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fog jelölni 
A választásokkal kapcsolatban tör-

téntek arra az álláspontra vitték a 
Szociáldemokrata Partot, hogy sem 
a politikai életben, sem egyéb vo-
natkozásban a Szociáldemokrata Párt 
nem hajlandó másodrendű szerepet 
játszani. Amint a választási eredmé-
nyek megmutatták, a párt erejét leg-
főképen az általa munkásosztály, va-
lamint az ország összes érdekében 
eddig végzett és ezután végzendő 
munkával méri. Ebben a helyzetben 
fokozott jelentőséggel bir az, hogy 
Ries István dr. elvtárs, igazságügy-
miniszter lemondásával egyidfben a 
Szociáldemokrata Párt miniszterei és 
államtitkárai szolidaritást vállaltak 
Ries elvtárssal és a hétfői naptól 
kezdve egyikük sem jelent meg a 
hivatalában. 

Tildy Zoltán a köztársaság elnöke, 
kihallgatáson fogadta B&hm Vilmos 
stockholmi követet, Ries István dr. 
•gazságügyminisztert és B á n Antal 
iparügyi minisztert, mint a Szociál-
demokrata Párt kiküldötteit. Ez a 
kihallgatás másfél óráig tartott. A 
szociáldemokrata elvtársak tájékoz-
tatták az elnököt a helyzetről és az 
igazságügy miniszter lemondásának 
okairól és körülményeiről. Az elnök-
től visszatérve, hosszabb tanácskozás 
*olyt a Szociáldemokrata Párt orszá 
gos főtitkárságán. 

Ugyancsak kihallgatáson jelent 
meg Dinnyés Lajos miniszterelnök 
Tildy elnöknél. Jelentést adott a vá-
lasztások lefolyásáról és az ezzel 

összefüggő politikai kérdésekről. A 
miniszterelnök kihallgatása után tájé-
koztatta a helyzet legújabb fejlemé-
nyeiről a Kisgazdapárt politikai bi-
zottságát, majd több kisgazdapárti 
miniszter is megjelent Tildy Zoltán 
elnöknél kihallgatáson. 

A kormány tagjai a mai napon 
minisztertanácsra ülnek össze. Ezen 
a mirflsztertanácson alkotmányos szo-
kás szerint le fog mondani a kor-
mány, azonban az uj kormány kine-
vezéséig az ügyeket tovább fogja 
vezetni. 

Az uj nemzetgyűlést a köztársa-
sági elnök átirata értelmében szep-
tember 16-ára hivják össze Az em-
lített napon ai országgyűlés legidő-
sebb tagját korelnökké választják és 
megtörténik a képviselői mandátumok 
átadása s azok ideiglenes igazolása, 
majd közvetlenül utána megválasztják 
az országgyűlés bizottságait. Ugyanis 
a magyar köztársaság alkotmánya 
többek között kimondja, hogy a po-
litikai bizottság hivatott arra, hogy 
javaslatot tegyen a köztársasági el-
nöknek, kit ajánl az uj kormány el-
nökévé. 

Az említett országgyűlési politikai 
bizottságba az egyes pártok kijelölik 
azokat, akiket kiküldenek a bizottság 
tagjaivá. Az erre vonatkozó megbe-
szélések a jelek szerint már a hol-
napi napon megkezdődnek. Érthető, 
ha ebben az uj helyzetben mind a 
tiz politikai pártban élénk tárgyalások 
és kombinációk folynak. 

Az egyes pártok eredményeinek részletezése 
A választási eredmények alapján 

pártok szerint igy oszlanak meg a 
képviselői mandátumok: A Szociál-
demokrata Párt képviselőinek száma 
66. 1945 ben 69 volt. Megjegyezzük, 
hogy 1945-ben 12.000 szavazat kel-
lett egy mandátum elnyéréséhez. 
Most 14.000. Végeredményben tehát 
kb. ugyanannyian szavaztak le pár-
tunkra, mint két évvel ezelőtt. 

A Kisgazdapárt mandátumainak 
száma most egeyel több mint a 
szociáldemokratáké. A Kisgazdapárt 
az ismert, olykor a pártra nézve vi-
haros események folytán létszámban 
rendkívül megcsökkenve került ki a 
választásból. Ugyanis 1945-ben 245 
mandátumot nyert az emiitett párt. 
Főleg két párt vitt el sok szavazatot 
a Kisgazdapárttól. Az egyik a Baran-
kovics-féle Demokratikus Néppárt, 
amely meglepetésre 58 mandátum-
hoz jutott, — tehát oly sokhoz, hogy 
ennyi képviselőjelöltet nem is állított, 
úgyhogy a jelek szerint 5 mandá-

tummal kevesebbje lesz. A másik 
előretört párt a Pfeiffer Zoltán veze-
tésével alakult Magyar Függetlenségi 
Párt, amely 53 képviselőt küldhet be 
a parlamentbe. B a l o g h István volt 
kisgazdapárti miniszterelnökségi ál-
lamtitkár, amint köztudomásu, szin-
tén külön listát állított és 18 man-
dátumhoz jutott. 

Ha mérlegeljük, hogy ezek az úgy-
nevezett polgári ellenzéki pártok hol 
és miként okoztak meglepetést, akkor 
a következő a megállapítás : Baran-
kovicsék az ország katolikus megyéi-
ben, Pfeifferék pedig Szentesen, Sze-
geden, Hódmezővásárhelyen és Cson-
grádon okoztak nagyarányú megle-
petést. A legutóbb emiitett város-
kában, amint ez köztudomásu, a 
Pfeiffer Part gyűlését nemcsak meg-
akadályozták, hanem 3 jelöltjük köny-
nyebb sérülést is szenvedett. A vá-
lasztáson aztán Csongrád választói-
nak 60 százaléka Pfeifferékre adta 
le szavazató*. 

A Magyar Kommunis'a Párt kép-
viselőinek száma 97. Az 1945-ös 
választás alkalmával 70 volt. Volta-
képen a koalíciós pártok közül a 
Kommunista Párt jutott legtöbb kép 
viselőhöz, de együttal az ellenzéki 
pártok közül sincs egyiknek sem 
ennyi képviselője. 

A Nemzeti Parasztpárt egyes vi-

dékein való előretörése meglepetés, 
amennyiben ma 39 képviselővel ren-
delkezik, holott a két év előtti vá-
lasztáson 23 mandátumot ért el. 

Van még három törpepárt is, mint 
a Radikális *>árt 6, a Schlachta-féle 
párt 4 és a Polgári Demokrata Párt 
3 mandátummal. 

Az uj országgyűlésnek 
összesen 411 képviselője van 

Még senki nem tudja, hogy mely 
pártok alakítják meg az uj kormányt 
és mely pártok lesznek a leendő 
kormánynak ellenzéKe. Anr.yi tény, 
hogy a Szociáldemokrata Párt, a 
Kommunista Párt, a Nemzeti Pa-
rasztpárt, valamint a Kisgazdapárt 
mandátumainak száma 269. Ellen-
ben a hat ellenzéki polgári párt 
mandátumainak száma összesen 152. 

Nekünk, szociáldemokratáknak, il-
letve a pártunknak, fel kell mérni a 
helyzetet. Kétségtelen, hogy hibákat 
észleltünk, de az is bizonyos, hogy 
igyekezünk mindenütt orvoslást ta-
lálni. Szocialista számára magától 
értetődő az a szempont, hogy nem 
szabad visszarettenni a valóság 
őszinte feltárásától és a javitó szán-
dékú kritika gyakorlásától. Nem sza-
bad visszariadnunk attól sem, hogy 
nyiltan feltárjuk azokat a hibákat, 
amelyek különösen az utóbbi hóna-

pokban a munkáspártQk együttmű-
ködése terén mutatkoztak. Nyiltan 
leszögezzük azt is, hogy maga sz 
együttműködés nem nyilatkozatok 
kérdése, hanem olyan alapvető po-
litikai probléma, amely minden vo-
natkozásban ható erő. Tehát nem-
csak a nagy politika menetéről van 
és lesz szó, hanem a helyi politikai 
élet folyamatáról is. 

A helyzet megjavításához szüksé-
ges a nyilt vizsgálat. Ha most éle-
sebb profilban jelentkezik az a de-
mokráciát ellenző front, amely ed-
dig inkább lappangott, azonban 
minduntalan találkoztunk vele, — 
ez az uj helyzet csak arra ösztökél 
bennünket, hogy igyekeznünk kell a 
demokrácia elve szerint felsorakozó 
erőket még keményebbé tenni. És itt 
eleve bejelentjük, hogy másodrendű 
szerepet játszani a Szociáldemokrata 
Párt nem hajlandó. 

A lakosság faellátásáról nyilatkozik 
Hankóczi Béla 

Hankóczi Béla elvtárs, a várme-
gyei Közellátási Felügyelőség veze-
tője és Hargittai Andor elvtárs, a 
városi Közellátási Hivatal vezetője 
Budapesten nagyfontosságú tárgya-
lásokat folytatott közellátási kérdé-
sekben, amelyekről Hankóczi elvtárs 
az alábbi nyilatkozatot adta lapunk 
munkatársának: 

— Az Anyag- és Árhivatalban el-
jártunk a város és a vármegye fael-
látása ügyében. ígéretet kaptunk arra, 
hogy a központi kiutalásból a város 
részére 400-500 vagon fát biztosíta-
nak. Ennek egyrésze, kétszáz vagon 
a jugoszláviai importból már bizto-
sítva is van, a másik részt pedig 
Romániából fogjuk kapni. Ez a meny-
nyiség a város faszükségletének kö-
rülbelül a felét fedezi. Ilymódon a 
faellátás nem kie'.égltő és szükséges, 
hogy egyénileg is mindent megte-

gyenek a tüzelő szükséglet biztosí-
tására. Októberig nincs semmi aka-
dálya annak, hogy a fakereskedök a 
Dunántúlról szállítsanak fát váro-
sunkba. A kiutalt famennyiség 30 
százalékát a város tartalékolni fogja 
az apró tételben vásárlók részére. 

— Tárgyaltunk a közületek szén-
ellátásáról is, — folytatta Hankóczi 
elvtárs — itt azonban még csupán 
Ígéretet kaptunk és további tárgya-
lások válnak szükségessé. A polgár-
mester haladéktalanul összeállítja az 
igényjogosult közületek névjegyzékét 
és ennek alapján fogunk szénkiuta-
lást kérni. 

— Az Orvosok Szakszervezete 
pénteken, f. hó 5-én délután 6 óra-
kor tartja tudományos szakülését a 
közkórházban. 



A Szociáldemokrata Párt 
szilárdan megőrizte tömegeit 

a választási harcban 
Vasárnap zajlottak le az ország-

gyűlési választások, amelyek rendben 
folytak le. A szavazásnál több visz-
szaélés történt, mert az úgynevezett 
kék cédulás szavazók, egyrésze akik 

névjegyzékkivonattal szavaztak, több 
helyen is leadták szavazatukat. E 
visszaélések kivizsgálása folyamatban 
van. A választás országos eredmé-
nye a következő: 

,082 597 22.0 százalék 97 mandátum 1. Magyar Kommunista Párt . . . 1 
2. Barankovics-féle Dem. Néppárt 805 450 16 1 
3. Független Kisgazdapárt . . . . 757.082 15.1 
4. Szociáldemokrata Párt 732.178 14.6 
5. Pfeiffer féle M. Függeil. Párt 718.193 14.3 
6. Nemzeti Parasztpárt 435.170 8.7 
7. Balgh féle Függ. M. Dem. P. 256 396 
8. Radikális Párt 93 270 
9. Schlacnta féle Ker. Női Tábor 67.792 

10. Polgári Demokrata P á r t . . . . 48.055 
Barankovicsék elveszítettek öt mandátumot, mert nem volt 

elég jelöltjük. 
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A szentesi eredmény 
Szentesen a szavazás végeredmé-

nye a következő : Szociáldemokrata 
Párt 2.342, Kommunista Párt 5.688, 
Pfeiffer 7 354, Kisgazdapárt 2.931, 
Parasztpárt 664, Barankovics Párt 
48, Radikális Párt 310, Balogh Párt 
57, Polgári Demokrata Párt 123 sza-
vazat. 

A Csongrád-Csanádi 
választókerületben 

A Szociáldemokrata Párt 45.020, 
Kommunista Párt 81.714, Kisgazda-
párt 41.585, Parasztpárt 27.480, De-
mokrata Néppárt 28 128, Pfeifler 
Párt 140.830. Radikális Párt 11.360, 
Balogh Párt 5 847, Polgári Demo-
krata Párt 2.437 szavazatot kapott. 

Hz IPOK akciója a kisiparosok 
érdekében 

3 SZENTESI LAP 1947 szept. 4 

Előfizetőink! Olvasóink! 
Lapunk Barátai! 

A mai naptól kezdve hetenként 
kétszer, csütörtökön és vasárnap je-
lenik meg a Szentesi Lap a kora 
reggeli órákban. Erre az elhatáro-
zásra első sorban nyomda-technikai 
okok vezettek bennünket. Reméljük, 
hogy mindez csak átmeneti jellegű 
és belátható időn belül ismét sikerül 
majd napilapként megjelennünk. 
Addig is kérjük elvtársainkat, olva-
sóinkat, tápunk barátait és Szentes 
város demokratikus és igazságsze-
rttő közönségét, támogassanak ben-
nünket további munkánkban az igazi 
ügyért becsülettel és tiszta eszközök-
kel vivandó harcunkban. Hetenként 
kétszer megjelenő lapunkban igye-
kezni fogunk az egész hét esemé-
nyeit változatosan és frissen feldol-
gozva a szentesi közönség elé tárni. 

Más kárán örülni nem éppen 
tisztességes eljárás, de még ke-
vésbé tisztességes dolog az, hogy 
egyesek városunkban azzal agi-
tálnak, hogy lapunk véglegesen 
megszűnt és helyette más lapokat 
visznek ki előfizetőinknek és olva-
sóinknak. Ugyanakkor az egyik 
helyi lap kárörvendve támad el-
lenünk, pedig ami a deficitet il-
leti, ők sem panaszkod-
hatnak. A mi lapunkat egyet-
len bank sem támogatja 
és mi kizprólag a dolgozók jtllé-
reiből tartjuk fenn lapunkat. 
Kérjük mindazokat, akik a szen-

vedélymentes, tárgyilagos és becsü-
letes lapot szeretik, ne tántorodja-
nak el mellőlüjik és várják meg tü-
relemmel a Szentesi Lap-ot, amely 
amely minden csütörtökön és vasár-
nap az egész heti eseményekkel be 
fog kopogtatni lakásukba. Kérjük 
előfizetőinket és a velünk szimpati-
zálókat, hogy előfizetésüket újítsák 
meg s akkor a lap kézbesítésében 
nem fog beállni semmi fennakadás. 
Az előfizetési dij 1 hónapra 4 forint. 

Szentesi Lap kiadóhivatala. 

Az ellátatlanok 
zsir- és olajszükséglete 

Köztudomásu, hogy a közellátási 
minisztérium a zsir forgalmát fel-
szabadította, s igy a hatósági kiuta-
lások vonalán nehézségek vannak. 
Az ellátatlanok zsirfejadagját csak a 
szabadforgalomból tudják a közel-
látási szervek biztosítani. Az olaj-
kampány, vagyis az ellátatlanoknak 
olajjal való ellátása csak később fog 
megindulni. Minden esetre Hankéczi 
Béla, vármegyei közellátási felügyelő 
budapesti tárgyalásai során már 
előre bejelentette az igénylést, s a 
minisztérium ígéretet tett arra, hogy 
mihelyt lehet, azonnal küld megfe-
lelő ©tejmennyiséget a város és a 
vármegye ellátatlanjainak. 

Féláru utazási kedvezmény 
az ószi Vásárra 

A szeptember 5-én megnyíló Bu-
dapesti őszi Vásárra engedélyezett 
féláru utazási kedvezmény felutazásra 
már igénybevehe:ő. A kedvezményes 
igazolvánnyal a visszautazást legké-
sőbben szeptember 18-nak 24. órá-
jáig be kell fejezni. 

A féláru utazásra jogosító vásár-
igazolványok egyedül a Máv. hiva-
talos Menetjegyirodájában kaphatók. 
Ugyanott válthatók a menettérti vas-
úti jegyek is. Mindennemű további 
felvilágosítással a Máv. hivatalos 
Mer.itjegyiroda szívesen áll a vásár 
látogatói szolgálatára, a Nemzeti 
Hitelintézet helyiségében. 

Még a felszabadulás után a kor-
mány úgy módosította a társadalom-
biztosítási rendeletet, hogy az a 
munkaadó, aki elfogadható indok 
nélkül elmulasztja a járulékfizetési 
kötelezettségét, késedelmi kamatot 
fizet. Ez az infláció alatt minden 
körülmények között indokolt volt, de 
azután és ma is rendkivül súlyos 
terhet jelent a kisiparosságra, amely 
enélkül is aránytalanul magas köz-
terheket visel. 

így indítottak az elmu'.t hónapok-
ban Szentesen is háromszáz kisipa-
ros ellen eljárást, mert nem tudták 

Pár nap múlva megnyitja kapuit 
a felszabadulás óta rendezett első 
országos méretű árumintavásár. 
Szeptember 5 én ünnepélyes kere-
tek között Tildy Zoltán Köztársa-
sági elnök tekinti meg elsőnek a 
magyar ipar és mezőgazdaság ter-
mékeinek legjavát. 

A budapesti őszi Vásár sikerét 
900 szállító részvétele, művészi pa-
vilonok, divatbemutatók és sok meg-
lepetés biztositja. A Vajdahunyad-
vár festői környezetében előrelátha-
tólag több mint félmillió vásártláto-
gató csodálja majd meg az újjáépí-
tés eredményeit és a hároméves terv 
népszerűsítését. 

Első ízben vesznek részt árumin-
tavásáron az államosított vállalatok: 
a NIK és az Állami szénbányák. 
Hatalmas kiállítási anyag bizonyítja 
a szövetkezeti gondolat életrevaló-, 
ságát a Szövetkezeti Központ pa-
vilonjában. A magánvállalatok is 
kivették részüket a munkából, a 
textilipar, a bőripar, a vegyiipar és 
a mezőgazdaság részéről a halászat, 
méhészet, borászat értékes adatok-
kal és látványossággal gazdagítja a 
közönség ismereteit orsiágunk gaz-
dasági életéről 

Kétféle divatbemutató ad ízelítőt, 

időben kifizetni az OTI járulékokat. 
Az ügy fölmentéssel végződött ugyan, 
de a szentesi Ipartestület kiváló ve-
zetősége nem hegyta szó nélkül a 
dolgot és fölterjesztéssel élt az IpOK-
hoz, hogy az mindent tegyen meg 
a sérelmes rendelkezés visszavoná-
sára Hasonló fölterjesztések érkez-
tek az ország csaknem valamennyi 
Ipartestületétől. 

Most az IpOK beadványban kérte 
a népjóléti minisztert, hogy a rende-
letet vonják vissza és a folyamatba 
tett eljárásokat szüntessék meg. 

naponta 6 előadásban 50 gyönyörű 
próbakisasszony közreműködésével a 
jövő idény divatjáról. Felvonulnak 
az olcsó ruhákat gyártó üzemek, 
áruházak és szövetkezetek, másrészt 
a vezető pesti divatszalonok, nagy 
rreglepetés lesz a Nylon bemutató 
és a kozmetika bemutatott uj mód-
szerei. A budapesti őszi Vásár szép 
tember 5—15 ig várja a főváros és 
a vidék közönségét. A vásár féláru 
utazási kedvezményével szeptember 
15 ig lehet Budapestre utazni. 

H I R D E T M É N Y 
Közhírré teszem, hogy a búzaköt-

vények kiosztásának végső határideje 
1947 évi szeptember 30 napja, a 
búzakötvény töredékösszegeinek a 
kifizetésére adott végső határidő 
pedig szeptember 15 napja Felhívom 
a búzakötvényre igényjogosultak fi-
gyelmét, hogy fenti határidőig azo-
kat feltétlenül vegyék át. 

Közhírré teszem továbbá, hogy a 
visszaküldött széna és pótkimutatásra 
járó búzakötvények még nem érkez-
tek meg, az azokba felvett igényjo-
gosultak még ne jelentkezzenek. 

Polgármester. 

cMÉRLEG 
Lezajlottak hát az országgyűlési 

képviselő választások, amelyeket lá-
zas figyelemmel kisért belföld és kül-
föld egyaránt. Ha az eredményeket 
figyeljük, több érdekes jelenségre 
mutathatunk rá. Feltűnő tény a Ma-
gyar Kommunista Párt előretörése 
és figyelemreméltó a Független Kis-
gazdapárt komoly pozició vesztése. 
A Kisgazdapárt letörésének oka az 
ellenzéki polgári pártok indulása 
volt, mert a Barankovics-féle De-
mokrata Néppárt és Pfeiffer Zol-
tán Magyar Függetlenségi Pártja a 
kisgazdapárti szavazótömegek je-
lentős részét elhódította. A Balogh 
páter pártja igen mérsékelt ered-
ményt mutathat fel, a többi pol-
gári pártok és főleg a Radikális 
Párt súlyos vereséget szenvedett. 
Maga a koalíció megszerezte a 
szavazatok 60 százalékát, amely a 
békés építőmunka egyik előfeltétele 
s a koalíción belül is tisztázódtak 
a frontok. 

A Szociáldemokrata Párt a tá-
madások, rémhírek és gáncsok per-
gőtüzében is megőrizte hatalmas 
és öntudatos tömegeit. Eddigi po-
zíciónkat szilárdan megtartottuk. A 
választási küzdelemben a legtisz-
tább és a legbecsületesebb eszkö-
zökkel vettünk részt, s ez a körül-
mény is mutatja, hogy a Szociál-
demokrata Párt nem a tömegek 
ingatagságára alapította választási 
számításait, hanem azoknak az év-
tizedes hűséges tagjainak a szava-
zatára, akik tudják, hogy pártunk 
a magyar demokrácia legöntudato-
sabb építő szándékú pártja. Az a 
néhány ezer ember, aki a választá-
sokon most nem szavazott ránk, 
csak erősitette pártunk szilárdságát, 
mert ezek az emberek lélekben so-
hasem voltak szocialisták * s mivel 
látták, hogy mi nem osztogatjuk 
két kézzel a ^ pozíciókat nekik, el-
vitte őket tőlünk a konjunktura szele 
más pártok felé, ahol talán pilla-
natnyilag jobbár, tudnak érvénye-
sülni. Ezeket nem sajnáljuk. Az 
hogy a választásokból eddigi erőn-
ket megőrizve tudtunk kikerülni, 
minden ígérgetés és hamis jelszó 
nélkül, bizonyítja, hogy a Szociál-
demokrata Párt munkáját értékeli 
a magyar dolgozó nép és tudja, 
hogy erre a pártra valóban súlyos 
és komoly történelmi feladatok vár-
nak az országban, amelyeket egye-
dül csak ő tud megoldani. 

A jugoszláviai magyar 
építőmunkások 
pártunk mellett 

A Jugoszláviában dolgozó 3,026 
épitőmunkás is leszavazott vasárnap. 
A Szociáldemokrata Pártra 1.402, a 
Kommunista Pártra 1.376, a Kisgaz-
dapártra 135, a Nemzeti Parasztpártra 
34, Pfeifferre 12, Baloghra 8, a De-
mokrata Néppártra 6, a Keresztény 
Női Táborra 5. a Radikálisokra 5. 
mig a Polgári Demokratákra 3 sze-
mely szavazott. Az épitő munkások 
tehát hitet tettek a haladó demokra-
tikus erők, a két munkáspárt és el-
sősorban a Szociáldemokrata Párt 
mellett. 

— Időjárásjelentés. Afrika felöl 
meleg légtömegek áramlanak Olasz-
országon át Középeurópába. Hazánk-
ban egész nap felhős volt az égbolt, 
esőt azonban csak néhány helyről 
jelentettek. Hidasnémeti községben 
4 milliméter, a környékén 2 milli-
méter csapadék hullott. A nappali 
hőmérséklet általában elérte a 24-26 
fokot. Pécsett és Szombathelyen 27 
fokot mértek. Az éjjeli hőmérséklet 
12 14 fokra sülyedt. Várható időjá-
rás : Mérsékelt északkeleti, keleti szél. 

Pénteken nyilik meg 
a budapesti Őszi Vásár 



- Pártunk köszönete. A 
Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének Végrehajtó Bizott-
sága e z ú t o n mond köszönetet 
azoknak a szavazóknak, akik ta-
nújelét adták párthüségüknek és 
a Szociáldemokrata Párt listáját ~ . • 
támogatták. Külön fejezi ki kö- C 8 m

t
y n f k , b , zonyult. Juniusban alig 

szönetét a Végrehajtó Bizottság ÍT J u , ! 1
u s b a n volt ugyan eső elég 

azoknak az elvtársaknak, nőszer- ! ő
u

v e n ' d.e m á r e , k é s e t t ^ ugy a 
vezö bizottságnak, valamint a^ok r m*"4 * 

A legszárazabb vidék 
az idén a Tisza 
déli vidéke volt 

A szegedi meteorológiai állomás 
köi.i, hogy Magyarország legszá-
£ ? b b vidéke Csongrád, Csanád és 
Békés vármegye területe volt. Már 
a májusi csapadék is feltűnően ki 

vihar, mint a jégeső aránytalan 
nagy pusztításokat idézett elő. ügy-
nevezett áztató esőt ebben a hónap-
ban sem kaptak a földek. Elmond-
hatjuk, hogy az említett rész lett a 

j legszárazabb vidék Középeurópában, 
j Hogy mi ennek az oka? Részben 
j az, hogy 1947-ben Európa nyugati 

államaiban is kevesebb eső esett, 
• mint más tavaszi, illetve nyári hó-
; napokban. Másrészt Magyarországra 
! az idén a Földközi tenger vidékéről 
I száraz és forró légáramlás nyomult 
! be. Előállott tehát az a kissé szo-
| katlan helyzet, hogy amint más évek-
| ben ilyenkor nyugatról ismételten 
: esőfelhők kerültek ne Magyarország 
| területére, az idén onnan is száraz 

légáramlást kaptunk. 

í -

Jönnek a 
hadifogoly-vonatok 

Napok óta erős tempóban jön-
nek a Hadifogoly vonatok. A leg-
utóbbi 48 óra alatt 5 hadifogoly 
vonat érkezett meg Debrecenbe. 
A hadifoglyok egyértelműen azt 
mondják, hogy a Szovjetunió 
minden részéből indítják a hadi-
foglyok ezreit. 

Hír a fiainkról 
L "gujabban a következő hadifog-

lyok érkeztek Inza Szentesre . Bartha 
József, László József, S?ücs Sándor 
cukork;1 ^eskedő, Székely Lásíló, 
Molnár *ntal (D. oldal 103. szám) 
Tirpák József (Alkotmány-utca 34.), 
Lénárt István és Dömsödi János. 

Hir érkezett a következő hadifog-
lyokról : Inzám János kefekötő özv. 
Táczi Szabó Sándorné fia. (Hirt hozó 
Ta^gel Mihály Csanádpalota). Deák 
Albertról hirt hozott Bálint Sándor 
Makó. Hir érkezett ezenkivül Gránicz 

előirányzat szerint napi 3.100 vagon ; jár l0S> Rúzs Molnár Imre, Filó János 
szenet fognak kibányászni. Előállita- ! és Géza, Csák Bálint szabó, Juhász 
nak ugyanebben a hónapban 330 János, Butyka Béla, Laki Sándor 
ezer pár cipőt, 13 millió méter p a - j (hirhozó Molnár Antal D. oldal 103), 
mutszövetet, 2 és fél millió pár ha- : Rozgonyi István (hirhozó Tirpák Jó 
risnyát A gyapjúszövet termelés havi " ~" 
hetszázezer méter lesz. Mint érdekes- | 
séget megemlítjük, hogy szeptember-
ben 2 millió forint értékben fognak 
ásót, kapát előállítani, továbbá na- \ 
ponta 6650 kerékpárt. 

nak a S IM tagoknak és Rendező 
Gárdistáknak, akik lelkesedéssel, 
szocialista hűséggel és a szociál-
demokrata eszme iránti szeretet-
tel vettek részt a hosszú heteken 
át, é j je l nappal tartó pártmun-
kában. 

— Naptár. Ma szeptember 4. csü-
törtök Róm. kat. Viterbói Róza. Pro-
testáns Rozália. A nap kel 5 05 óra-
kor, lenyugszik 18 21 órakor. A iiold 
kei 20 05 órakor, lenyugszik 8 25 
órakor. 

— Ügyeletes gyógyszertárak. 
Szeptember 6-ig Cselkóné, valamint 
Havas tartanak ügyeletes szolgálatot. 

— A baromfi olcsóbbodott, a 
tojás drágult ugy a vidéki piacokon, 
mint a budapesti Nagyvásártelepen. 
Azt mondják, hogy országszerte meg-
csappant a piacokon a tojáskinálat. 
Arról nincs jelentés, hogy a hóna-
pokkal ezelöit hűtőházakban elhelye-
zett rengeteg tojással mi van és hogy 
abból menn>i kerül a belföldi piacra ? 

— Hadisegélyesek kenyérga-
bonája. Hankóczi Béla elvtirs, vár-
megyei közellátási felügyelő, tárgyalt 
a közellátási minisztériumban a hadi-
segélyesek kenyérgabona ellátása 
ügyében. Sikerült biz»osilani a hét 
vagon kenyérgabonát. Ezt a mennyi-
séget azoknak osztják ki. akik erre 
vonatkozó igénylésüket már beadták 
az illetékes közellátá.-i hivatalnak. 
Ebből a mennyiségből az igényjogo-
sultakat három hónapra előre lehet 
kielégíteni. Az anyagi ellenértéket 
természetesen a hidisegélyeseknek 
ke!? előteremteniök. 

Szeptember hónapban a 
három éves terv beruházásaira 80 
millió forintot irányoztak eiő. Ez lé-
nyegesen nagyobb összeg, mint az 
augusztusi volt. Szeptemberben az 

zsef Alkotmány-u.) és Kocsis Dániel 
Árpád-u. 24. (hirhozó Horváth Antal 
Földeák tanya 23 sz ) hadifoglyokról. 

— Ismét férjhez megy a világ 
leggazdagabb lánya. Miss Doriss 
Duke „a világ leggazdagabb leánya", 
akinek vagyona több mint 50 millió 
font, hétfőn házasságra lép a párisi 
dominikai kövelség volt ügyvivőjével. 
Első férjétől, a volt kanadai amerikai 
nagykövettől 1943-ban vált el. Va-
gyonának legnagyobb részét, mintegy 
30 millió fontot apjától, az amerikai 
dohá:iykirálytól örökölte. A háború 
alatt haditudósilóként működött és 
ausztriai működésekor Tollbuchin 
szovjet tábornagy érdemrenddel tün-
tette ki a mesés vagyonnal rendel-
kezi leányt. 

— Gyermekhalál a szemétgö-
dörben. A budapesti javitó intézet 
Hegedűs László nevű 13 éves ta-
nulója az udvaron játszott és bele-
esett a 6 méter mélységű szemétgö-
dörbe. A felügyelő nyomban a segít-
ségére sietett, de a gödörben, a rot-
hadási gázoktól eszméletét vesztette. 
Ekkor egy másik felügyelő sietett a 
segítségükre, de ő is elájult. Az in-
tézet igazgatója kihívta a tűzoltókat, 
akik kimentették a szerencsétlenül 
jártakat. Az egyik felügyelő súlyos 
állapotban került a kórházba, a má-
sik csak könnyebb sérülést szenve-
dett, a kisgyereken viszont már nem 
lehetett segiteni, mert a gázok meg-
ölték. 

INGATLANFORGALOM 
Fekete Sándor megvette Vecseri 

Istvánné Kistőke 1 hold 600 n - ö l 
földjét 2000 forintért. 

Lénárt Sándor megvette Ifj. Né-
meth János Szentlászló 1322 D-öl 
földjét 1300 forintért. 

Bajomi Nagy Sándorné megvette 
ifj. Németh János Nagynyomás 1303 
• - ö l földjének 1/4 részét 330 fo-
rintért. 

Lengyel Istvánné m^vette dr Rá-
kóczi Viktor Kisér u. 35 számú há-
zát 4500 forintért. 

Csutorka -József megvette Szabó 
László Szigeti u. 15 számú házát 
30 forintért. 

Kelencés János megvette Vecseri 
Miklós nagykirálysági 5 hold föld-
jét 11.500 forintért, 

Szólláth István megvette Lengyel 
Imre Kistőke 2 hold 1600 D-öl 
földjét 2000 forintért. 

Lengyel Imre megvette Gulyás 
Antal Kistőke 3 hold 1454 Q-öl 
földjét 2000 forintért. 

Gergely Ferenc megvette Fekete 
László Lapistó 2 hold földjét 4000 
forintért. 

Valkai Pál megvette Kiss Antal 
nagyhegyi 2442 D-öl földjét 5500 
forintért. 

Sebők Imre megvette Remiinger 
Flóriánné Bökényi ártér 6 hold 909 
• - ö l földjének 7/8-ad részét 6562 
forintért. 

Lakatos Ferenc megvette Fűzi Ger-
gelyné Alsórét 1200 O-ÖI földjét 
1400 forintért. 

Vass István megvette Pászti And-
rás Nagyörvény u. 66 számú há-
zának 1/6-od részét 500 forintért. 

László Lajos megvette Debreceni 
Imre Bdsőecser 16 hold 1153 • öl 
földjét 5000 forintért. 

Ung Gyula megvette özv. Füsti 
Molnár Sándorné Kistőke 17 hold 
831 -öl földjét 17.000 forintért. 

Bodnár Albert megvette Fekete 
Antal Gergely u. 1/b. számú házát 
2200 forintért. 

Fekete Antal megvette Volentér 
Imre Szentlászló 6 hold 703 • öl 
földjét 12.000 forintért. 

özv. Papp Istvánné megvette 
Papp Jánosné Kistőke 2 hold föld-
jét 4000 forintért. 

Kozák Franciska megvette Szabó 
Mihály Dózsa György u. 166 számú 
házát 2000 forintért. 

Buzi Gáborné megvette dr Szabó 
Gvula Vekerzug 10 hold ingatlanát 
17.000 forintért. 

Sutus László megvette Nagy Iván 
Batthyányi u. 7 számú házát 2340 
forintért. 

Kovács Istvánné megvette Pu-
nyeczki János Bálint u. 25 számú 
há?át 5000 forintért. 

Nagy Imre megvette Bene Zsu-
zsanna Klauzál u. 32 számú házá-
nak !/8 ad részét 1500 forintért. 

Szabó László megvette Poszlavszky 
Kálmánné Zolnay Károly u. 3 szá-
mú házát 3000 forintért. 

— Elitéltek egy szentesi tol-
vajt. Gyila István 29 éves szentesi 
napszámos Gulyás Antal tanyájáról 
ellopott 10 mázsa csöves tengerit és 
a tanya udvarán kivágott egy hatal-
mas akácfát. Gergely Mihály tanyá-
járól szintén ellopott 4 mázsa ten-
gerit, Dózsa Gergely óljából pedig 
2 hizott pulykát Gyilát az egyesbiró 
sorozatos lopásaiért 3 havi fogházra 
és 3 évi jogvesztésre ítélte jogerősen. 
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O r s z á g — V i l á g 

Az egyik francia város mozijában 
borzalmas tűzvész pusztított, amely 
92 halálos áldozatot követelt. 

Ujabb sztrájkok törtek ki 
ciaországban. 

Fran-

Elfogták Budai Goldberger Mik-
lós textilest, aki hatalmas összeggel 
károsított meg 150 kiskereskedőt. 

Szeptemberben megkezdődik az 
állami pamutfonó építése. 

Kétcentimétere» 
rában. 

hó esett a Tát-

— Akik a színészek részére 
bútorozott szobát akarnak kiadni, a 
elmeket haladéktalanul adják le a 
Petőfi-szálló portásánál. 

— Gandhi ismét böjtöl. A lon-
doni rádió szerint Kalkuttában za-
vargások törtek ki, amelynek több 
halálos áldozata van. A zavargások 
elleni tiltakozásul Gandhi bejelen-
tette, hogy ismét böjtölni kezd, mind-
addig, amig a rend helyre nem áll. 

— Földmives-nap Csongrádon. 
A Csongrád vármegyei földmüvelés-
ügyi szakhivatalok és a Duna-Tisza 
közi földmüvelésügyi tanács szep-
tember 7 én reggel 8 órai kezdettel 
Csongrádon a gazdaképző iskolában 
járási földmüves-napot rendez. A 
földműves-nap keretében a délelőtti 
órákban állatbemutató, termény-, 
gyümölcs-, szőlő- és bor-kiállítás 
lesz. A továbbiakban gazdasági szak-
emberek tartanak szakirányú előadá-
sokat és különböző szórakoztató mű-
sorszámok fogják tarkítani a földmű-
ves-nap eléggé gazdag műsorát. Az 
előadások után a résztvevők és az 
érdeklődök számára közös ebéd lesz 

— Újra üzembehelyezik a bö-
kényi kompot. Ismeretes, hogy 
annakidején Szentes város a bökényi 
kompot átadta Magyartés községnek. 
A komp eléggé megrongált állapot-
ban volt, úgyhogy számtalan ember 
kereste fel az illetékeseket, hogy te-
gyék meg lépéseiket a komp helyre-
állítására. A mai napon a pénzügy-
miniszter 5000 forintot utalt ki a 
bökényi komp helyreállítására Ma-
gyartés részére, tehát várható, hogy 
a komp régóta vajúdó ügye hama-
rosan elintézést nyer. 

— Uj szerkesztő. Székely Mol-
nár Imre, az ismert író lett a kis-
gazdapárti Szentesi Újság uj felelős 
szerkesztője. A Kisgazdapárt köz-
pontjának döntése alapján Székely 
Molnár Imre kedden már meg is ér-
kezett Szentesre és szerdán átvette a 
helyi kisgazdalap szerkesztését. 

— Mentőautó teleffonhivó szá-
ma 23. 

— Beiratkozás a Zeneiskolá-
ban (Nogy F. u.) 29, 30, szeptem-
ber 1 2-3 án délelőtt 10—12-ig, dél-
után 4-7-óráig. Tanitás 4 én kez-
dődik. Tanszakok: Zongora, hegedű, 
énekUorrepetálás tangóharmonika. 

TÖLTÉSNEK való föld ingyen ki-
hordható-Kossuth utca 26. Szociál-
demokrata Párt. 

szept. 5-én, pénteken 
este fél 7 órai k e z d e t t e l 
Igen fontos kérdésekről lesz szó. 

pártéit a pártszékházban 
( K o s s u t h - u . 2 6 . ) 

Mindenki hozza magával a tagsági könyvét 
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Felvétel 
a Dolgozók Iskolájába 

A dolgozók polgári iskolája közép-
fokú tanulmányok folytatására nyújt 
lehetőséget azoknak a felnőtt dolgo-
zóknak, akik önhibájukon kivül nem 
tanulhattak tovább, vagy megkezdett 
középiskolai tanulmányaikat abba 
kellett hagyniok. 

A tudás a dolgozó kezében is ha-
talom. Éppen ezért a dolgozóknak 
elsőrendű érdeke, hogy közülük mi-
nél többen megszerezzék a közép-
fokú iskolai műveltséget, tehát minél 
többen iratkozzanak be a dolgozók 
polgári iskolájába. 

Az uj tanév szeptember 5-én nyí-
lik meg. 

Beiratkozás : 1947. évi szeptem-
ber hó 4-5-én este 6 órától 9 óráig 
az állami polgári fiúiskolában. (Áll. 
polgári leanyiskola épülete.) Az iskola 
teljesen ingyenes. Tandíj és vizsga-
dij nincs. A tanítás ideje mindig a 
dolgozók érdekeihez igazodik. Álta-
lában minden nap este 6 órától 9 
óráig tart. 

A dolgozók általános iskolájába 
felvehető az, aki az elemi iskola IV. 
osztályát elvégezte, 16 éleiévét be 
töltötte, de 45 évesnél még nem 
idősebb, A polgáii iskola II., III., IV. 
osztályába felvenető az, aki az I., 
II., III., polgárit elvégezte, vagy si-
keres felvételi vizsgálatot tesz. A 
tanulnivágyó dolgozóknak, érdeklő-
dőknek egyéb részletekre készséggel 
nyújt felvilágosítást a polgári fiúis-
kola igazgatója, a dolgozók iskolá-
jának vezetője. 

Szakszervezeti élet 
A famunkások szakszervezete fel-

hívja a tagok figyelmét arra, hogy 
a tagsági könyveket kicserélés vé-
gett be kell küldeni a Központhoz. 
Ezért kéri a tagokat, hogy vasárnap 
a szakszervezet helyiségében szíves-
kedjenek leadni a könyveket. 

Végső Sándor. 

HIRDETMÉNY 
Szentesen a hetivásárokon és or-

szágos vásárokon az iparigazolvány 
nélküli, tehát jogosulatlan adás-vevés 
nagymértékben való elszaporodása 
miatt felhívom a város közönségé-
nek figyelmét, hogy a hetivásárokon, 
(piacokon) országos vásárok alkal-
mával élőállatokat, baromfiakat, gyü-
mölcsöt, tojást, tollat és egyéb ke-
reskedésre alkalmas cikkeket c^ak 
kizárólag iparigazolvánnyal rendel-
kező egyén árusíthat. Mezögazgasági 
termeivényeket eladni pedig, illetve 
árusítani östermelési igazolvány, ill. 
iparigazolvány alapján lehet, a fenn-
álló errevonatkozó jogszabályok ér-
telmében. 

A piacok, országos vásárok ebből 
a szempontból állandó hatósági el-
lenőrzés alatt fognak állani, miért is 
szükséges, hogy az érdekeltek ipar-
igazolványaikat állandóan maguknál 
tartsák. 

Aki a fenti rendelkezés ellen vét, 
iparigazolvány nélkül ad-vesz, vagy 
östermelési bizonyítvány nélkül áru-
sít, kihágást követ el és ellene a 
legmagasabb bírságolási eljárás fog 
folyamatba tétetni. 

Polgármester. 

A l l a n d Ó vetömagtisztitás I 

„PETKUS" 
vetőmagtisztitón 

Földműves Szövetkezet 

L -
Szentesen 

Hámori Aladár színigazgató fővá-
rosi erőkkel kibővített 35 tagu társu-
latával Szentesen kezdi meg 1947-
48-as szini-évadját. A szentesi kö-
zönség tavalyi szereplésükből ismeri 
a társulatot és a szereplőgárda név-
sorában örömmel üdvözli Déri Mari-
ka primadonnát, Görög Marát, Besz-
terczey Pált, Kostyál Gyulát és Há-
mori Aladár igazgatót. f 

Hogy Hámori műsorterve minden 
kritikát kibír és mindeki kulturigé-
nyét kielégíti, a klasszikus és mo-
dern prózai darabok közül felsoro 
lünk néhányat: Moliére — Major 
Tamás fordításában: Duda Gyuri, 
Pristley: Könnyű préda, Maray : A 
kaland, Shaw: Pygmalion, Sárközi: 
Dózsa György, Móricz Zsigmond: 
Ludas Matyi stb. Operettek és vig-
operák: Denevér (Johan Strauss), 
Mosoly országa, Vígözvegy (Lehár), 
Sárgarigó fészek (Erdélyi Mihály). A 
nőkkel mindig baj van, Ő vagy Ő 
stb. 

E néhány darabcím és a társulat 
tagnévsora biztosítja, hogy a szen-
tesi igényes közönség az idén is 
meg lesz elégedve a Hámori társu-
lat működésével úgy l-ulturigény, 
mint szó akozás szempontjából. A 
társulat országosán ismert (a Ma-
gyar Színház volt) főtitkára Mátray 
Károly már városunkban tartózkodik, 
hogy a sziniévad előkészitő munká-
latait végezze. Az idén bértetrend-
szerrel vezeti be szezonját a színház 
a 25 százalékos bérletet Mátray fő-
titkárnál lehet előjegyezni. Egy fél-
bérlet 24 szelvény (darabonkínt 24 
forint) 2 személy részére 12 előa-
dásra 48 forint. 

HIRDETMÉNY 
Közhírré teszem, hogy szept. 9. 

10. és 1 l-re kitűzött kanca-törzs-
könyvezések közbejött akadályok miatt 
elmaradnak, azok nem tarthatók meg. 
A kanca-törzskönyvezés előrelátható-
lag november hó első felében lesz 
megtartva, mely időpontról az érde-
kelteket hirdetményben értesíteni fo-
gom. Polgármester. 

Makó—Szentes 
Szentesen Kisboldogasszony nap-

ján, szept. 8-án, a Szabó-vendéglő 
kerthelyiségében barátságos sakkver-
senyben mérkőznek meg Makó és 
Szentes város svkkozói. 

A szentesi csapat budapesti kitűnő 
szereplese után először játszik ide-
haza nyilvános mérkőzést. Sakkozó-
ink csapatában Piti dr., Kórógyi, 
Gallasz !., Rostás, Szántay, Szegedi, 
Bugyi, Locskay, Vecseri, Klein, Ugrai, 
Gallasz II., Miskolczi, Kovács, Bö-
szörményi és Darabos szerepelnek. 
A mérkőzés reggel 9 órakor kezdő-
dik. 

— Megszűnt a gyermekparaii-
zis veszélye a megyében. Több 
szülő aggodalommal fogadta a hire-
ket, melyek az országos gyermekpa-
ralizis megbetegedésekről érkeztek. 
Felkerestük Gábos Zoltán dr t, a vár-
megyei tisztiforvost és megkérdeztük, 
fordult-e elő megbetegedés a várme-
gyében. Gábos dr. elmondotta, hogy 
mindezideig pusztán négy esetben 
fordult elő a gyermekparalizis Cson-
grád megyében. Ezek közül 2 Cson-
grádon, 1 Csany:elsken, 1 pedig 
Sándorfalván. A betegek azonban 
már javulófélben vannak és mond-
hatjuk azt, hogy a betegség enyhe 
lefolyású volt. E négv eseten kivül 
több megbetegedés nem fordult elő 
a vármegyében és mivel az idő hű-
vösebbre fordult, kevés a valószínű-
sége annak, hogy terjedni fog a 
gyermekparalizis, sőt kijelenthetjük, 
hogy a betegség terjedését meg tud-
tuk gátolni. 

SzoMestést* m 

m 

cimfestést, mázolást 
legolcsóbb érban kés / i t 

Pusztai József 
festőmester 

L a k á s : 
Honvéd u. 2 

Szeptember 4, csütörtök. 
7.30: Katolikus vall. félóra. 8.0C 

Hanglemezek. Naptár. 8.45: Kertészít» 
tanácsadó. 9.00: Cigányzene. 12.15 
Somló J. énekel. 12 45: Népi kaland. 
13.00: Ilniczky szalonzene. 14.10 
Hangos hiradó. 14.30: Gregor Klára 
orgonál. 16.00: Hangszerszólók. 16.30 
Gyermekújság. 17 10: Párthiradó. 17 
20: Hadifogoly hiradó. 17.25: Vörös-
kereszt. 18.00: 1948-ról. 18.20: Da-
lolgassunk. 18.45: Szovjet filmekrőt 
19.00. Olasz opera. Hangi. 21.30 
Falurádió. 21.00: Jazzleinezek. 22 25 
Balassa Gy. klarinétozik. 23.00: Ki-
vés szó — sok lemez. 

j Hirdetmény 
! Közhírré teszem, hogy a himtf 
: elleni pótoltás f. évi szeptember 7-ér 

ellenőrzés és diphteria pótoltás szep-
1 tember hó 14 én a városháza köz-

gyűlési termében de. 10 órakor leáx 
megtartva. 1065 Polgármester 

HIRDETMÉNY 

Felhívjuk a szőlőbirtokosok figye -
mét, hogy boritaladó kedvezményü-
ket a Fogyasztási Adóhivatalnál csak 
1947. szeptember 30-ig jelenthetik be. 

Fogy. Adóhivat a 

Apróhirdetések 
Előnyösen vásárolhat, eladha; 

varrógépet, kerékpárt, írógépet, mé'-
legeke/, súlyokat, kerékpárgumikat 
Borinál. 104? 

TRAKTORRAL szántást vállalok 
\ Apponyi tér 13 és Fábián 123 

Négyesi. 
— Különb*,járatú b ú t o r o z o t t 

szobát kei esek iroda céljára a köz-
ponton. Címet a kiadóba kérek. 

TARTOSHULLÁMOT, hajfestés' 
szárítást, vizhullámot garanciával 
gyönyörűen készíti Zsemba Teleki 
Pál u. 25. 231 

Törzs Kálmán utca 10 számú 
ház eladó. Értekezni ehet Roz-
gonyi utca 1 szám alatt a déli 

órákban. 

Mész, cement 
és budaiföld 

minden mennyiségben kaphat > 

Trajnál (Görög udvarban..» 

II B A R Á T S Á G - M O Z G Ó . • — —* 
Szeptember 4-én 

Téli karnevál 
Rendkívül szellemes vígjáték. Szerelem, zene, leleményes és egész-
séges humor. (Fiatalok filmje) Legújabb hiradó 

Figyelem I Olcsó leszállított helyárakkal. 50 fillértől 3 forintig. 

Előadások kezdete hétköznap: 6. 8. vasárnap 4. 6. 8. 

Vasáruk, 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, ráf vas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

Szentes, Bartha János u. 12. 
Telefonszám : 13 

Fenyő , á ^ 
nyar és tölgy 

fürészáru kapható a 

Z S O L D O S T E L E P E N 
T e l e f o n s z á m : 5 és 8 

Becsüljük meg 

A FORINTOT7 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Divat , rövidáru 
és piperecikkek 

L ő w y n é l 
Kossuth u. 18 

Főszerkesztő . S i m a L á s z l ó . 
Felelős szerkesztő : S z a l a y J á n o » 

Felelős kiadó: N a g y M i h á l y . 
Nyomta a . B a r á t s á g ' n y o m d a 

Felelős ryowKvaMHó Csaraaa L. lar* 




