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Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

Asszonyok 
az urnák előtt 
Ennek a hónapnak a végén újra 

a választási urnák elé állnak Ma-
gyarország dolgozói, hogy szavaza-
tukkal hitet tegyenek a magyar de-
mokrácia mellett és annak megvédé-
séről gondoskodjanak. Amíg az 1945. 
évi választáskor a demokratikus ál-
lamrend megalakításáról volt szó, 
tnost kiharcolt függetlenségünk meg-
védésére, fenyegetett holnapunk biz-
tosítására kell törekednünk. 

Az 1945. évi választáskor a ma-
gyar demokrácia elnéző és jóhiszemű 
volt. Elnézte azokat a bűnöket, me-
lyeket az egyes-ember a múltban el-
követett. Jóhiszemű volt, mert felté-
telezte, hogy azok, akik a múltban 
a demokrácia ellen harcoltak, meg-
térnek, belátják tévedésük súlyát és 
minden erejükkel arra törekednek, 
hogy a fiatal demokrácia szolgálatá-
ban állva, azt erősítsék. Lássuk be, 
hogy a demokrácia túlságosan jó-
hiszemű volt és lássuk be, hogy a 
demokrácia tévedett. A mult sötét 
figurái nem tértek meg és a letűnt 
társadalmi rend volt urai az elmúlt 
választások alkalmával szavazataikkal 
a demokrácia megdöntésére töreked-
tek. Nekünk, asszonyoknak, nem kö-
zömbös az, hogy milyen politika lesz 
úrrá a Dunamedencében. Nem mind-
egy nekünk az, hogy újra a kapita-
lizmus fogja e a mí sorsunkat irá-
nyítani, vagy pedig mi dolgozó ma-
gyar asszonyok magunk szólunk bele 
jövendő sorsunk irányításába. Csak 
mi tudjuk megakadályozni azt, hogy 
hóbortos agyvelők minden 25 évben 
harctérre kergessék gyermekeinket és 
férjeinket. 

Mi, szociáldemokrata asszonyok, 
békét akarunk, békés életet a szoci-
alista államban és hogy ezt elérhes-
sük, minden dolgozó asszonynak 
joga és kötelessége, hogy a válasz-
tásig visszalévő időt a mi igazunk 
hirdetésével töltse el és az urnáknál 
szavazatát szociáldemokrata listára 
adja I 

Dolgozó asszonyok I Szavazatotok-
kal harcoljatok a demokratikus Ma-
gyarországért I 

— Fokozódik a kánikulai hő-
ség. Az ország nagyrészében ziva-
tarok voltak, de sajnos csak kevés 
esővel. A hőmérséklet az . Alföld 
egyes részein 35 fok fölé emelkedett. 
Várható: Oyengülő szél, már kisebb 
felhőképződés. A nagy meleg helyen-
ként még fokozódik. 

Moszkva csak a csatlósállamok után 
ratifikálja a békeszerződéseket 

Anglia jegyzéket intézett a 
Szovjetunióhoz, m e g k é r d e z v e , 
mikor hajlandó ratifikálni a volt 
csatlós államokkal kötött béke-
szerződést. 

A Szovjetunió válaszában ma-
gáévá tette azt az angol felfo-

gást, hogy a békeszerződések 
ratifikálása az illető államok új-
jáépítését gyorsítja, de feltételül 
kötötte ki, hogy a nagyhatalma-
kat megelőzve, előbb az illető 
államok ratifikálják a békeszer-
ződést. 

Magyarország már elfogadta 
és aláirta a rávonatkozó béke-
szerződés! feltételeket, de van 
csatlós állam, mint Olaszország, 
amely még nem. 

Átmenetileg így Javították a munkások* 
a magán- és közalkalmazottak fizetését 

A Gazdasági Főtanács Dinnyés 
Lajos miniszterelnök e lnöklésével 
döntött a munkások a magán és köz-
alkalmazottak fizetésrendezése ügyé-
ben. E szerint addig is, amig az új 
kollektív szerződéseket megkötik, 
azonnali hatállyal az eddigi munka-
díj, illetve fizetés 15 százalékát fo-
lyósítani kell. 

A közalkalmazottak szintén azon-

nali hatállyal a törzsfizetés 20 száza-
lékának megfelelő emelést kapják és 
ezenfelül még egyelőre 9—9 forintot. 
Újítás az is, hogy a közalkalmazot-
tak biztosítási diját ezentúl az állam 
fizeti. 

. Kiemeljük, hogy 2 közalkalmazot-
tak 20 százalékos fizetésjavitása nem-
csak a tényleg állásban lévőkre vo-
natkozik, hanem a nyugdijasokra is. 

Általában a közalkalmazottak leg-
többje, köztük mindenek előtt a tan-
erők, aránylag alacsony fizetést kap-
nak. Ennélfogva az ő, státusz szerint 
való fizetésrendezésük is, rövidesen 
elintézést nyer. • 

A fizetések emelésével egyidejűleg 
a Gazdasági Főtanács a legszigorúb-
ban megtiltotta, hogy a béremelések 
az árakban is kifejezésre jussanak. 

A hiba nem a termelői árakban van, 
hanem a nagy spekulánsokban 

Számadatok a fontos élelmiszer árakban 

Lapunk mai számában, más he-
lyen irunk arról, hogy a munkások, 
a magán- és közalkalmazottak fize-
tését átlag 20 százalékkal emelték. 
Nem sok, azonban a lényeg volta-
képen nem is ezen volna, hanem 
azon, hogy különböző gyártmányok, 
kereskedelmi cikkek, élelmezési és 
általában a mindennapi élethez szük-
séges termények és árúk olcsóbbod-
janak. Ugyanis mindezeket hallat-
lanul drágítják. 

Csongrádmegye területén, igy Szen-
tesen is a ruházati, mezőgazdasági 
eszközök és az élelmicikkek ára ide-
oda hullámzott. Legújabban például 
volt olyan gyártmány, amelyik olcsób-
bodott, de volt, amelyik drágult. 
Annyi kétségtelen, hogy árlemorzso-
lódás nemcsak szükséges, hanem 
lehetséges is. Jó példával az Állam-
vasutak járnak elöl, amikor ismét, 
habár alig 10 százalékkal, de mér-
sékelik a szállítási és a viteldijjakat. 

Ha az élelmiszerek árát vonjuk 
boncolás alá, mindenek előtt feltűnik, 
hogy a megszabott és a szabadárak 
között túlságosan nagy a különbözet. 
Ezt ís le kell faragni. A gazdasági 
törvények itt is érvényesülnek vala-
mennyiben, ha nagyobb lesz a kíná-
lat, akkor olcsóbbodás következik. 

Hát igen sok cikknél máris nagyobb 
a kínálat. 

Vonatkozik ez legelsősorban a 
főzelékekre. A vidék számára is sok 
tekintetbe figyelembe jön a buda-
pesti Nagyvásártelep áralakulása. 
Amint a hivatalos napi árjegyzék 
mutatja, egy hét alatt 75 százalék-
kal olcsóbbodott úgy a paradicsom, 
mint a görög- és sárgadinnye ára. 
Az uborka 50 százalékkal, a bab és 
a zöldpaprika ára pedig 33 száza-
lékkal csökkent, julius 24- tői szá-
mítva, augusztus l-ig. 

Megállapítjuk, hogy a hiba nem a 
termelői áraknál kezdődik, hanem ott, 
hogy egyes spekulánsok elviselhetet-

len haszon-követeléssel kapcsolód-
nak be. Főleg budapesti nagykeres-
kedők összefogásáról van szó, akik 
leküldik a megbízottaikat a vidéki 
piacokra és azok vágón és nagyte-
herautó számra hordják el az árút 
a termeivényt, a baromfit, a tojást, 
így Szentesen, Mindszenten, Csong-
rádon, Szegvárott, Orosházán köz-
tudomású, milyen spekulánsok ragad-
ják kézbe a rengeteg tojást és ba-
romfit I Az ország hűtőházai kezde-
nek megtelni, miközben a helyi 
dolgozók nem bírják a fontos élelmi 
cikkeket beszerezni. 

Ezen is változtatni lehet és kell is. 

Ma délután 5 órakor ünnepi gyűlés lesz 
a Színházteremben 

A szentesi szervezett munkásság 
közösen ünnepli meg a 3 éves gaz-
dasági terv megindításának napját. 
A vasutasok és az összes üzemek 
dolgozói ma délután 5 órakor, a 
Tóth József színházteremben ünnepi 
gyűlést tartanak. A vasutasok ré-
széről Baranyai István miniszteri 
osztályfőnök fog beszámolni az újjá-

építés terén eddig elért eredmé-
nyekről és a hároméves terv jelen-
tőségéről. 

Az ünnepi nagygyűlésen a két 
munkáspárt helyi vezetőségének 
megbízottai is fölszólalnak : Pintér 
Győző elvtárs, a Szociáldemokrata 
Párt és Borbás Lajos elvtárs a 
Kommunista Párt részéről. 



H l R E K 
Falusi klslakásépítő 

kiállítás 
Fenteken délelőtt igen érdekes és 

hasznos kiállítást nyitott meg Vajda 
Imre polgármester, a városháza ta-
nácstermében. A közlekedésügyi és 
ai építésügyi minisztériumok segít-
ségéve? a Művészeti Tanács rendezte 
ezt a kiállítást, melynek célja meg-
mutatni a dolgozóknak, milyen gaz-
daságosan felépíthető házakat kell 
tervezni. 

A Kiállítás hatalmas anyagot ölel 
fel. Tervek, rajzok, fényképek füg-
genek hosszú sorokban felfüggesztve. 
A rajzok bemutatják a „Móricz Zsig-
mond rnintafalu" terveit, mint ideális 
falutervezést. Érdekesen van meg-
oldva a falu útberendezése, mely 
körüíszerüen ivelő arányú. Ugyanis 
a jég? falvak hibája, hogy 5—6 ki-
lóméter hosszú egy utcában terül 
nek er és az egyik faluvég messzi 
var c másiktól. 

Szemléltető modeleken látható, 
a Kulturház, az Egészségház és két 
falus épület a korszerű követelmé-
nyeknek megfelelően, — hiszen a 
földműves épületek nemcsak házak, 
haner egyúttal gazdasági üzemek 
is. A gyönyörűen megépített kis 
mode) egyszerű természetes kis ész-
közökké! bebizonyítja, hogy a falu-
nak elkeli tanulnia a várostól a ké-
nyelmesebb, emberibb élet minden 
csinyjásbínját, de legfőképp az 
egészségvédelmet, a könnyű taka-
rna?:. és a helyes szellőztetést. Két 
pusztító veszedelmünk: a gyermek-
halandóság és a tüdővész elleni 
kfízde'mek fákjavivő úttörői ezek a 
szellős, tiszta, egészséges falusi 
háza)?. 

Tízparancsolat-szerűen lehetne ösz-
szetoglaini a falusi házépítés köve-
telményeit — kiáltják felénk az áb-
rák. — s mi is könnyű szerrel be 
tudjuk látni, hogy az egészség egyik 
fonici követelménye, hogy a lakó-
konyi-.a, az egyik háló és tornác 
délkeletre nézzen. Az ivóvíz legalább 
15 néterre távol legyen az emésztő-
gödörtőí, s a trágyatelep szívárság 
mentes, betonfenékkel készüljön, 
hogv elkerüljük az istáló és a lakás 
átnedvesedését. Az egészséges lakás 
tízparancsolata kimondja, hogy a 
szilök lakóhelye a gyermekekétől 
e! iegyen külökítve, világos, tágas, 
jólsiePőztethető szobák legyenek s 
a szivattyúkuttal felszerelt fürdőhe-
l y ^ ne hiányozzék egyetlen kis-
lakásból se. Szemléltetőtő módon 
bejutatják az ábrák miképp kell 
megoldani, hogy a lakóhelyek fűtése 
takarékosan egy kályhával történjék, 
s hogyan vihető keresztül, hogy az 
anyekszékhez fedett út vezessen. 
Külön irányelveket mutat be a kiál-
lítói ez alapozásra, a lefödésre, és 
2 'elhasználható anyagokra, úgy, 
hog> különösen * az építőiparosok 
rengeteg hasznos tudnivalókkal gaz-
dagck^ak a kiállítás megtekintése 
után. * 

Sajnálatos módon feltűnő volt, 
£ megnyitáskor a hatalmas te-

rem kongott az ürességtől. Pedig a 
«¡állítás ingyen megtekinthető. Ta-
nító célzattal akarjuk bemutatni, ho-
mÍÜ k éPz e I i e l hogyan akarja 
felépíteni a demokrácia a dolgozók 
otthonait. Nagyon el vagyunk ma-
radva ezen a téren, sokat kül ta-
nulnunk. Aki megtekinti a kiállítást, 
•ok olyan dolgot fog látni, amire 
«W* nem is gondolt. 

Szirovlcza János. 

Klauzál-ut 44 számú ház eladó, 
***ezni ugyanott. — 

A legnagyobb 
rendben I 

Dr. Solti László elvtárs, városi 
főjegyzőtől nyert értesülés szerint 
ellenőrizték az összeíró biztosok 
munkáját valamint a szavazóhelyi-
l ^ u U , g y a n c s a k felvilágosítást 

a lx?k 3 közP°n*i összeíró bizott-
ságtól is. Ennek közlése szerint, 
kisebb mulasztásoktól eltekintve, me-
lyeket még a mai napon pótolnak, 
minden a legnagyobb rendben folyik. 

Hogyan élnek a Sajónál 
dolgozó szentesiek? 
A Sajónál dolgozó szentesi és 

csongrádmegyei munkások levélben 
értesítettek bennünket megérkezésük-
ről és az azóta történt eseményekről. 
A beszámoló szerint megalakították 
az üzemi pártszervezetet és az ottani 
pártvezetőséggel felvették a kapcso-
latot. Megszervezték a választási gyű-
lések tartását és a választással kap-
csolatos összes teendők végrehajtá-
sát. A Sajónál dolgozó munkásaink 
Sajóőrsön fognak szavazni, leadott 
voksaikkal erősitve az ottani pártok 
erejét. 

A munkások levelükben beszámol-
nak az ellátásról, elszállásolásról és 
a kereseti lehetőségekről is. Az ellá-
tás terén az első napokban kisebb 
zavarok és fennakadások voltak, 
azonban ezek ma már majdnem tel-
jes egészében megoldódtak. Az el-
szállásolás tiszta, egészséges magán-
házaknál történik. A kereseti lehető-
ségek is igen kedvezők, mert egy 
átlag munkás a legutóbbi fizetésnél 
napi 22 forintot tudott megkeresni. 
A munkások legnagyobb része már 
küldött is haza pénzt a családjaik 
részére. Szentesről egyébként 115, 
az egész megyéből pedig, a szente-
sieket beleértve, 311 munkás dol-
gozik. 

A munkások hozzátartozói tehát 
meglehetnek nyugodva, mert a mun-
kások ellátása és kereseti lehetősége 
megfelelő. 

—o— 
— Naptár. Augusztus 2 szom-

bat Róm. kat. Ligouri Alfonz. Pro-
testáns. Lehel. A nap kél 4 21 perc-
kor, lenyugszik 19.19 perckor. Hold 
kél 20.04 perckor, hold nyugta 4.11 
perckor. 

— A Magyar Vöröskereszt kon-
gresszust rendezett, amely m o s t 
szombaton kezdődött és vasárnap is 
tart. Szegedre érkezett Szakasits Ar-
pádné, az országos főmegbizott, va-
lamint hat vármegye vöröskeresztes 
kiküldöttei. Természetesen Csongrád-, 
Békés- és Csanádmegyék szervezetei 
mind képviseltetik magukat. A részt-
vevők meglátogatták a szegedi gyá-
rak egészségügyi berendezéseit. 

— Októberben elkészül a szol-
noki Tiszahld. Gerő Ernő közle-
kedésügyi miniszter Szolnokon, a 
sajtó meghívott képviselőinek bemu-
tatta az épülő uj tiszai hidat. A híd 
megtekintése után a miniszter kö-
zölte, hogy a szolnoki híd, amely a 
legerősebb vasúti hidunk lesz, már 
okt. 19 re teljesen elkészül. 

— Ügyeletes gyógyszertárak aug. 
1 —8-ig Cselkóné és Havas. 

— Ma este halvacsora az Ökrös 
sörözőben, Széchenyi liget. Szíves 
pártfogást kér a vendéglős. 

— Olcsóbb a só. A pénzügy-
miniszter rendelkezései alapján a 
háztartások számára szükséges só 
ára a mai naptól kezdve 1.70 forint 
kilónként. Miután a sójövedék rak-
táraiban annyi ma a só, hogy az 
egész évi szükségletre elegendő lesz, 
a só körül remélhetőleg minden spe-
kuláció megszűnik. 

Megtanítjuk, mi a jog 
és mi a kötelesség 

A szentesi háztartási alkalmazot-
tak gyűlést tartottak, amelyre meg 
jött Asztalos Jdnosné, az országos 
központ elnöknője. Közölte, hogy a 
közeljövőben életbelép az a rendelet, 
amely a háztartási alkalmazottakra 
vonatkozik és amely kiszélesíti a 
háztartási munkavállalók jogait, 
egyben megszabja a munkavállalók-
nak a kötelestégelt is. Utalt arra, 
hogy a háztartási munkaadók szám-
talan esetben megkerülik a munka-
közvetítő hivatalt, holott a rendelet 
ezt tiltja és hogy ez ne ismétlődjék 
meg folytonosan, ennek érdekében 
Végső Sándor szakmaközi helyi tit-
kárral eljárt a rendőrségen, melynek 
folyománya, hogy a munkaadók 
háztartási alkalmazottai bejelentését 
a rendőrség csak abban az esetben 
vessi tudomásul, ha előbb azt a 
szakszervezet láttamozta. Ugyanek-
kor az emiitett titkárságon kölcsönös 
bérmegállapodást kell aláírni, amely 
mindkét félre kötelező. Végső titkár 
szólalt még fel és általános helyes-
lés közben bejelentette, hogy a ház-
tartási alkalmazottak szakszervezete 
Szentesen meg fog erősödni, leg-
alább is ennek érdekében mindent 
elkövet a vezetőség. „A szakszerve-
zetben tényleg megtanítjuk a mun-
kást mik a jogai, de ugyanekkor 
megtanítjuk arra is, mik a köte-
lességei, - fejezte be Végső Sándor 
felszólalását. 

—o— 
— Könnyítsenek a vadászje-

gyek kiváltásánál. Az eddig kő-
vetett eljárást a földmivelésügyi mi-
niszter egyszerűsítette. Az új szabá-
lyozás szerint már augusztus 1-től 
kezdődően a vármegyei vadászati 
felügyelő állítja ki a vadászjegyeket. 
A fizetendő illetéket, amelynek nagy-
ságát külön rendeletben a pénzügy-
miniszter szabályozza, ugyancsak a 
vadászati felügyelőnél kell illeték-
bélyegben leróni. Az új rendelet 
könnyebbséget jelent a vadászok 
számára, mert, az eddigi három hi-
vatal kiküszöbölésével egy hivatal 
kiküszöbölésével egy hivatal állapítja 
meg a vadászati jogosultságot. Át-
veszi az illetékbélyeget és ugyan-
akkor kiállítja a vadászjegyet. 

— Oh, erkölcsök... A napokban 
Debrecenben bemászott egy kertbe 
egy cigánygyerek és gyümölcsöt 
akart lopni. Tettenérték és bevitték 
a rendőrségre. A 13 éves gyerek ki-
hallgatása során nagy meglepetésre 
azt kérte, hogy engedjék haza a fe-
leségéhez. Kiderült, hogy egy hete 
vadházasságban él egy ugyancsak 
13 éves cigánylánnyal és mert egyi-
kük se szeret dolgozni, hát .,igy 
akarta beszerezni a két napi kaját". 

— Elvtárs, a számlálólapot föl-
tétlen kltölised, os polgár! köteles-
séged gyakorlásához szükséges. 

— Figyelmeztető. Ma délelőtt 
10 órakor a hároméves terv terv-
bizottsága a polgármesteri hivatal-
ban megbeszélést tart. Kérjük a terv-
bizottsági tagok pontos megjelené-
sét. 

— Ma délelőtt a Horváth Mi-
hály gimnáziumban az 1942-ben 
végzett növendékek ötéves találko-
zót tartanak. 

-»- Az ujonan alakult Baks 
község megnyitó ünnepségei pénte-
ken zajlottak le. Az ünnepségen 
résztvett a főispán, az alispán, a 
közellátás vezetője és több megyei 
vezető. 

— Számláié lapod kitöltéséből 
kötelessége figyelni arra, hogy ne 
maradjon kl a válásitól névjegy-
zékből. 

—Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Balogh István 
támadja 
a Kisgazdapártot 

Balogh István dr, aki Nagy Fe-
rencnek .korlátlan hive" volt, amint 
megírtuk létrehozta a Független Ma-
gyar Demokrata Pártot. Az. előjelek 
szerint kezdi már ismerni a helyze-
tét, mert csupán a szűkebb hazájá-
ban Szegeden próbál annyi ered-
ményt elérni, hogy isgalább ő be-
kerüljön az uj országgyűlésbe. Föl-
támasztotta a hajdani függetlenségi 
és 48-as párt szegedi napilapját, a 
Szegedi Naplót, ravaszul elhallgatva, 
hogy az ő Naplója csak az első év-
folyamát tapossa. Ami a legérdeke-
sebb Balogh és az újságja a Kis-
gazdapártra megy rá. Azzal gúnyolja, 
hogy „Pató Pálék lapja". Azt hisz-
szük Balogh István még Szegeden 
se árthat valami sokat a Független 
Kisgazdapártnak. 

Szentesi vasutasok 
nagygyűlése 

Augusztus 2 án, szombaton dél-
után 5 órakor a szentesi vasutasok 
nagygyűlést tartanak a Tóth József 
színházteremben. A gyűlés előadója 
Baranyai István miniszteri osztály-
főnök lesz, Oerő Ernő elvtárs, köz-
lekedésügyi miniszter kiküldöttjeként. 
Tekintettel a gyűlésen elhangzó és 
a vasutasokat érintő problémákra, 
azon saját érdekében jelenjen meg 
minden tényleges és nyugdíjas vas-
utas, valamint ezek családtagjai. Más 
érdeklődőket is szívesen látnak. 

— Mozik műsora : Barátság 
Mozgó: Egy Asszony visszanéz (Tas-
nádi Fekete Mária és Jávor Pál fő 
szereplésével). Szabadság Mozgó: 
Csillagok parádéja (amerikai Mopex 
film). 

— Elégett a gazdák közös 
szérűskertje. Hatalmas tűz pusztított 
Vác határában. Valószínűleg a csép-
lőgépekről átpattanó szikra felgyúj-
totta a váci gazdák közös szérűs-
kertjét, amely elégett. A kár össze-
gét még nem tudták megállapítani 
Vízhiány miatt az oltási munka is 
megakadt. 

— Elvtársak 1 A Szociáldemo-
krata Párt plakátjait helyezzétek 
el ablakaitokba^ kirakataltokban. 
Ott sonkl sem tndja letépni. 

— Elfogtak egy gyujtogatót. 
Miskolc mellett az egyik hegy lej-
tőjén erdőtűz pusztított és leégett 
400 négyzetméter területü facsoport. 
A tűzoltók a tüzet eloltották. A rend-
őri bizottság az egyik fánál megta 
lálta a gyujtogatót, Szabó József 42 
éves napszámost. Amikor a rend-
őröket meglátta, felakasztotta magát, 
de gyorsan levágták. A statáriális 
bíróság elé állítják. 

— Elvtárs I No feledd, hogy min-
den szociáldemokratának önmaga, 
pártja és nemzető Iránti kötolos-
ségo, hocy lesoavaauon a s auglSS-
tus 31 választásokon. 

— Halottszállítás: részletek-
ben. Berlinből jelentik: Rendelet 
tiltja, hogy Németország egyik meg-
szállási övezetéből a másikba külön 
engedély nélkül egy kilónál súlyo-
sabb csomagot szállítson valaki. Hal-
lel városból egy gyászoló az elham-
vasztott hozzátartozóját akarta a má-
sik övezetbe átvinni. Minthogy kfllön 
engedélye nem volt, kéréssel fordult 
a határrendörséghez, azonban ott azt 
a felvilágosítást kapta, hogy halott-
ból is csak egy kilót szállíthat. így 
kénytelen volt részletekben átszállítani 
q)hamvasztott rokonát. 



szavazz A választási szövetség 
nem jelent közös listát, — 

Amerikai nagytőke a brit szocialista kormány ellen 
a Szociáldemokrata Pártra! 

A Népszava írja: Az angol gaz-
dasági válságot sokan igyekeznek 
politikai téren kihasználni. Az angol 
Attlee-kormány kidolgozta a nagy-
rzabásu terveii, amelyekbe beletar-
tozik az is, hogy bevetik a gazda-
sági életbe Anglia arany- és dollár-
készletének egyharmad részét. 

Persze az angol konzervatív el-

lenzék, az élen Churchillal, kihasz-
nálni próbálja a nehéz helyzetet és a 
munkáskormány ellen agitál. Világo-
san látszik tehát, hogy Angliában is 
ugyanazok az erök akarják a gaz-
dasági helyzetet kiélezni, amely 
erök egész Európában egyformán 
a szocialista program ellen és a nagy-
tőke érdekében dolgoznak 

Két év óta miniszter Rónai Sándor 
Két esztendeje annak, hogy a 

demokratikus magyar kormány mi-
nisztere lett Rónai Sándor elv-
társ. 1945 nyarán, tehát a legnehe-
zebb időben vette át a közellátás-
ügyi tárcát, majd ugyanez év no-
vemberében az újonnan megalakított 
Kereskedelem és Szövetkezetügyi 
Minisztérium élére került. 

A minisztériumának hatáskörébe 

tartozó belkereskedelem, külkereske-
delem és szövetkezetek ügyeit kel-
lett a demokrácia követelményeinek 
megfelelően alapjaiban újjászervezni. 
Ma, amikor két év távlatából visz-
szapillantunk a nehéz, de eredmé-
nyekben gazdag esztendőkre, szocia-
lista öntudattal elmondhatjuk, hogy 
jó munkát végzett, az élen haladt a 
magyar gazdasági élet újjáépítésében. 

Választási tudnivalók 
Figyelem! A Szociáldemokrata 

Párt szentesi szervezete (Kossuth-
utca 26) bármilyen választási kér-
désben mindenkinek rendelkezésére 
átl. 

llt említjük meg, hogy a Szociál-
demokrata Párt csongrád megyei 
Végrehajtó Bizottsága egész napos 
ülést tartott Szegeden, melyen szen-
tesi pártszervezetünket Pintér Győző, 
Szőke Ferenc, Juhász Jánosné és 
Farjnasi Imre elvtásak képviseiték. 
A bizottság részletesen megvitatta a 
választásokkal kapcsolatos összes 
kérdéseket és határozott a jelölé-
sekről. A hozott határozatokat az 
augusztus 13-án összeülő országos 
pártválasztmány elé terjesztik, amely 
meghozza a végleges döntést. 

A kitöltött számlálólapokat péntek 
déli 12 óráig összeszedték a kije-
lölt összeíró biztosok. Csak az sza-
vazhat. akinek neve szerepel a vá-
lasztói névjegyzéken. A választói 
névjegyzékre pedig csak az kerül-
het, aki számlálólapot töltött ki. 
Pártunknak szüksége van minden 
egyes tagunk szavazatára. ^Ezért 
fontos, hogy minden párttagunk 
ügyeljen arra, hogy a választói név-
jegyzékből ki ne maradjon. Az au-
gusztus 31-i választásokon leszavaz-
ni mindenkinek becsületbeli és nem-
zete iránti kötelessége. 

Ezúton is fölhívjuk olvasóink fi-
gyelmét, hogy aki még bármilyen 
okból nem töltötte ki a választói 
űrlapot, haladéktalanul jelentkezzék 
a lakóhelye szerint illetékes szava-
zókörben számlálólapért és azt pon-
tosan kitöltve minél előbb adja be. 

—o— 
Vajda Imre elvtárs, Szentes város 

polgármestere kiadta a II. összeirási 
Hirdetményt, melyben a vonatkozó 
rendelet alapján közli, hogy a kör-
zeti összeíró bizottságok által elké-
szített ideiglenes választói névjegy-
zéket, továbbá a visszautasított sze-
mélyekről szóló külön jegyzéket a 
városháza közgyűlési termében, oza-
vazókörök szerint csoportosítva, au-
gusztus 11, 12 és 13. napfán, na 
ponta reggel 8 óráig közszemlére 
teszi ki. A külön jegyzéken, ame-
lyen a visszautasított személyek 
nevei szerepelnek, meg lesz okolva 
a visszautasítás. A vonatkozó bel-
ügyminiszteri rendelet értelmében 

a közszemlére tett névjegyzéket 
bárki megtekintheti és lemásolhatja 
Az ideiglenes válaszlói hévjegyzék 
ellen saját személyét illetően bárki 
felszólalhat, nyolc napon belül. Ha 
a felszólalás olyan személy részé-
ről történt, akinek számlálólapját az 
összeiró bizottság már elbírálta, a 
felszólalást indokolni kell és mel-
lékelni kell hozzá azokat az okirato-
kat, amelyek a felszólamlásban elő-
adottakat igazolják, illetőleg a ma-
gyar állampolgárságot valószínűsítik. 
A felszólamlás beadásáról a köz-
ponti összeiró bizottság elismer-
vényt ad. 

A felszólamlások elbírálását a 
központi összeiró bizottság augusz-
tus 19-én kezdi meg és 26 áig 
bezárólag határoz. Az ilymódon 
helyesbbitett névjegyzéket 28, 29, 
és 30-án teszik közszemlére, reggel 
8 tói, este 8 ig a városháza közgyű-
lési termében. A polgármester fi-
gyelmezteti a belterülethez tartozó 
épület tulajdonosokat, hogy kötelesek 
a körzeti összeiró bizottság által neki 
megküldött névjegyzéket és a visz-
szautasitott személyek külön jegyzé-
két az épület kapujához közeleső 
szembetűnő helyen kifüggeszteni, 
és a választás eredményének kihir-
detési napjáig ott tartani. A külte-
rületi szavazókör névjegyzékét az 
összeiró bizottság elnöke, a szava-
zókör helyiségében szembetűnő he-
lyen köteles kifüggeszteni és a vá-
lasztás eredményének kihirdetési 
napjáig ott tartani. 

—o— 
Ugyanez a helyzet a központi 

összeiró bizottság által a felszólam-
lások elbírálása folytán megküldött, 
a helyesbítő határozatokat feltün-
tető jegyzékkel is, amelyet az ideig-
lenes jegyzékhez kapcsolva kell ki-
függeszteni. 

Végül felhivjük a lakosság figyel-
mét, hogy a számlálólapokat min-
denki köteles kitölteni, aki 20. élet-
évét betöltötte, vagy ez év folya-
mán betölti. A kitöltött lapot saját-
kezűleg alá kell írni, vagy kézjegy-
gyei megerősíteni. 

— Ha réletlonfil az összelróblz-
tostól nem kaptál „8iámláló* lapot, 
körzeti összeíró Irodát keresd fel 
és kérjél ott siámláló lapot és 
töltsd kl. 

Több csongrádmegyei községben 
fordult elő gyermekbénulás 

A szegedi fertőző kórház gyermek-
osztályán jelenleg 13 gyermekpara-
li2isban megbénult kicsinyt ápolnak. 
Ezideig hetet úgy küldtek ha/a, hogy 
valamennyi meggyógyult. A betegek 
közül négynek az állapota elég su-
fyos. A szegedi tisztifőorvos javas-
latára az óvodákat és napközi ott 
honokat két hétre bezárták. 

Megemlítjük, hogy Sándorfalváról, 
Csanytelekről és Csongrádmegye több 
kisközségéből vittek be gyermekbé-

nulást betegeket. Ezt azzal említjük 
meg, hogy riadalomra semmi ok 
nincs, ellenben minden szülő arra 
vigyázzon, hogy ha más városból, 
vagy községből hoznak gyermekeket, 
azokat esetleg fertőzött helyekről 
hozták el. Óvatosságból legjobb vol-
na, ha a más városból, vagy köz-
ségből átvitt gyermekeket azonnal 
orvosi vizsgálat alá vonnák és az 
eredményről a szülőknek írásos bi-
zonyítványt adnának. 

8 havi börtönre ítélték 

Komáromi Ede szentesi földbirtokost 

Hosszú nyomozás én igen sok 
ember kihallgatása után most került 
a szegedi népbíróság Félegyházy ta-
nácsa elé Komáromi Ede szentesi 
földbirtokos ügye. Komáromi ellen a 
vád az volt, hogy 1944-ben, amikor 
Imrédy Béla Szentesen is meg akarta 
alapítani a politikai pártját, akkor 
itt ő vállalkozott arra, hogy kezébe 
veszi a szervezést. Amint kiderült, 
sem Imrédy politikája, se Komáromi 
szervezése nem kellett Szentesen. 
Köztudomású ez. Komáromi most 
azt a védekezési formát választotta, 
hogy mindent letagadott. Azonban 
az államrendőrség becsatolta azt a 
levelet, amelyben. Imrédy Béla üd-
vözölte Komáromit mint egyik hívét, 
továbbá Komáromi sajátkezű aláirású 

levele is odakerült a népbíróság 
asztalára, bűnjelként. 

Ezek után Komáromi frontot vál-
toztatva kijelentetie „nem tehetett 
máskép. * 

— Hogy érti ezt? — kérdezte a 
tárgyalást vezető elnök. 

— Ugyan mi történhetett volna 
magával ? 

— Az, hogy a harctérre akartak 
kivezényelni és én inkább vállaltam 
hogy itthon pártot szervezek, mint-
hogy kikerüljek a frontra. Itthon 
mégiscsak biztonságosabb volt.. 

A népbíróság nem mindenben 
fogadta el ezt az érvet és Komáromi 
Edét 8 hónapi börtönre itélte. Komáro-
mi valamint az ügyész is megnyugo-
dott és így az ítélet jogerőssé vált. 

Kik a Csongrád-csanádi 
választó-kerület 

kommunista listavezetői ? 
A Magyar Kommunista Párt ösz-

szeállitotta és máris nyilvánosságra 
hozta képviselőjelöltjeinek a névso-
rát. A Csongrád-csanádi választó-
kerület listáján Révai József, a Sza 
bad Nép főszerkesztője (Budapest) 
szerepel legelői. Közvetlenül utána 
Erdei Mihály földműves, a FÉKOSz 
országos elnöke a jelölt. Majd Zöld 
Sándor dr orvos (Szeged), Dékány 
András fölműves (Nagykamarás) és 
Oláh Mihály kőművessegéd (Hód-
mezővásárhely) nevei olvashatók. 
Borbás Lajos földmunkás (Szentes) 
a 11-ik, Fehér István UFOSz megyei 
elnök (Mindszent) a tizenhetedik, 
Berezvai Imréné MNDSz titkár (Szen-
tes) a tizenkilencedik, ifj. Nagy Fe-
renc földműves (Csongrád) a huszon-
egyedik a listán. 

Közöljük a szentesi 
38 szavazókörzet 
pontos beosztását 

A 3. szavazókör szavazóhelyisége a 
városháza közgyűlési terme. Az ösze 
szeiró bizottság elnöke Győri Antal 
Petőfi-utca 5, helyettes elnök Sán-
dor Mátyás, József Attila-utca 9, 
jegyző Nagy Károly, tagok: Füsti 
Molnár Sándor, Détár Mihály és 
Köves Ernő. 

4. szavazókör: Kossuth-utca pá-
ratlan oldalán 15 házszámtól végig 
Zrinyi-utca páratlan oldalán végig' 
Villogó-utca páros oldalán 2 ház-
számtól 8/a. házszámáig bezárólag, 
Somogyi Béla-utca páratlan oldalán 
31, 33, 35 házszámok, Csillag-utca 
l/a, 2, 3, 4, 5 házszámával bezá-
rólag, Simonyi Ernő-utca páros ol-

dala 12 házszámtól végig, Bacsó 
Béla utca páros oldala 2 házszám-
tól végig és Szilfa-utca 4 számú 
házzal határolt rész a közötte levő 
utcákkal, mégpedig: Simonyi Ernő-
utca páratlan oldal 1-17 házszámá-
val bezárólag és páros oldala vé-
gig, Somogyi Béla-utca 35 és 40 
házszámával bezárólag, Daru utca. 
Dózsa-köz, Kátai-utca, Mátyás Ki-
rály-utca és Gyalog-utca. 

A 4-es szavazókör szavazóhelyi-
sége Viilogó-utca 7. Az összeiró 
bizottság elnöke Széchenyi Ferenc 
Bacsó Béía-utca 2/a, helyettes elnök 
Vladár János Apponyi tér 32, jegyző 
Füsti Molnár Bálint, tagok: Mé-
száros Ferenc, Szabó Imre és Simon 
György. 

5. szavazókör: Kossuth-utca pá-
ros oldalával 26 házszámától végig, 
az Apponyi tér 1-13 házszámával 
bezárólag, Rákóczi Ferenc utca pá-
ratlan oldalával 1-39 házszámává' 
bezárólag, Bartha János utca párat-
lan oldalával 13 házszámtól végig 
és a Klauzál-utca páros oldalával 2 
házszámától végig határolt terület 
és a közötte levő utcák, mégpedig: 
Pintér utca, Mecs Balogh-utca, Jö-
vendő-utca, Debreceni-utca és Sze-
mere Berthalan-utca. 

Az 5. szavazókör szavazóhelyisége 
Klauzál-utca 32. Az összeiróbizott-
ság elnöke Koltai Gábor Szemere 
Bertatan u. 13, helyettes elnök Mé-
száros Bálint Jövendő-utca 4, jegyző 
Derzsi Kovács Jenő, tagok: László 
Imre, Biácsi István és Győri János. 

(Folytatjuk; 

- A 48-as Ifjúsági Bizottság 
augusztus 3 án de. 9 órakor fontos 
megbeszélést tart a városháza köz-
gyűlési termében. Az ifjúsági szer-
vezetek feltétlenül küldjék el meg-
bízottaikat. Elnökség. 
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Lesz-e cukor? 
A családanyák, illetve gazdasz-

szonyok hónapok óta országszerte 
panaszolták, hogy nem jutnak úgy-
nevezett szabadcukorhoz. Bizonyí-
tékok vannak arra, hogy az ilyen 
cukrot a cukornagykereskedők, sőt 
egyes gyárak is igen magas áron 
vagonszámra továbbadták a konzerv-
gyáraknak s a cukorkagyáraknak. 

A befőzési idényben rengeteg gyü-
mölcsöt eltehettek volva a szegé-
nyebb háztartások is, azonban a 
fenti eljárás folytán cukor nélkül 
maradtak a háztartások százezrei, 
főleg a vidéki városokban volt fel-
tűnő ez a cukorhiány, arról nem is 
beszélve, hogy a falvakba semmi 
nem jutott. 

Most a Oazdasági Főtanács közli, 
hogy megkezdődött többszáz vagon 
csehországi cukor behozatala. Azt 
igérik, hogy ennek folytán bősége-
sen lesz cukor a piacon, sőt jelen-
tősen felemelik a cukorfejadagot is 

Most meg a Ganz 
vagóngyárában volt tűz 
Ujabb nagy gyártelepi tűz ütött 

ki a fővárosban. Kigyulladt a Oanz 
vagóngyár egyik nagy raktárhelyi-
sége. A lángok pillanatok alatt át-
csaptak a szomszédos épületekre. A 
veszedelmesnek induló tüzet azonnal 
jelentették a főkapitányságnak és az 
államvédelmi osztálynak. Rendőri bi-
zottság szállt ki és rögtön megin-
dította a vizsgálatot. A kivonult tűz-
oltóknak sikerűit a tűz továbbterje- » 
dését megátolni. Még nem tudják, 
tervszerű gyujtogatásról van-e szó? 

Nem sikerült 
az indonéz háborút 

megszüntetni 
A Biztonsági Tanács legutóbbi 

ülésén az ausztráliai delegátus fel-
szólalt a holland-indonéz ellenséges-
kedések ügyében. Tekintve, hogy a 
közvetítő szerepére vállalkozó hatal-
mak kudarcot vallottak, a delegátus 
javasolta, hogy az indonéz kérdést 
tűzze napirendre a Biztonsági Ta-
nács. 

Belgium és India megbízottjának 
felszólalása után Gromikó szovjet 
delegátus javasolta, hogy kezdjék 
meg a vitát az indonéz kérdés felett 
és hívják meg a tanácsba Indonézia 
képviselőjét. A holland megbízott ezt 
a javaslatot ellenezte, mert szerinte, 
ha van is kormánya Indonéziának, 
ettől eltekintve, nem független állam. 

Az amerikai delegátus szólalt fel 
ezután és bejelentette, hogy Amerika 
újból hajlandó a közvetítő szerepét 
vállalni Hollandia és Indonézia kö-
zött. Az ülést ezután elnapolták. 

Az angol külügyminisztérium egyik 
szóvivője közölte, hogy az angolok ' 
beszüntetik a hadianyag szállítást 
azokra a holland hajókra, amelyek 
Indonéziába mennek. 

El kell hárítani 
az úi háborút 

Közöltük már, hogy a jövő héten 
New-Yorkban angol-amerikai tárgya-
lások indulnak meg a Ruhr-vidék 
ügyével kapcsolatban. 

Most az egyik londoni lap vezér-
cikkbén foglalkozik a kérdéssel. Meg-
állapítja, hogy az angol álláspont 
szerint a Ruhr-vidék bányáit államo-
sítani kell, de tévednek az ameri-
kaiad, ha azt hiszik, hogy mindez 
azért történik, mert Angliának mun-
káspárti kormánya van. Az angolok 
szerint a bányákat nem lehet vissza-
adni tulajdonosaiknak, akik teljes 
erejükkel a náci hadviselést támo-
gatták. A lap azzal fejezi be cikkét: 
„Franciaországot is meg kell győzni 
arról, hogy csak ilymódon lehet el-
hárítani ujabb német háborús ve-
szélyt". 

Akik rokonszenveztek 
Frnnco uralmával 

A Biztonsági Tanács ülésén a 
Szovjetunió delegáltja e l l e n e z t e 
Transzjordánia, Portugália és Íror-
szág felvételét az Egyesült Nemzetek 
szervezetébe. A megbízóit kijelen-
tette, hogy Transzjoxdániáíiak nincs 
diplomáciai viszonya a Szovjetunió-
val, s a Szovjetunió nagyon jól 
tudja, hogyan értelmezi ez az állam 
a függetlenséget. Nem egyezhe'ik 
bele Írország és portugália felvéte-
lébe sem, mert ezek az államok 
nyiltan szimpatizáltak a tengellyel 
és Franco Spanyolországával. 

A lengyel delegátus magáévá tette 
a szovjet álláspontot. _ • 

V a s á r n a p : 

Fékosz-nap 
Felhívjuk a Fékosz tagjainak fi-

gyelmét arra, hogy augusztus 3 án 
egész napos megyei értekezletet tirt 
budapesti előadókkal. Az értekezlet 
tárgya általános és a választásokkal 
kapcsolatos kérdések lesznek. El-
nökség. 

Szo níestfet 
tlmfestést, mázolást 
legolcsóbb érbon készít 

Pusztai József 
festőmester 

LakásJ 
Honvéd u. 2 

Megfelelő helyre 
okt. 1 -tői kiadnám 
másfél éves üsző borjúmat máj l-ig. 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 

Vasárnap, f. hó 3-án kirándulás 
lesz a Tiszára. Gyülekezés reggel 7 
órakor a Szim helyiségben. Prog-
ram a következő: 1. Reggel 7-kor 
indulás. 2. Megérkezés után táboro-
zás. 3. Úszóverseny. 4. Vadevezés. 
5. Sulydobás. 6 Ebéd. Délután. 7. 
Napozás. 8.Szépségverseny. 9. Úszás. 
10. Futballmérkőzés. Este: Tábor-
tűz, nóta, tánc. Mindenkit szívesen 
látunk. Vezetőség. 

Pártélet 
A Szociáldemokrata Párt augusz-

tus 3-án, vasárnap délelőtt fél 10 
órakor, a páltszékházban (Kossuth u. 
26, nagyterem) nyilvános kereskedő-
gyftlést tart. „Mit várhatnak a ke-
reskedők a választástól "-címmel Völ-
gyi Vilmos elvtárs, pártunk központi 
kereskedő csoportjának alelnöke tart 
előadást. 

evei, 

tanit: a 

SZENTESI • 
LAP I 

I BA R ÁTSÁG-MOZGÖ 
Augusztus 2, 3, 4. 

Egy asszony visszanéz 
Főszereplők: Ta^nády Fekete Mária, Jávor Pál, Somlay Arthur 
Csortos Gyula és Zsilley Margit stb. Legújabb hiradó 

Előadások kezdele hétköznap: V* 7, V* 9. vasárnap V« 5. V« 7, l/i 9 

r SPORT 
A Szentesi Munkás Torna Egylet 

választmánya augusztus hó 3-án 
vasárnap délelőtt 9 órakor a Város-
háza 9-es szobájában ülést tart, 
melyre a választmány tagjait meg 
hívja az elnökség £s tekintettel a 
tárgy fontosságára, pontos megjele-
nést kér. A tárgy: a labdarugószak-
osztály leváltása, illetve újjáalakítása. 
A munkás T. E. — ugy hisszük, — 
a szentesi sport fejlesztése érdeké-
ben ezen gyűlésen nagy jelentőségű 
munkát fog végezni és olyan egyé-
neket fog megbízni a labdarugó« 
szakosztály vezetésével, akik mind a 
szentesi sport, mind a Sz. M. T. E. 
ügyét szivükön viselik. 

R Á D I Ó 
Budapest I. augusztus 2. 

7.25: Reggeli zene. 8.00: Nyári 
kiárusítás egy ujságiró jegyzeieiből. 
8.15: Egyveleg és román dalok. 9.00: 
A postaszenekar» játszik. 12.15: Barta 
Klára zongorázik, Hidy Márta hege-
dül. 13 00: A 100 éves Újpest hu-
mora. 13.20: Operarészletek. 14.10: 
A német kérdés és a béke. 14.30: 
Buttola Ede jazzegyüttese. 15.30: 
Zászlót avat a BSzKRT. 16.00: Ta-
bányi Mihály Pinocchio jazzegyüt-
tesee. 16.30: Gyermekrádió. 17.10: 
A Vöröskereszt közleményei. 17 30: 
A Munkás Kultúrszövetség műsora: 
„Urak és parasztok". 18 00: A Ma-
gyarországi Munkásdalegyletek Szö-
vetsége képviseletében a Makói Szer-
vezett Munkások „Petőfi" Dalkara és 
a Makói Máv. Szárnyaskerék Dalkör 
énekel. 18 30: Beszélgetés Rajk 
László belügyminiszterrel. 18.50: 
„Esteledik alkonyodik..." 19.45: A 
Falurádió népfőiskolája. 20 20: „Zen-
gő zene — szines szó". 21.00 Han-
gos Heti Híradó. 22 25: Előadás a 
Stúdióban : „Runyon Jones különös 
kalandja". 23.05: Operarészletek, da-
lok, hangszerszólók. 

Vasáruk, 
tűzhelyek; 

zománc-
edények 

szeg, drót, ráfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

Szentes, Bartha János u. 12. 
Telefonszám: 13. 

Főszerkesztői Sima László. 
Felelős szerkesztő : Szalay János 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a •Barátság* nyomda 

Felelős nyomdavezető: Csaraas L. Imrs 

Hirdetmény« 
Közhírré teszem, hogy az újjáépí-

tési közmunkaváltság 1 napszámbér. 
mértéke 2 40 forint. 

A közmunkaváltság havonta min-
den hónap 1. napján esedékes és 
azt a fizetésre kötelezett a hónap 5 
napjáig pótlékmentesen fizetheti meg. 
Késedelmes fizetés esetében havi 
3 % pótlékot kell fizetni, pótlék cí-
mén annyiszor, ahány naptári hónap 
letelt, vagy megkezdődött az esedé-
kesség beálltától a fizetés megtör-
téntéig. 

Az a háztulajdonos aki a kOz-
munkaváltság beszedése és befize-
tése tekintetében a jogszabályokban 
meghatározott teendőit egyáltalán 
nem, vagy pedig nem a megszabott 
időben végzik el — amennyiben 
cselekménye súlyosabb büntetendő 
rendelkezés alá nem esik — kihá-
gást követ el és a R. I. 25. § nak 
(1) bekezdése szerin' büntetendő \ 
pénzbüntetés tekintetében az 1928: 
X. tc. .és az ezt már módosító 
8960/1946. M. E. számú rendelet 
rendelkezései irányadók. A pénzbün-
tetés legmagasabb összege huszon-
négyezer forint. A R. 1. 25. §-ának 
(4) bekezdésében foglalt rendelkezés 
a kihágás tekintetében is irányadó. 

Az É. K. M. Ur 18 109 ! 947 
számú rendeletével elrendelte, hogy 
azok akik a közmunkaváltságukat a 
mindenkori tárgyhónap 10. napjáig 
nem fizetik meg, illetve azzal hátra 
lékban vannak, a 9000-1945. M E. 
sz. rendelet 7. § (3) bekezdése 
alapján havi 4 napi természetbeni 
közmunkára vehetői: igénybe a Szen-
tes és Vidéke Gazdasági Kisvasút 
Szövetkezet részéi e. 
924. Polgármester 

Borbély berendelés 
van eladó Nagy Sándor-wm 13. 

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

D i vat, rövidáru 
és pipere cikkek 

Lőwynél 
Kossuth u. 18 

IPAROS NŐEGYLET 
'kerti 

ünnepélye 
aug. 20-án a ligetben 

Hirdessen lapunkban 1 




