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A „Szentesi Újság" 
és a „tömeg" 

A Szentesi Újság szerdai szamá-
ban „A tömeg" cimen rosszman-
kókra támaszkodó szociológiai el-
mefuttatást hoz, melyben a cikkíró 
nemcsak a tárgyban való teljes já-
ratlanságáról, hanem nagyfokú rossz-
hiszeműségről is tanúbizonyságot 
tesz. Ha a cikkben hivatkozott 
„evolúciót" alkalmazzuk magára a 
cikkre, akkor meg kell állapitanunk, 
hogy szomorú fejlődés az, ha valaki 
első szavában említett Midáchtói, 
a magyar klasszikustól, aki szoci-
ológusnak a legnagyobb igyeke-
kezettel stm mindható, eljut utolsó 
mondatában a gyászos és szégyen-
teljes összeesküvés elméleti gyöke-
rét képező zagyvalókig, Némcih 
László minőségi forradalmáig. Az 
meg éppen a" cikkíróra jellemző, 
hogy „talmi fejlődésének" közbeneső 
állomása Ortega Y Gásset vesze-
delmes kOnyve: „A tömeg lázadása" 
melyről a szociológia és történelem 
egyik hivatott írója, aki tudását 
nem ma szerezte, de csak ma, a 
demokrácia diadalával juthatott szó-
hoz, olyan jellemzően mondotta né-

% hány évvel ezelőtt, hogy ig^n ve-
szedelmes könyv, mert jól van meg-
írva, tehát nem mindenki veszi 
észre teljesen hamis célkitűzéseit. 

igen, a cikk szomorú fejlődése 
jellemző arra a rettenetes betegségre 
amely a súlyos békefeltételek elle-
nére is kétségtelenül nagy lehető-
ségekkel rendelkező magyarság tes-
tét, mint a szú rágja. 

A cikk írója a madáchi demagógiák 
alatt dehogy is értené önmagát, pe-
dig már az athéni jelenetre való hi-
vatkozása is merő demagógia. Ma-
dách tragéd ájába szervesen beil-
leszkedik az „egy milliók miatf 
szinrehozásáért a költő Miltiádes 
meséje, amelyben a marathoni győ-
ző, az eszményi hitves fejét pallos 
alá hajtja. Csakhogy ennek a költött 
Milliadesnek nincs sok köze a tár-
gyilagos történelem hadvezéréhez, 
mert az bizony a marat honi győ- j 
zőt, a kitüné hadvezért úgy örökí-
tette meg, hogy hatalmas győzelme j 
után Páros szigetének ostromával 
ftidokolatlanul késlekedett pusztán ! 
azért, tmert beleszeretett egy pap 
nőbe s egy éjtszaka, mikor a dicső 
marathoni hős — M idách eszmé-
nyesltett férje — kalandra indulva 
kerítést mászott, lepottyant és lá-
bát törte. Erre Miltiádes visseatérte 
után nem a Madách demagógjai 
által felbujtott tömeg, hamem az 
athéni demokrácia független népbí-
rósága 50 talanton pénzbüntetésre 
Ítélte, s mivel nem tudott fizemi, 
börtönbe került, ahol a falmászás 
következtében szerzett sérülésekbe 
belehalt. 

Bár már itt tartana a mi demo-
kráciánk is, hogy még egy marathoni 

fyózŐ felett is tud bűneiért ítélni, 
ttől sajnos messze vagyunk, nem 

esak azért, mert a Szentesi Újság 
cikkírója ilyen demagógiától átfűtött 
demokrácia, sőt állami rend ellen is 

A nagy világ 
A csatlós államokkal kötött béke-

szerződések aláirása után a külpo-
litikában fokozódó érdeklődés irányul 
a közeljövőben megtartandó mosz-
kvai konferencia elé. Amint ezek a 
békeszerződések mutatják, az ellen-
tétes érdekek kiegyenlítése nem volt 

•könnyű míg a csatlósoknál sem, 
mennyivel nehezebb dolguk lesz a 
külügyminisztereknek Moszkvában, 
ahol a legfőbb háboiús bűnös, Né-
metország ügye kerül terítékre. 

A világpolitika nem bírói pulpitus, 
ahol a bűnök megmérése után az 
ítélelel szabják ki. hanem a külön-
böző gazdasági érdekeknek az ér-
vényesítési színtere, ahol sokszor 
még az erkölcsi törvények sem ját-
szanak elsőrangú szerepet. Ez a 
megállapítás nyomja rá bélyegét a 
német béke kérdésére is. Nem ártól 
lesz elsősorban szó, hogy mit vétett 
Németország és a német nép az 
emberiség, a civilizáció és a ku*tura 
ellen, hanem a tárgyalások irányvo-
nalát az fogja megszabni, hogy a 
győztes államok Németországnak mi-
lyen új formájával és a német élet 
milyen új kontürjeiben találják rn-ng 
saját érdekeiket legmaradéktalanab 
bul. 

Azok az államok azonban, ame-

lyek a háborút saját bőrükön szen-
vedték végig, azok az államok, me-
lyek a történelem folyamán többször 
votlak kénytelenek a német nagyra-
törés, a némei impeiiaüzmus hábo-
rúit végigcsinálni, legfőbb érdekük-
nek azt tartják, hogy ettől a ve-
szélytől egyszer és mindenkorra meg-
szabaduljanak. Ezeknek az orszá-
goknak a sorában első Franciaor-
szág, amely a baráti hangokat Né-
metország irányában bizalmatlanul 
szemléli. De kétségtelen az is, hogy 
biztonságot akar a Szovjetánió is, s 
végeredrnéayben a háború során 
meglehetősen sokat áldozott Nagy-
britániának is ez az érdeke. Lgy 
látszik tehát, hogy ez utóbb említett 
három áílain, mely mindegyike mér-
földes léptekkel halad a * zocializmus 
felé, könnyen egynevezőre juthatna 
Németország kérdésében, s egységes 
állásfoglalással fognak szembenézni 
az Egyesült Államok nagykapitaliz-
musának törekvéseivel. 

Hogy azután a végső kifejlődés 
mi lesz, azt ma még nehéz lenne 
megmondani, de bizonyos, hogy a 
német béke kérdésénél is a világ-
történelmet formáló nagy ellentétek 
a kapitalizmus és a szocializmus el-
lentétei fogják harcukat megvívni. 

Belpolitikai helyzetkép 
A költségvetési viía során szerdán 

Szeder Ferenc elviárs szólalt fel. Az 
uralkodó osztály a magyar népet 
akarata ellenére vitte a háborúba — 
mondotta. — Elitélem a diktatúrát, 
de nem értek egyet azzal a gondo-
lattal, amely diktatórikus módon 
akar nagy társadalmi kérdéseket 
megoldani, de a demokráciának azt 
az értelmezését sem fogadom el, 
amely mindjárt proletárdiktatúráról 
beszél, mihelyt a dolgozó tömegek 
jogukhoz jutnak és ezt a jogukat 
politikai és gazdasági téren érvé-
nyesíteni akarják 

Amikor félszázaddal ezelőtt Ma-
gyarországon szocializmusról beszél-
tünk, futóbolondnak tartottak ben-

nünket. És most ha szétnézünk 
Európában, azt látjuk, hogy a „fu-
tóbolondok" teóriáját gyakorlatilag 
alkalmazzák. 

Az összeesküvésről szólva Szeder 
elvtárs utalt arra, hogy az összees-
küvés szálai a Kisgazdapártból in-
dlutak kl. Nem vádoljuk a Kisgaz-
dapárt régi demokratikus elemeit, 
de a Kisgazdapárínak is a leghatá-
rozottabban körül kell nézni a por-
táján. 

Rá kell vezetni a mezőgazdasági 
népességet a szövetkezeti gondolat 
előnyére. Szeder elvtárs beszédét 
általános helyesléssel fogadták. 

A Kisgazda Párt egymást követő 
deklarációiból az tűnik ki, hogy a 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

párt ragaszkodik Nagy Ferenc mi" 
niszterelnökségéhez. Ehhez tartozik 
ugyanis annak megemlítése, hogy a 
keddi értekezleten elhangzottak Nagy 
Ferenccel szemben egyes disszonáns 
hangok. Most azután bizalmat sza-
vazott a párt Nagy Ferencnek. 

A MAGYAR SZOVJET 
MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG 
előadása a Siess, Adf. Segíts 

mozgalom keretében 

F. hó 23-án délután 6 órai, kez-
dettel a városháza közgyűlési ter-
mében díszelőadást rendez a Ma-
gyar-Szovjet Művelődési Társaság 
szenteri csoportja. Az előadás tiszta 
bevételét a Siess, Adj, Segits moz-
galom céljaira ajánlották fái. Az 
előadáson részt fog venni dr. Szé-
kely Miklós népjóléti államtitkár, 
Sz. Kovács Margit operaénekesnő, 
dr. Zselényi Ernő zongoraművész 
és Zselényi Ernőné hegedüművésznő. 
Belépődíj nem lesz, ehelyett a mű-
sormegváltás kőtelező. Műsorok elő-
jegyezhetők a Szántai dohánytözs-
dében. (Petőfi szálló) 

Szentes vezet 
a szlovákiai menekültek 
befogadásában 

A Szociális Felügyelőségtől nyert 
értesüléseink szerint folyik a szlo-
vákiai menekültek befogadására vo-
natkozó előjegyzés. Eddig Csongrád 
8 személyt, Pusztamérges község 40 
személyt, Szentes pedig 50 személyt 
jegyzett elő. Természetesen mindez 
még nagyon kevés, s ezért a szo-
ciális Felügyelőség ezúton is kéri 
Szentes város társadalmát, hogy aki 
csak teheti siessen segítségére a 
hónukból kiüldözött magyar test-
véreknek. 

vétő cikkeket ír hanem azért is mert 
nyilván ti is hiszi és legelső sorban 
azért, mert talán még olyanok is 
akadnak, akik tapsolnak neki. Meg-
állapíthatjuk, hogy Madáchot és 
sok sok más remek költőt Militades 
a maratoni győző ihlette meg és 
és történetének feldolgozása mind-
egyiknél egyéni művészet és költé-
szet, ezzel szemben a Szentesi Új-
ság példálózása merőben demagógia. 

Ezért kell vádat emelni a cikk 
irója és az általa megtesjesitett ha-
zug, sekélyes társadalmi szemlélet 
ellen, amely Madách költött Milti-
adesétM nem Petőfi Sándoron, Ady 
Endrén és József Attilán keresztül, 
hogy a költészetnél maradjunk, ér 
el a népsiuvérénitáson nyugvó és 

az 1946, I. t. c. által törvénybe 
iktatott demokrácia igenléséhez és 
ezzel a még esetleg fennálló hibák 
jószándéku javításához, hanem Or-
tega csapdájába esve, a népszuve-
rénitást és ezzel a valódi demokrá-
ciát teljesen megtagadja és minden 
sora izzik a nép ellen átérzett gyű-
lölettől. 

Legszomorúbb, hogy a Szentesi 
Újság felelőtlen cikkét olyanok is 
olvassák, akik éppen a mult bűnös 
örökségeképen sem politikailag, sem 
kulturátan nem elég érettek még 
arra, hogy a hazug történelmi ada-
tokra hivatkozó, sekélyes féligazsá-
gokat hirdető elméletek útvesztőjé-
ben bukdácsoló handabandázást lás-
son az ilyen irói szárnypróbálgatá-

sokban, hanem még mindig hajla-
mosak arra, hogy a cikkben lefestett 
torzót a szervezett munkássággal 
azonosítják, amely pedig ideológiai 
képzettsége révén soha nem lehet 
olyan, amilyennek ez a tudományos 
tévedésektől, rosszindulatú ferdí-
tésektől hemzsegő cikk beállítja. Ez 
a hazug azonosítás pedig alkalmas 
arra, hogy a dolgozó parasztság 
egy töredékét ugyan, de mégis hasz-
nosítható egyesMrct a demokráMa 
felépítésének közös nagy feladafUfóí 
elvonjon és az összeesküvők alantas 
célkitűzéseinek eszközül odadobjon, 
tehát végsöleg jobb sorsra érdemes 
dolgozó kisembereket saját érdekük 
ellen való életszemlélettel itasson át 
és ezzel saját tragédiájukat előidézze. 
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Termelésünk 
szervezése 

Mezőgazdasági termelésünk át-
szervezésénél nagyon fontos kérdés 
a jószágtenyésztés kérdése. A jó-
szágtenyésztés rendkívüli nagy fon-
tosságú, de pontosan meg kell gon-
dolnunk, hogy mit vegyünk első-
sorban számításba. * 

A ma viszonyai között semminek 
sincs nagyobb jelentősége mint a 
tejtermelésnek. Ebb51 a szempontból 
nagy súlyt -kell helyezni a szarvas-
marha tenyésztésre. De ugyanebből 
a szempontból figyelembe kell venni 
a juhtenyésztést is, mert hiszen a 
juhtúró, * juhsajt sőt még az író 
is elsőrendű élelmezési cikk. 

Sertés tenyésztésünk a háború 
előtt kifejlődőn volt, s ha nem is 
érte el az első világháború előtti 
nívót, megközelítette azt. Minthogy 
az utánpótlás a sertésienyészlésben 
a legkönnyebb, kétségtelen dolog, 
hogy az ismét fel fog lendülni. 
Meg kell azonban fontolnunk, hogy 
szír-sertésekre, vagy hússertésekre 
rendezkedjük e be. Leghelyesebb 
dolog ha mind a keltőt figyelembe 
vesszük, de a legszigorúbb rendet 
k e l l t a r t a n u n k , mert nem 
lehet vegyes tenyésztést folylalnuk, 
vagy hússertést tenyésszünk, vagy 
zsírsertést. 

A lótenyésztésnek nincs ma már 
az a jelentősége ami a múltban volt, 
de ez természetesen nem azt jelenti 
hogy a lótenyésztést abto hagyhat-
juk. Itt nagyon megfontolandó, vájjon 
célszerű-e megmaradnunk a ma be-
vezetett angol félvér tájfajta ló to 
vábbi tenyésztése mellett, vagy nem 
volna-e helyesebb vissza térni a ré-
gi lófajtához, az arabsnoníus keresz-
tezéséhez, amely erösebb alkatánál 
fogva alkalmasabb a mi nehéz 
művelésű földeinkhez. 

A jószágtenyésztés eredményes 
folytatásához természetesen föltét-
lenül szükséges, hogy elegendő és 
megfelelő tenyészapaállat álljon 
rendelkezésre. 

Amikor arról beszélünk, hogy át-
szervezzük termelésünket figyelembe 
kell venni azt a körülményt, hogy a 
szentesi határnak sok olyan része 
van, ahol eredményesen lehetne 
folytatni a haltenyésztési. Szentes 
valamikor» híres haltenyésztő hely 
volt s még ezelőtt 50—70 esz-
teedővel is folyt Szentesen a hal-
száilitás. Ez manapság már divatját 
multa, de az okszerű tavi haigaz-
dálkodás rendkívül jövedelmező. A 
semmire sem használható és mé-
lyebb fekvésű szikes területek sem-
mivel sem volnának jobban kihasz-
nálhatók, mint halastavak létesíté-
sével. Természetes dolog, hogy a 
haltenyésztésnél is a legszigorúbb 
rendszert kell követni. Figyelembe 
jöhetnek különböző pontyfélék, a 
fogas-süllő és a most felkapott terv-
szerű azoknak az apró halaknak a 
tenyésztése, amelyekkel a magyar 
ruszlilcrmelést akarják biztosítani. 
Eddig még erre nem történt komo-
lyabb kísérletezés, de semmi akadá-
lya nem volna annak, hogy külön 
halastavakban a harcsa-tenyésztést is 
bevezessük. A harcsa finom húsánál 
fogva rendkívül kapós és nem föl 
tétlenül folyami hal, mert akármelyik 
halastóban megél és továbbfejlődik. 

Ltrtz zománcok, fostékek, 
Vakkok elismert legjobb minőség 

A * á r d r á g í t ó k útja: 

A piactértől a fogházig 
\ 
1 Népes asszonytársaságot kisérnek 
I a nyomozók a rendőrség épületéből 
I a járásbíróságra. Ezek az asszonyok 
! délelőtt még vígan árulták, egy 

forinttal, 20 fillérrel, 10 fillérrel több-
re mondva árujukat, azonban most 
tanakodó ábrázattal maguk elé néz-
ve ballagnak a nyomozók kíséreté 
ben a járásbírósági tárgyalásra. Igen, 
ide visz az út. A forintvédö törvényt 

} nem azért alkották meg, hogy csak 
törvény maradjon, hanem azért, hogy 
megvédje a forintot. A tárgyalások 
azonnal kezdődnek és mi is meg-
hallgatjuk : 

D a n c s ó A n n a az első, 
magyartési lakos. A tejföl literjét a 
maximáit 2 forint 80 helyett 3.50 
ért adta. Az árellenőr, aki tetleri ér-
te, még nem érkezett meg és így 
az ő ügyét elnapolják. 

Dömsödi Istvánné szentesi lakos 
következik. A bíró kérdésére nem 
tuílja, hogy hány katasztrális hold 
földje van, azt sem tudja, mennyit 
örökölt — gondolván, hpgy talán 
azt is elveszik tőle — Ő is tejfölt 
árdrágított. Korpát kellett venni a 
tehénnek — panaszolja — és ezért 
árdrágítottam. Sok beszéd nincs, az 
ítélet eihangzik. 

15 nap fogházbüntetés, 60 
forint pénzbüntetés, 3 évi 

jogvesztés. 
Gyenes Júlia szentesi lakos kö-

vetkezik. Ö is a tejfölt árdrágította. 

Azonban a vevő egyelőre nincs jelen 
és így a tárgyalást el is napolják. 

özv. Huszka Antalné 62 éves idős 
asszony következik. A vöröshagymát 
árulta drágábban, zöldségkereskedő 
lévén, a bíróság, minthogy az ár-
drágító üzérkedés fennforgott, 

egyhónapi fogházbüntetésre 
és egy évi jogvesztésre 

ítélte. 
Volna egy kis veteményes földem, 

mi lesz azzal — kérdezi — és a 
három gyermekemmel, akikkel nincs 
senki. Hiába a sírás és a panasz-
kodás, árdráfciíott és kész. 

Somogyi Rozália nagykörösi lakos 
a citrommal üzérkedett és darabjá-
ért 1.60 at kért és fogadott el a 
megállapított ár helyett. Azzal véde-
kezik, hogy az ő citromai nagyob-
bak és azért Jtért többet Azonban 
a bíróság nyomban leméri a citro-
mot és megállapítást nyer az árdrá-
gítás. Miután a biróság ismertette 
a Közellátási Felügyelőség árértesi-
tését, kimondotta az Ítéletet, 

árdrágító visszaélés és ár-
drágító üzérkedésért egy 
hónapi fogházbüntetésre és 
három évi jogvesztésre ítél-

te Somogyi Rozáliát. 
Eddig tart egy nap árdrágító kró-

nikája Kommentárt nem fűzünk az 
Ítéletekhez, ebből mindenki okulhaí. 

Ülést tartott 
A 

a Nemzeti Bizottság 

L U T Z E D E É S T Á R S A 
UKK ÉS FESTÉKGYÁR RT BUDAPEST 

IN.MNMW.4. 
m e r n i « » W-0M «¿«OH «oa*4c«-iM 

Tegnap délelőtt 10 órai kezdettel 
rendkívüli ülést tartott a szentesi 
Nemzeti Bizottság. Szőke Ferenc 
elvtárs, h. elnök megnyitója után a 
bizotíság"megkezdte a napirend tár-
gyalását. 

Dr. Káldi Lajos 
ingatlanügye 

újból napirenden szerepelt. Ismere-
tes ugyanis, hogy az Országos Föld-
hivataltól a mult hónapban megke-
resés érkezeti, amely szeiint dr 
Káldi Lajos és neje, volt szentesi 
lakosok földingatlanának elkobzására 
tett előterjesztést a megyei tanács. 
Az indokolás szerint Káldi elnöke 
volt a Magyar Megujulás Pártja 
szentesi szervezetének. Mivel Káldi 

szerint ez a párt nem is alakult 
meg Szentesen,* a Nemzelí Bizottság 
január 25 i Ülésen ugy döntötV 
hogy ezt az ügyet ienyomozás vé-
gett átadja a szentesi rendőrségnek. 

A rendőrség államvédelmi osztá-
lyától most érkezett me?, a válasz, 
amely arról értesiti a Nemzeti Bi-
zottságot, hogy valóban működött 
Szentesen a Magyar Megújulás 
Párlja és annak dr Káldi Lajos voli 
a helyi elnöke, Erről egyébként az 
államvédelmi osztály értesítette az 
Oíszágos Földhivatalt. A Nemzeti 
Bizottság ezt tudomásul vette és 
Szőke Mátyás (MKP) javaslatára 
feliratban fogja kérni az Országos 
Földhivataltól dr Káldi Lajos és 
neje földingatlanának elkobzását. 

R Közegészségügyi Bizottság ülése 
u í gyógyszertárak megszervezése, vándor röntgen aató 

x és gőzfertőtlenító beállítása a programon 
Tegnap délelőtt ülést tirtott a 

közegészségügyi bizottság és a 
külterületen olyan nagy arányban 
nélkülözött gyógyszertárak megszer-
vezéséről döntött. Igy Fábiánsebes-
tyén, Derekegyháza és később Pusz-
taszer területén a legrövidebb időn 
beiül gyógyszertárat állítanak fel, 
ugyancsak a most alakuló Csere-
bökény község területén is, még 
abban az esetben is, ha ez csupán 
tanyai kirendeltség lesz. A vándor 
röntgenautó beállításával kapcsolat-
ban a vármegyei tisztifőorvos be-
jelentette, hogy a népjóléti tárca 
biztositja a röntgenfelszerelést és 
a gépet a bizottságnak, azonban az 
autó megszerzéséről kell gondos-
kodni, s amelynejc megszervezését a 
Siess, Adj, Segits mozgalom kere-

tében belül fogják megoldani. 
A tisztifőorvos javasolta a gőz-

fertőtlenitő gépek sürgős beállítását, 
hogy elejét vehessük a kiütéses 
tífusz további elterjedésének, mint-
hogy azonban anyagi fedezet ren-
delkezésre nem áll, javasollá, hogy 
a közegészségügyi bizottság for-
duljon felirattal a népjóléti minisz-
terhez. 

A temetők rendbehozatalával és 
uj hullaházak építésével is foglalko-
zott a közegészségügyi tanács. 

Ezután került sor a Siess Adj 
Segits mozgalom titkári beszámo-
lójára. 

Vármegyei kisgyűlés Két éve 
A Szociáldemokrata Párt 35. 

pártgyülése után, amint már előre 
is jeleztük, mérföldes léptekkel in-
dult meg a magyar belpolitikai élet 
kibontakozása. Az előjelek azt mu-
tatják, hogy talán már ennek a 
hétnek végén meglesz a magyal bé-
ke a magyar életben is. Nem két-
séges, hogy a döntő tényező a most 
folyó tárgyalásokon a mi pártunk. 
Nincs egyetlen párt sem ma az 
országban, amely olyan abszolút 
erkölcsi tekintéllyel birna, amelyre 
olyan felelősségérzettel lehetne az 
ország - sorsát rábízni, mint a Szo-
ciáldemokrata Párt. Nem a mérleg 
nyelvét képezzük a belpolitikai 
helyzetben, hanem mi vagyunk a 
mérleg. Hisszük, hogy kongresszusi 
határozatunk, amely ekként szól: 
Uj koalíció, vagy uj választás, 
elvként érvényesülni fog a jelenlegi 
kibontakozásban. Meg kell szűnni 
annak az Íratlan szabálynak, hogy 
olyan emberek, akiknek semmi kö-
zük nincs a demokráciához, vezető-
szerepet töltsenek be ma, pusztán 
Stízért, mert a választási arit hm etika 
nekik kedvez. A demokrácia irányí-
tását csak az őszinte demokratákra 
lehet bízni, s minthogy ebben az 
országban háromnegyed évszazadon 
keresztül csak mi neveltünk demo-
kratáknak, ezért joggal követeljük 
magunknak a vezetőhelyeket. 

Fizessen elö 
a Szentel Lapra 

Utólagos árkiegészítés 
a cukorrépatermeíőknek 

Az elmúlt évben nagy szárazság 
következtében a cukorrépát . beszol-
gáltató gazdák rosszul jártak, mivel 
a beszo'gáliatott répamennyiség 
nagy cukortartalom mellcti kevés 
súlyt adott. A cukorrépatermel6k% 

kérésére a föJdmiveléstígyi minisz-
térium tárgyalásokat kezdett a gyá-
rakkal annak érdekében, hogy a 
gazdáknak megfelelő ártöbbletet 
fizessenek. Remélhető, hogy a tár-
gyalások eredményre vezetnek és 
rövidesen sor kerül az ártöbblei 
kifizetésére. 

Termelési hitet 
kertészek részére 

Bárányos Károly földművelésügyi 
miniszter előerjesztésért a Gazda-
sági Főtanács febr. hónapra 500.000 
forint hitelt engedélyezett a konzerv-
ipar szerződéses paradicsom és zöld-
ségtermelői rés/ére, hogy az arra 
rászorult kistermelők melegágykeret, 
üvê ' és trágyaszükségletüket idejé-
ben fedezhessék. Gyakorlatilag igen 
nagy jelentőség van e hitelkeret 
engedélyezésének, mert szerves elő-
készítését képezi a 40 000 vagonos 
nyersanyag kapacitású konzervipa-
runk ellátása biztosításának, amely 
kapacitás ezidén alig 20 százalékig 
volt kihasználva. A földművelésügyi 
minisztérium mezőgazdasági ipari 
osztálya 12.000 hold paradicsom és 
12 000 hold egyéb zöldségféle szer-
ződéses termelését biztosítja 194T-
ben konzervipari feldolgozás céljára. 
Igen nagy e hitelakció elvi jelentő-
sége is. Szakítást jelent az elkésett 
hatósági gondoz.is rendszerével. Még 
hó takarja a mezőt, és máris meg-
felelő intézkedések történtek az előt-
tünk álló zöidségtermelési idény 
termésének biztosítására Konzerv-
gyáraink széleskörű foglalkoztatása 
többszázezer kistermelő megélhetése 
és külkereskedelmi mérlegünk egyen-
súlya szempontjából egyaránt nagy 
jelentőségű. 

Tanulólány felvétetik 14—16éves 
Mimóza- virágcsarnok. 



A Baloldali Blokk távirata 
a belügyminiszterhez 

A B B . Végrehajtó Bizot tsága tegnap a t alábbi táytratot 
intézte a belügyminiszterhez 

RAJK LÁSZLÓ BELÜGYMINISZTER ÚRNAK 

BUDAPEST 
A Magyar Kommunista Párt, a 

Szociáldemokrata Párt és a Szak-
szervezek szentesi szervezetei kérjük 
Belügyminiszter Urat, rendelje el a 
Szentesen megjelenő „Szentesi Új-
ság" napilap betiltását a február 

12-én megjelent számában levő „A 
tömeg" clmü felháborító cikke miatt. 

Szentes, 1947 február hó 13-án. 

Baloldali Blokk 
Végrehajtó Bizottsága 

Négy elszámoltatási bizottság 
alakul Szentesen 

HÍREK 
Ma február 14. Rom. ka». Bálint vt.. 

protestáns Bálint. 
Vizálláxjclentés: Tisza 13-án 150. Kurca 

7®. „ 
Hőmérséklet» - f 4 fok 
Időjárásjelentés i Élénk északi, észak-

nyugati szél, ködös idő. sokfelé havazás 
A hőmérséklet süllyed. 

Ügyeletes győgyszertárak. Február 8-
!3-ig Kerekes és Szentessy. 

Krumpli 
Pár nappal ezelőtt vezércikket irt 

a Szentesi Lap arról, hogy baj van 
a krumplival. Aki cikkünket olvasta, 
kivétel nélkül igazat adott abban, 
hogy a krumpli körül csakugyan 
bajok vannak. Most aztán a nem-
zetgyűlés elé került interpelláció 
formájában a krumpli ügy és ez az 
interpelláció is bebizonyította, hogy 
csakugyan bajok vannak a krumpli 
körül. A nemzetgyűlésen volt képe 
egy agy nevezett „szabadságpárti" 
képviselőnek ahhoz, hogy a krumpi 
ügyben egy hazug interpellációt ter-
jesszen elő. A krumpli, amint arról 
már irtunk és amit mindannyian 
érzünk, igen becses dolog a mos-
tani körülmények között és azok a 
nagyszájú és haragos férfiak, akik 
száz vagonokkal rendelkeznek krump-
val, körmönfont gazságokkal igye-
keznek a krumplit elvonni a közön-
ség elől és mialatt krumplit nem 
termő vidékeken néhány kis ember 
„árlépcsőt" -épit magának krumli 
eladáskor és az árlépcsőröl böriönbe 
bukik, az alatt szabadságpárti kép-
viselő urak vigan panamáznak, vá-
dolnak és rágalmaznak, hazudnak 
és lopnak toronymagcsságra vezető 
irlépcsők igénybévételével. Szeretnők 
már egyszer látni ebeknek az ár-
lépcsőknek a felső jokán az akasz-
tófát, amelyen krumpligazemberek 
fllggnek. (xa) 

— Tegnap közellátási érte-
kezletet tartottak a városházán. 
Az értekezlet tárgya a beszolgálta-
tással kapcsolatos elszámoltatási 
fcizottság megszervezése volt. 

— Felhívás. A fűszer kereskedők 
adóközösség tagjai a január és 
iebtuár havi általános kereseti és 
Jövedelmi adójukat azonnal fizessék 
fce Kádár Lászlónénál a december 
havi alapon. Intézőbizottság. 

— Felhívjuk a polg. leányiskola 
«Hákkaptáros tanulóit, hugy 14 én, 
pénteken d. e. J 0 órakor fontos 
Megbeszélésre az iskolában jelenje-
lek meg. Igazgatóság. 

— 30 forintot kap, aki három-
negyedes fekete átmeneti kabá-
tomat visszahozza a Szentesi 
Lap kiadóhivatalába, vagy nyo-
mára vezet. 

— Értesités. A Földmunkások 
és Kisbirtokosok Országos Szövet-
ségének szentesi csoportja február 
hó 16-án, vasarnap d. e. 10 órakor 
â  színházteremben tartja évi rendes 
ÜBztújító közgyűlését. Kérjük a szak-
társakat és a szaktársnőkel, hogy 
pontosan jelenjenek meg. Vezetőség. 

— Felhivás. Felhívom a szerve-
zett munkanélküli építőmunkásokat, 
valamint a téglagyári munkásokat, 
fr gy nyilvántartásuk végett azonnal 

entkezzenek a szakszervezeti tit-
rságon. Szakszervezeti titkár. 

Ismeretes, hogy a Közellátási Mi-
nisztérium rendeletet adott ki, amely-
nek értelmében a beszolgáltatás — 
elszámolási munkák ellenőrzésére 
bizottságokat kall szervezni. 

A szentesi Nemzeti Bizottság teg-
napi ülésén tárgyalta a polgármes-
ternek erre vonatkozó átiratát. E 
szerint Szentesen négy elszámolta-

A Nemzeti Bizottság tegnapi ülé-
sén ismertették a Nemzeti ¡Segély 
országos központjának megkeresé-
sét, az árván maradt gyermekek 
problémájának intézményes megol-
dása tárgyában. Az országban ez-
rével kóborolnak az árvák, a háború 
áldozatai, akiket nem iiagvhatunk 
elzüllcni. A leirat éppen ezCTt fel-
kéri a városokat és községeket, 
hogy anyagi erejükhöz mérten fo-

Cukorrépa vetőmagot 
hozunk be 

az Egyesült Államokból 
A Cukorgyárosok Országos Egye-

sülete a földmivelésügyi minisztérium 
támogátásával 172 vagon cukorrépa-
magot vásárolt az Egyesült Államok-
ban. A mag egy része már meg-
érkezett. A vetési idényre a szállít-
mány országunkban lesz A cukor-
répatermesztés iránt, n.ind uj, mind 
a régitermelők részéről igen nagy 
az érdeklődés. 

Hirdessen lapunkban! 

tási bizottságot kell alakítani és 
mindegyik bizottságba a Nemzeti 
Bizottság egy-egy tagot delegál. 

Az elszámoltatási bizottságok a 
mai nap folyamán megalakulnak, 
néhány napos kiképzésben része-
sülnek, majd megkezdik munká-
jukat. ~ 

gadjanak örökbe árvákat és gon-
doskodjanak eltartásukról. 

A Nemzeti Bizottság — Szőke 
Ferenc elvtárs ja^astatára — ugy 
dönlölt: A Nemzeti Segély országos 
központjának ezt a leiratát átteszi a 
polgármesterhez, hogy az terjessze 
a városi képviselőtestület elé. Ugyan-
akkor á Nemzeti Bizottság javasolja, 
hogy Szentes város két hadiárvát 
fogadjon örökbe. 

Bírósági hir 
Kovács Lajosné Szentes, Honvéd-

utca 10 számú lakost a bíróság 3 
hónapi fogházbüntetésre és 3 évi 
jogvesztésre ítélte, mert sóval üzér-
kedett és árdrágítót! 1946 novem-
berében, amikor ugyanis a sónak 
kilójáért 15 forintot kért. Kovács 
Lajosné az Ítélet ellen fellebbezett. 

— Asztalos mesterek figyel-
mébe. Pénteken du. 5 órakor fa-
anyag és falemez utalvány kiosztás 
lesz, minden tag okvetlen jelenjen 
meg az Ipartestületben. Vezetőség. 

Ország - Világ 
Felszámolják a német trösztöket 

és kartefeket. 

Egy nyugatos tiszt politikai de-
tektlvnek adta ki magát és három-
ezer forintot zsarolt ki. 

Gazdák! 
Az ország dolgozóinak 
kenyérre van szüksége 

Folyó évi február hó 15-én .or-
szágszerte megindul a terménybe-
szolgáítatás elszámoltatása. 

Felhivok minden gazdát, 
hogy beszolgáltatás! köteles-
ségének teljes mértékben 

tegyen eleget, 
mielőtt az elszámoltató bizottságok 
a gazda portájához érnek, 

mert ellenkező esetben a 
törvényes rendelkezések kö-
vetkezményei : a termények 
elkobzása és pénzbirság el-
kerülhetetlenül sújtani fogja. 

Kenyérellátás Orsz. 
Miniszteri Biztosa 

Vám6röltetők \ 
Folyó évi március 15-e 
után az őrlési dézsma 
a jelenleginek kétsze-
rese lesz. 

A közellátásügyi miniszter a vá-
rosi lakosság súlyos kenyérellátási 
helyzetére tekintettel lehetővé tette, 
hogy a gazdák március 15-ig a 
jelenleg érvényes dézsmamennyisé-
get szolgáltassák be azután a ga-
bonamennyiség után is, amit csak 
március 15-c után kívánnak meg-
őrőltetni. 

Minden őröltető gazdának 
érdeke tehát, hogy őrlési 
dézsmáját m á r c i u s 15 ig 

beadja. 
Kenyérellátás Országos 

Miniszteri Biztosa. 
Szentes, 1947 február 13-án. 

Hankóczy Béla s. k. 
felügyelő, a közellátási 

felügy előség vezetője. 

TÁVIRAT I 
Szentes közönségéhez 

Feltétlenül elvárjuk 

február 15-én 
8 órára az Ipartestületbe az 

„ ö r e g szabók" 
jótékonycélu vacsorás báljára 

Rendezőség 

— A Gazdasági Főtanács el-
határozta, hogy hat hónapra terjedő 
sótartalékot gyűjtenek. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó ] 
Február 15—18. 4 napig I 

16 éven felülieknek l 

Emlékszel még 
Amerikai fílmremek. Az önfeláldozó szerelem megható története. 

Főszereplők : Claudette Colbert, John Payne. Híradó. 

Otthont az árváknak 

ü r ^ r L r.érrr, Somojyt és Bacsó emlékest 
a pártszékházban. Előadó: dr. Solti László. 
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— Termelési szerződés köthető 
mákra, répamagra, borsóra, babra, 
árpára, zabra. Flanel árúk,: vásznak. 
Cikta cipők, kalucsnik. edényárúk. 
Firészpor és faeladás. Szentesi nl-
talános Fogyasztási Beszerző Ter-
melő és Értékesítő szövetkezet. 

— A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetsége február hó 16-án vasár-
nap délután 3 órakor taggyűlést 
tart a székházban. A tagok megje-
lenése kötelező. A vezetőség. 

— A Társadalomtudományi Fő-
iskola első féléve március közepén 
újra megindul. Hallgatója lehet min-
den vidéki elvtárs, iskolai végzett-
ségre való tekintet nélkül. A Fő-
iskola három évig tart, csak fél-
évenként kell Budapestre utazni 
vizsgázni. Ahol csoportosan (tíznél 
többen) jelentkeznek, oda havonta 
előadókat küldünk Budapestről, hogy 
ne csak a pastán kapott nyomtatott 
és sokszorosított anyag alapján ta-
nuljanak az elvtársak. A jelentkezé-
seket kérjük 1 gkésőbb március 15-
ig a Központi Oktatási Titkárságon 
(Rákóczi-u. 43. IV. e. 422) beje 
lenteni, meri a március 15 utáni 
jelentkezéseket csak a következő 
félévre jegyezhetjük elő. 

— Az Ady Endre kollégium j 
az 1946-47 egyetemi tanév második 
felére felvételi pályázatot hirdet 
szegénysorsu, elsősorban szociálde-
mokrata egyetemi és főiskolai hall-
gatók részére. A felvételi feltételek-
nek megfelelő jelentkező közül és 
a Kollégium kibővítésével rendel-
kezésünkre álló helyekre korlátolt 
számban vesszíík fel haladószeílemű 
egyeíemi hallgatókat Jelentkezés 
március 1 ig az Ady Endre Kollé-
gium igazgatóságánál Budapest 9, 
postaf ók 23. A jelentkezők lehető-
leg hozzá!: magukkal a helyi párt-
szervezet ajánlását. 

Párthfrek 
14-én, pénteken este a pártszék-

házban Somogyi és Bacsó emlék-
est. Előadó: dr. Solti Lárzló. 

Ma, pénteken délután f ntos ügy-
ben értekezletet tartunk, ezért kérjük 
t. Kartársainkat, hogy az alant fel-
sorolt időpontokban Egyletünkben 
feltétlenül jelénjenek meg. 4 óra-
kor: Textilszakosztály, 5 ódakor: 
többi szakosztály és szakosztályon 
kívüli tagok, 6 órakor: Fűszerszak 
osztály. 

A Közellátási Felügyelőség forint-
védő plakátjait minden nyiltárusi-
tási üzlet kirakatában ki kell füg-
geszteni. Ez országos intézkedés, 
kérjük tehát Kartársainkat, hogy e 
felhivásnak haladéktalanul tegyenek 
eleget. 

— 

Számla- és egyéb illetékek isme-
reté nélkülözhetetlen a kereskede-
lemben. Vukovich Lajos állampénz-
tárt főtiszt most u egielent füzete 
minden idevágó problémára választ 
ad. Kapható Egyletünknél és a Kis-
kereskedők Szövetkezéében. 

^MMJéitü 
Hirdessen lápunkban 1 

AL b e s z o l g á l t a t ó ^ 
m e g y é n k b e n 

A Közigazgatási Bizottság elé Hankóczy Béla felügyelő 
az alábbi jelentést terjesztette 

A beszolgáltatási kötelesség tel-
jesítése január 1 óta : 

Kenyérgabonából 3 o/o-al, burgo-
nyánál 4 %-al, o^josmagnál 4 o/o al, 
élőállatnál 17 o/0-al emelkedett. 

A vármegye beszolgáltatásra kö-
telezett gazdái a január 31-vel le-
zárt kimutatás szerint: 

118.413 q. 65 <yo-nak megfelelő 
gabonát, 40.531 q. 21 o/(rnak meg-
felelő burgonyát, 27,899 q. 45 <y0-nak 
megfelelő olajosmagot, 20 596 q. 
88 o/o-nak megfelelő élőállatot szol-
gáltattak be. 

Az előző havi beszolgáltatást fi-
gyelembevéve*: 

Kenyérgabonából 3 o/o-os csök-
kenés, burgonyából 1 o/o-os csök-
kenés, olajosmagból 2 o/0 os csök-
kenés, élőállatból 12 o/0-os csökke-
nés mutatkozik. 

Elsfi alkalom, hogy a beszolgál-
tatás ütemében csupán csökkenés 
volt kimutatható. 

A beszolgáltatás eddigi eredménye, 
különös tekintettel a csökkenésre, 
nem kielégítő. Az eredmény annál 
rosszabb, mert a minisztérium áltai 
megállapított aszálykár! — egy köz-
ség kivételévei — a községek már 
mind jóváírták, 

A beszolgáltatási hátralék nagy-
sága (kenyérgabonánál cca 600 va-
gon) és a beszolgáltatás ütemének 
csökkentése súlyos következmények-
kel jár az országos ellátáson tul, a 
helyi ellátást illetően is. 

i Mint ismeretes, az országban 
hiányzó 8800 vagon kenyérgabona 
hiánya a kormányzatot nehéz hely-
zet elé állította. 

Miután a fejadag csökkentés ré-
vén a megyei ellátási helyzet lénye-
ges javulását nem várhatjuk, szűk 
séges, hogy megtegyünk minden 
intézkedést a beszolgáltatás ered-
ményes fokozására. 

A községek beszolgáltatási ered-
ményjelentés alapján megállapítot-
tam, hogy : 

Kenyérgabonából legjobban tel-
jesített: Kiskirályság 121, Magyar-
tés 119, Pusztamérges 109 százalék. 

Legrosszabb: Sövényháza 17, 
Csanytelek 37, Sándorfalva 44 szá-
zalék. 

Burgonyából legjobban teljesített 
Kiskirályság 75, Tápé 67, Kistelek 
54 százalék. 

Legrosszabb : Derekegyháza 7, 
Nagymágocs 11, Pusztamérges 13 
százalék. 

Olajosmagból legjobban teljesí-
tett : Kistelek 112, Sáudoifalva 93, 
Kibkirályság 84 százaiék. 

Legrosszabb : Tápé 21, Szegvár 
30, Mindszent 33 százalék. 

Élőállatból legjobban teljesített: 
Nagy.nágocs 140, Szegvár 123, 
Mindszent 111 százalék. 

Legrosszabb: Tömörkény 22, Sö 
vényháza 30, Csanytelek 40 szá-
zalék. 

Általában legjobb község Kiski-
rályság, legrosszabb Sövényháza. 

A beszolgáltatás erőteljes fokozása 
érdekében a kormány rendeletet 
adott Ki, amelyben a gazdák február 
1 -ével történő elszámoltatása iránt 
intézkedik. 

Azok a gazdák, akik február 1-i 
elszámolás alkalmával kötelességüket 
teljesítenék a teljesítés méríékének 
megfelelően minden többíeibeszol-
gáltatás kg-ja után 5—10—15 fillér 
jutalomban részesülnek, míg azok a 
gazdák, akik beszolgáltatásukat nem 
teljesítené; a hátralék minden kg ja 
után 1 forint büntetésbe részesülnek. 

Február 15-e után a hátralékos 
gazdáknál helyszíni ellenőrzést kell 
larta* i és az ellerőrzés eredményé 
hez mérten a feleslegeket zárolni 
keli. 

Attól a gazdától, aki a készletét 
elrejti, a felfedett készletet és a ház • 
tartás összes készletét el kell ko-
bozni. 

Az elszámoltatási munkák érdeké-
ben a felügyelőség az elmúlt hó-
napban 142 alkalommal tartott hely-
színi ellenőrzést, mikoris a községi 
közellátási tisztviselőket az elvég-
zésre váró munkára kioktatta. — 
Ugyanakkor felvilágosító előadások-
kai figyelmeztettük a gazdálkodókat 
kötelességük teljesítésére. 

A gazdák elszámoltatásával egy-
ídőben történik a cséplőgépesek el-
számoltatása. Az eddigi vizsgAlatok 
több mulasztást és visszaélést álla-
pítottak meg, úgyhogy sor kerül a 
gazdasági rendőrség beavaikozására. 

A gazdák és cséplőgéptubjdono-
sok eiszám -Itatáson kivül sorkerül 
az iparosoknál és kereskedődnél levő 
készl tek számbavételére is. 

Az elszámoltatásokat külön erre a 
célra alakult bizottságok intézik. A 
bizottságok díjazásban részesülnek. 
A bizottságok munkáját a felügyelő-
ségen kívül még külön ellenőr is 
ellenőrzi. A megye területére a fel-
ügyelőség 25 elszámoltatási ellenőr 
felvételét tartja szükségesnek. 

Miután a hely.et súlyos, mind a 
ga;daiársadalomnak, mind a köz-
igazgatásnak el kell követni mindent, 
hogy az ellátatlanok és ezek között 
a megyénk ellátatlanjainak szükség-
letét bi tosítsuk. 

NQSyar-csárda Jó szórakozás 

Hirdetmény. 
Csongrád vármegye alispánjának 

1005—alisp 1347. számú rendelete 
értelmében felhívom a Szentet; város 
területén működő és alapszabállyal 
bíró összes egyesülelek Vézetőséfrét, 
hdfry folyó évi február hó 17. nap 
jUhak déli 12 órájáig városháza 46 
számú szobályában az egyesület ne-
vét, székhelyét, postacímét és a tiszti-
karártsk névsorát feltétlenül jefent-
sék be. 

A bejelenlés elmulasztása az egye-
sület feloszlatását vonja maga után. 
177 Polgármester 

Cserépkályhák átrakását és vas-
kályhák áamot'-feását szakszerűen 
k j é í f l Szűcs András, Deák F.-u. 56. 

Varrógépek tökéletes javítása, ke-
rékpárok zsirbaraká-a stb. Wolford 
Sándor műszerésznél. 

Kádfürdő mindennap. 

R Á D I Ó 
Budapest I. f ebruár 14. 

7.30: Reggeli zene. Hangiemezek. 
8: Kertészeti tanácsadó. 8.15:1. rész. 
Szórakoztató Szovjet hanglemezek. 
II. rész: Magyar nóták. 9. A Vasutas 
Hangversenyzenekar játszik. 12.15. 
Miklósi Irén énekel. 12.40: A kutya 
13: Tarka-barka muzsika. 14. 
Báthory István politikája. 14.30 
Kalmár Rezső és Komáromi Andor 
szalonegyüttese játszik. 16: Urbach 
Pál jazz-műveket zoudorásik. Ka-
pitány Anna énekel. 16.45: Több-
termelésért I 17.10: Szakszervezeti 
tanácsadó. 17 15: Szakszervezet? 
Hiradó. 17.25: A vötöskercszt köz-
leményei. 17.45: Sportközlemények 
18: Á Magyarországi Munkásegy-
letek Szövetsége képviseletében. „A 
Fővárosi Al-isztek Dalkara " 1S.3C 
„Járkálj csak halálraítélt." 19: Friss 
Antal gordonkárik, 19 40: Nép-zerö 
magyar iparcikkek. 20.20: A rádió-
zenekar játszik. 21.40: Angol nyelv-
oktatás. 22.30: Piu Mironeseu ro-
mán művész énekel. 28: Művész-
lemezek. 

Színház 
TISZAZUG 

A modem sziumüirás egyik igen 
sikerült darabja Háy Gyula Tisza-
zug cimu három felvonásos drámáj?. 
Nagy igyekezettei készüli Hámorv 
Aladár színtársulata a darab előa"-
dásár:*. Amennyire a s?inpad nehéz 
ségeivel meg tudót' a társulat küz-
deni, elfogadható előadást nyújtott 
Természetes, a darab nem erre a 
kis színpadra Íródott. Az együites 
munkáját mégis dicséret illeti, jól 
megbirkóztak a szokatlan szerepek-
kel, s tudásuk legjavát nyujtotlák 
H. Déri Marika, Keleti Aranka, Buj-
dosó Rózsa és Horv.lth Ica is jól 
játszottak. A férfigárdát Homonnay 
István vezette, de Angyal Sándor 
Garamszegi Dezső és Kostvál Gyula 
is kiválót nyújtottak. 

Pénteken ketten egy jeg^ye! Vik-
tória, vasárnap délután és este 
Aranyhattyu. 

S P 0 R T 
V a s á r n a p : SzMÁV-KMTE 

birkozómérkőzés lesz 

Végre vasárnap újból itthon lép-
nek szőnyegre a szentesi birkózók, 
s a Kecskeméti MTE csapatát látják 
vendégül. A KMTE csapatában 
Hullai I. személyében fogjuk látni 
és Vinczével való találkozása nagy 
csemcgérck ígérkezik. A KMTE 6 
szenior és 4 ifjúsági versenyzővel 
jön. A verseny rendezési helyét és 
kezdési idejét holnapi számunkban 
fogjuk közölni. 

Ócska épületet (cserepeset) le-
bontásra megvételre keresek. Hajdú 
József kőművesmester, Rákóczi utca 
99-a szám. 

Ü s z ő b o r j ú t elcserélnék 
fiatal német vagy racka 
hasas Juhokért, Ujj Sándor 
Lázár Vilmos utca 17. Hékédi telep. 

Nagy gumikerekű féderes stráf-
kocsi és egv lóra való szerszám 
e'adó Dudás Sz. Józsefnél Soós-utca 
23 szám. 130 
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