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Szentesi viszonylatban . . . 
Irta: S Z A L A Y J Ä N O J 

A mankásegység fontosságáról irt 
vezércikket a Magyar Kommunista 
Párt országos napilapja, a Szabad 
Nép. A név nélkül irt vezető cikk 
nyilvánvalóan az MKP hivatalos ál-
láspontját fejtegeti. Éppen ezért a 
legfontosabb kiételeit avval idézzük, 
hogy a szentesi, illetve csongrád-
megyei kommunistapárti álláspont 
eddigi és ezután követendő maga-
tartását, ugy véljük, szintén jelzi. 

Azt irja a Szabad Nép: „Hisszük, 
hogy m i n d e n demokratikus párt, 
elsősorban testvérplrtunk egyetért 
velünk abban, hogy 

itt az ideje a magyar demo-
krácia kormányzatában 'és 
igazgatásában fokozottab-
ban érvényesíteni a pártat-
lanság, a rátermettség, a mi 

nőség szempontjait 
és tegyük hozzá: a néphez való hű 
ség, a demokratikus megbízhatóság 
szempontjait — 

függetlenül attól, hogy kinek 
milyen tagsági könyv van a 

zsebében. 
A kommunista vagy szociáldemokrata 
tagsági könyv egymagában korántsem 
dönti el, vájjon jó munkása-e az il-
lető a magyar demokráciának ? 

Aranyszavak, iránytmuiató igazsá-
gok. Valóban itt az ideje fokozottab-
ban érvényesíteni a pártatlanság, a 
rátermettség, a minőség szempontjait. 
Kérdezzük : Mennyiben, milyen mér-
tékben és mekkora arányban érvé-
nyesítették ezt Szentesen és egyúttal 
¿songrádmegyében ? *És ezt legeisö-
sorban Karácsonyi Ferenc főispántól 
kérdezzük, közvetlenül őutána még 
tuk olyan közigazgatási, megyei, vá-
rosi egyéntől, illetve elvtárstól és 
sz r vezet tői, akik és amelyek együt-
tesen nero igyekeztek kialakítani 
olyan helyzetet, hogy a Szociálde-
mokrata Párt szentesi és csongrád-
megyei tagjai tapasztalták volna az 
igazi testvériségből, valamint a való-
ságos arányszámokból következő 
egyenjogúságot. És kérdezzük, vájjon 
Szentesen és Csongrádmtgyében 
mennyiben vették figyelembe „a pár-
tatlanság szempontjait", „függetlenül 
attól, kinek milyen tagsági könyv van 
a zsebében- ? ! 

Azt a főigazságot vonja le — végre I 
a Szabad Nép 1947. szeptember 
11 iki számában, hogy 

„az emUrek kiválogatásá-
nál érvényesöljenek végre 
a demokratikus hűség mel-
l e t t — « m i n ő s é g i szem-

pontok. 
Ha most, keseiü tapasztalatok után, 
szövetségeseink is látják, hogy az 
eddigi módszereken változtatni kell, 

ml a hibák kijavításából szí-
vesen v á l l a l j u k a magunk 

részét. 
Minden betűjét nemcsak aláírjuk, 

de alá is húzzuk. Igen, érvényesül-
jenek — a demokraiikus hűség mel-
lett — a minőségi szempontok. De 
hisz ekkor nekünk, kipróbált, öntu-
datos szociá demokratánnak igen jó. 
Igen, a mi sorainkban legfönéppen 

olyanok dolgoznak, akik óriási több-
ségükben a demokratikus hűségről 
bizonyságot tettek még a viharvert 
esztendők folyamán is. És reméljük, 
éppen Szentesen és éppfcn Csongrád-
megyében a helybeli kommunista 
vezetők fogják „szivesen vállani a 
maguk részét a hibák kijavításából.* 
Mert ez a legfontosabb. 

De idézem az MKP hivatalos és 
országos orgánumának vezércikkéből 
ezt a részt is : 

„Nem kommunista álláspont az, 
hogy aki nem akar hozzánk tart-
tozni, az már ellenségünk. Legutolsó 
országos értekezletünkön léptünk fel 
nyíltan és határozottan az ellen a 
nézet ellen, amely itt ott jelentkezett 
pártunk soraiban. I'yen nézetek pár-
tunk soraiban helyenként ma is fél-
lelhetők. 

Le kell küzdenünk őket nem 
utolsósorban azért, mert meg-
nehezítik. hogy a munkás-
egység ellenségeivel össze 
fogjunk és együttműködjünk • 
a szociáldemokrata elvtársa-

inkkal. 
Jó kommunista az, aki együtt tud 
mőködni minden becsületes szociál-
demokratával. • 

Hát kell ehhez külön magyarázat? 
Ne értenék ezt meg Szentesen és 
Csongrádmegyében is mindazok, akik 
nemcsak párttagsági könyvecskéhez 
jutottak, hanem a valódi kommunista 
öntudathoz is 1 Igen, azt mondja, ezt 
vallja nyíltan az MKP főovgánuma, 
— mert nem is lehet az MKP állás-
pontja más —, hogy jó kommunista 
az, aki együtt tud működni minden be-
csületes szociáldemokratával, sőt ezt a 
gondolatmenetet és célt kiterjesztve: 
m i n d e n becsületes demokratával. 
Tartsa tehát valamennyi szentesi és 
csongrádrnepyei vezeiö is a fentiek-
hez magát, minden lépésében, min-
den megnyilatkozásában és legfőkép-
pen minden közéleti és egyéni cse-
lekvéseben. 

És ekkor — de csak ekkor! 
teljesítjük valamennyien, kommunis-
ták, szociáldemokraták, hittel teljes 
becsületes demokraták itt, a Vihar-
sarokban is az együttes ország-to-
vábbépitést, együtt küzdjük le a való-
ban nem csekély gazdasági akadá-
lyokat, együtt visszük keresztül és 
innen is, mi is segítjük „a magyar 
demo' -ácia erkölcsi megtisztításának 
kormw yzati programját.44 És kiegé-
szítjük a Szabad Nép végső tanul-
ságát, amit az MKP összes tagjai 
számára fölállított, imigyen : A két 
munkáspárt nélkül, a koalíciós együtt-
kormányzás nélkül senki nem va'ó-
sithatja meg a háborús sebek be-
gyógyitásának, a népjólét emelésének, 
a nemzet újjászületésének nagy há-
roméve* tervét. A két munkáspárt 
együttműködése nélkül valóban senki 
se teszi Magyarországot a szomszé-
dainkkal való barátság : a dunavölgyi 
béke őrévé és támaszává. 

Igen, ez így van és igy lesz: — 
ezért kell, sőt emiatt lesz munkás-
egység. 

Holnap helyezik letétbe 
a magyar békeszerződés 
okmányait 

A londoni Reuter Iroda jelenti: 
A külügyi hivatal szóvivője közölte, 
hogy az Olaszországgal, Magyaror-
szágg;Romániává!, Bulgáriával és 
Finnországgal kötött békeszerződé-
seknek a négy nagyhatalom által ra-
tifikált példányait szeptember 15 én, 
hétfőn helyezik letétbe Párizsban, 
illetve Moszkvában. 

Ezzel kapcsvlatban a brit külügy« 
hivatal szóvivője a következőket mon-
dotta : Magyarországon és Románi-
ában a Szovjetuniónak joga van 
annyi csapatot visszatartani, ameny-
nyire az Ausztriában való közleke-
dési vonalak biztosítása céljából 
szüksége van. 

Szántási hitelt kapott a megye 
Az idei őszön 4 millió holdat kell felszántani 

Az előirányzat szerint az idei őszön 
4, tavasszal pedig szintén 4 millió 
hold földet szántanak fel, vagyis 
összesen 8 millió hold vár felszán-
tásra. Az Őszi munkák megkönnyí-
tésére a Gazdasági Főtanács szán-
tási hitelakciót indított. Összesen 12 
millió forintot folyósítanak 7 és fél 

százalékos kamat mellett. Az akció 
megállás nélkül folyik, amig a 12 
milliós hitelkeretből futja. 

Pénteken délután már megérkezett 
az értesítés a Csongrád megyei gaz-
dasági felügyelőségre is, amelynek 
értelmében a megye részére félmillió 
forint hitelt utaltak ki. 

Két igazoló bizottság lesz Szentesen 
Még ez év elején kormányrende-

lettel felfüggesztették az igazolóbi-
zottságok működését. A most meg-
jelent rendelet intézkedik arról, hogy 
az igazoltatások újból megindulja-
nak. A rendelet szerint Szentesen 
két igazoló bizottságot állítanak fel. 
Az egyik a városra, a másik pedig 
a járásbiróság területére kiterjedően 

fogja végezni az igazolásokat. 
Akiket még nem igazoltak, nyilat-

kozatot kell kiállitaniok. A szükséges 
űrlapért forduljanak a főispáni hiva-
talhoz. Az uj igazolási rendelet a 
köz- és magánalkalmazottakat, iparo-
sokat, kereskedőket és egyéb jogo-
sitványosokat érinti kivéve a B-listá-
zottakat. 

A kukorica« napraforgó 
és hüvelyesek uj árai 

A közellátásügyi miniszter meg-
állapította a hüvelyesfélék és a ku-
korica hivatalos árát. A rendeletben 
a megállapított termelői árak az 1947-
48 évi terménybeszolgáltatási köte-
lezettség teljesítésére a B. vételjegy 
ellenében beszolgáltatott idényszerűen 
száraz terményekre vonatkoznak. 

A fehérbab ára métermázsánként 
90 forint, szokvány gyöngybab 85, 
tarka- és vegyesbab 80 forint. Vik-
kória zöldborsó termetöi ára q ként 
100 forint. Lencse q-ként, kisszemű 
120, közepes 13Ö, nagyszemű 150 
forint. 

Ugyancsak megállapította a mi-
nisztérium az olajosmagvak árát is. 
Olajgyártásra termelt olajlenmag ára 
q ként 200, rostra termelt lenmag 
ára 160, a repcemag ára pedig 130 
forint. Vadrepcemag q ként 90 forint. 

Napraforgómag vásárlásra jogosult 
kereskedő, illetve az Országos Szö-
vetkezeti Központ a kereskedelmi 
ütésre kerülő napraforgómag q jáért 
98, egyéb napraforgómagért pedig 
q ként 92 forintot kö«eles fizetni. 

A kukorica ára 1947 48. évi be-
szolgaltatási kötelezettség teljesítésére 
B vételjegy ellenében q ként 46 fo-

rint, a beszolgáltatás teljesítésén fe-
lül, közellátási célokra, D vételjegy 
ellenében q ként 62 forint. 

Ez az ár 1947. szeptember 15-tól 
1948. május 31 ig a száradási folya-
matnak megfelelően, — emelkedik. 

Merénylet 3 cseh 
miniszter ellen 
A csehszlovák belügyminisztérium 

közötte, hogy merényletet kíséreltek 
meg Zenkl miniszterelnökhelyettes, 
Masaryk külügyminiszter és Drtina 
igazságügyminiszter ellen, de a me-
rényletet még idejében meghiúsítot-
ták A közlemény szerint a reggeli 
postával mindhárom miniszter cso-
magot kapott. A gyanús küldemé-
nyeket azonban szakértőkkel bontat-
ták fel. Kiderült, hogy pokolgépek 
voltak bennük. 

A cseh rendőrség megindította a 
nyomozást. A lapok megállapítják, 
hogy a kísérletből első pillantásra 
felforgató elemek provokációja olvas-
ható ki. 
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32 év idegenben 
Emberöltőnek beillő időt töltött a 

hadifogságban egy férfi. A mult vi-
lágháború alatt esett hadifogságba 
és pár napja jött haza. Os< édes 
anyja nem ismerte meg 57 éves fiát, 
akit régen holtnak hitt s aki jófor-
mán az anyanyelvét is elfeledte. 

Solti Jánost a lakásán kerestem fel 
Bevezetett a szobába, leültetett 

— Kicsit furcsa nekem ez a szó: 
itthon — kezdett beszélni — hiszen 
életemnek több mint felét odakint 
töltöttem Oroszországban. A magyar 
nyelvet újra meg kellett tanulnom, 
mert 20 esztendőn keresztül egy szót 
sem beszéltem az anyanyelvemen. 
Ugye, meg is lehet érezni a beszé-
demen ? —- kérdi mosolyogva — de 
akár hiszi akár nem. mióta kikerül-
tek ennek a háborúnak a hadifoglyai 
azóta tanultam meg újra 

— Hogyan maradt kinn a mult 
tiáboru után? 

Elgondolkodik és látszik rajta, 
hogy a szavakat keresi, melyekkel 
belekezdjen a magyarázatba. 

— Annakidején, mikor a haza-
szállítások folytak, hosszú időre be 
teg lettem s mikor felgyógyultam, a 
kikerült forradalmi emigráltaktól hal-
lottam az itthoni állapotokról. Gon-
doltam, egyelőre nem jövök haza. 
Teltek, múltak az évek, vetődtem 
egyik helyről a másikra s lassan ki 
aludt bennem a hazatérés gondolata, 
írtam haza, választ nem kaptam s 
nem tudtam élnek e, hainak-e itthon. 
Orosz állampolgár lettem, elkerül-
tem a legszebb helyre, ahol életem-
ben jártam és ahol életem legszebb 
éveit töltöttem . . . 

Ahogy mesélt, valahogy messzibe 
révedtek szemei. Látszott rajta, hogy 
lelkével most látja a Fekete-tenger 
partján lévő várost, betonburkolatú 
útjaival, pálmafáival s érzi a virágzó 
narancsfak illatát, egybeolvadva a 
tenger sós leheletével 

— igen! Ott éltem majdnem két-
évtizedet. Egy villanyerőroütelepen 
dolgoztam mint főgépész s megbe-
csülték a munkámat, megvolt min-
denem Haza már ritkán gondoltam 

*s berendezkedtem, hogy ott fogom 
leélni az életem. Egyszercsak hadi-
foglyok érkeztek. Magyarok. Megtud-
tam, hogy itthon él még az édes-
anyám, testvérem s nem volt többé 
maradásom. A szülőföld üzent és 
nekem haza kellett jönnöm. A har-
minckét év minden honvágya egy-
szerre ragadott meg, s mikor a fog-
lyok mondták, hogy mennek haza, 
nekem is egy vágyam volt. Hazai 
Visszahonosittattam magam, eladtam 
a házamat, ingóságaimat, felültem a 
vonatra, hogy meglássam édesanyá-
mat s majdan, ha elérkezik az órám, 
itt haljak meg, ahol születtem. 

Melegen megrázza a kezem bú-
csúzásnál és hozzáteszi: 

— Írja meg, hogy bizony soká 
érkezett haza velem az a vonat, amely 
tizennégyben a harctérre vitt. Azóta 
itthon már halott is voltam 

Ez a mondat sokáig viszhangzott 
bennem, mig ki tudtam tapogatni az 
igaz: értelmét. Harminckét év rettentő 
táviarának mélységébe hajólva ez az 
ember tényleg halottnak érezhette 
magát az itthon számára. A háború 
halottjának, melynek sodró vihara 
oly messze röpítette, hogy azt hitte, 
soha nem tér többé vissza 

Solti János édesanyja visszakapta 
évtizedek után a fiát, de hány édes-
anya nem fogja visszakapni halott 

f »rermekét, akit a háború elragadott! 
zéri kiáltjuk mi mindenki felé: 

Elég volt a háborúból! Béke legyen I 
Béke I 

R Z S O L D O S R T . a i s m s m s h 
Szívvel-lélekkel a 3 éves terv sikeréért 

Lapunk hasábjain többizben fog-
lalkoztunk már a Zsoldos rt. üzemei-
nek működésével, az ott dolgozó 
munkások ellátásával, bérkérdéseivel, 
s mivel többször hallottunk az álta-
lunk látottakkal ellentétes megállapí-
tást is, kérdést intéztünk az üzemi 
bizottsághoz, közöljék velünk felelős-
ségük tudatában azokat a körűimé 
nyeket, amelyek a vállalat munkás j 
és szociális kérdéseire, válamint az ! 
üzem teljesítőképességének és fejlesz-
tésének kérdéseire vonatkoznak. 

Az üzemi bizottság tagjai azzal j 
kezdték tájékoztatásukat, hogy őket ; 
a munkásság 1946. januárjában vá- i 
íasztotta meg, amikor csupán a gőz- j 
malom működött s a munkásság | 
összlétszáma mindössze 70 volt. A 
háború következtében igen sok fei j 
szerelés elveszett, gépek megrongá- : 
lódtak s igy a vállalat súlyos kez- ' 
deti nehézségekkel küzdött 

A ránk váró feladatok között sok j 
gondot okozott, hogy vájjon melyiket : 
teljesítsük előbb, mondotta Kovács j 
János elvtárs a vállalat vezetője. Vaj- j 
jon a munkások szociális igényeit j 
elégítsük-e ki, vagy a?, üzemeket \ 
hozzuk olyan állapotba, hogy minél j 
több munkáskezet tudjunk foglal- j 
koztatni ? Ugy döntöttünk, hogy 
előbb a munkahelyeket kell biztosi i 
tani, s csak azutan jöjjenek sorra a 
szociális kérdések. Ennek során elő-
ször megjavíttattuk a malom munka- ; 
gépeit, azután helyreállítottuk a tégla- ; 
és cser^pgyári üzemet és harmadsor- i 
ban üzembehelyeztük a cementáru 
gyárat. Mivel a fűrészárú előáliitásá- \ 
hoz szükséges rönkök beszerzést : 

látszott a legnehezebbnek, Icgutóljára 
hagytuk a gőzfürész üzem rendbe-
hozatalát. 

Munkabérek — szociális 
juttatások j 

A forint bevezetése, a többi válla- | 
latokhoz hasonlóan, a Zsoldos r. t. i 
üzemeit is nehéz helyzetben találta, j 
Augusztus 1-én, az akkor több mint í 
100 munkást foglalkoztató vállalatnak i 
322 forintja volt. Ennek ellenére a 
vállalat volt Csongrád megyében az 
egyetlen, amely munkavállalóit már 
a harmadik héten teljes egészében 
kifizette. A kollektív szerződés alap-
ján járó fizetéseket életbeléptettük és 
a kifizetés az időközben jött helyes-
bítések figyelembevételével azóta is 
pontosan történik. Gondoskodás tör-
tént arról is, hogy a munkavállalók 
minden lehető ellátási akcióban ré-
szesüljenek. Ezenkívül megkapják a 
törvényesen járó liszt, illetve gabona-
fejadagot. de nemcsak azok, akik 
valóban munkában állnak, hanem a 
hadifogságban lévő munkavállalók 
hozzátartozói is. 

A jövő feladatai a 3 éves 
terv keretében 

A további szociális feladatok meg-
valósítása is tervszerűen bekövetke-
zett. A gőzmalom üzeme április első 
napjáig naponként 16 órán át dol-
gozol«. A közismerten nehéz tüzelő-
anyag beszerzés következtében elő-
állott hiányokat szénpótlékok szak-
szerű felhasználásával kiküszöböltük. 
A mostani gazdasági év a rossz ter-
méseredmény miatt nehezebb lesz. 
Itt is a szociális érzés vezetett ben-
nünket, amikor a 75 százalékos ki-
őrlés helyett 80 százalékos mellett 
döntöíiünk. Arra mindig a legna-
gyobb gonddal vigyáztunk, hogy |a 
liszt minősége legalább olyan legyen, 

mint a többi malom lisztjének mi-
nősége és e tekintetben jogos kifogás 
egyetlen esetben sem merült fel ina-
lomüzemünkkel kapcsolatban. 

Most azon fáradozunk, hogy a ka-
tasztrófális ro?sz termés következté-
ben várható gabonahiány miatt a 
malom üzeme legalább 8 órán át 
foglalkoztatható legyen. 

A tégla- és cserépgyár 
üzemének menetét, a gyártandó anya-
gok minőségét és mennyiségét az 
építésügyi minisztérium irta elő. Saj 
nos a félkész áruk kiégetéséhez szük-
séges szénmennyiséget teljes egészé-
ben biztosítani nem tudta a minisz-
térium, ezért kénytelenek voltunk 
szénpótltkokhoz folyamodni. 

Nemcsak az 1948. évi üzemtervet, 
hanem a hároméves tervet is elké-
szítettük és azt az illetékes helyre 
továbbítottuk. Már most történtek és 
történnek folyamatosan intézkedések, 
hogy a jövő évi termelés lényegesen 
nagyobb legyen, mintáz idei és meg-
tettük a lépéseket, hogy az üzem 
folytonosságát biztosító segédanyagok 
is rendelkezésre álljanak. 

Lementárugyár, gőz fii-
réscüaem 

A cenientárugyár működése még 
nem biztosiiható folyamatosan, mert 
a nyersanyagokat nem tudjuk be-
szerezni és a drága nyersanyagokból 
nem tudunk nagyobb mennyiséget 
tárolni. A hároméves terv keretében 
itt is tervbevettük az üzem fejleszté-
sét, több uj anyag eiőállítésát és 
egyéb olyan szempontok bevezetését, 
amelyek az ország újjáépítése érde-
kében szükségesek. - A gőzfürész-
üzem nyersanyagellátás i a legnehe-
zebb, mert megfelelő mennyiségű és 
minőségű fenyőgömbfával Magyar-
ország nem rendelkezik. 

A tavasz folyamán a vállalat ke-
zelésébe visszaadták a gyümölcsöst 
és a konyhakertészetet. A gyümölcs-

m u n k á j a 
fák ápolása, melegágyak beállítása, 
valamint a szántóföldi területek fel-
szerelése ujabb beruházásokat tesz 
szükségessé 

AB eddigi eredmények is 
jelentőnek 

Ha az üzemeket a kívánt mérték-
ben tudjuk foglalkoztatni, akkor ujabb 
többszáz munkás találhat nálunk biz-
tos megélhetésre. Éppen ezért a már 
szintén kidolgozott szociális gondos-
kodást. amelyek szintén tőkét igé-
nyelnek, későbbi időre halasztottuk 
Nem lehet például ugy megoldani a 
fürdő kérdését, hogy két három mé-
ter csővel melegvizet vezetünk a 
kazánból a fürdőbe. A távolság leg-
alább 30 méter és a szódás, lúgos 
kazánviz nem alkalmas arra, hogy 
veszély nélkül használható legyen. 
Gőzmelegitéssel lehetne tehát a fürdő 
melegvíz kérdését megoldani, de ez 
sem célravezető, mert maginak a 
fürdőnek is melegnek keM ¡ennie, 
nemcsak a víznek. Van terv a víznek 
a kályhákon való melegítésével, amely 
esetben a fürdőszobát megfelelő hő-
mérsékletre lehet fűteni és meleg 
vízzel is el lesz látva. 

összefoglalóul elég rámutatni, hogy 
az üzemekben foglalkoztatott mun 
kások létszáma ma már 212, vagyis 
háromszorosa az egy évvel ezelőtti 
állapotnak A munkások olyan szo-
ciális ju'tatásokban is részesülnek, 
amilyen juttatást más vállalatok csak 
részben, vagy egyáltalán nem bizto-
sítanak munkásaiknak. Az üzemi bi-
zottság tehát mindazoknak a felada-
toknak megfelel, amelyek a vonatkozó 
törvényes rendelkezésekben bennfog-
laltatnak, de ezen túlmenően is olyan 
eredményt mutat fel, amilyenre nem 
sok példát tudunk az országban. 

Ezeket közölték velünk az üzemi 
bizottság tagjai és mi is megnyug-
vással állapítjuk meg, hogy a Zsol-
dos rt. üzemi bizottsága jól teljesiti 
feladatát és példát mutató eredmé-
nyekkel dicsekedhet 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Szeptember 14-15-ig: 3 napig! 

Hatalmas slkart aratott I 

Mindenki szeretője 
Csábító, észbontó, vérforraló, halálosan 
veszélyes egy asszony, akiért férfiak 
halnak meg és életek omlanak össze. 

Főszerepben : Vivian Románcé 

Szept. 16- 18-ig Csak 3 napig. 

Cárnű 
Az évad legújabb lilmje. — Hatalmas 
művészi alkotás, amely Budapesten is 

nagy sikert aratott. 
Főszereplők: ELISABETH BERGNF.K 

és DOUGLES FAIRBANS 

Folyó hó 10 án, kedden este 7 
órakor a SzIM helyiségében (Kos-
suth-u. 26 l e. 4.) végrehajtó bi-
zottsági ülést tartunk. Végrehajtó bi-
zottsági tagok megjelenése kötelező. 

Folyó hó 17-én, s/erdán este 7 
órakor a SzIM helyiségében pártestet 
tartunk. Tagok pontos megjelenését 
kérjük Vendégeket szívesen látunk. 

Hirdessen lapunkban! 

IPRROS ÉLET 
A nőiszabó szakosztály forgalmi-

adó közössége szept. 15-én, hétfőn 
este 6 órakor az Ipartestületnél 
„osztályba-sorozó" gyűlést tart. Fel-
tétlen megjelenést kér az Elnök. 

Megérkezeít a szobafestők és kel-
mefestők részére kiutalt lugkő. Átve-
hető Izsák rt. szentesi cégnél 5 na-
pon belül 

Férfi és nőiszabók béiéskiutalááa 
szept. 15 én, hétfőn még átvehető 
Horváth Sándor kereskecfenél Kos-
suth-tér 5 (Hoffmarv féle üzlet), 



U I R E K U Pártélet 
Aki nevet lopott 

gyermekének 
amikor a legfantasztikusabb 

bűnügyi esetekről hall az ember, rit-
kán lepődik meg mikor a bűnügyi 
krónika egyes kirívóan furcsa esetei-
ről értesül. Mégis, hogy valaki nevet 
lopjon, az megragadja a figyelmet. 
Sza'ai Jánosné vásárhelyi asszony 
pedig bevallotta a bíróság előtt, hogy 
a szentesi gyermekotthonban nköl-
csönzött" néven helyezte el gyerme-
két, hogy bonyolult lopási ügyeit an-
nál kényelmesebben tudja lebonyolí-
tani Tavasszal megszülte a gyereket 
s pár napra rá egy ismerőse is szült, 
aki azonban gyermekével együtt meg-
halt Erre Szalainé az ismerőse ne-
vével jelentkezett a menhelyen és a 
lopoti néven hagyta ott a csecsemőt. 
Több. bűnei között ezt csak jószán-
tából váltotta be, hiszen ahol meg-
forduii. minden a „kezéhez ragadt 
Lopott kabátot, kendőt, a szülészeti 
klinikáról cipőt, nikkelórdt s általá 
ban mindent, amihez hozzáférhetett. 
A biróság enyhítő körülményeket vett 

figyelembe és az összbtintetést há-
romhavi fogházban állapította meg. 
Az asszony a jóindulat láttán meg-
tört t *megígérte, hogy amint ki-
szaocidi, magához veszi gyermekét 
es rende$ életet fog élni. Kissé két-
kedví fogadta mindenki ezt az ígé-
retei mert a közmondás azt tartja, 
hegy kutyából nem lesz szalonna, 
hc lesz is csat: rágós Majd meg-
látjuk . 

Naptár Ma szeptember 14, 
vasárnap. Rom. kat Szerén, protes-
táns Szerén. A nap kel 5.18 órakor, 
^eny^szik 1800 órakor A hold kei 
4.22 ó-akor, lenyugszik 18.19 órakor. 

Ügyeletes gyógyszertárak. 
Szeptember 13—19 ig Inasz, valamint 
G) i r tanknak ügyeletes szolgálatot. 

Jtdöjárásjelentés. Várhaló idő: 
Gyenge északkeleti, keleti «é l . Felhő-
átvonulások, helyenként kisebb etö. 
A tanériéiűd nem változik 

— Evangélikus tanévnyitó is-
tentisztelet. Az evangélikus tem-
plomban szept. 15-én, hétfőn délelőtt 
9 órakor az elemi iskolai és az ösz-

Középiskolák evangélikus tanu-
ló? részére tanévnyitó istentisztelet 
lesz. ¿melyen a tanulók szülőikkel 
egv'J? vegyenek részt. 

— felhívás A szentesi evangé-
likus egyházközség vezetősége biza-
lomba kéri a híveket, hogy egyházi 
adójukat az egiházközség nehéz anya-
gi helyzetére való tekintettel sürgő-
sei Űzessék be az egyház pénztárá-
ba (Kossuth u. 3 ) Az egyházi adó 
résztelekben is fizethető. 

— Izr. Ünnepi istentiszteletek. 
Ró* tífcsana ünnepi istentiszteletek a 
netgyir.upIomban lesznek. Vasárnap 
é* ftétfön délután háromnegyed 7 
órcHo:.. hétfőn és kedden reggel 7 li-
kőr. A: istentiszteleteken dr. Fried-
rtian Gyula főrabbi ur hitszónoklato-
icat : art 
i — Jordán Sándor, az ismert 
szentesi birkózó belehalt sérü-
léséibe. fordán Sándor a szentesi 
MAV fiatal birkózója, aki Ózdon 
tréning közben nyakcsigolyatörést 
szenvedett, két heti szenvedés után 
csütörtökön hajnalban meghalt a szen-
tes kórházban. Jordán Sándort szom 
beter kísérték utólső útjára. A 22 
évei fiatal birkózó halála nagy vesz-
teséét városunk sporttársadalmának. 

— Előlépte tések . Örömmel vet-
tük £ hűt, hogy a belügyminiszter 
sorcnkivill előléptette Kunszeri Béla 
aiispám. dr. Boros Kálmán vm. fő-
jegyző- és Antal Mihály járási fő-
jegyző: 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének női csoportja kedden 
este fél 8 órakor fontos ügyben gyű-
lést tart a pártszékházban. Megjele-
nés kötelező. 

Folyó hó 17-én, szerdán este 7 
órakor a Pártszervezet székházában 
a Társadalomtudományi Munkás Fő-
iskola halgatói részére megnyitó elő-
adás Előadó: Szőke Ferenc 

F. hó 18 án, csütörtökön este 7 
órakor (Kossuth-u. 26) a Postás 
üzemi pártszervezet részére előadás. 

F. hó 21 én, vasárnap d. e. 9 kor 
a Barátság moziban, Csongrádvár-
megye területén szo'gálatot teljesitő 
közigazgatási, községi és állami tiszt-
viselők részére értekezletet tartunk. 
Előadó: Széligh Imre. 

Folyó hó 21 én, vasárnap délelőtt 
11 órakor a Szociáldemokrata Párt 
kerületi képviselője, Kéthly Anna tart 
beszámolót a Barátrág Moziban. 

— M o z i k műsora: 
Mozgó: Mindenki szeretője (vasár-
nap és hétfő), — Szabadság Mozgó 
vasárnaptól- keddig: Férfiak kedvence. 

— Színház. Ma délután 5 óra-
kor és este 8 órakor Szerencse tánc. 
Hétfőn ketten egy jeggyel: Janika, 
kedden, szerdán és csütörtökön csak 
felnőtteknek: ígéret hölgye. 

— Felhívás. A szentesi faipari 
munkások szakszervezetének vezető-
sége ezúton felhívja a tagoka', hogy 
tagsági könyvüket kicserélés végett 
haladéktalanul adják le a szakszer-
vezetbe. Vezetőség. 

— Értesítés. A szentesi áll. gim-
náziumban az évnyitás szeptember 
15 én lesz. Gyülekező reggel fél 9 
órakor. Rendes tanítás kezdete szept 
16 Tankönyvváltozás nincsen. Fü-
zetvételnél várja meg mindenki ta-
nárja utasitását. Igazgatóság. 

— Bőröndöt, retiktilt, iskolatás-
kát, pénztárcát, levéltárcát készit, ala-

kit Kovács Dániel bőröndös. Törzs 
Kálmán-u. 17. 1107 

— A szentesi Zöldkeresztes 
Egészségvédelmi Szolgálatnál a 
tanácsadások időpontja a következő-
képen változott meg: Petőfi u. 12. 
sz. alatti tanácsadó 111. és IV. ker. 
lakosok részére. Terhes tanácsadás 
minden csütörtökön d. u. 3—4 ig. 
Csecsemő és gyermek tanácsadás 
miuden hétfőn és pénteken d. u. 4— 
5-ig. — Kórházi tanácsadó I. és II. 
ker lakosok részére Terhes tanács-
adás hétfőn d. u. 3—4 ig. Csecsemő 
és gyermek tanácsadás kedden és 
csütörtökön d. u. 4—5 ig. 

— Iskolai értesítés. A felsöpárti 
református általános iskola tanulói 
folyó hó 15-én, hétfőn reggel fél 9 
órakor évnyitó istentiszteleten vesz-
nek részt. Gyülekezés az iskolában 
reggel 8 órakor. Az iskolai év ünne-
pélyes megnyitása az istentisztelet 
után lesz. Igazgatóság. 

— Köszönet. A „Szentesi Keres-
kedők Egyesülete" 300 forintot ado-
mányozott a Városi Kereskedelmi 
Középiskolának tankönyvsegélyre. A 
nemes tett önmagát dicséri. Amidőn 
a kereskedelmi középiskola tanári 
testülete és az ifjúság nevében hálás 
köszöne!et mondunk, egyben kürjük 
az egyesület vezetőségét, hogy atyai 
jóságos támogatását tartsa meg az 
ifjúság részere a jövőben is. 

— ElkészUlt a szolnoki vasuti-
j n íd . Gcrő Ernő, közlekedésügyi i r i -
I niszter, bejelentette, hogy a szolnoki 
! vasúti hid elkészült és az egyik sín-

páron már meg is indult a forgalom. 

S p o r t 
Labdarúgás. * !pS 

' A mai program*: " V T T ^ 
Ma délután 5 órakor az SzMTE 

játszik bajnoki labdarugómérkőzést a 
kiskunhalasi VSE csapatával. Szántai 
László elmondotta, hogy 4 játékos 
igazolását várják s ha az igazolások 
megérkeznek, forradalmi átalakulás 
várható a védelemben. Az eredmény 
majd el fogja dönteni, valóban for-
radalmi lesz-e az újítás. 

Az Szmáv. ma Kiskunhalason ját-
szik a KAC csapatával. 

Szentes város szakmaközi labda-
rugó bajnoksága indul szeptember 
16-án. Résztvehetnek üzemek, ren-
dőrök, diákok alkalmi csoportjai. Be-
nevezés Téli Istvánnál, (Városháza 
13. szoba) f. hó 16 napjának 18 
órájáig adható be és a nevezési fel-
tételek is ott tudhatók meg. 1 dij 
ezüst serleg, 2 dij váza, 3 dij fut-
ball. 

Sportnaplóból 
Szentes sportéletében nagy fordu-

lóponthoz értünk. A MÁV S. E. vi-
zipolózói bekerültek az országos I. 
osztályba s a közeljövőben sok szép 
küzdelemnek lehetünk tanúi. * 

Az SzMTE a mélyponton van. A 
fiúk nagyon fogadkoznak, hogy ez 
csak pillanatnyi megtorpanás, de már 
vasárnap szép és eredményes játék-
kal visszahódítják a drukkereket. 

• 
Ma, vasárnap a SzMTE szezon-

nyitó vacsorát rendez a Petőfi étter-
mében. A sportbarátok bizonyára 
nagy számban vesznek részt a ta-
lálkozón. Előjegyezni a Szántay-tra-
fikban lehet 

* 

A MÁV berkeiben nagy az öröm, 
de nem bízzák el magukat, hanem 
teljes odaadással küzdenek minden 
mérkőzésen. 

Birkózás 
. Birkózóink vásárhelyi, majd az 

Ózdiak elleni férfiasan kemény, be-
csületes munkájával méltán kapcso-
lódik be a szentesi sportéletbe s di-
csekvés nélkül mondhatunk naplónk-
ban jót róluk. 

* 

A szellemi sport bajnokai a Sakk-
kör versenyzői ismét kimutatták orosz-
lánkörmeiket a makóiak ellen. Nem 
csekély dolog 1 0 : 3 arányban győz-
ni tartalékban az országos viszony-
latban |ó Makó ellen. 

— Október elején megszűnik 
a cukorhiány. A kedvező cukorré-
patermés következtében a cukorhiány 
rövidesen megszűnik. A cukorrépa 
betakarítása országszerte folyik és 
néhány napon belül megkezdődik az 
új cukor gyártása. Előreláthatólag a 
jövő hónap elején már forgalomba 
kerül az új cukor. A jó termésre va-
ló tekintettel 50 százalékai emelni 
fogják a cukorfejadagot. 

— Két szerencsés nyertes. Az 
osztálysorsjáték szerdai utólsó hú-
zásán húzták ki a 300 ezer forintos 
ju'almat, amelyet egy 3000 forintos 
nyereménnyel együtt két fővárosi kis-
ember, egy tisztviselő és egy mér-
nök nyert el. 

— Még az idén megkötik az 
osztrák békét. Steelle, aneol tábor-
nok Grácban kijelentette: Az a be-
nyomásom, hogy még ebben az év-
ben létrejön az osztrák államszerző-
dés. Bevin külügyminiszternek is ez 
a nézete. 

— Rövid egy iskolai év alatt 
perfekt államvizsgás irodai gépírókat 
és gyorsírókat képez ki a szentesi 
gyorsíróiskola. Ko-suth-tér 5. Beira-
tások a szept. 10 én keidődő tan-
évre dé'előttönként 

Ország—Vi lág 
Ismét milliárdos magyar értékeket 

találtak Nyugaton. Előkerült a MÁV 
textil- és bőranyaga, két rádiógyár 
berendezése, két kórház felszerelése, 
telivér lóállományunk nagyrésze ét 
rengeteg vasúti kocsink. 

Napokon belül megjelenik a kon-
tárrendelet végrehajtási utasítása, 
amely pontot tesz a jogosulatlan 
iparúzök ellen évtizedek óta folyó 
harc végére. 

Szolnokon 360 ágyas tüdőbeteg 
kórház épül, amely az alföldi pa-
rasztság leghatalmasabb egészség-
védelmi intézménye lesz. 

A példátlan szárazság miatt egész 
Európában erősen megromlottak a 
terméskilátások. 

— A szentesi Ipari és mező-
gazdasági kiállítás iránt általános 
érdeklődés nyilvánul meg. A kiáilf 
tási bizottság arról értesített bennün-
ket, hogy tekintettel a nagy érdek-
lődésre, a kiállítási hátáridöt 10-e 
helyett szeptember 20-ig meghosz-
szabbítják. Akik tehát a kiállításon 
részt akarnak venni árujukkal, azok 
20 ig jelentkezhetnek. Egyébként itt 
említjük meg, hogy a MÁVAUT 
igazgatósága a kiállítás idejére autó-
buszjáratokat indít. Részben az ed-
digi járatokat sűríti, részben pedig 
új járatokat is megindít. Ipy 27-től 
kezdve megindul az autóbuszközle-
kedés Szemes és Debrecen között. 

— Baleset V e c s e r i Erzsébet 
Szentes Kölesei-utca 3. szám alalatti 
lakos kocsiról való lelépés közben 
8 napon belül gyógyuló sérülést 
szenvedett. 

— Kovács Istvánné (allitóiag 
Deák Ferenc-utcai lakos) fiától levél 
érkezett a hadifogságból Átvehető 
kiadóhivatalunkban. 

— A pesti kékszakálL A buda-
pesti rendőrség őrizetbe vette Szem-
ző Alfrédet, aki fiatal lányoktól sze-
relmet zsarolt. Azzal hitegette őket, 
hogy színésznőt vagy táncosnőt csi-
nál belőlük. Közlegényeket adott fel 
a budapesti lapokban, amelyekben 
szinpadi és filmrendezőnek adta ki 
magát és azt hirdette, hogy szép 
fiatal leányokból művésznőt farag. 
Akik felkeresték öt, azokkal írásbeli 
megállapodást is kötött s a leányok-
nak kötelezni kellett magukat arra. 
hogy Szemző barátnői lesznek. A 
jeletkezöknek ezenkívül pontos ki-
mutatást kellett késziteniök hajszí-
nükről, súlyúkról, mellbőségükröl, 
magasságukról, bokabőségükről, stb. 
Több, mint száz fiatal leánnyal 
kötött ilyen írásos szerelmiszer-
ződést a pesti kékszakáll. mig 
az egyik, 17 éves áldozata, akit 
szintén megrontott, följelentette a 
rendőrségen. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Szo nfestbt wá 
clmfestést, mízoltst 
legolcsóbb árban készít 

Puztai József 
festőmester 

Lakás 

Yc\ Honvéd u. 2 

J ó állapotban levó 

gyermek sportkocsi 
eladó Törs Kálmán 10. 



F I G Y E L E M ! 
Szeptember 15-én, hétfőn délig 
még kivesz jelentkezéseket a 
Jelentkezési ívek — Szabályzat — 
Felvilágosítások — Kiállítási Iroda 
V á r o s h á z a 21. 

„Szentesi Vásár" 
Alföldi Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Ipari, Arumintavásár és Kiállitás 

HIRDETMÉNY 
Közhírré teszem, hogv a Csongrád-

megyei Állattenyésztő Egyesület Ló-
tenyésztési Szakosztálya, a Varmegyei 
m. áll. Lótenyésztési Felügyelőség a 
szentesi mezőgazdasági és ipari ki-
állítás keretében szeptember 28 án, 
vasárnap reggel 8 órai kezdeitel te-
nyészló és c^ikódíjazást, díjazással 
egybekötött fogat- szépsépségversenyt 
rendez a szentesi volt huszárlaktanya 
területén. Díjaztatnak: tiszteletdíjjal, 
pénzjutalommal és oklevelekkel tün-
tetnek ki az alábbi csoportokban be-
mutatott és idegen, érdektelen bíráló-
bizottság által legkiválóbbnak mi nő-
sített tenyészállatok tenyésztői, illetve 
tulajdonosai. Tenyészkancák idei csi-
kóval, vagy enélkül, 2 éves kanca-
csikók, köztenyésztésre engedélyezett 
magánmének, továbbtartási igazol-
vánnyal ellátott méncsikók, egy csa 
Iádba tartozó csoportok, a fogatver-
seny nyertesei. Ugyanezen alkalom-
mal vásárol a? állami központi mén-
vásárló bizottság a köztenyésztésre 
engedélyezett mének és tovább?artási 
igazolvánnyal ellátott méncsikók kö-
zül az állami méntelep számára mé 
neket. 

A díjazáson bemutatni szándékolt 
állatokat szóval, vagy írásban be 
kell jelenteni a kiállítási iiodához : 
(Szentes, Városháza 21.) szeptember 
15-ig, darabonként 20 Ft, kiscsikók 
darabja után 10 Ft, lelizetése vagy 
beküldése mellett. 

A díjazott állatokat ugyanaznap 
dé'után elő kell vezetni és a fogat 
szépségverseny idejében délután 4-7 
óráig a kiállítás közönségének be-
mutatni. 

A dfjazás után délelőtt 11 órakor 
a vármegyeháza közgyűlési termében 
állattenyésztési kongresszus l e s z 
tartva, melyen lótenyésztési vi aelő« 
adás is el fog hangzani. Ugyanez 
alkalommal lesz a dfjazás eredmé-
nyének kihirdetése és a díjak ki-
osztása. 

Polgármester. 

HIRDETMÉNY 
Felhívom az elszámolásra kötele- ? 

zett gazdákat, mielőtt elszámolásra 1 
jelentkeznek, olvassák el a beszól- \ 
gáltatási osztály előtti hirdetőtáblán 
kifüggesztett tájékoztatót a hivatali 
munka meggyorsítása érdekében. 

Eoben a hónapban elsősorban a 
beszolgáltatásra kötelezettek elszá-
moltatása folyik. Polgármester. 

Alla ndÓ vetömagtisztitás 

„ P E T K U S " 
vetőmegtiszlitón 

FSMnfves Szövetkezel 

HIRDETMÉNY 
A 9600/1947. sz. Korm. rendelet 

a házfelügyelők és segéd házfelügy e-
lök betegségi, baleseti, valamint 
öregségi, rokkantsági, özvegység-' és 
árvasági biztosítási kötelezet tstgét 
1947. augusztus 1-től kezdődően az 
ország egész területére kiterjesztette. 

Ezért azok a háztulajdonosok, akik-
nek családi vagy bérházában házfel 
ügyelő vagy segédházfelügyelő tel-
jesít szolgálatot, tartoznak 1947. évi 
augusztus 1-től kezdődően a ház-
felügyelőt, illetőleg a segédházfel-
ügyelőt az OTI. szentesi kerületi 
pénztáránál az erre a célra rendsze-
resített „Házfelfigyelő belépést je-
lentő lap* einevezésü űrlapon be-
jelenteni. 

E bejelentést a házfelügyelő, iil. 
segédházfelügyelő házastársára vo-
natkozóan is teljesíteni kell. 

A bejelentések legkésőbb 1947. 
szeptember 15-ig teljesitendők. Ké-
sőbb teljesített bejelentések a törvé-
nyes jogkövetkezményekkel járnak. 

Családi házban 1947. augusztus 
1. napját követő időben alkalmazásba 
lépő házfelügyelő (s. házfelügyelő)-re 
vonatkozó bejelentéseket a haztartási 
mun!., fállalókra vonatkozó bejelen-
tési sz ^ályok szerint kell teljesíteni. 

A bc .ek elbírálásának ered-
ményét a ker. pénztár a bejelentő 
munkáltatóval 30 napon belül kö-
zölni fogja. 

A vonatkozó bejelentő lapok a ker. 
pénztárnál és a megbízottnál szerez-
hetők be. OTI. szentesi ker. 
1090 pénztára. 

HIRDETMÉNY* 
Közhírré teszem, hogy a 102.500/ 

1947. E. M. sz. rendelet értelmében 
a hüvelyesek és a napraforgó mag 
is beszámít a beszámít a beszolgál-
tatási kötelezettségbe. Polgármester. 

HIRDETMÉNY. 

A 100.700/1947. E. M. sz. rende-
let 9. §. 1 a pontja alapján a termény-
beszofgáltatási kötelezettség mérsék 
lését, illetölleg módosítását, vagy 
szükség esetén teljes elengedését kér-
heti az a gazdálkodó, akinek szántó-
területe. laza homok, szikes, vagy 
köves terület. 

A bélyegmentes kérelmeket a Kö-
zellátási Felügyelőségnek címezve a 
városi iktató hivatalban (54-es szoba) 
kell beadni szeptember 30 ig. 

Felvilágosítást a beszolgáltatási 
osztály ad. 

Nyomatékosan felhívom az érde-
kelt gazdák figyelmét, hogy ezzel a 
lehetőséggel éljenek. 

Polgármester, j 
— I 

HIRDETMÉNY. 
Felhívom mindazok figyelmét, akik 

nek nyugaton leadott lovakról, sze-
kerekről vagy lószerelvényekfől kiál-
lított nyugta, vagy elismervény van I 
birtokában (függetlenül attól, hogy 
a nyugtát, vagy elismervényt vagyon-
őrök, taborparancsnokság, osztrák, 
vagy más helyi hatóság állította ki) , 
sürgősen, de legkésőbb, szepiember j 
hó 22 napjáig, a városháza 46. sz. 5 

szobájába adjak le. 
Polgármester. 

HIRDETMÉNY. 
Szentes város tulajdonát képező 

kurcai nád folyó évi termésének el- ; 
adása a helyszínen tartandó nyilvá- i 
nos szóbeli árverésen azonnali kész-
pénzfizetés mellett folyó évi szep-
tember hó 17. napján reggel 8 
órakor a szegvári határnál és foly-
tatólagosan a Széchenyi úti kurca-
hidig és onnan délután 2 órakor 
folytatólagosan a tési határig tart. * 

Polgármester 

^ nyár- ( s l ö / g y 
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 FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

D i v a t , röv idáru 
és p i p e r e c i k k e k 

L ő w y n é l 
Kossuth u. 18 

Felhívás. 
A f. évben a kapásnövényekben a 

a tarlós szárazság (aszály) következ-
tében beállott károsodás mérvét a 
kárbecslő bizottság a város határá-
ban Nagyhegy kivételével 50 és en-
nél nagyobb százalékban állapította 
meg. 

Felhívjuk a károsult birtokosokat, 
hogy f. évi szeptember hó 2i . nap-
jának déli 12 órájáig a váró i bir-
toknyilvántartónál (Városháza 26 ) 
adatszolgáltatás végett feltétlenül an 
nál is inkább jelenjenek meg, mert 
ellenkező esetben földadó leszállítá-
si igényüket elvesztik. 

Figyelmeztetjük a károsult birto-
kosokat arra, hogy aki helyt nem 
álló adatokat vall be, azt a pénz-
ügyiga zgatóság 500 forintig terjed-
hető birságban marasztalja el. 

HIRDETMÉNY. 
A Föld müvelésügyi Miniszter Űr 

69 .658-1947 . sz. rendeletére azok-
nak a termelöknek, akiknek átlagter-
mésük kat. holdanként 4 q-án alul j 
volt, engedélyt ad arra, hogy az 1946. i 
év őszi búzavetőmag tartozásukat f. ! 

évi október hó l-ig készpénzben 
visszafizethessék. A visszatérítés q-
ként 60 forint. 

A vetőmag árának kifizetését a ' 
gazdasági hivatalban fVárosh. 28 sz.) \ 
lehet eszközölni. 

Polgármester. ; 

Főszerkesztő < Sima László. 
Felelős szerkesztő : Szalay J á n o s 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a .Bará tsag ' nyomda 

Felelőt nvomdavezelő: Csernas L. I»r« 

HIRDETMÉNY 
Felkérem mindazokat, akik a Szen-

tesi Kiállítás hetében várható idegen-
forgalom alkalmából a kongresszu-
sokra és ünnepi alkalmakra érkező 
vendégek elszállásolására helyet, szo-
bái tudnak rendelkezésre bocsátani, 
szíveskedjenek a kiállítási irodában, 
(Városháza fdsz 21 sz.) jelentkezni, 
ahol közelebbi felvilágosítást meg-
kapják. 

Polgármester 

HIRDETMÉNY 
Közhírré teszem, hogy a tüzeiC-

anyaglapok augusztus és szeptember 
havi szelvényei csak október hó I rg 
válthatók be és ezen időponttói kez-
dődően a tüzelőanyagkereskedők mir 
dig csak a tárgyi hóra szóló szelvé-
nyeket válthatják be, épen ezért fi-
gyel, neztetem a iakosságot, hogy s 
tüzelőlap szelvényeit mindenkor ide 
jében váltsa be, mert az elvesztett 
szelvények helyett újat nem igényel-

, het. 
Felhívom azokat az igényjogosul-

takat, akik még ezideig tüzelőanyag-
lapjukat, nem váltották ki, hogy azt 
utcabizalmi, vagy kézbesítő igazolás 
mellett a városháza 14 sz. hivatalos 
helyiségében mielőbb váltsák ki, 

Polgármester 

Apróhirdetések 
Kétszoba-konyhás házamat el-

adnám. — Érdeklődni lehet : Árvái 
Bálint-u. 38 sz. 1089 

TARTÓSHULLAMOT , hajfestés! 
szőkítést, vizhullámot garanciával 
gyönyörűen készíti Zsemba Teleki 
Pál u. 25. 231 

Kukoricaszárat trágyáért cserélek 
Rákóczi u. 68. sz. 1104 

Elköltözés miatt eladó komplett 
háló és konyhabútor, sezlon, székek, 
csillár és több játék. [Árpád-u. ¿9 

Szegváron fűszer-vegyeskereske-
dés kiadó, lakás közel. Értekezni 
lehet: özv. Oémes Jánosnénál. \l 
tized 131. szám. 1102 

Bécsi gyártmányú zongora el-
adó. Cim a kiadóban. 1106 
Megfelelő helyre t A l A l A r t l 
okt. 1 tői kiadnám « • « • » I S 
másfél éves ü-ző borjúmat maj 1 ig. 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 

MEGNYÍLT I 
Tóth lstvén „Oondüző• 

Mittm 
Soós-u. 4 sz. alatt 

Nagybecsű vendégeim szíves párlfoga 
sál kérem, T Ó T H I S T V Á N vendéglős-m. 

Vasáruk; 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, rá/vas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedönél 

Szentes, Bartha János u. 12. 
TelefonR7ám : 13 




