb sorsáért való 
munkát. 

A többit majd a Szentesi Lap 
megjelenő számaiban igyekezem nap-
ról-*tapra elmondani. 

Szalay jános. 
—o— 

— Ujabb hőhullám. Magyaror-
szágon, főleg az Alföldön ismét 
rendkívüli meleg uralkodik. Buda-
pesté- 35—36. Szegeden 37 fokig 
emelkedett a hőmérséklet. Békés 
megyé és Csongrádmegye több. ré-
széi tegnap délután esett az eső és 
kisst lejjebb szállt a hőmérő. Vár-
ható idő: gyenge szél, némely he-
lyer záporeső és zivatar. A meteg 
tovább tart. 

— Magyar világsiker. Világra-
szóló győzelmet aratott Asbóth Jó-
zsef s magyar tennisz büszkesége 
Fr2nciaországban. A legkiválóbb kül-
föld: tenniszezők legyőzése után a 
délaHkai Sturgess felett aratott győ-
zelmével megnyerte a francia nem-
zetközi bajnokságot. Magyar tenni-
szezf évtizedek óta nem ért el ilyen 
nagy sikert. 

— Huszonnégyen tettek mes-
tervizsgát. Lehel Pál dr kamarai 
litkái, vizsgabiztos elnöklésével mes-
tervizsgát tartottak Szentesen. 21-en 
jelentkeztek. Mesterlevelet kaptak: 
Szentesiek : Karsai József, Barakonyi 
Ferenc és Horváth István cipészek, 
Bezzeg József férfiszabó, Bálint Mar-
git é? Bíró Lajosné nőiszabók, Ma 
kai Lajosé, Konkoly Ferenc és Fe-
renc; Lajos sütők, Serki Mihály szo-
bafestő, Kiss Papp Albert és Mata-
lián Lajos takácsok, Kakukk Jánosné 
üveges, Török Józsefné és László 
Jánosrce vendéglősök. Mindszentiek: 
Pataki Sándor asztalos. Szeri Mihály 
és Oyovai István cipészek, Hevesi 
Mária fodrász, Horváth Mihály szij-
Ryárté, Mesterlevelet kapott még ifj. 
Laczi Sándor medgyesegyházai férfi-
kalapcs. Szentesen végezték a tan-
folyamot, viszont Szegeden tették le 
a mestervizsgát Bodán Sándorné 
fehtrnemükészitő, Katona József ke-
fekötő és Rácz Sándor kötélgyártó, 
mindhárman szentesiek. 

— minden szociáldemokratának 
kötelessége ügyelni arra. hogy ne 
maradjon U a választól névjegy-
ftákbtl. 

j Fodor alsószentiványi tanitó ke-
• rékpárján átlátogatott Cecére, a me-

nyasszonyához, akivel egy vendég-
lőbe tért be. Alig ültek le, amikor 
észrevették, hogy egy ismeretlen em-
ber felugrik a tanitó kerékpárjára. A 
tanitó több társával együtt megfogta-
a tolvajt, aki revolvert rántott s a 

menyasszonya szemeláttára hasba-
lőtte Fodor tanitót, aki néhány perc 
múlva meghalt. . . 

A rendőrség hajtórazziát inditott 
a kukoricásba menekült gyilkos kéz-
rekeritésére, de eddig nem sikerült 
elfogni. 

Kiket Ítéltek el árdrágítás m i a t t ? 
A szentesi gazdasági rendőrség 

és az árellenőrző szervek nem csök-
kenő eréllyel folytatták a küzdelmet 
az árdrágítók ellen az elmúlt hetek-
ben is. A rendszeres piaci razziák 
során számos szentesi és környék-
beli feketézőt, illetve árdrágítót fü-
leltek le és adtak át a járásbíróság-
nak. A biróság az alábbiak ügyében 
hozott jogerős ítéletet: 

Harsányi Sándor piaci árus, ár-
drágítás, 3 napi fogház; özv M. 
Horváth Antalné piaci árus, árdrágí-
tás, 3 napi fogház; Jakus István 
piaci árus, árdrágítás, 50 Ft 
pénzbüntetés ; Molnár Sándor keres-
kedő, árdrágítás, 300 Ft pénzbün-
tetés: Détar Lászlóné piaci árus, 
árdrágítás, 60 Ft pénzbüntetés, vala-
mennyien szentesiek. Turi Rókusné 
csongrádi piaci árus, szappandrági 
tás 50 Ft pénzbüntetés; 3 évi poli-
tikai es hivatali jogvesztés; özv. Szi-
laj Lászióné csongrádi piaci árus, 

szappandrágitás, 15 napi fogház, 3 
évi politikai és hivatali jogvesztés; 
Balogh Istvánné szentesi piaci árus, 
árdrágítás, 200 Ft pénzbüntetés; özv. 
Berezvay Györgyné szentesi piaci 
árus, árdrágítás, 100 Ft pénzbünte-
tés; Gáspár Lajosné szentesi piaci 
árus, tejfel és turó árdrágítás, 200 
Ft pénzbüntetés; Eszteró Józsefné 
budapesti kereskedő, ruhaflanell 
drágítás 10 napi fogház; Virágos 
Józsefné szentesi piaci árus, tej és 
tejfel drágítás, 100 Ft pénzbüntetés; 
Molnár Imréné szentesi piaci árus, 
korpadrágitás, Oláh Jánosné liszt-
drágitás 100—100 Ft pénzbüntetés; 
Szabó Anna mindszenti piaci árus, 
árdrágítás, 60 Ft pénzbüntetés; Re-
ményi Sándor, Siklós Imre és Szabó 
Jenő budapesti kereskedők, engedély 
nélküli sertésszállilás, 100—100 Ft 
pénzbüntetés, Förgeteg Lászlóné sze-
gedi kereskedő kukorica drágítás, 
1000 Ft pénzbüntetés. 

Hir a fiainkról 
A tegnapi napon két hadifogoly-

szerelvény érkezett Debrecenbe. Az 
egyik Mánnarosszigetről, a másik 
pedig Foksániból érkezett. A sze-
relvényekkel, ismét több ezer hadi-
fogoly téri haza. 

A következő szentesi hadifoglyok 
érkeztek haza: Kocsis József Ber-
csényi-u. 88, Gránicz Mihály Mátyás 
király-ut 13 Farkas Lajos Derekegy-
háza, Virágos István, Molnár Kál-
mán, Molnár Bálint, mindhárom 
NagygtVgős utcai, Kiss Gyula, Gon-
dos (Hauser) Kálmán Kristó Nagy 
István-utca és Német Lajos levente 
Zrinyi-utca. 

Hírek és értesülések: Papp Lajos 
Nagymágocs hírt hozott öze Imré-
ről és Berényi György őrmesterről. 
Jablánszky hadnagy Debrecenben 
van. Mándoki István cipészről 
(születési év 1922) értesítést hozott 
Apró Tibor Mindszent. Gránicz Mi-
hály Mátyás Király-ut 3, hírt hozott 
Kocsis János Nagyhegy .100 szám 
alatti hadifogolyról. Mindannyian jól 
vannak és várják az útnak indítá-
sukat. 

— Anya vér-oltás a gyermek-
bénulás ellen. A közelmúltban Sze-
geden szórványosan fellépett a gyer-
mekparalizis, azonban a járványt 
sikerült elszigetelni. Most rémhirek 
terjednek el arról, hogy egyes vidéki 
városokban is fellépett a gyermek-
betegség. Hivatalos értesítés szerint 
az egész országban mindössze hat-
van ilyen megbetegedés fordult elő 
és valamennyi könnyebb lefolyású 
volt. Egyébként elrendelték a jár-
ványra leghajlamosabb korosztály 
anyavérrel való beoltását, amely a 
legjobb védekezést biztosítja a gyer-
mekek e betegség ellen. 

— Nők: fátyol nélkül. Tiraná-
ból jelentik: Az albániai mohamed 
nők nagygyűlést tartottak, amelyen 
elhatározták, hogy levetik a fályolt. 
A mozgalomhoz eddig 25.000 lány 
és asszony csatlakozott. 

Ország - Világ 
A népbiróság első fokon kötél-

általi halálra Ítélte Mészáros Emil 
banktisztviselőt, aki annak idején, 
mint egy mánkásszázad parancsnoka 
embertelenül bánt beosztottjaival. A 
NOT a halálbüntetést most jogerőre 
emelte. 

Házi kezelésbe kíván venni a 
főváros tizenhét gyógyszertárat. 

34 ország 1380 kiküldöttjének 
jelenlétében megnyílt Bernben a há-
ború utáni első eszperantó kon-
gresszus. 

Hétfőn eltemették Truman ame-
rikai elnök anyját. 

A cszehsziovák szénbányaipar 
súlyos munkaerőhiánnyal küzd 

Az osztrák földmivelésügyi mi-
nisztérium a kolorádó bogár vesze-
delem leküzdésére a magyar ható-
ságoknak megfelelő készülékeket 
bocsát rendelkezésre. 

Felrobbant egy teherhajó Brest 
kikötőjében és lángolva a tenger 
mélyébe süllyedt. 
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Nem vonulunk vissza! 
Ugy hallottuk, hogy egyesek na-

pok óta, szinte kéjelegve terjesztik 
azt a hírt, hogy a Szociáldemokrata 
Párt nem indul a választásokon. Ne 
örüljenek az urak és ne csámcsog-
janak hiu reménykedéssel. A mi 
pártunk nem vonul vissza a harcok-
tól, aminthogy 75 év óta sohasem 
és egyszerse vonult vissza a legva-
dabb fenyegetések dacára sem. És 
akik pártunk történetét ismerik, azok 
jól tudják, hogy a párt vezetősége 
nem szokta véka alá rejteni a szán-
dékát. Most is nyíltan megmondja: 
Nincs szándékunkban visszavonulni 
a választásoktól! De olyan szándé-
kaink sincsenek, hogy egyesek fe-
lelőtlensége kockára tehesse a ma-
gyar demokrácia jóhirnevét, valamint 
a választások tisztaságát. 

Angol tankok 
cirkálnak... 

Palesztinában felakasztottak három 
halálraítélt merénylőt, akik egyik 
terrorista szervezet aktiv tagjai voltak. | 
Palesztina egyes vidékein zavargá-
sok folytatódnak és így a helyzet 
feszült. A nagyobb városok utcáin 
angol tankok cirkálnak és igyekez- I 
nek a rendet fenntartani. \ 

Bombakisérletek 
A Sunday Times haditengerészeti 

tudósítója közli, hogy az angol hadi-
flotta az idén 90 hadihajót áldoz fel 
újtipusú tengeri bombakisérletekre. 

Keleten tart a háboro 
A brit és mdiai kormány állandó 

összeköttetésben van egymással az 
indonéz háború ügyében. London 
nem tartja célszerűnek, hogy a kon-
fliktust a Biztonsági Tanács elé' 
vigyék, mert szerinte Hollandia az-
zal érvelhet, hogy ez a kérdés hol-
land belügy. 

Amerika megkeresést intézett az 
indonéz köztársasági kormányhoz, 
hogy a lehetőségek szerint kíméljék 
meg "a rongálódástól a jávai olaj-
mezőket. Az indonéz kormány vá-
laszában közölte, hogy a maga ré-
széről mindent megtesz az olajvidék 
épségének biztosítására s az eset-
leges károkért a felelősséget a hol-
land csapatokra hárítja. 

R Ruhrvidék sorsa 
(Newyorkból jelentik:) Amerika 

és Anglia között tárgyalások indul-
nak meg. A tárgyalások célja a 
Ruhrvidék gazdasági újjáépítése és 
fejlesztése. A tárgyalások színhelye 
New-York lesz. 

— Esküvője napján tartóztat-
ták le. Zamba Mária csengeri leány 
vasárnapra tűzte ki esküvőjét egy 
fiatalemberrel. A községben azt ter-
jesztették a fiatal menyasszonyról, 
hogy gyermekgyilkosságot követett 
el. A rendőrség is beavatkozott és 
megállapította, hogy Zamba Mária 
1945 márciusában valóban törvény-
telen gyermeket hozott a világra. A 
szerencsétlen leány a németek ál-
dozata. Még 1944. juniusában né-
met őrjárat fogta körül, ismeretlen 
házba hurcolták, majd amikor esz-
méletlen állapotba került, két német 
katona erőszakot követett el rajta. 
„Nem gyilkoltam" — fejezte be 
megrázó vallomását a szerencsétlen 
leány. — A gyermek holtan született. 
A tragikus sorsú leányt letartóztat-

| ták. 
I — Tfiz az ólban. Kedden reg-
j gel a Deák Ferenc utcába hívták a 
• tűzoltókat. Kóla Sándor sertésólja 

kigyulladt. A házbeliek az ólban 
! bolhákat füstöltek ki s ennek követ-

keztében kigyulladt az ól padlásán 
felhalmozott szalma. A tűzoltók rö-
vid idő alatt eloltották a tüzet. A 
kár jelentéktelen, mert a sertéseket 
előbb kihajtották. 

— Elvtárs I Ne feledd, hogy min-
den szociáldemokratának önmaga, 
pártja és nemzete Iránti köteles-
sége, hogy lesuavanuon az augnsz-
tns 31 választásokon. 

—Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 
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A halálautó utasai 
Borzalmas gépkocsiszerencsétlen-

ség történt a balatoni műúton. Nyi-
tott autóban szegedi utasok köze-
ledtek Siófok felé. A Sió üres medre 
felett átvezető fahídon akartak átha-
ladni. Az autónak öt utasa yplt. Ta-
kó Andrásné 8—8 éves két iker-
leánya, továbbá a soffőr, végül Hidy 
Franciska operaénekesnö, a szegedi 
Nemzeti Színház tagja. Egy darabig 
a söfför vezette a kocsit, majd át 
adta Takónénak, akinek azonban 
nem volt hajtási igazolványa. Takó-
né éles kanyar után ért fel a hidra, 
hol kocsik és gyalogosok közleked-
tek. Egy ismeretlen asszony lekerült 
a gyalogjáróról. Takóné megijedt, 
gází adott, félrerántotta a kormányt 
8 a kocsi hatalmas reccsenéssel át-
törte a hid kárfájít és a Sió üres 
medrébf zuhant. 

Az autó roncsai alatt holtan ma-
radt az egyik 9 éves kislány és Hidy 
franciskí, aki reménysége volt a 
szegedi Színháznak. Tragikus sze-
rencsétlensége orázágosan ívelő kar 
riert tört ketté. Takóné és a soffőr 
súlyosan megsebesüllek, míg a má-
sik kisleány alig sérült meg. 

Anyakönyvi hírek 
Születések: Virágos Katalin, Me-

szes Rozália, Harkai Ferenc, Labádi 
Lajos, Botka Lajos, Vecseri Sándor, 
Rácz Terézia, Bertók Pirosk-v La-
bancz Eszter, Kékesi Szabolcs, F. 
Török Rózsa, Musa Antal, Balyi Ist-
ván, Fróman Mária, Kovács Sándor, 
Szűcs Julianna, Plevan Piroska, Szé-
nási Ilona, Horváth Mihály, B. Mol 
nár Imre, Sípos Ágota. 

Házasság: Sarkadi Sz. Mihály— 
Qál Mária. 

Halálozás: Vangel Ferenc 4 éves, 
Kiss Mihály 30, Ambruzs Ambrus 
57, Litovszki György 20, Víg Ist 
vánné Molnár Étel 60 éves, S'ath-
máry Erzsébet 87, Csala Nagy An-
tal 69, Csató József 4 hónapos, Ken-
gyel Mihály 16 éves, Sípos Ist vánné 
Détár — - - - - - - -
éves. 

Juliánná 56, Jelinek Olga 31 

— Nagyarányú fe j lődés vár 
Debrecenre . A második világháború 
Debrecen 15 ezer házából 12 ezret 
rongált meg. Több miiit ezer ház 
teljesen a földdel vált egyenlővé. A 
háborús károk 80 százalékát ma 
már helyrehozták. Újjáépül a nagy 
alföldi város A szabadságharc év 
fordulójára eikészü1 a muzeum és a 
nagytemplom. Kifejlesztik a pálya-
udvart, megépítik az ország egyik 
legnagyobb gyermekjátszóterét. Húsz-
ezer ember befogadására alkalmas 
stadion épüi, kétezer személyes sporí 
csarnokkal. Határtalan lehetőségek 
kínálkoznak a debreceni hőforással 
kapcsolatban is. A hároméves terv-
ben ott szerepel új források kezdése, 
a vízmennyiség bővítése és gyógy-
szálló felépítése. A Hortobágyon ön-
tözést és belterjes gazdálkodást va-
lósítanak meg. Virágzó gyárüzeme-
ket létesítenek, ahol a Tiszántúl 
mezőgazdasági termeivényeit fogják 
feldolgozni. Szóval Debrecen nem 
alszik. 

— Ismét tűz volt egy gyárban . 
Könnyen végzetessé válható tűz tá-
madt a Soroksári-úti Schramm-féle 
festék-, lakk- és kátrány gyárban. A 
tűz a keverő műhelyben tört ki és 
percek alatt átcsapott a szomszédos 
anyagraktárra. Mire a tűzoltók kiér-
tek, a gyár munkás tűzőrsége már 
elfojtotta a tüzet. A tűzoltóság veze-
tője gzerint a keVerő műhelyben lévő 
öt láda lögyapot felrobbanása okoz-
ta a tüzet. Rendőri nyomozás fogja 
eldönteni, hogy véletlenség vagy 
gyújtogatás okozta-e a veszedelmet. 

J u l i u N 30-án 
szerdán este 9 órakor a Títh Jízsef síinháíteremben 

a Magyar Állami Operaház 
művészegyüttese vendégszerepel. 

Népszerű hangverseny, wMindenből mindenkinek Fellépnek : O i -
jryai Olga szoprán. Hollai Béla tenor, Cs*r jó?sef bariton, Maroth 
Miklós basrzus. Pozsonyi Ferenc karnagy és Györe István humo-
ros konferánsz. Műsoron népszerű operettem és opera részletek. 

Magyar és orosz dalok, kuplék stb. 

— Maniut is e lérte a nemezis , 
Előbb a magyar, majd utána a ro-
mán politikai életben közel ölvert 
esztendő óta szerepelt Maniu Gyula. 
Ez a Kolozsváron, majd Budapesten 
nevelkedőt és önmagát oly sokszor 
tömjénező politiku* nemzetiségi és 
faji alapon hihetetlen túlzásokra ra-
gadtatta magát. Erkölcseién felfogá-
sát tetézte az, hogy főleg ?z iskolá-
zatlan és i^en szegény r o m á n pa 
rasziokra ¿lapított. Később fasiszta 
irányban működött. Legutóbb pedig, 
amint kiderült, a romániai k^ztársa 
ság ellen esküdött Több mint száz 
politikai társát nemrégiben lefogták, 
Maniut Őrizetbe vették, most pedig 
a kormány rendeleíi utón feloszlatta 
a román Nemzeti Psrasztpártot, tehát 
Maniu pártját. 

—- Kereskedő kongresszus Mis-
kolcon. Augusztus 15-én, 16 án és 
17-én tartja Miskolcon a KOKSz or 
szagos kongresszusát. 

Pártélet 
Előadóest . Augusztus 1-én, pén-

teken esle fél 8 órai kezdettel elő-
adóest lesz a pártszékházban. (Kos-
suth-u. 26.) Beszámoló 3z időszeiü 
politikai kérdésekről. Tagsági köny-
vét mindenki hozza magával. 

Elvlársak 1 A Szociáldemo 
krata Párt plakátjait helyezzétek 
el ablakaltokbad, kirakataitokban. 
Ott senki sem tndja letépni. 

Ingatlanforgalom 
Kiss Sáridorné megvette Pu-ztai 

István Kasza u. 3 számú házát 4 
ezer forintért. 

özv. Molnár Ferencné megvette 
Pengő Dezsőné Berek 1458 D-ö l 
földjének 2/4 ed részét 1000 forint 
ért. 

Balog Mihily megvette Bodr.ár 
Albertne Felsőrét 1418 D-ö l földjét 
1.700 forintért. 

Pápai Rókus megvette Balogh 
Mihály Bökény 1515 négyszögöl 
földjét 1.700 forintért. 

Varga Sándor megvette B. Szabó 
Imre Nagynyomás 1265 négyszögöl 
földjét 1.800 forintért. 

Téli Vass Pál megvette Kovács 
Ferencné D-oldal 7 hold 522 négy-
szögöl földjének 44 század részét 
1.400 forintért. 

Száméi J^nos megvette Bálint Já-
nosné Alsórét 1 hold 60 négyszögöl 
földjét 3.520 forintért. 

Pászti Imre megvette Négyesi Jó-
zsefné Vekerzug 3 hold 1567 négy-
szögöl földjét 12.400 forintért. 

RÁ ö 1 <3 
Budapest I jul ius 30. 

7.30; Reggeli ¿ene. 8.00: Anyák-
nak gyermekekr'i. ö 15 Szórakoz-
tató zene. 900: A Vasu«a.soK Hang-
versenyzenekara játszik. 12 15: K a -
marazene. 12.45. Hangulatképek a 
pesti utcáról. 13.00: Napy Ákos ci-
gányzenekara. 14 10: Házipatika és 
kuruzslás a régi magyarokn?) 14.25: 
Látogatás a British Counciiná! 16 00: 
A házi együttes játszik 16 40: 
szú. Csehov novelláját rádióra át 
dolgozta Törők Tamás. 17 10: A 
Hadifogoly Híradó rádióközi. 17.15: 
A Vöröskereszt közleményei. 17 55: 
Hogyan gondolkozik a középoszidiy ? 
18.10: A Rádiókamarazenekar játszik. 
19.30; Falurádió. 2000: A közönség 
kérdezi . . . az illetékesek felelnek. 
20 35: Rácz Vali sanzonoka» énekei. 
2100: Hets zemíe. 21.25: Időszerű 
kérdések, Kass; i Géza előadása. 
21.40. Wagner: A nürnbirpi mester 
dalaokok. Nyitány. 22 25: A D i re 
ceni Kollégiumi Kórus hangversenye. 
Vezényel Csenki Imre. 23.00: Búc*ú-
beszélgeté* Magyaror*¿ágról Stephan 
Spcnderrel. 23 20; Har cmezek. 0.30: 
Hir?k eszperantó nyelven. 

t i M t í f a e i Á 
Ma este fél 8 órakor pár'e>r. 

Megjelenés kötelező. Tagsági köny-

vét mindenki hozza magával. 

Vasáruk 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, diót, rdfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
ví;skereskedőnél 

Szentes, Birtha János u. 12 

Telefonszám : 13 

5 hold 
A NYILASBAN 

I r ta : S i m a László 

16. XIII 

Október 3 án, szerdán, janais a 
városházi urak a Nyilasban. Október 
5-én, pénteken, fölment a városhá-
zára Égető és bejelentelte, hogy 
építkezik odakünt. Szoba konyha-
kamrás lakást épti vályogból, nád-
tetővel, külső kamrát, két ólat gaily-
fából, amit betapasztanak s tetejük 
egyelőre gaz lesz. Az udvart be-
kerítik s ha m Adjuk lesz hozzá, kú-
tat is ásnak a laposban. Oir már 
három-négy méternél felfakad a víz 
és nem salétromos, iható. Elég szám-
vetést keilett tennie, amíg idáig ju-
tóit. Mer! tervet csinálni nem ;,enóz. 
Az csak képzelet. A megvalósftásnáK 
sokszor ezer akadálya van. 

Először úgy gondolta, hogy hói-
val maga rakja fel az épüle' tatait. 
Jóska m a j d segít. Erről . szándé-
káról aiunban lemondott. Akkor ne«ti 
halad a fairtás, p ;dig az is nagyon 
sürgős volt. Pénzre mindenkeppen 
szükség volt. így liaíáro?ta el, Uogy 
in építkezést rábízza a barkácsoló 
Benedek Janosra. Hatvan forintot 
kért meg két segítséget, azonfelül 
két kocsi rőzsét. Biz e? nagy pénz 
volt, mert a nyárfák darabiaért két 
forintot fizetett a talicskás, csak '.6 
nagyon vastagért igért három fo-
rintot. Az akácfák, juharok stw kel-
lettek drágábban. A pintér is na-
gyokat nyelt, mikor az *lkut kötötte. 
Evekig kell tartani a fákat, míg hasz-
nálni ludja. Végül is nagynehezén 
megvett tizenegy tölgyei es huszonkét 
eperfát összesen száz forintért. 

(Folytatjuk) 

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Divat, rövidáru 
és piperecikkek 

Lőwynél 
Kossuth u. 18 

IPAROS MŰEGYLET 
kerti 
ünnepélye 

a u g 20-án a l i g e t b e n 

Hirdessen lapunkban! 

Szöszösbükköny termelésre 
szerződés köthető 

vetőmag FOldmQves Szövetkezet 
igényelhető APPOOVI \tt 14 

I 

Apróhirdetések 
SZENTLÁSZLÓN 2 háziföld fe-

lesmunkálatra kiadó. Értekezni lehcf 
Vörös marti 22. 

EGY Homokord táskagramafon 
lemezekkel együtt efadó Dózsa Gy 
u. 97 szám. 

PRIM\ férfi bakancs terményért 
eladó Honvéd u. 47. 

GILA LÁSZLÓ Szegvár Zsiger-
háti tanyája lebontásra eladó, érte-
kezni Berek 9/a szám, 

28 kat hold FÖLD TANYÁVAL 
vekerzugban feléből vagy árendába 
kiadó, értekezni Rákóczi-u. 108. sz. 

JÓMINÖSÉGÜ textiláruk, nyári 
alsó és felső ruhaanyagok olcsó be-
szerzési forrása : GYŐRI, Bartha J -
utca 14. 

FÉRFI öltönyöket és kabátokat a 
legszebb kivitelben és legolcsóbb 
áron készít Szirovicza János szabó 
mester, Huszár utca 17. 

Főszerkesztő i Sima László. 
FeJekSa «/erkesziö : Szalay János 

Felelő« kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a MBarátság' nyomda 

Feíaiőt nyomdavezető: Caar**s L, h W 




