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Szent Imre herceg-utca I. sz. 

fl magyar békeszerződés 
éruénybe lépése után 

Uj korszakba lépett Magyarország. 
Hétfőn, azaz szeptember 15 én Mosz-
kvában letétbe helyezték a magyar 
békeszerződés példányait. Annakide-
jén a győztes nagyhatalmak abban 
egyeztek mefc, hogy a Szovjet-Unió 
fővárosában letétbe helyezett béke-
okmányok ugyanakkor a kezdetét 
jelentik Magyarország teljes békeál-
lapotának is. 

— A magyar nep örökké ura ma-
rad ezután a sorsának, — mondotta 
Tildy Zolíá»., a köztársaság cinükc, 
rádióbeszédében. — Sokat szenve-
dett és még ma is nehéz sorssal 
küzködo népünk pedig tekintsen fo-
kozouabb bizalommal a jovobe. meg-
feszített munkánk eddig is czép ered-
ményeket hozott — erőink összefo-
gása, adottságaink céltudáíos felhasz-
nálása és a jólvégzett munka egyre 
növelni fogjak ezeket az eredménye-
ket — egész dolgozó népünk javára. 

Most újra nagy történelmi kezdetnél 
vagyunk : ha népünk szilárdan meg 
állja helyét munkában, demokráciánk 
megerősítésében, hazánk és nemze-
tünk jövője biztosítva van, — fejez-
te be a köztársasági elnök rádióbe-
szédét. 

A békeszerződés életbelépésével 
megszűnt a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság, amely utolsó megbeszélé-
sén ki is mondta megszűnését és 
helyét a három nagyhatalom buda-
pesti diplomáciai képviseletének ve-
zetőiből álló bizottság foglalja el. Ez 
a bizottság tanácsokkal szolgál a 
magyar kormánynak és a működé-
sének id:je legfeljebb 18 hónap. A 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság tá-
vozásával egyidejűleg elhagvja Ma-
gyarországot a csehszlovák és jugo-
szláv katonai misszió is, valamint a 
S^EB-hez bfosztott tisztviselőgárda. 

Az uj országgyűlés 
ünnepies Ülésével 
megkezdte működését 

Hétfőn nyertük vissza önrendel-
kezési jogunkat. Mint független Ma 
gyarország, a rákövetkező napon ün-
nepélyes külsőségek között összeült 
a magyar demokrácia első szuverén 
országgyűlése. Ebből az alkalomból 
rendkívül élénk elet alakult Ki a par-
lament épületében. Zsúfolásig meg-
teltek nemcsak a folyosók, h^nem a 
karzatok és újságíró páholyok is. Az 
ülésterem közepén vörös bársony 
karosszéket helyeztek el, előtte mik-
rofonnal, amelyen keresztül T i l d y 
Zoltán köztársasági elnök szózatot 
intézett nemcsupán az országgyűlés-
hez, hanem az egész országhoz is. 

Az egyes pártok képviselői külön 
csoportokban" léptek be az üléste-
rembe és foglalták el a számukra ki-
jelölt helyeket. A szociáldemokrata 
képviselők valamennyien vörös S7ek-
fűvel a gomblyukban jelentek meg. 

Ti ldy Zoltán 
üdvözlő beszéde 

Malasits Géza korelnök vezette be 
az ülésterembe a kormány tagjait és 
a köztársasági elnököt. 

Tildy Zoltán üdvözölte az uj or-
szággyűlést. Megemlékezett arról, 
hogy Magyarország békeállapotba 
jutott, függetlenségünk helyreállott. 
Utalt arra, hogy az eddig elért ered-
mények arra köteleznek bennünket, 
hogy minden e r ő v e l fokozzuk a 
munka ütemét és céltudatos mun-
kásságunkkal keresztülvigyük a há-
roméves tervet. Majd igy folytatta : 

— Meg kell szilárdítani az ország 
demokratikus erőinek belső egységét. 
Az országgyűlésnek mielőbb meg 

kel) alakitania a magyar demokrácia 
munkaképes és tetterős kormányát, 
amely a demokratikus rend biztosí-
tására és a munka tervszerű vitelé-
vel fölfokozza az országépitéshez 
annyira szükséges belső bizalmat. 

Az uj elnök 
székfoglalója 

Tildy beszéde után Malasits elv-
társ, mint korelnök közölte, hogy az 
országgyűlés megválasztja az elnö-
köt, a két alelnököt, a háznagyot, 
valamint a jegyzőket. Bejelentette, 
hogy a pártok közölték vele a párt 
közi megállapodást, amely szerint az 
országgyűlés elnökévé Nagy Imre 
(MKP) képviselő urat jelölik. 

A koalíciós képviselők erre éljenezni 
kezdték N a g y Imrét, ellenben a 
Pfeiffer csoport Szabó Árpádot éltette. 
V á n d o r Ferenc (pfeifferista) tit-
kos és névszerinti szavazást kért, 
amely technikailag közel 2 óráig el-
tartott. Eredménye lett, hogy leadtak 
356 szavazatot. Nagy Imrére esett 
232, Szabó Árpádra 120, 4 szavazat 
érvénytelen lett. Majd felkiáltással 
alelnökké választották Kéthly Annát 
(SzDP) és Szabó Árpádot (FKP). 
Háznagy Szeder Ferenc elvtárs lett. 

Ezután Nagy Imre elvtárs, az uj 
elnök mondotta el * székfoglaló be-
szédét, mondván, hogy az uj ország-
gyűlés legyen méltó a barázdák, a 
gyárak és a haladó szellem munká-
saihoz. 

— Hogyha nem hat át valameny-
nyiünket a felelősségérzet a dolgozó 
népmilliók demokratikus törekvései-
nek megvalósítása iránt, úgymond, 

hogyha a nagy nemzeti érdekeken 
kicsinyes önzés, egyéni, vagy párt-
érdek lenne úrrá, akkor ez a testület 
nem a munka parlamentje lenne, 
hanem terméketlen viták, áldatlan 
harcok szintere. 

A második ülésnap 
Szerdán délelőtt az ors?ággyü és 

második ülését tartotta. Az érdeklő-
dés ekkor is nagy volt, habár nem 
akkora, mint az első. ünnepélyes 
ülés alkalmával. 

Sorra kerültek az országgyűlési bi-
zottsági tagok, valamint az uj, 15 
tagú házszabályreviziós bizottság tag-
jainak a megválasztása. 

Ez alkalommal, főleg a folyosókon 
találgatták, hogy hány minisztere lesz 
a kormánynak, miután a fennálló 
törvények a kormány létszámát 18 

tárcában (minisztériumban) szabták 
meg és ha kevesebb minisztériumot 
akarnak, akkor a vonatkozó törvényt 
előbb meg kell változtatni. A prob-
lémát ugy hidalják át, hogy a meg-
szüntetésre ítélt minisztériumok ve-
zetését ideiglenesen azok a minisz-
terek látják el, akiknek hatáskörébe 
tartozik a megszüntetendő minisz-
tériumoknak a tevékenysége. 

Az országgyűlés szerda délelőtti 
ülésén közfelkiáltással megválasztot-
ták az egyes bizottságokat, igy a 
politikai bizottságot is, amelynek 9 
kommunista, 7 szociáldemokrata, 7 
kisgazda, 4 parasztpárti és 9 ellen-
zéki tagja lett. 

Az országgyűlés elnöke ezután el-
napolta az ülést s az uj ülésre való-
színűleg csak a kormány megalaku-
lása után kerül sor. 

Czeiger Zsigmond ellen 
bűnvádi eljárás Indult 

A hulló csillagok gyorsan tűnnek 
fel az égen, de ugyanilyen gyorsan 
hullanak a megsemmisülésbe. Igy 
van ez a közélet egén is, ahol szin-
tén sok csillag tűnik fel rakéta gyor-
sasággal, hogy nemsokára vissza-
hulljon a semmibe. 

Szentes közéletének az elmúlt idők-
ben egyik ilyen hirtelenül feltűnő 
csillaga Czeiger Zsigmond volt, aki 
rövid, de dicstelen szereplés után, 
nem régen „nyugalomba vonult." A 
népszerű „Zsiguci" korához képest 
elég változatos pályafutással rendel-
kezik. Volt festékkereskedő, paprika 
bizományos, majd „átvészelve" a fel-
szabadulást követő zavaros időket, 
apró cseprő üzleti és egyéb manipu-
láció után merész csellel elhatározta, 
hogy terjedelmes egyéniségét a köz-
rend szolgálatába állítja. Rendőrnyo-
mozó alhadnagy lett s élve, sőt visz-
szaélve hivatali hatalmával, az utol-
sóbbnál is utolsóbb dolgok egész 
sorozatát követte el. Mikor kipattan-
tak viselt dolgai, az e g é s z város 
hetekig a „Zsiguci-botrany" lázában 
élt. Kitűnt, hogy elég volt egy régi 
harag, az alhadnagy ur beidézte és 
kegyetlenül megverte az illetőt. Elég 
volt egy jól szabott ruhát meglátni, 
megszeretni már egy pillanat müve 
volt s pár nap múlva kedvencünk ro-
bosztustestén feszül a „spriccelt zakó." 
S végül, hogy a bujaság se marad-
jon ki ebből a jellemcsokorból, Czei-
ger ur igen szerette a hölgyeket, 
még azokat is, akik nem szerették, 
sőt utálták öt. Ilyen esetekben az 
erőszakhoz kellett folyamodnia, mi-
vel a nők nem voltak hajlandók 
másképpen aljas vágyait kielégíteni. 

lAég akkor is rendőrtiszti minő-
ségben szélhámoskodott ugy Szen-
tesen, mint vidéken, mikor már a 
rendőrséghez semmi köze nem volt. 
Ugylátszik nagyon konveniálhatott 
neki ez a pálya, mert még most is 
azt híreszteli, hogy hamarosan vissza 
fog térni a rendőrség kötelékébe és 

bár a Kommunista Párt kizárta tag 
jai sorábó', öles kommunista jel-
vénnyel a gombiyukában díszeleg 
fel és alá. 

Hogy mennyire nem felel meg a 
vaióságnak dicsekvése, mellyel a 
rendőrséghez való visszatérése mel-
lett fejt ki propagandát, idézzük szó 
szerint a jelentést: 

„ifj. Czeiger Zsigmond volt ren-
dőrnyomozó alhadnagy ellen lopás 
büntette, hivatalos hatalommal való 
visszaélés és sok egyéb bűncselek-
mény miatt a szegedi ügyészség a 
a bűnvádi eljárást megindította". 

Tehát bevégződik Czeiger műkö-
dése, mely annak idején oly nagy 
port vert fel és ha a rendőrség kö-
telékébe nem is, de a rendőrség 
őrizetébe valószínűleg vissza fog 
térni városunk e .kedvelt" szülőt e. 

űj 
kollektiv szerződések 

Ismeretes, hogy a GyOSz-szal már 
hónapokkal ezelőtt megszakadtak a 
végleges kollektiv szerződés megkö-
tésére vonatkozó tárgyalások. A Szo-
ciáldemokrata Párt most élére állt 
annak a törekvésnek, hogy a kol-
lektiv szerződéseket minél hamarabb 
megkössék. A Szakszervezeti Tanács 
elnöksége már tárgyalásokat is foly-
tatott ebben az ügyben és felvette 
a OyOSz-S7al az érintkezést. Az uj 
kollektiv szerződések előreláthatólag 
már október 1 ével életbelépnek. 

— Bóna László Szentes Jókai-u. 
155. sz. alatti lakos a városi közel-
látási helyiségből egy csomag elszá-
molt augusztus havi kenyér- és liszt-
jegyet ellopott. Az ismeretlen helyen 
tartózkodó Bóna László ellen lopás 
vétsége és a közellátás érdekeit ve-
szélyeztető bűncselekmény miatt az 
eljárás megindult. 



Szentesre jön 
a kereskedelmi miniszter 

A szentesi kereskedők egylete kül-
döttségben járt Rónai Sándor elvtárs, 
kereskedelem- és szövetkezetügyi mi-
niszternél, aki Ígéretet tett arra, hogy 
október 5-én, a szentesi ünnepi hét 
keretében rendezet kereskedelmi kon-
gresszuson szegélyesen fog megje-
lenni. A nagyjelentőségű kongresz-
szusra egyébként bejelentették rész-
vételüket a pénzügminisztérium, va-
lamint az Anyag- és Arhivatal ki-
küldöttei is. 

A szentesi kereskedelmi kongresz-
szusnak külön érdekessége, hogv el-
térően az ország többi részén gyakran 
megismétlődő kereskedelmi kongresz-
szusoktól, a s z e n t e s i kereskedők 
egylete „Vevő Kongresszust* tart, 
melyen az ország első kereskedője, 
a kereskedelmi miniszter, valamint 
a kereskedelem reprezentánsai ismer-
tetni fogják a fogyasztó közönséggel 
mindazokat a nehézségeket, problé 
mákat és akadályokat, amelyekkel a 

magyar kereskedelemnek meg kell 
küzdenie. Egyúttal közlik azokat az 
eredményeket is, amelyeket a tönkre-
tett ország kereskedő társad dma a 
mai napig elért a dolgozók életszín-
vonalának emelése érdekében. Min-
den fogyasztót érdekelnek a keres-
kedelem kulisszatitkai, azok a gazda-
sági és kereskedelmi szerződések, 
amelyeket Rónai elvtárs a legutóbbi 
időben kötött s amelyeknek bizonnyal 
komoly kihatásuk lesz az árak rög-
zítésére. 

A „Vevő Kongresszus" országos 
viszonylatban az első fórum, ahol az 
egyén, a kisfogyasztó közvetlenül 
közölheti sérelmeit a kereskedelem 
irányitóival, összevethetik az érdekü-
ket és közös'erővel utat mutathatnak 
a jövő tervgazdálkodása felé a 3 éves 
terv keretében. A nagyjelentőségű 
kongresszus október 5-én délelőtt 9 
órakor kezdődik a Tóth József szín-
házterem ben. 

Rendet kell teremteni 
a burgonya fronton 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
Végrehajtó Bizottsága foglalkozott 
a burgonya egyre súlyosbodó pro-
blémájával, amely az ellátatlanok 
egyik legégetőbb kérdése. Elpana-
szolták, hogy a szentesi pedagógu-
sok kiküldötte elment a Nyírségbe, 
hogy az egész szervezet részére be-
szerezze a szükséges burgonya meny 
nyiséget. Levélben a megállapodás 
előző?eg az volt, hogy 65, forintos 
áron kapják a burgonyát, de utána 
jött az ujabb értesítés, hogy most-
már az ár 80 forint. A kiküldött 
sürgősen elutazott, de már nem tu-

dott burgonyát kapni, mert a Nyír-
séget ellepték a feketepiac lovagjai, 
akik 2 0 - 3 0 forintos felárat fizetnek 
s óriási tételekben autóra rakva, el-
szállítják s átcsempészik az ország 
határán 

Azt hisszük, minden ellátatlan 
kisember érdekében szólunk, mikor 
azt követeljük, hogy a hatóság el-
lenőrző közegei haladéktalanul szá-
molják fel ezeVet az üzelmeket. A 
burgonya egyik legfontosabb téli 
élelem s lehetetlen állapot, hogy a 
piacon már 150—160-as kilónkénti 
áron juthasson hozzá a dolgozó. 

Legyen már vége a hadirokkantak 

33 éves kálváriájának 
Az 1914—18-as világháború ki-

törésekor rengeteg igéret hangzott 
el £ hadbavonult lakosság felé, há-
boruspárti szónokok ajkairól és az 
egyházak szószékeiről, megnyugtat-
ván őket, ho?v az özvegyekről, ha-
diárvákról és hadirokkantakról gon-
doskodni fog a társadalom. Lezajlott 
az első világháború és a hadigon-
dozottak ügyét tényleg társadalmi 
uton igyekeztek megoldani, ami 
egyenlő volt a koldulással. Intéz-
ményesen csak akkor kezdtek fog-
lalkozni a kérdéssel, amikor már a 
második világháborúra készült az 
akkori uralkodó rendszer. Rokkant 
törvény cimén egy látszat törvény 
keretet csináltak, de ez a gyakorlat-
ban egyenlő volt a semmivel, mert 
nem lett bacsületesen végrehajtva. A 
rokkanttörvény az akkori népjóléti 
minisztérium hatáskörébe tartozott. 
Én alulírott 1916 február 25 én let-
tem rokkant és 1941 február 25-én 
a Népszavában „Csendes évforduló" 
címen egy cikket küldtem be a szer-
kesztőségnek. Huszonöt éve volt, 
hogy rokkant lettem és ugy gondol-
tam. az én sorsom is az ami a többi 
bajtársaimé. Cikkemre Száva István 
elvtársam, a Népszava jelenlegi fe 
ielöí szerkesztője válsszolt, értesí-
tett. hogy a cikket annyira közérde-
kűnek találták, hogy változtatás nél 
küt le akarták közölni, de a cenzúra 
elejétől végéig törölte és nekik a 

cikk helyét más tartalommal kellett 
kitölteni. A közleményben többek 
között szóvátettem, hogy volt egy 
280 ezer pengős alap a miniszté-
riumban, melyből azokat a rokkan-
takat és özvegyeket kellett volna 
segélyezni, akik üzleti vállalkozásba 
kezdenek Én is kértem az alapból 
és azt a választ kaptam, hogy az 
már megszűnt. Hogy milyen körül-
mények között szűnt meg. azt ak-
kor tudtam med, amikor egyik szo-
ciáldemokrata képviselő a Házban 
leleplezte a népjóléti minisztérium-
ban történt sikkasztásokat. 

Abban az időben a társadalom 
szobormániában szenvedett, mert 
mindazon rétegekről, akiken intéz-
ményesen segíteni kellett volna, 
szobrokkal emlékeztek meg. A nyo-
morgó, munkanélküli kubikosokról 
szobrot csináltak, minden városban 
és községben hősi emlékmüveket 
állítottak fel. Ez a kormányzatnak 
olcsó megoldás volt, mert a költsé-
geket adakozásból szedték össze. Ez 
olcsóbb megoldás volt, mint a mun-
kanélküli segély bevezetése Cik-
kemben arra akartam kérni a társa-
dalmat. nehogy a hadigondozottak 
ügyét is ilyen szoborfélével véljék 
megoldani. Cikkemet nem lehetett 
leközölni — ez volt a mult. 

Most nézzük a jelent. 
A kálváriajárás még nem szűnt 

meg. de ennek most más okai van-

nak. Egy lerombolt ország, idegenbe 
hurcolt értékeink, a békeszerződések 
ránkrót terhei: mind oly jelenségek, 
melyek kálváriajárásunkat még egy 
kis ideig kitolják. Reményünk lehet, 
ha nekünk, idősebbeknek, nem is 
oly sok, de a fiatal hadigondozot-
taknak annál több, hogy a mult rend-
szer által félre irányított és félre 
vezetett társadalma a régen lejárt 
váltót, a hadigondozottak érdekében 
egy jólszerkesztett törvénnyel be-
fogja váltani. 

Bizom benne, hogy a demokra 
tikus pártok helyes irányba terelik a 

társadalmat és egy uj helyes uton 
járó és gondolkodó közvélemény 
fog kia'akulni. A hadigondozottak 
ügyét nem szabad a hároméves 
terv befejezése utáni időre hagyni, 
mert a rokkantak is részt kívánnak 
venni ebben a nagy munkában 
Csak az a fontos, hogy mindegyi-
ket testifogyatkozásának megfelelő 
munkahelyhez juttassák, mert ott ők 
is 100 %-os munkát fognak tudni 
kifejteni az ország talpraállitásának 
érdekében. 

Bilsiczky Gyula hadirok 
Nagymágocs 

A könnyelmű kalandok 
súlyos következménye 

A penicillinnek, ennek a csodála-
tos gyógyszernek a Idfedezése mér-
földes léptekkel vitte előre az orvos-
tudományt s úgy a betegek helyze-
tét, mint az orvosok munkáját nagy-
ban megkönnyítette. Különösen a 
krónikus és eddig jóformán minden 
kezeléssel dacoló nemibeteg eseteket 
sikerült a penicillin-kúra segítségé-
vel felszámolni. A megfigyelés sze-
rint az esetek 24 óra alatt gyógyu 
lásra vezettek, kezelés után. Ennek 
az eredménynek óriási a jelentősége, 
különösen ha figyelembe vesszük, 
hogy a nemibetegségek túlnyomó 
részben a könnyelmű fiatalság sorai-
ból szedték áldozataikat tezek a testi-
leg-lelkileg megromlott fiatalok hosz-
szú hónapokra kiestek az újjáépítés 
nagy munkájának üteméből éppen 
akkor, mikor minden munkáskézre a 
legnagyobb szükség volna 

Könnyelműség, 
vagy öngyilkosság ? 

A penicillin-kúra sikere óta — 
mondja a kezelő orvos — feltűnően 
sok a visszaeső beteg, vagyis szá-
mos olyan eset fordul elő, hogy 
ugyanaz az illető a penicillin akció 
bevezetése óta másodszor, vagy har-
madszor jelentkezett újabban szerzett 
betegséggel, kezelésre. Ez természe-
tesen az államnak tetemes megterhe-
lést jelent és megnehezítii a népbe-
tegség teijes felszámolását 

Országos jelenség ez ? 
— A vidék valahogy erkölcsösebb. 

mint a főváros. — folytatja — mert 
míg vidéken alig fordul elő ilyen 
ismételt kezelés, addig Budapesten 
nagyon gyakori. Az elmúlt hónapban 
mintegy 20 ezer személy vette igénybe 
az intézetek kezelését s a kezeltek 
majdnem fele budapesti. 

A penicillin vérbaj« 
nem gyógyítja I 

— Ismeretes, hogy legfélelmetesebb 
népbetegségünket, a vérbajt a peni-
cillin nem gyógyítja. Ugyanis ez a 
gyógyszer mikróba ölő tulajdonsága 
miatt áldásos fegyver oly sok beteg-
ség ellen, azonban a szifilisz kóro-
kozóját még a mai napig sem is-
merjük egész biztosan, s a spiro-
chaeta nevü egysejtű állatkát tartjuk 
a kór okozójának, de ezt a peni-
cillin nem pusztítja el. Az utóbbi 

j időben a vérbajos megbetegedések 
I száma lenyegesen csökkent, ez azon-
! ban nem jelenti azt, hogy a többi-

nemibetegséghez hasonlóan teljes 
ütőképességgel feltudjuk venni a küz-
delmet ez ellen a hetediziglen tize-
delő veszedelem ellen. 

A legszigorúbb hatósági 
ellenőrzésre van szükség 

Mi az oka annak, hogy ezideig 
nem sikerült teljesen felszámolni a 
többi nemibeiegséget ? — tesszük 
fel a kérdést. 

Az orvos sajnálkozóan elmosolyo-

dik és tehetetlen mozdulattal tárja 
szét kezét: 

— Biztosítom, hogy nem rajtunk 
múlik I Mi még a kezelésen túl is 
mindent megteszünk. Lelkükre be 
szélünk a betegeknek, vázoljuk a 
felméi hetetlen veszedelmeket, melyek 
az egészségünkre leselkednek. Mi az 
eredmény ? Mindent megígérnek, fo-
gadkoznak, hogy soha többé és páí 
hét múlva ismét met?jelennek . . . A 
legnagyobb akadály az, hogy a nők 
aránylag kis számmal jelentkeznek 
kezelésre és így a beteg nők állandó 
veszedelmet jelentenek. 

Árnyékból a napra 
Elbucsuzunk informátorunktól s 

kilépünk az emberi nyomorúság épü 
letének ajtaján. A zöld bokrokon és 
a btrnuló pázsiton lágyan ömlik szét 
az ŐS3zi napfény, valami tiszta, éles 
levegő ömlik tüdőnkbe. Az elme-
gyógyintézet rácsos kerítése mögül 
zavaros szemek bámulnak ki. Leg-
többje már hosszú évek óta az in-
tézet lakója s 60 százalékban annak 
köszönhetik reménytelen és irtózatos 
sorsukat, hogy nem tartották be a 
tiz parancsolat egyik parancsát. 

Egy szőke gyerek lepkét kerget a 
parkban s a szülészeti osztály nyitott 
ablakán éles, egészséges cszecsemö-
hang szűrődik ki . . Dadogó izmú 
atléta cipel fel egy csomagot a lép-
csőn, s a Kurca hídján épp egy fia-
tal anya tolja át ringó léptekkel a 
gyermekkocsit. 

Az élet milliónyi friss, egészséges 
kacagásával találkozik az ember. A 
felszabadult országban a napra, a 
meleg életre vágyik mindenki. Ne 
igyekezzen tehát senki az árnyékba, 
a sötétségbe és ne csak gyógysze-
rekkel vegyük fel a harcot a beteg-
ségek ellen, hanem az akarat győ-
zedelmeskedő erejével is, mely gátat 
tud szakítani a szenny hömpölygő 
áradatában a diadalmas egészség, az 
életerős utódok felé, akik a demo 
krácia tiszta fáklyáját bele fogják 
vinni a felénk gördülő századokba 

Ujgazdák. Oazdálkodók. 

Szuperfoszfát 
kedvezményes áron előjegyezhető a 

Földműves Szövetkezetnél 
Apponyi tér 14 szám. 

MEGNYÍLT I 
Tóih István „Gondűző' 

Vendé» 
Soós-u. 4 sz. alatt. 

Nagytecsü v e n d j e i m s/ives pártfoga-
sát kérem TÓTH ISTVÁN vendéglős-m. 



Drága-e 
ax iskoláztatás 

Megkezdődött a tanítás és mint ál-
taliban mindenről, erről is azonnal 
különböző rémhírek futottak szét a 
várisban: magas az iskoláztatási 
lú>llség. A szegény ember nem járat-
b a gyerekét még az általános is-
kpJáoa sem, mert nem győzi pénz-
l t ilyen és ehhez hasonló hírek 
wjtdtek el s mi kötelességünknek 
tartottuk, hogy illetékes helyeken 
utánanézzünk, megfelelneK-e a való-
ságnak a híresztelések. 

K panaszok szerint az altalános 
iskolába beíratott tanulóra költött 
ö r e g e k már az első napokban meg 
közelilik a 150 forintot. Ma, amikor 
állandóan napirenden van a demo-
ktatikus iskolareform kérdése, ijesz-
tőnek tűnt fel ez az összeg. Felke-
restek a református általános iskola 
jgaigaíóságát, ahol felvilágosítottak 
bennünket. A beíratási díj 2 forint, 
at aki olyan szegény, hogy ezt sem 
tudja megfizetni, annak díjtalan. Az 
ű k'nyvek még nem érkeztek meg. 
A füzetek sem kerülnek többe 5 6 
forintnál. 

Tóth László, a polgári iskola épü-
letében lévő fiú-általános iskola igaz-
gatóis a következőket mondotta : 

Nem tudok arról, hogy ilyen 
^szegbe kerüljenek a gyerekek, mert 
c aeiratási díj két forint, az értesítő 
3 forint s az ellenőrző könyvecske 
) forint. Tehát a beíratásnál rájuk 
költött összeg összegen 6 forint. Aki-
r.tf. engedi az anyagi helyzete, attól 
5 forintot kérünk a téli tüzelőre, de 
ezl ii csak önkéntes felajánlás for-
mábban Ha megérkeznek a tan-
könyvek, akkor a füzeteket is bele-
íjr'Hva, 30 35 forintra rúg a ta-

n:>m*á> egész évi költsége 

E ; Mihóczy Kezsőné, az általános 
lyiskola igazgatónője is hasonló-

tájékoztatott bennünket. 
— Nagyon sok szülő van aki 

a kötelező két forint beíratási 
d'iia sem tudta megfizetni. Belátjuk 

nehéz helyzetet, követelésekkel 
ic~ állunk elő. Nyolc forint tüzelő-
a zzá árulást kérünk azoktól a szü-
SöktőJ akik ezt önként felajánlják. 
Mlg a tankönyvek nem érkeznek 

addig körülbelül négy füzetre 
szükség, melyeknek ára együt-

:tser- JS alig haladja meg a 10 fo-
rintot 

— Kötelező e megvenni a torna-
'e . k e l é s t ? — tesszük fel a kérdést. 

Dehogy kötelező! — válaszol 
tiíi&K zva az igazgatónő. — Hallot-
t i r -nár én is ilyen hírekről, mert 
cl tgyik szülő azzal rémiszti a má-
skai r̂ogy mi százakba kerülő fel-
ízfielést követelünk. A szülők ne 
hallgassanak senkire, mert én még 
tt'dif minden érdeklődő szülőnek azt 
mondtam: ha nincs pénze tornaci-
pőé szövetből összevarrhat a kis-
unynak egy topánkát, az is megfe-
jel különben is van egy tervem, 
mely Ina sikerül, minden rászorult 
¿ye* ' eknek tud az intézet majd tor-
nafelszerelést biztosítani. 

í zek a tények s az iskolák igaz-
gatóságai ezúton is felkérik az ér-
ciekelt szülőket, ne hallgassanak sem-

ri híresztelésekre, hanem for-
dultának az igazgatóságokhoz, ahol 
frésiséggel megadnak minden felvi-
lágosítást. 

Hogy is volt hát 
Szentesen 

Egyik budapesti lap írja: Szente-
8 e " hétezer tagja van a Kisgazda-
pártnak. Kettőezer szavazatot kapott 
a választásokon. De Pfeiffer Zoltán 

:i s g^z d aPá r t ön tés i képviselője 
lőttjénél lakott amikor ott járt és a 
pfeifferista röpcédulákat a Kisgazda-
párt nyomdájában nyomták, Horváth 
Antal, a kisgazdapárti igazgató tud-

, tával és beleegyezésével 

— Naptár. Ma szeptember 17, 
csütörtök. Róm. kat. Kupert József, 

, protestáns Titusz. A nap kél 5 23 
' lenyugspik 17 53 A hold kél 9 33, 

lenyugszik 19 38 órakor. 
— Ügyeletes gyógyszertárak. 

Ma és pénteken Ihász, valamint Oláh, 
szombaton lile, Szentessy tartanak 
ügyeletes szolgálatot. 

— Mozik műsora: Barátság 
Mozgó. Ma : Cárnő. Péntek, szom-
baton Szellemnek áll a világ. Sza-
badság Mozgó. Lezárt ajkak (olasz 
film). 

— Színházi műsor. Ma : ígéret 
hölgye (csak felnőtteknek.) 

— A meleg tovább tart. A leg-
utóbbi napokban rekordhőséget ész-

í leltek az országban. A hőmérséklet 
általában 6—7 fokkal volt maga-
sabb, mint a sokévi átlag. A Mete-
orológiai Intézet jelemése szerint 
1928 óta nem volt ilyen meleg szep-
tember. Hazánkban tegnap sem volt 
váliozás az időjárásban. A hőmér-
séklet országszer e elérte a 30 fokot. 
Várható idő. Kevés felhő, száraz idő, 
a meleg tovább tart. 

-— Házasság. Müller János vá-
rosi tisztvisejő és F. Török Rózsika 
20-án szombaton este 6 órakor tart-
ják esküvőjüket a róm. kai. plébánia 
templomban.; 

— Másodszor virágzik az or-
gona. Mikecz Sándor Rákóczi F. 
utea 81 szám alatti házánál másod-
szor is kinyílott az orgona A Bat-
hyányi utca egyik kertjében pedig a 
labdarózsa nyílik. Ugyancsak má-
sodszor virágzik az orgona az egyik 

; kíséri házban is. Az öregek szerint 
a másodvirágzás hosszú és kellemes 

t őszt jelent. 
j — A napraforgó mag ára. La-
• punk legutóbbi számában a termény-

árakkal kapcsolatban tévesen kö-
! 2öltük a napraforgó mag árát. A 

helyes és jelenleg érvényben lévő ár 
| 80 forint mázsánként, 
j — A szentesi Zöldkeresztes 

Egészségvédelmi szolgálatnál a 
i ta?)ácsadasok időpontja a következő-
! képen változott meg: Petőfi u. 12. 
I sz. alatti tanácsadó III. és IV. ker. 

lakosok részére. Terhes tanácsadás 
minden csüiöriökön délután 3—4 ig. 
Csecsemő és gyermek tanácsadás 

! minden hétfőn és pénteken délután 
4—5-ig. Kórházi tanácsadó I és 'I. 

< ker. lakosok részére Terhes tanács-
adás hétfőn du. 3—4-ig. Csecsemő 
és gyermek tanácsadás kedden és 
csütörtökön du. 4—5-ig. 

— Tűz a temetőben Vasárnap 
délben tüz ütött ki a szentesi Kál-
vária temetőben. A tűzoltók azonnal 
a helyszinre siettek, akkorra már a 
fejfák is égni kezdtek, valamint a 
száraz fü a vasúti sínek mentén. A 
tüzet néhány perc alatt sikerült el-
oltani, igy nagyobb kár nem történt. 
A hivatalos vizsgálat megállapította, 
hogy a tüzet minder. valószínűség 
szerint mozdonyból kipattanó szikra 
okozta. 

Anyakönyvi hírek 
S z ü l e t é s : Berezvai Magdolna, 

Szabó Margit, Vas Juliánná, Pali 
Ilona, Koncz László, Bárány Rózsa, 
Mészáros Berkecz Zoltán, Malkócs 
Jenő, Somodi Mária, Sajtos Tibor, 
Dancsik Margit, Tokácsli * Erzsébet, 
Tóth Sándor. 

H á z a s s á g : Farkas István-
Szabó Erzsébet, Makra Lajos—Tóth 
Ilona, Almási József—Szalai Margit, 
Molnár Imre—Orsós Julianna, Jan-
kai János—Érsek Eszter, Cz. Nagy 
Mihály—Szabó Mária, Bazsó János— 
Po'gár Ilona, Kozák Mátyás-Sipos 
Etelka, Kálmán Pál-Bubik Klára, 
Sándor Dániel—Szilágyi Anna, Her-
mann Lénárd—Tamásy Regina, Rá-
gyánszky Sándor—Fridrich Katalin, 
Bartha Antal—Kádár Margit. 

H a l á l o z á s : őzv. Kúti Ferenc-
né Széli Erzsébet 62 éves, Bokor 
Jusztina 10 hónapos, Farkas László 
3 hónapos, Doszlop N. Imre 76 éves, 
Tóth Imréné Nagy kovács Zsófia 41 
éves, Fehér János 1 hónapos, Ba-
logh Sz. György 71 éves, özv. Hu-
nyadi Jánosné Kukovec Julianna 55 
éves, Nagy Julianna 22 éves, Qom-
bos Imre 60 éves, Máthé Ferenc 6 
hónapos, Jordán Sándor 22 éves. 

— Fizessük az adót. A kor-
mány vonatkozó rendelete alapján 
megkezdik az adóhátralékok szigorú 
behajtását. A városi adóhivatal közli, 
hogy Szentesen igen sok az adó-
hátralék. Szükséges, hogy minél 
hamarabb rendezze mindenki hátra-
lékos adóját, mert az különben még 
szaporodni fog a különféle eljárási 
költségekkel. 

— Amatőrfénykép k i á l l í t á s 
Szentesen. Szentes város közöns ge 
szeptember 27-től október 5-ig az 
ország újjáépítésében résztvett mun-
kájának, valamint élniakarásának, 
fejlődésének és elért eredményeinek 
bemutatására mezőgazdasági, keres-
kedelmi, ipari árumintavásárt és ki-
állítást rendez, amelyen bemutatja 
népének életét és művészetét. Az 
ünnepi hét keretében amatőrfénykép 
kiállítás is lesz. A legszebb kép ki-
állítója 500 forint jutalmat kap. A 
képek elbírálására bizottságot alakí-
tanak, amelynek elnöke R u d n a y 
Gyula fővárosi festőművész lesz. A 
nagy horderejű eseményre a főváros 
és nagyobb vidéki városaink is be-
jelentették részvételüket. A kiállítás 
rendezője Kovács Ferenc Kossuth-u. 
4. sz. ismételt felhívással fordul az 
amátőrfényképészekhez, hogy vegye-
nek részt a kiállításon. 

HIRDETMÉNY 
Az 1884. évi XVII t.-c. 27. § a 

értelmében, mint iparhatóság közhírré 
teszem, hogy Kiss Gergely tüzelő- és 
építőanyag-kereskedő Szentesen a 
Zrínyi-u. 38 sz. alatti telkén tüzelö-
és építőanyag-telepet akar létesíteni 
és ehhez iparhatósági telepengedélyt 
kér. 

Akik a telep ellen bármi okból ki-
fogást akarnak tenni, kifogásukat kö-
telesek a fentidézett törvényszakasz 
értelmében szóval, vagy írásban 1947. 
évi szeptember hó 30. napján d. e. 
11 órakor a helyszinre kitűzött tár-
gyaláson előadni, különben az üzlet-
telepet — hacsak köztekintetnek nem 
szolgálnak akadályul — engedélyezni 
kell. 

A telepnek pontos rajzát, leírását 
és szabatos magyarázatát az érde-
keltek a városháza 45. számú hiva-
talos helyiségében a tárgyalás nap-
jáig a hivatalos órák alatt megte-
kinthetik Polgármester 

I ; 
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• Pártélet — 
Októberben jön 

Kéthly Anna 
Vasárnap délelőttre hirdetett gyű-

lés, Kéthly Anna elfoglaltsága miatt 
elmarad. Itt közöljük, hogy a gyűlés 
október 12-én de. 11 órakor tartjuk 
meg a Barátság moziban, amelynek 
főszónoka Kéthly Anna elvtárs lesz 

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 szolgálatot teljesítő 
közigazgatási, községi és állami tiszt-
viselők részére értekezletet tartunk. 
Előadó: Szélig Imre. 

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

Szakszervezeti élet 
A Hivatásos Zenészek szentesi 

szakszervezetének vezetősége felhívja 
az összes zenészek figyelmét, hogy 
f. hó 19-én pénteken du. 2 órakor 
a szakszervezeti székházban lévő 
helyiségünkben nagygyűlést tartunk 
és kérjük az összes kartársakat, 
hogy saját érdekükben minél na-
gyobb számban jelenjenek meg 
Vezetőség 

IPRROS ÉLET 
Az ipartestület értesiti a férfiszabó, 

nőiszabó és szűcs iparosokat, )hogy 
akik bélés-utalványaikat m ĝ nem 
vitték ki, azok a legrövidebb időn 
belül vigyék ki Horváth (Hoffman-féle 
üzlet) kei€skedötöl. 

Felhívja az ipartestület elnöksége 
az iparosokat, hogy a szeptember 
27-én megnyíló ipari vásárra és ki-
állitásrn mielőbb jelentkezzenek a 
Városháza 21 es szobájában. Ezzel 
kapcsolatban felhívjuk az össziparos-
ság figyelmét a szept. 28-i „Iparos 
kongresszus"-™, mely vasárnap dél-
előtt 9 órakor kezdődik az Ipartestü-
letnél. Megjelenik ezen az iparos 
kongresszuson B á n Antal iparügyi 
miniszter, az Anyag- és Árhivatal ki-
küldöttje, az IPOK és a szegedi Ke-
reskedelmi és Iparkamara, valamint 
az érdekelt összes helyi hatóság. 
Kérünk minden iparost, hogy készül-
jön ez alkalomra, mert a vidéki ipar-
testületek is meg fognak jelenni 

Mestervizsga tanfolyamra már elő-
jegyzést felvesz az ipartestület jegy-
zői hivatala. A tanfolyam október 
közepén nyilik. Ez évben több tan-
folyam nem lesz. Tanfolyam dija 30 
forint. 

Főszerkesztő. Sima László. 
Felelő« szerkesztő: Szalay J i n o a 

Felelős kiadó: Nagy Miiiály. 
Nyomta a . B a r á t s á g ' nyomda 

Felelői nyomdavezető: Csernna L t a r a 

siept. 19én, pénteken 11 ff f f fl f f a p á r t s z é k h á z b a n 
este fél 7 órai k e z d e t t e l F I I Vt il I ( K o s s u t h . « . a s . ) 
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Ország—Világ 
Japánban borzalmas erejű forgó-

szél pusztított, amelynek 1600 ember 
esett áldoza'ul. 

A Lánchíd újjáépítésére két nap 
alatt 1 millió forint gyűlt össze köz-
adakozásból. 

Csehszlovákia felveszi a diplo-
máciai viszonyt Magyarországgal. 

100 vagon szabadcukrot kap a 
vidéki kereskedelem. 

Magyar kereskedelmi delegáció uta-
zik Dániába és Belgiumba. 

Magyar orvos nagyértékü felfede-
zése szerint a penicillin gyógyítja a 
gyermekagyi iázat is. 

Fontos változások várhatók az an-
gol kormányban. 

Az olasz békeszerződés életbelé-
pésének és Trieszt önállóságának 
első napján nacionalista hatalmas 
tüntetések voltak Triesztben. A za-
vargásoknak egy halottja és 66 se-
besültje van. 19 személyt őrizetbe 
vett-k 

— Az ital rossz barát . A na-
pokban került a szegedi vizsgálóbiró 
elé Égető Józset szegvári rendörtize-
des, akit szándékos emberölés kísér-
letével vádolnak. Égető szeptember 
8-án éjiéi, amikor szolgálati ideje le-
telt, Csorba Károly nevű barátjával 
a Hangya-féle vendéglőbe tért be, 
ahol erősen felöntö.t a garatra. A 
barátok között később nézeteltérés 
támadt, majd szóváltás közben Égető 
előkapta szolgálati revolverét és két-
szer a barátjára lőtt. A lövések sze-
rencsére nem találtak. Részegen in-
dult ezután hazafelé és az uton a 
járókelőkbe is belekötött, ( ^ k laká-
sán tudták megfékezni és^Bvenni a 
fegyverét. Az ügyészség infflíványára 
a vizsgálóbiró vizsgálati fogságba 
helyezte a rendőrtizedest. 

— Szentesiek a hadifoglyokért. 
Hosszú hetek óta folyik a 48 as if-
júság gyűjtése az „Egy marék búzát 
a hadifoglyokéit" akció keretében. 
Eddig a következő adományok gyűl-
tek össze : Nagykirályság 329 kg. 
buza, 114 kg. árpa és 233 forint. 
Kaján 159 kg. buza, Vekerhát 488 
kg. buza, 49 kg. árpa, 133 ab. to-
jás és 59 forint. Az eddigi eredmé-
nyek egyaránt bizonyítják a mező-
gazdasági társadalom áldozatkészsé-
gét és a gyűjtök önzetlen fáradozá-
sának sikerét. Hisszük, hogy a jövő-
ben további példamutató eredmé-
nyekről számolhatunk be. 

— Bőröndöt, retikült, iskolatás-
kát, pénztárcát, levéltárcát készit, ala-
kit Kovács Dániel bőröndös Törzs 
Kálmán-u. 17. 1107 

HIRDETMÉNY 
Felkérem mindazokat, akik a Szen-

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

Polgármester. 

Közgazdaság 
Traktorok szántási kötelezett-

sége. A földmivelésügy^ miniszter 
rendelete szerint a harminc lóerősnél 
kissebb traktorral 110, a 30 50 ló-
erőssel lJO, az ennél nagyobbal pe-
dig 170 holdat kell december 20 ig 
középmélyen felszántani. A trakíor 
szántási helyét a termelési bizottság 
vagy a járási gazgasági felügyelő ál-
lapítja meg. 

Búza helyett hüvelyest is lehet 
beszolgáltatni. Erről intézkedik a 
közellátási miniszter legújabb rende-
lete. Az értékelésnél 100 kg búzának 
75 kg bab, vagy borsó, vagy 50 kg 
lencse felel meg. 

Olcsó műtrágya az újgazdák-
nak. Külföldről behozott nyersa-
nyagból mü'rágyát gyártanak több-
ezer vagonnal. Az így gyártott mű 
trágyát a kormány a gazdák között 
önköltségi áron alul osztja szét. Első 
sorban az újgazdáknak juttatnak mű-
trágyát. Az igénylésekről bővebbet a 
vármegyei gazdasági felügyelők nyúj-
tanak. 

Kiirtják a takonykóros lovakat. 
A tenyészbénaság után most takony-
kór veszélyezteti lóállományunkat. 
Állategészségügyi igazgatásunk mind-
két betegség megakadályozása érde-
kében megtette a szükséges intéz-
kedéseket. Vidékre állatorvusok utaz 
nak le, vérvizsgálatot vesznek a lo-
vaktól. A vérvizsgálat alapján meg-
állapítják, hogy melyik ló szenved 
tanonyKOrban. A beteg lovakat kiirt-
ják és értékük 70 % - á t az álam 
megtéri ti. 

Szállítási kedvezmény az 
aszálysúlytotta vidékeknek. Mi-
niszteri rendelet intézkdik az aszály-
súlytotta vidékek ga7dái részére ta-
karmánynövények (szalma, széna, 
tengeriszár) kedvezményes szállításá-
ról. A rendelet érteiméber. mindazok, 
akik a Gazdasági Felügyelőség Írá-
sával igazolják, hogy területük való-
ban aszálysúlytott, 20 százalékkal 
olcsóbban szállíthatják ezeket a ta-
karmányokat. 

— Tudnivalók az algyői híddal 
kapcsolatban. Az Ál amépitészeú 
Hivatal közli : Értesítjük a közönsé-
get, hogy az algyői közös vasúti köz-
úti tiszahid medternyiiás végleges 
helyreállítása miatt szeptember 19. és 
22. napokra közölt 9 órától 1 5 3 0 
óráig tartó közúti közlekedési szüne-

| telteiés módosul ugy, hogy 19-én a 
! közúti közlekedés egész nap lehet-
• séges és f. hó 2 2 , 24., 26. és 29 én 

pedig reggel 7 órától másnap reggel 
7 óráig a hidon keresztül a közúti 
közlekedést teljesen elzárjuk. A fent 
közölt napokon a közúti közlekedés 
elzárása azért szükséges, mert a ke-
reszttartók és hossztartók behajtása 
miatt a közúti burkolatot fel kell bon-
tanunk és a tartók beszögelése után 
a közúti burkolatot ujbói helyreállí-
tani. 23., 25., 27., 28 és 30 án a 
közúti forgslom a hidon reggel 7 
órától másnap reggel 7 óráig lehet-
séges. Legközelebbi átkelő helyek 
száraz időben az algyői és tápéi 
kompon, esős időben pedig Makón 
keresztül. 

J ó állapotban levő 

gyermek sportkocsi 
eladó Törs Kálmán 10. 

Becsül jük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

D i v a t , r ö v i d á r u 
é s p i p e r e c i k k e k 

L ő w y n é l 
K o s s u t h u . 18 

y j u u - j i r r T A J i a ^ ^ 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Szeptember 18 án, 

C A R N Ö 
Szeptember 19-21-ig 

Szellemnek áll a világ 
Budapesttel egyidőben játszuk. — Főszereplők: Abott Costello és 
Joan-Ted Lewis és zenekara. Legújabb hiradó 

Előadások kezdete hétköznap 6, 8, vas. és ünnepnap 4, 6, 8 órakor 
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Meghívó 
A Szentesi Általános Fogyasztási 

Beszerző, Termelő és Értékesítő Szö 
vetkezet a „Fogyasztási Szövetkeze-
tek Országos Központja, mint szö-
vetkezet" tagja 1947 január 1-i 
megnyitó mérlegmegállapitó 

évi rendes közgyűlését 
1947. év szeptember hó 28 napján 
délelőtt 10 órakor tartja a Kossuth 
utca 26 sz. alatti szövetkezeti helyi-
ségében. 

TÁRQYSOROZAT: 

1. Elnöki megnyitó. 
2. Igazgatóság jekntése. 
3. Felügyelőbizoitság jelentése. 
4. A 1947 január 1-i nyitómérleg 

megállapítsa. 
5. Lemondással megüresedett 2 

felügyelöbizottsági tagsági hely be-
töltése. 

6. Alapszabályok 7 § ának meg-
változtatása az uj üzletrész névér é-
kének megjelölésével. Uj alapszabály 
megállapítása. 

7. Indítványok. 
Jelentjük, hogy szövetkezelünknek 

1947 január 1 én 52 tagja volt, akik 
52 üzletrésszel rendelkeztek Az 1947 
január 1 i nyitómérleg és az igaz-
gatósági jelentés a szöveikezet he-
lyiségében megtekinthető 

Szentes, 1947 szeptember 11. 
Igazgatóság 

HIRDETMÉNY 
Hadisegélyezettek és hadigondo-

zottak által igényelt 3 havi bu*a-
fejadag megérkezett és az utalvá-
nyok a városház i 12 sz. szobájában 
átvehetik. Havi fejadag a rendelet 
szerinti köz^parányt figyelembevéve 
10 kg ára métermázsánként cca 62 
forint. 

Felhívom mindazokat, kik igény-
lésüket a mult hónapban a város 
háza 12 sz. helyiségben bejelentet-
ték, ott az utalvány átvétele végett 
mielőbb jelentkezzenek. 
1108 Polgármester. 

A l l a n d Ó vetömagtisztitás 

„PETKüS" 
vetőmagtisztitón 

Földműves Szövetkezet Krrí0:néIe 

Vasáruk, 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, rá/vas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

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

H p o r t 
Balszerencsék sorozata 

A bajnokság második fordulója 
gyászos eredményeket hozott. Mind-
két szentesi csapat vereséget sze" 
vedett, még pedig elég su'yosat A 
legnagyobb meglepetés volt az elsC 
fordulóban pompís formát mot?tó 
MÁV balsikere. A kiskunhalasi AC 
lelkes tizenegye vereséget mért ve* 
utasainkra, kiknek balszerencséje ía-
lán a kif- gott rossz nappal magya-
rázható, taián azzal, hogy több já-
tékos 24 órás szolgálat után áll .K 
ki a mérkőzésre. 

Az Sz. MTE 2:0 ás veresége i 
halasi MÁV tói. itthoni pályán hiu g 
zuhanyként hatott. Azt kell monda 
nunk, hogy a szerencsétlen feláSh-
tás, ha sürgős változtatás nem tör 
ténik, a c apat sírásója lesz. A lel-
kes fiatal gárda szívvel-lélekkel k z 
dött a győzelem érdekétien, de min 
den támad s kudarcba fult. Azegé z 
c apatot balszerencse üldözte A: 
egyesület vezetőségét is megkérdez-
tük a sorozatos balsikerek okáról 
és azt a választ kapiuk, hogy több 
igazolást vár ak már eddig is s még 
mindig nem érkezett meg. Sürgő: 
emberanyagsegitségre van szükség 
és reméljük, hogy meg fog forduln 
a kocka. 

Apróhirdetések 
Kétszoba-konyhás házamat e'-

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

TARTÓSHULi ÁMOT, hajfestést 
szökitést, vizhullámot garanciával 
gyönyörűen késziti Zsemba Teleki 
Pál u. 25. 23 f 

Bécsi gyártmányú zongora el-
adó. Cím a kiadóban. HOtf 

Gyermektelen házaspár lakás 
keres. Esetleges közvetítést küljn 
díjazok. Cim a kiadóban. 

T r á g y a eladó Fekete M á r t o n - u 4 
Ugyanott szoba magánosnak kiad4 

Sáfrány Mihály utca 26 sz. be-
költözhető ház és 2 szekrény í 
tüKörasztal eladó. 

Borbély berendezés 
van eladó Nagy Sándor-utca l i 

Szo •festést' m 
cimfestést, mázolást 
legolcsóbb árban készit 

Pusztai Jőzsef 
festőmester 

Lakás 
Honvéd u. 2 




