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Az üzemi bizottságok a demokrácia pillérei 
Irta: Tolnai József 

A gyárak és üzemek gépeinek 
ttemes zajába, a legutóbbi napok-
ban belevegyül az üzemek munká-
sainak eleven nyüzsgése, amely az 
ftzemi bizottsági választásokat meg-
előzi. Az érdeklődés kétségtelenül 
nagymértékű, bár a munkástömegek 
egy része inkább csak érzi, mint 
tudja az ÜB. jelentőségét. A harcos 
•ekílendülés nem lebecsülhető tű-
set, a munkásmozgalom évtizedes 
kflzdelmeiben megedzett elvtársak 
azonban kevésbé forró fejjel, de an-
aál imponálóbb biztonságérzettel te-
kintenek a közeli napokban megej-
tendő választások elé. 

ÜB. és a körülötte zajló válasz-
tási küzdelem eredménye azoknak a 
törekvéseknek, amelyek a szakszer-
vezetek csaknem ötévtizeddel ezelőtt 
tftriónt megalakításával indított el a 
Szociáldemokrata Párt. ÜB helyett 
akkor az üzem munkásainak bi-
aalmifétfia állt szemben a munkál-
tatóval és próbálta kivédeni a táma-
dásokat, amelyeket a profitéhség 
intézett a munkás kenyere és egész-
sége ellen. A bizalmi szerepének 
vállalása hősiesség volt — akkor, 
mert mögötte a munkásszolidaritá-
son kivül semmi sem állt, míg a 
munkáltató mellett sorakoztak fel a 
munkásellenes törvények és rende-
letek csendőr, rendőr, szolgabíró és 
a megfélemlítés ezer formája. 

Bőrünkön éreztük, hogy a kiállás 
•tit jelent. A „kizeccelés", letartóz-
tatás vagy kitoloncolás „élményé-
ben" magamnak is részem volt. Ma 
büszkéd és felemelt fejjel gondolok 
azokra a keserves megaláztatásokra, 
amiket alkalmaztak velünk szemben. 
Gondoljanak az elvtársak azokra az 
időkre, amikor a gyárkapu előtt 
ácsorogva kellett latolgatni azt az 
eshetőséget, hogy a gyár ma nem 
részesit a „felvétel" kegyelmében, 
mert előtte van a fekete lista, ame-
lyen esetleg a mi nevünk is szere-
pelt a „rendbontók" között. 

Az idők távlatában kicsinyeknek 
ünnek azok a követelések, amelyek-
ért a szociáldemokrata bizalmiak ki-
tárt mellel vállalták az üldöztetés és 
kenyértelenség áldozatát. Magasabb 
bér, egészségvédelmi intézkedések 
bevezetése, nyolcórás munkanap... 
És mégis az ő harcuk eredménye 
lett a munkásbiztositás, a bánya-
társláda helyett a bányásznyugdíj. 
Az ő küzdelmeikben edződött meg 
és nőtt fel az a munkásuemzedék, 
amely ma megvalósította a bizalmi-
rendszer tökéletesebb utódját az 
ÜB-t és a szakszervezet kezébe tette 
a munkásközvetitést. 

Rólunk és nélkülünk nem dönt-
het többé senki. Béreinket nem a 
munkaerő piacán hullámzó kereslet 
és kínálat szabja meg, hanem a 1 

munkás és mun*áltató-erdekszervek 
közős tárgyalásával megállapított I 
kollektív szerződés. Mindeztknek az 
aredményeknek hüséf es örzöjeként 

állítjuk heíyükre az üzemi bizottsá-
gokat. Feladatuk azonban nagyobb 
ennél, mert az uton nem állhatunk 
meg. A politikai demokráciát szer-
vesen kiegészítő gazdasági demok-
rácia megvalósításában az államosí-
tások tervén kivül ráiuk vár a leg-
nagyobb munka. Be kell tekinteniök 
a termelés menetébe, hogy a mun-
kásveritékböl születő javakból a mun 
kás megkaphassa jogos részét. Ál-
landóan ellenőrzi a munkáltatót, 
hogy betartsa a munkásság, de az 

1 ország egyetemét érintő rendelke-
| zéseket. 
; Ezeknek a feladatoknak elvégzése 

egész embert és egész szociáldemo-
kratát kíván. Minden szociáldemo 
krata üzemi pártszervezetünk állít-

son üzemi bizottsági jelölteket. Ezek 
olyan elvtársak legyenek, akik szak-
tudásuk és erélyes fellépésük révén 
képesek áttekinteni és ellenőrizni az 
üzemek menetét. Feddhetetlen er-
kölcsük pedig ellenáll a korrupció 
minden kísérletének. Nagyon fontos 
követelménye a szociáldemokrata 
ÜB. jelöltnek, hogy pólitikai múltja 
egészen tiszta legyen. Tehát a mun-
kásmozgalom minden tekintetben 
feddhetetlen, kipróbált harcosainak 
nevei kerüljenek a jelölő-listákra, 
olyan elvtársaké, akiknek élete, moz-
galmi működése mindenki előtt nyi-
tott könyv. 

Induljon meg tehát a küzdelem, 
hogy a szociáldemokrata munkásság 
minél erősebb befolyást nyerhessen 

a termelésbe. A mérkőzés nem ha-
talmi célokért megy. Erőviszonyaink 
eldőltek már az üzemekben. Ez 
megmutatkozik majd a választási 

.eredményekben is. A munkásegy-
ségnek igazi barátja vagyok és tu-
dom, hogy ennek legnagyobb el-
lensége az, aki a ha'almi kérdést 
felveti. Fokozott ébei seggel kell vi-
gyáznunk azonban azokra a kívül-
álló erőkre, amelyek ebben a vá-
lasztási harcban a legjobb alkalmat 
látnak a munkásegység megbontá-
sára. Nem hagyjuk magunkat ugratni. 
A tiszta szocialista hiten alapuló 
munttásegységnek ennél nehezebb 
próbákat is ki kell állnia és remé-
nyem szerint ki is állja. 

Illetékes szociáldemokrata nyilatkozat 
az összeesküvésről 

A Szociáldemokrata Párt egyik 
vezetőségi tagja a Kisgazdapárt 
szerepéről és a hétfői „Reggel"-ben 
megjelent nyilatkozatról a követke-
zőket mondotta: 

Igen csodálkozunk ezen a nyilat-
kozaton, amely mindenről beszél, 
csak a dolog érdeméről nem. Itt 
nincs szó pártügyről, még a Kis-
gazdapárt ügyéről sem, hanem egy 
összeesküvésről, amely a köztársa-
ság és a demokrácia léte ellen irá-
nyult és meglehetősen szétágazó 
szervezetet tudott teremteni. Telje-
sen mindegy, hogy a résztvevők 
melyik partba lopakodtak be és ott 
milyen rangot értek el : irgalmatla-

nul bünhödniök kell! Ez az első 
alaptétel. A második az, hegy vé-
gig kell vinni a nyomozást az ér-
dekelt személyekre való tekintet 
nélkül. 

Ha vannak kommunisták, vagy 
szociáldemokraták közöttük — tud-
tunkkal egyetlen szociáldemokrata 
párttag, egy Gergelyffi nevü áll 
vizsgálat alatt — akkor azok ugyan 
ugy bűnhődnek, mint mások és mi 
egy percre sem fogjuk fedezni őket. 
Mondja ugyanezt a Kisgazdapárt is 
és igv cselekedjék a gyakorlatban 
is. A politikai felelősség kérdéséről 
majd azután beszélünk. 

A honvédség 
az összeesküvők ellen 

A Szociáldemokrata Párt honvé-
delmi szervezetének országos és 
budapesti csoportvezetősége leg-
utóbb tartott közös ülésén Zentai 
Vilmos elvtárs, honvédelmi állam-
titkár javaslatára a köztársaság elleni 
összeesküvéssel kapcsolatban az 
alábbi határozati javaslatot hozta : 

Nagy megdöbbenéssel és mély 
felháborodással vettük azokat a hi-
vatalos jelentéseket, amelyek szerint 
akadnak Magyarországon olyan el-
vetemült emberek, köztük honvéd 
egyének is, akik az igen sok gond-
dal és nehéz feladatokkal küzdő 
ifjú köztársaságunkat megtámadják. 
A bűnösök legszigorúbb megbün-
tetését követeljük. 

Megnyugtatásunkra szolgál azon-
ban az, hogy a demokratikus hon-
védség aktív tagjai jelentéktelen 

mértékben keveredtek bele ebbe az 
összeesküvésbe. Mégis az a tény, 
hogy ilyen összeesküvés folyt, arra 
ösztönzi a szociáldemokrata honvé-
delmi pártszervezet vezetőségét, hogy 
a jövőben még nagyobb erőkifej-
téssel folytassa felvilágosító és ne-
velő munkát ez egyedül helyes, 
demokratikus eszméknek a honvéd-
ségben való minél szélesebb elter-
jesztése érdekében. 

Eddig tart a szociáldemokrata 
honvédek határozati javaslata. Itt 
említjük meg, hogy a fasiszta ösz-
szeesküvés országszerte mély meg-
döbbenést és felháborodást váltott 
ki a magyar dolgozó tömegböl. 
Egymásután érkeznek a nyilatkozatok 
a megbélyegző tiltakozások a vidéki 
szervezetektől is, amelyekben a dol-
gozók halálbüntetést követelnek. 

A szlouáhlol magyarsás 
elszállítása 

A szlovák hatóságok január 9-én 
Oömőrből, Balogfalváról, Gömör-
sidről, Csomatelkéről, a párkányi 
járásban levő Kétyből, a zselizi 
járásban levő Zselizről, Garammiko-
láról, valamint Nyír és Ágó közsé-
gekből elszállították a magyar csa-
ládokat. 

Január 10-én a somorjai járásban 
levő Pozsonycsütörtök és Csákány, 
valamint a komáromi járásban levő 
Csicsó, Füss és Kolozsnéma közsé-
gek magyar családjainak elszállítá-
sára kerül sor. 

Kivégzik Láday István 
nyilas belügyi államtitkárt 

A népbiróság annak idején kötél-
általi halálra ítélte Láday István 
nyilas belügyi államtitkárt, aki a 
Szálasi-uralom alatt az ellenállási 
mozgalom letörésére alakított hírhedt 
terrorszervezetet, a Nemzeti Számon-
kérő széket szervezte meg és Pest-
környékén a zsidók deportálását 
irányította. A tömeggyilkos csendőr-
alezredes halálos ítéletét a NOT is 
helybenhagyta és az ítélet ezzel 
jogerőre emelkedett. A vádlott és 
védője kegyelemért folyamodta« a 
kegyelmi kérvényt a köztársaság 
elnöke a mai napon elutasította. 
Láday kivégzésére a közeli napok-
ban kerül sor. 

Nem sajátíthatják ki 
a kaszárnyát közcélokra 

A honvédelmi miniszter értesítette 
a vármegyét, hogy a hus>árlaktanya 
épületeit semmiféle iskolai népi kol-
légium, vagy más célokra nem hasz-
nálhatják fel. 
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HRTÁRSZEMLE 
A szeniesi határnak azt a részét, 

amelybe Szentlászló, Vekerzug és 
Vekerhát tartozik, külön kell kiemel-
ni, mert ez a terület még ezelőtt 
ötven esztendővel is egészen speci-
ális terület volt, amelyen a „dinnye-
földesek" dolgoztak. Abban az idő-
ben még nem volt bolgárkertészet, 
a zöldségtermelés víznélkül „szára-
zon" történt. Szcntlászlón, Vekerzu-
gon és Vekerháton egymást érték a 
dinnyeföldek, amely akkor az egész 
környéken híres szentesi dinnyét te-
remte. A dinnyeföldek azonban nem-
csak dinnyetermelésre voltak beren-
dezve, hanem a dinnyesorok között 
babot, borsót, lencsét, káposztafélé-
ket, hagymát és leveszöldséget is 
termeltek, sárgarépát, gyökeret, va-
lamint céklarépát. A szentesi zöldség 
jóhírű volt és a szentesi hagyma, 
kellemes ízénél fogva „zölden való 
fogyasztásra", vagy érett állapotban 
„csemegének" kapós volt, miután 
nem volt méregerős, mint a makói 
hagyma, viszont tartósságban . vete-
kedett vele. A zöldség- és dinnye-
termelés ezeken a részeken akkor 
hanyatlott alá, amikor az uradalmak 
kezdték nagyban termelni a dinnyét, 
viszont a bolgárkertészetek vissza-
szorították a száraztermelést, hogy 
az nem volt kifizető. A jövendő ter-
selése szempontjából azonban eze-
ken a területeken most is vissza 
kellene állítani a régi termelést, te-
hát a dinnye- és az úgynevezett 
„száraz zöldségtermelést". Nevetsé-
ges, hogy a Szentesen szükséges 
babot nem termelik meg Szentesen, 
éppen úgy nevetséges dolog, hogy 
a legkorábbi és ennélfogva verhe-
tetlen „Takácsdinnyét" nem kulti-
váljuk, pedig ezt a fajt Péter Pálra 
meg lehetne termelni, természetesen 
megfelelő előkészítéssel. 

Az eperjesi és királysági részek, 
valamint Pankota szántóföldi müve-
lésre alkalmas területek, a királysági 
rész Dónál mellett a legjobb kuko-
ricatermő határrésze Szentesnek. Ter-
mészetes dolog, hogy mindezeken a 
területeken az iparinövények terme-
lése !s célszerű. 

Szentes mindig a nagybani barom-
fitenyésztés helye volt. Termelésünk 
átállításánál erre a célra különösen 
azokat a területeket kell igénybe 
venni, amelyek szántás-vetésre ke-
vésbé alkalmasak, tehát amelyeken 
a tyúkfarmok létesítése előnyös. A 
baromfitenyésztést azonban most már 
nem lehet folytatni a régi módszer 
szerint, át kell térnünk vagy a hiz-
lalt, vagy a húsbaromfi-tenyésztésre, 
vagy a tojástermelésre. Mind a há-
rom igen kifizető, de a mai világ-
ban a tojástermelés a legkifizetőbb. 
Tyúkfarmok létesítésére azok a te-
rületek jönnek legjobban számba, 
amelyek lucernatermelésre is alkal-
masak. 

Említettük, hogy kiterjedt volt a 
kai tenyésztés Szentesen. Történelmi-
leg bizonyítható, hogy Szentesen a 
XIII. században már halastavak vol-
tak. Haltenyésztésre azok a területek 
legalkalmasabbak, amelyek mélyfek-
vésüek és szikes voltuk miatt min-
den néven nevezendő termelésre al-
kalmatlanok. 

Nem lehet figyelmen kívül hagy-
ni a fásítás gondolatát sem. Vannak 
legelő részleteink, amelyeket nagy-
szerűen lehetne fásítani a határ leg-
különbözőbb részein haszonfával 
(kőris, juhar, akác, sőt bálványfa, 
amely elsőrendű cellulóze anyag és 
a vakszíket is birja, a szófora és a 
különböző nyárfák). A hékédi liba-
legelő mutatta, hogy okszerűen er-
dősítve, szép eredményeket lehet el- } 
érni a teljesen alkalmatlannak tartott 

A nagy világ 
A külügyminiszterhelyettesek tanácskozásai 

Lcon Blum Londonban 
A külügyminiszterhelyettesek kon-

ferenciája tegnap kezdődött meg 
Londonban, jelenti az angol rádió. 
A konferencia délben kezdődött 
Bevin brit külügyminiszter üdvözlő 

szavaival. A hirek szerint a külügy-
miniszterhelyettesek délelőttönként 
Németország, délutánonként pedig 
Ausztria ügyéről fognak tanácskozni. 

A francia miniszterelnök angliai tárgyalásai 
Leon Blum elvtárs, francia mi-

niszterelnök tegt.ap kezdte meg tár-
gyalásait az angol miniszterelnökkel 
Bevin brit külügyminiszter jelenlé-
tében A tanácskozásokat ma to-

vább folytatják. 
Az egyik angol lap párisi tudó-

sítója beszámol arról, hogy a fran-
cia kormány bizottságot Küld ki a 
német békeszerződés ügyében. 

Nem lesz pontrendszer, 
hanem utalványrendszer 

A javuló textilellátás miatt az il-
letékesek elvetették a textil pont-
rendszer bevezetésének gondolatit. 

Egyes ruházati cikkekben fenálló 
hiány leküzdésére február elseje 
körül utalványrendszer! léptetnek 
életbe. 

Kétféle utalvány lesz: cipő vá-
sárlásara és javítására jogosító utal-
vány. Az utalványt elsősorban a 
nehézipari munkások és az ujgaz-
dák kapják. Ezenkívül a legutóbbr 
külföldről érkezett gumiszállitmányt 

talpnak dolgozzák fel. A textil fron-
ton a megnövekedett termelés kö-
vetkeztében megszűnt a mult év 
végén fellépett nehézség. Ma már 
minden kereskedésben bőségesen le-
het kapni fianellt és egyéb pamut-
árut. 

A feketekereskedelem gyakorlati-
lag teljesen megszűnt. Ez a többi 
között annak köszönhető, hogy a 
gyárak kötelesek beleszőni az anyag-
ba a hatóságilag megállapított árat. 

Előre 
A demokrácia védelmére 

Hónapok óta mondjuk, hogy baj 
van a magyar demokrácia körül. 
Sorozatosan mutattunk rá, hogy a 
magyar kormánykoalíción belül ame-
lyet mi becsületesen és őszintén vál-
lalunk és viselünk minden áldoza-
tával együtt, olyan partnerekkel is 
összekerültünk, akikkel 

nem tudunk, nem akarunk 
és nem vagyunk hajlandók 

egyQttlenni. 
Nem hittek nekünk elsősorban azok, 
akiknek elemi életérdekük volt, hogy 
higyjenek és tisztánlássanak. 

Az összeesküvés, amelynek szálait 
most bogozták ki az erre hivatott 
hatóságok, kétségtelenül demokrá-
ciánk alapintézményeit fenyegette. A 
magyar demokrácia hihetetlen jóhi-
szeműséget mutatott ezekkel az ele-
mekkel szemben és abba a hibába 
esett, hogy bízott a háború és a 
pusztulás kijózanító hatásába. Nem 
lett volna szabad bízni mindebben 
— ezt ma már világosan látjuk. Ir-
tózatos tévedés és végzetes hiba 
lenne ebből a dologból pártkérdést 
csinálni s pártérdeket tolni előtérbe 
amikor itt alapvető kérdésekről van 
szó. De ugyanakkor elénk került a 
nagy feladat: 

meg kell védeni a magyar 
demokráciát. 

A magyar reakció támadásra ké 
szil és szervezkedik. Nem véletlen, 
hogy miközben sok felé keresett és 
talált is kapcsolatokat, lényegében a 
Kisgazda Párt egy bizonyos csoport-
jában kapott igazi visszhangot. 

Ez a veszedelem, amelyről 

területeken is. Marad még a két ti-
szai sziget: a Zsup- és a Kissziget. 
Mind a kettő gyümölcs- és szőlő-
termelésre alkalmas. 

hónapok óta beszélünk: az 
ellenforradalom befurako-
dott a demokrácia sáncai 

közé. 
Mi nem támadjuk a kisgazdákat, az 
i g a z i régi demokratikus paraszt 
képviselőket, a fasiszta mult nehéz 
időinek harcosait. De figyelmeztetjük 
és újra mondjuk nekik, lelkiismeret-
len elemek tömegesen tódulnak hoz-
zájuk és megmérgezik őket. Céltuda-
tos és aljas aknamunkájuk már nem 
egy régi demokráciát térített le a 
tisztánlátás útjáról. Ennek véget kell 
vetni. 

Értsék meg végre a kisgaz-
dák, hogy nem ellenük, ha-
nem velük akarunk harcolni 
ha hajlandók tisztánlátni és 
felismerni a való 'helyzetet. 

Vegye mindenki tudomásul, hogy 
hogy a koalíciónál fontosabb, maga-
sabb érdek a magyar demokrácia. 
Ha lehet szolgáljuk ezt a demokrá-
ciát a koalíció politikájával, de ha a 
partner nem akarja, akkor más mó-
don is meg tudjuk és meg is véd-
jük majd a magyar demokrácia vív-
mányait, tovább fejlesztjük és fel-
építjük a dolgozó magyarok új or-
szágát. 

Példátlan 
arányú és alaposan megszervezett 
köztársaság ellenes földalatti moz-
galomról rántotta le a leplet de-
mokratikus rendőrségünk az elmutt 
héten. Ha az összeesküvők névsorát 
vizsgáljuk, egy-két olyan személy-
nek a nevével is találkozunk, akik 
legálisan tevékenykedtek a demo-
kráciában és akik a Kisgazdapárt, 
az ország úgynevezett többségi 
pártjának Jóvoltából" felelős pozí-
ciókba ülve szervezkedtek a demo-
krácia, a fiatal magyar köztársaság 
ellen. Az ő bűnük, amelyet a dol-
gozó nép ellen akartak elkövetniJ 
aligha mérhető fel és még a leg-
súlyosabb büntetés « túlenyhe szá-
mukra. De ugyanakker meg Ítéli 
mondanunk azt is, hogy nem ki-
sebb bűn terheli magát a Függet-
len Kisgazdapártot, amely saját 
demokratikus tagjainak és a ma-
gyar baloldal szüntelen felhívásai-
nak ellenére sem képes leszámolni 
a sorai között megbúvó reakciós, 
ellenforradalmi erőkkel. Arról « 
Saláta Kálmánról, étki nem is tál-
régen még Szentesen szónokok, 
mint pártjának nemzetgyűlési kép-
viselője, ma már kiderült, hegy 
összeesküvő ellenforradalmár, vagy-
is közönséges fasiszta. Az elfogult 
szemlélő is belátja, hogy mindez 
nem valami jó fényt vet a magyar 
demokráciára. A Független Kisgaz-
dapárt demokratikus vezetőségének 
is be kell látnia, hogy ez így to-
vább nem mehet. Az ország több-
ségi pártja nem lehet mentsvára és 
ugródeszkája a magyar reakcióncL. 
A dolgozó nép türelmének is van 
határa. S ha a Kisgazdapárt nem 
végzi el saját portáján a már rég-
óta esedékes tisztulási folyamatot, 
akkor magára vessen, ha a dolgo-
zó magyar nép a demokrácia vé-
delmében le fog számolni a bárhol 
is fellelhető reakciós erőkkel. 

Megkezdődött a kóbor 
kutyák összeszedése 
Tegnap délelőtt érdekes látvány-

ban volt részük a szentesi járóke-
lőknek. Az» úgynevezett „kutyape-
cérek" rendőri segédlettel megkezd-
ték a kóborebek összegyűjtését, He-
tipiacos nap volt s az amúgy is 
forgalmas utakon valóságos közle-
kedési akadályok keletkeztek, amint 
a sintérek lezártak egy-egy útsza-
kaszt és megindították a hajtóvadá-
szatot a bekerített kutyák ellen. A 
déli órákban már sikerült több kó-
borló ebet összegyüjteniök, ame-
lyeknek további sorsa ismeretlen, de 
ugy értesülünk, hogy amennyiben a 
tulajdonos nem jelentkezik értük, 
ugy négy Hap múlva kiirtják az 
összeszedett kutyákat. 

— Csődöt mondtak az egye-
temi igazolások: uj igazoló eljárás 
alá vonják a reakciós egyetemi hall-
gatókat. 

— Dadik József gazdálkodó 
Tiszadob határában lévő földjén 
trágyahordás közben aknára lépett. 

LBARÁTSÁG-MOZGÓ 
Január 15-16- ig . 2 n a p i g ! 

Nem vagyunk egyedül 
Amerikai filmalkotás. A film-művészei kimagasló eseménye. 
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Vizálláaielenté« - Tisza 14-én 173. Kurca 
?Ö. 

Hőmérséklet. — 1 íok 
ldőjárásjelenté.s: Nyugati, északnyugati 

nrél, változó felhőzet, helyenként reggeli 
Hód. Futó eső és havazás. Nappal további 
olvadás. 

Ügyeletes gyógyszertárak > Január 10— 
Iftfc Szentessy és Kerekes. 

Influenza 
he mondják kérem, hogy nem 

választok aktuális témét, mert most 
az a helyzet, a kettőnk közül nem 
három, akkor egészen bizonyos, hogy 
húrmonk közül kettő rá vaa szo-
rítva a zsebkendő nagybani igény-
bevételére, vagyis hát influenzás. 
Egyáltalán nincsen benne semmi 
kÉlőnÖs, sőt az volna a fölöttébb 
igen csudálatos, hu ez nem igy 
mlna. Most nincs ugyan influenza 
idrsány, most, akik köhögnek, láza-
sok. nem fogják rá a doktorok, 
Aogy szövődményes influenzába 
szenvednek, mert ez jó órában le-
gyen mondva, nem aktuális. Az 
emberek J944 év óta annyira el-
szoktak a doktortól és a patikától, 
iiogy azóta a súlyosabb bajokat 
h alig veszik fel, és igy a köz-
egészségügyi viszonyok statisztika 
szempontjából sokkal kedvezőbbek, 
mint ezelőtt hét esztendővel. Lehet, 
hogy az olvasó rámfogja, megint 
ez én javíthatatlan „ mellébeszélésema 

íratja mindezeket velem, hogy ki-
figurázzam saját magunkat, pedig 
egész komolyan mondom eszembe 
sincsen, nem szeretek tréfálni se az 
egészség felől, se a betegség felöl, 
mert respektálom mind a kettőt. 
Minden esetre örömömnek adok ki-
fejezést, hogy ez az idei kegyetlenül 
Hitvány, durva tél eddig megkímélt 
bennünket minden nagyobb bajtól, 
k is kopogtatom, kedden esett az 
eső, hátha azt jelenti, hogy vége 
van a tél keményebb felinek, ami 
Mktuális volna, mert hiszen ponto-
zott egy hónapja tart. (jcű) 

— Tildy Zoltán köztársasági 
elnök hétfőn kihallgatáson fogadta 
dr. Vagner Ferenc miniszteri osz-
tálytanácsost, a magyar kormány 
pozsonyi megbizottját. 

— Harminc tisztviselőt vettek 
vissza Hajdú megyéhez. 

— A kis munkaadók és az 
őstermelő munkáltatók kérhetik az 
Iletményadó átalányban való meg-
állapítását. 

— Géppisztolyos fegyverrejte-
getöket fogtak el Hadházon. 

— Demokráciaellenes uszítá-
sáért letartóztatták a józsai Nem-
zeti Bizottság kisgazdapárti elnökét. 

— Óránként 7200 magyar ciga-
rettát gyárianak a debreceni dohány-
gyárban. 

— A télen is érkeznek hadi-
foglyok Debrecenbe. A város köz-
igazgatási bizottságának gyűlésén a 
táros szociális felügyelője bejelen-
tette, hogy a debreceni hadifogoly 
elbocsátó állomásra a mult év vé-
géig 16.356 hadifogoly érkezett. 
Minthogy a hideg beállta óta a hadi-
foglyok fűtött vonatokon ntaznak, 
számítani lehet további szállitmá-
»vok érkezésére, 

Uzsorakölcsönnel akarják megfojtani 
a földhözjuttatott parasztokat 

A Földmunkások és Kisbirtokosok 
Szövetsége közgyűlést tartott vasár-
nap Budapesten. A Szövetség Elnö-
ke rámutatott arra, Hogy a földhöz-
juttatottaknak szükségük van hitelre 
a meginduláshoz, de az állam olyan 
magas kamatlábat szabott meg, hogy 
azt egy év alatt letörleszteni nem 
lehet. Hajlandó a banktőke hitelt 
nyújtani nekik, ez azonban nagyon 
drága. Háromezer forintot ajánlana 
fel és ezt három részletben kellene 
megfizetni s már a kifizetés napján 
levonnának belőle 12 %-ot. 

A banktőke mindig a földreform 
j ellen volt s most ugy próbálja 

megakadályozni a 

fejlődést, hogy ilyen uzsorahitelek 
nyújtásával idézzék elő az ujgazdák 
földművelésének eredménytelenségét. 
Az előadó ezután beszámolt két 
tervről, amely szerint vagy kollek-
tive művelik az összes földeket és 
ebből átlagrészesedést kapjon min-
den gazda, vagy "pedig a Szövetke-
zet megpróbál egy hosszabblejáratu 
olcsóbb hitelt kapni és maga, mint 
elosztószerv, nyersanyagkényt osztja 
szét a gazdák között. 

A közgyűlés elhatározta, hogy 
ebben a kérdésben küldöttséget ve-
zet a miniszterelnökségre, az ille-
tékes minisztériumba és a Gazda-
sági Főtanácshoz. 

Siess! Ha azt akarod, hogy néped, nemzeted a 
a romokbél f e 1 é p fl 1 j 0 n, meg kell hoznod 
e r ő d ö n f e l ö l ls az á l d o z a t o t ! 

Adj! 
K A P O S O L Ó D J B E A 

Siess! Adi! Segíts! 
mozgalomba I 

G ry j + I 1947. jannárjátéi k e z d v e [minden hónap 
& l O . 0 i e j é n h o z z á d ls bekopogtattuk ! 

Megkezdődött az elrejtett 
fasiszta könyvek felkutatása Szentesen 

Mint értesülünk a fasiszta sajtó-
termékek felkutatását tegnap kezdte 
meg a pártok delegáltjaiból álló 
bizottság Szentesen. A bizottságnak 
nem áll jogában kutatni s ezért 
minden háztulajdonostól engedélyt 
kér arra, hogy az esetleg elrejtett 
vagy be nem szolgáltatott fasiszta 
sajtótermékeket a lakásban felkutas-
sa. Amennyiben az illető háztulaj-
donos ezt nem engedi meg, ugy 
ezeknél a házaknál január 20-a 

után rendőrségi közegek fognak 
házkutatást tartani. 

Ezúton is figyelmeztetjük váro-
sunk közönségét, hogy a fasiszta 
sajtótermékek beszolgáltatásának 
utolsó határideje ianuár 20. Aki a 
vonatkozó rendeletben előirt köte-
lezettségének nem tesz eleget, az 
fegyverszüneti szerződés egyik pont-
ját is megszegi és ezért igen súlyos 
büntetésben részesül. 

Tovább segít az UNRRA 
Stanley L. Sommer az UNRRA 

megszűnésével kapcsolatban Kecs-
keméten úgy nyilatkozott, hogy egye-
lőre a nagy ví'ágszervezet megszün-
tette vásárlásait, de változatlanul 
folytatja azoknak a készleteknek szét-
osztását. melyek még világszerte bir-
tokában vannak. 

— Hogy ezek a készletek mek-
korák, arra vonatkozóan csak annyit 
mondhatok —, folytatta nyilatkozatát 
—, hogy például Kecskemét még a 
felét sem kapta meg annak, amit az 
UNRRA juttat számára. 

A további juttatások túlnyomó ré-
sze gyógyszer és kötszer, de szere-
pel benne nagymennyiségű élelmi-
szer is. Kecskemét gyógyszerből 
legalább még négyszer annyit kap, 
mint eddig. Elképzelésem szerint — 
mondotta — körülbelül áprilisig tart 
ezeknek a szállításoknak a lebonyo-

lítása. Amint ezt befejeztük, vissza-
utazom Amerikába és eddigi tárgya-
lásaim eredményeképpen újabb nagy-
arányú gyűjtést szervezek Magyar-
ország számára. 

Meggyőződésem — fejezte be nyi-
latkozatát —, hogy visszautazásom 
és ottani tevékenységem sokkal ered-
ményesebb lesz, mintha Budapesten 
tölteném időmet. Remélem, hogy 
ebből az ájabb gyűjtésből is tekin-
télyes mennyiség jut majd szülő 
hazámnak. 

— Zsír-, cukor-, hüvelyes-, 
húsellátásunk az uj termésig biz-
tosítottnak tekinthető — mondotta 
Szobek államtitkár. 

— A pécsi és baranyai szerve-
zett munkásság halálbüntetés ki-
szabását követeli az összeesküvők 
ügyében. 
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Ország - Világ 
Megtalálták a meggyilkolt soproni 

rendörök holtestét. 

A megszálló szovjet hadsereg el-
látására az új termésig nem kell ad-
ni gabonát. 

Kréta kegyetlen német parancs-
nokát átadták a görög biztonsági 
rendörségnek. 

A spanyol szocialisták Toulouse-
ban tanácskoznak. 

Tizenötévi börtönbüntetésre ítélték 
Bécs volt Gauielterét. 

A kommunista haderő 11 mérföld-
re van Pekingíöl. 

Pár napra biztosítva van Debre-
cen szénellátása. 

Halálra ítéltek öt lengyel terroris-
tát. 

Palotaforradalom tört ki a Leszá-
mítoló Bankban a tervezett bank-
fúzió miatt. 

Törökország és Transzjordánia ba-
rátsági egyezményt kötött. 

Változatlanul tart a párizsi nyom-
dászsztrájk. 

Egyetemisták is résztvettek a most 
leleplezett fasiszta összeesküvésbea. 
Nagyarányú diáksztrájk készül az 
egyetemekea. 

Munkatáborokat állitanak fel Ausz-
triában a nem kivánatos külföldiek 
számára. 

Usztpanama 
Nagyszabású lisztpanamát lepte-

zett le a gazdasági rendőrség az 
elmúlt napokban. Geszterédi And-
rás, a honvédelmi minisztérium volt 
árubeszerzője összeköttetésbe lépett 
Privorszki Károllyal, a földművelés-
ügyi minisztérium főtanácsosával, 
aki hajlandó volt a földművelés-
ügyi minisztérium részére 150 má-
zsa lisztet vásárolni a maximális 
árnál jóval drágábban. Az üzletet a 
földművelésügyi minisztérium neve 
alatt akarták lebonyolitani és a lisz-
tet a feketepiacon áruba bocsátani. 
A gazdasági rendőrség idejében 
közbelépett és letartóztatta a két 
feketézőt és társukat : Walton Ró-
bert ga?dasági főfelügyelőt. 

Rendőrségi hirek 
A rendőrség Sebők Rókus szenle-

si lakostól 38 kiló kenyérlisztet fog-
lalt le szállítási engedély hiánya mi-
att, aki a lisztet Kiskunfélegyházára 
akarta szállítani. 

A rendőrség Okerlender Endre 
budapesti lakostól 90 kiló kenyérlisz-
tet foglalt le, mert szabálytalan szál-
lítási engedéllyel akarta szállítani. 
Ugyanakkor a rendőrség a szállítási 
engedély szabálytalan kiállítása mi-
att az illetékes elöljáróság ellen az 
eljárást megindította. 

jan. i7-én, oénteken p ó r t e s t a Petőfi-utcai székházban 
este hat órai k e z d e t t e l 
Előadó: MoSOÍiyí László. Hűbériség kezdetétói a földreformig. 



4 SZENTESI LAP 1947. jan. 15. 

— Titó szellemére van szüksége 
a magyar demokráciának — mon-
notta Károlyi Mihály a Magyar-Ju-
goszláv Társaság közgyűlésén. 

— A Városi, Vármegyei és 
KGzségi Alkalmazottak szentesi 
szakszervezete 1947. évi január hó 
18-án fél 12 órakor az összes 
VAOSz szakszervezeti tagok részvé-
telével csongrádvármegyei kongresz-
szust tart a városháza közgyűlési 
termében. (9 órakor elöértekezlet a 
meghívottakkal.) A közgyűlésen Sza-
mai Lajos központi főtitkár és Sep-
rényi Sándor h. főtitkár is résztvesz 
Budapestről. A vezetőség kéri a ta-
gokat, hogy mindenki pontos idő-
ben jelenjen meg. 

— A gimnázium igazgatósága 
megismétli a vasárnapi lapokban 
közzétett felhívását. „Több szülő* 
felkérésére csütörtökön, január 16-
án délután 4 órakor a téli tanítás 
ügyében értekezlet lesz a gimnázi-
umban. Minden érdekelt szülő meg-
jelenését kéri az Igazgatóság. 

— A fodrászszakosztály adó-
közösségének elnöksége felkéri tag-
jait, hogy jan. 16-ig déli 12 óráig 
jelentkezzen, ha az adóközösségben 
tovább is bent akar maradni. Jelent-
kezni Széchenyinél, Kossuth-u. 15. 
Felhívjuk még tagjainkat, hogy a 
vasárnapi zárórát pontosan tartsák 
be, mert ellenőrizve lesz. Vezetőség. 

— A londoni rádió jelenti, hogy 
a kaifai kikötöben lévő rendőrőr-
szoba ellen elkövetett merénylet so-
rán két brit és három arab rendőr 
meghalt, 12 rendőr súlyosan meg-
sebesült-

— A közigazgatási bizottság 
ma délelőtt 11 órakor ülést tart a 
vármegyeházán. 

— \ vármegyei kisgyűlés ma 
déli 12 órakor ülési - vl:.me-
gyeháza kisgyűlési termében. Az 
ülés napirendjén 13 tárgysorozati 
pont szerepel., 

— Csúcsteljesítmény: 2795 
vagonra emelkedett a napi szénter-
melés. Ez napi 500 vagonnal több, 
mint tavaly a juliusi termelés. 

Szentesi gazdák 
figyelmébe 

Lapunk tegnapi számában közöl-
tük, hogy azokat a gazdákat, akik a 
Vörös Hadsereg ellátására terménye-
ket és állatokat szolgáltat ak be, a 
kormányzat búzakötvénnyel fogja ki-
elégíteni. 

Ugy értesülünk, hogy tegnap már 
igen sok gazda kereste fel a Köz-
ellátási hivatalt hogy a bú-
zakötvényeket átvegye. Éppen ezért 
a Közellátási hivatal lapunkon 
keresztül értesíti az érdekelt gazdá-
kat, hogy a búza kötvények ugyan 
már megérkeztek, de azok kiosztását 
még nem lehet foganatosítani és a 
kiosztás időpontjáról majd annak-
idején hirdetmény fog megjelenni a 
lapokban. 

Bombamerénylet Halfában 
A londoni rádió jelenti, hogy a 

haifai kikötőben levő rendőrségi épü-
let ellen bombamerényletet követtek 
el. Rendőri autón érkeztek a me-
rénylők, akiknek egyike rendőri 
egyenruhában az udvarra ment. Itt 
gyanúsnak találták és az autóban 
egy bombát találtak. Az épület ki-
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ürítése közben a bomba felrobbant 
és két brit, három arab rendőr meg-
halt, 12 pedig púlvosan megsebesült. 

A rendőrség épülete a robbanás 
folytán szinte eltűnt a föld színéről. 
A zsidó szervezetek vezetői súlyosan 
elítélték a merényletet. 

S P O R T 
Zsókai bajnokságot nyert, 
Détár és Vincze országos 
bajnokot győztek le Kecs-

keméten. 
A három legjobb szentesi birkózó: 

Détár, Zsókai és Vincze vasánap 
Kecskemét város bajnoki viadalán 
vett részt. A versenyen közel 100 
birkózó indult, köztük országos és 
Európa bajnokok. 

A szentesi fiúk a hatalmas me-
zőnyben kiválóan megálták a he-
lyüket, s a közönség szűnni nem 
akaró ünneplésben részesítette Vinc-
zét, amikor a középsúlyban az or-
szágos bajnok Baíoghot kétvállra 
fektette, nem különben Détárt, ami-
kor a sokszoros válogatott Sailvásit 
legyőzte. Détár holt versenyben vég-
zett Szilvásival és Szabóval, a ki-
tűnő budapesti bajnok versenyzővel 
a mérlegelésnél azonban, mivel 20 
dekával nehezebb volt mint ellenfe-
let, a harm.idik helyre, került. 

Vincze vissza lépett a csepeli szí-
nekben versenyző Czuczi javára és 
hat győzelemmel a harmadik helyen 
végzett 

Zsókai a lógsúlyban valamennyi 
ellenfelét legyőzte, pedig a versenyre 
4 kg-t fogyasztott es csak 10 deká-
val esett át a magasabb súlycso-
portba. Teljesítményének különös ér-
téket ad, hogy így is meg yeríe a 
bajnoki cimet és a győz-
tesnek kitűzött hatalmas ezüst ser-
leget. 

A három szentesi birkózó kiváló 
példáját adta a küzdeni tudásnak, 
mert az egész napos versenyt fárad-
tan, álmatlanul küzdöttek végig, az 
első éjtszakát ugyanis a kecskeméti 
MÁV fűtőház egy kis fűtetlen helyi-
ségében, az asztalon fekve töltötték 
el, ugyamkkor budapesti ellenfeleik 
szállodában töltöttek az éjtszakát s 
pihenten állottak ki a versenyre. 

A három szentesi birkózó példát 
mutatott minden sportembernek ! 

Párthírek 
Szerdán, 15 én este 6 órakor 

Kunfi Qárda. Pártszékház. Előadó 
dr. Solti László. 

Pénteken, 17-én este 6 órakor 
párteste a pártszékházban. Előadó 
Mosonyi László. Hűbériség kezdeté-
től a földreformig. 

Szociáldemokrata Párt MÁV. üze-
mi csoportja folyó hó lfrán csü-
törtökön este 6 órakor a szokott 
helyen üzemi pártestet rendez. Elő-
adó: dr. Boros Kálmán. 

A vámőrlési engedély 
újabb szabályozása 
A közellátásügyi miniszter most 

kiadott rendeletével újból szabályoz-
ta a vám^rlési engedélyek kiadásá-
val kapcsolatos eqyes kérdéseket. 

A községi elöljáróság (polgármes-
ter) annak a beszolgáltatásra köte-
les személynek, aki kenyérgabona-
beszolpáltatási kötelességét 100 szá-
zalékban teljesítette, kenyérgabona 
őrlésére jogosító vámörlési engedélyt 
a háztartásához tartozó minden sze-
mély után a teljes fejadag erejéig 
200 kg-ra állíthat ki. 

Aki nem teljesítette kenyérgabona-
beszolgáltatási kötelességét, szemé-
lyenként csupán 150 kg-ra kaphat 
őrlési engedélyt. 

Az eddig adott őrlési engedélye* 
ket be kell szolgáltatni. 

— A hivatásos zenészek szak-
szervezete f. hó 17-én, pénteken 
délután 2 órakor a szakszervezeti 
székhazban tisztújító tagértekczletet 
tart, melyre a tas>ok pontos rnegje-
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Iparos hirek 
Az Ipartestület jegyzői hivatala ér-

tesíti az alábbi szakmák tagjai', hogy 
szakosztályi évi rendes tisztújítóköz-
gyülésük az alábbi napokon és idő-
pontban lesz megtartva: január 15-
én, szerdán délután fél 3 órakor 
a szobafestő, mázoló, délután 3 óra-
kor vendéglőd és cukrász szakma. 
Csütörtök délután 5 órakor a férfi-
szabó és ugyancsak délután 5 óra-
kor a cipész szakosztály. A tagok 
pontos és feltétlen megjelenését kér-
jük. 

Az Ipartestület elnöksege közli, 
hogy a csütörtök esti szokásos heti 
vezetőségi ülés e héten elmarad. 

Az ipartestület jegyzői hivatala 
közli az érdekelt vas és fémiparo-
sokkal, hogy január 1-én bevezetett 
vasutalványok még nem érkeztek 
meg hivatalunkhoz, azí a szegedi 
Kamara még nem tudta leküldeni, 
Ezért kérjük az iparosokat és vas-
kereskedőket, hogy felesleges fárad-
ság elkerülése végett ez ügyben ad-
dig ne jöjjenek, amíg ujságilag nem 
értesítjük, hogy a vas utalványok be-
futottak. 

Az Iparos Dalárda elnöksége kéii 
a pártoló tagokat, az összes iparos-
társadalmat, hogy havi 1 (egy) fo-
rintos tagsági dijukat, mindenki, 
minden felszólítás nélkül legyen 
szives befizetni Csuray László da-
lárda pénztárosnál. A Dalárda nincs 
u. i. abban a helyzetben, hogy kü-
lön pénzbeszedöt alkalmazzon, ezért 
kérjük az iparos tagokat, szakosztá 
lyokat, hosy tagsági díjukat, közvet-
len a pénztárosnak adják át. 

RÁDIÓ 
Buddpest L január 15. 

7.20: Az áttelepítési kormánybiz-
tosság közleményei. 630 : Reggeli 
zene. Hanglemezek. Kézben naptár. 
8: Anyáknak gyermekekről. 9: A 
Varga bond' s jazz-együttes játszik. 
12.15: Farkas László magyarnótakat 
énekei. Töiök Károly cigányzenekara 
muzsikál. 12.45: Paul Valéry. Szeg-
zárdi Csengeri István előadása. 13: 
A Házi-együttes játszik. 14.10: Ranki 
Lívia zondorázik. 14 40; A Nemzeti 
Múzeum új esztendeje. 15: A jövő 
hangja 15.15: Rádióiskola. 16: A 
soproni Stahl virginálkönyv Takács 
Jenő előadása hanglemezekkel. 16 30: 
A Wekerle-telepi Harmónia Sacra 
és a Kispesti Szent Margit énekkar 
énekel. 17.10: A Vöröskereszt köz-
leményei. 18: Petőfi n:-pj i. 18.20: 
„Vitézi lélek " Színmű három fel-
vonásban. 20 20: A belgrádi tárgya-
lások. Bán Antal iparügyi miniszter-
rel beszél a rádió munkatársa. 20 40: 
Rősler Endre énekel. 21: Hangos 
híradó. 21.45: Időszerű kérdések 
Kassai Géza előadása. 21.40: Orosz 
nyelvoktatás. 2230: Operettrészle'ek 
hanglemezek. 23: Wagner és Liszt 
műveiből. Hangiemezek. 

— Kecskeméten megalakult a 
Magyar-Román Társasag, amely 
megcl ikulasu alkalmából táviratilag 
üdvö/ö|te Grozn román miriszter 
elnököt, a budapesti román, a bu 
karesti magy.ir követet és Gyön-
gyösi János külügyminiszteri. 

Hirdetmény 
A Magyar Honvédelmi Miniszle» 

Urnák 24.000/1946 Eln. közig. 
rendelete értelmében felhívom ar 
1926. évben született mindazon had-
köteleseket, ajriknek állandó lakó-
helyük Szentes m város területén 
van, hogy f. évi január hó 13. nap-
jától 17. napjáig a városi katona-
ügyoszt/ lyon (városháza 46) az 193® 
évi li. te. 177. §-ban előírt büntetés 
terhe mellett személyesen jelentkez-
zenek. Távollévők írásban is jelent-
kezhetnek. 

Személyesen jelentkezők személy-
azonossági okmányaikat (születés? 
házassági anyakönyvi kivonatukat 
iskolai bizonyítványukat, segédleve-
lüket stb.) hozzák magukkal. Az 
Írásban jelentkezők pedig összes 
személyi adataikat, (születési év hó, 
nap, születési hely, iskolai végzett-
ség, fog alkozás, szülök neve, állandó 
tartózkodási hely: utca és házszám,, 
vagy külterületi határrész és tanya-
szám,) tartoznak bejelenteni. 

Felhívom az J926. évi születési 
hadkötelezetteket arra, hogy a papok 
és papjelöltek, örökölt mezőgazda-
ságok birtokosai, családfenntartók 
több katonát adó családok (egyet, 
tagjainak és a földbirtokreform so-
rán földhözjuttatottak tekintetében 
megállapított kedvezmények valame-
lyikére való igénylésük esetén kellé 
őkmánnyokkal felszerelt kérvényüke' 
a fősorozás kezdetéig az összeírás 
helye szerint illetékes főszolgabíró-
nál, városokban a polgármesternél 
igy a Szentes m. város katonaügy-
oszíályánái összeirottak a városi ik-
tató hivatalnál (városháza 54 szobaf 
nyújtsák be. 

Akik az összeírás idején való la-
kóhelyükről később elköltöznek é* 
az új lakóhelyük nagy távolsága mi-
att már az új lakóhelyükön óhajta-
nak somzásra előállni, erre irányuló 
kérelmüket az eredeti össeeirási he-
lyük szerint illetékes főszolgabírónál, 
városban polgármesternél a fősoro-
zást megelőzően kell benyujtaniok. 

Aki a hadkötelezettséggel össze-
függő bejelentési, illetve jelenkezési 
kötelezettségének teljesítését elmu-
lasztja az 1939. II. tc. 177. § a ér-
telmében kihágást követett el és két̂  
hónapig terjedhető elzárással, illető-
leg egy évig terjedhető elzárással 
büntetendő. A vonatkozó törvények 
és rendeletek nem tudása nem mentő 
kö'ü'mény. Polgármester. 

Batyus-bál 
A Szentesi Munkás Torna Egylet 

az Ipartestület nagytermében f. hó 
19-én este 8 órai kezdettel batyus-
bálat rendez, melyre szívesen elvárja 
Szentes 'gész jól szórakozni óhajtó 
közönségét. Fűtött terem jó hangu-
lat, Berkes Imre műszerész kiváló 
hsngerősitője és Gábor Pista és ze-
nekara fog gondoskodni a csaladias 
szórakozásról. „Ha jöttök, lesztek, 
ha hoztok, esztek-jels/óval mindenki 
gondoskodik egy kis harapnivalóról. 
Asztalfoglalás Gallasz Béla, Dobos 
Ferenc, Józsa László fodrászoknál, 
Szabó József vendéglősnél. Nagy 
Béla cukrásznál és Hankó Endrénél 
eszközölhető. 

Fejőstehén 12 éves és egy 
7 hónapos üszóbor ju el* 
adó vagy anyajuhokér t el-
cseiéleudö, Lázár Vilmos u. 17 szám. 

150—160 kilós priina hizott ser-
tést ve- nék, 'erménnyel is fizetek. 
Kossuth u 13/a sz 

Mosónőt fe lve iz a „ P e t ő f i " 

KöR/erktH/ifi i Sima L á s z l ó , 
hctelós szerkesztő S i ó k é F e r e n c . 

Felelős kiad«» Na^y Mihály. 
Nyomta o • B a r á t s á g ' n y o m d a kft. 

^'ele'ós nyomdavezető C s e r n u * L. Imre 




