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A Kovács-ügyről, az új választások 
lehetőségéről, és a tagtoborzásról 

beszélt Szakasits elvtárs Diósgyőrött 

Megjelenik hétfő kivételével 
liinden nap a reggeli órákban. 

Szociáldemokrata 
politika 

A belpolitikai válság megoldására 
irányuló tárgyalasok upy látszik 
kátyúba futnak. Egyik munkáspárti 
vezető politikusnak nyilatkozatából 
kitűnik, hogy amennyiben a Kis-
gazda Párt a Kovács Béla ügyben 
nem helyezkedik a jog és az igaz-
ság által megkövetelt és a demo-
krácia szempontjából egyedül elfo-
gadható álláspontra, a munkáspár-
tok a koaliciót nem vállalhatják to-
vább. Nem ithet helye kompromisz-
sziumoknak ott, ahol a demokrácia 
létérdekeiről van szó. A köztársa-
elleni összeesküvésben való részvé-
tel mentségéül nem szolgálhat az, hogy 
valaki a Kisgazda Part főtitkára volt, 
de még az sem, hogy parasztanyá 
tói származott. Ugyanakkor termé-
szetes 3Z is, hogy azoktól a pártok-
tól, amelyek a munkásosztály érde-
keiért harcolnak, tehát olyan állami 
berendezést kívánnak felépíteni, 
amelyben a munkás érdekeit veszély 
sem fenyegeti, nem követelhető az, 
hogy oly^n párttal együtt vegyenek 
részt a kormányzásban, amely a 
munkást elnyomó és őt a vágóhídra 
kiküldő ellenforradalmi rendszert 
kívánta visszahozni. Kovács Bela 
esetében ugyanis ez a helyzet. 

Ha a tárgyalások nem vezetnek 
eredményre, helyesebben ha a Kis-
gazda Párt nem látja be, hogy a 
Kovács Béla ügyben megegyezés 
nem lehetséges, akkor be kell an-
aak következni, amit a Szociáldemo-
krata Part 35. kongresszu án I szö-
gezett: a nemzetnek kell döntenie, 
•j választásokat kell tárta. i. 

Ebben a helyzetben a Szociál-
demokrata Pórt álláspontja határo-
zott. Hajlandók vagyunk elmenni a 
megegyezés terén addig a pontig 
amíg ezt pártprogramunk megen 
gedi, s ameddig ez a m p érdekei-
vel Összeegyeztethető. Minden olyan 
megegyez est el kell azonban utasí-
tanunk, amely a d mokrácián.ik a 
gyengítését és a munkásosztály el-
lenségeinek megerősödését jelentené. 
Sok elismerést kapott a párt nem-
csak ha/ai, de nemzetközi viszony 
latban is azért a magatartásért, 
amellyel a mindumalan megujjuló 
belpolitikai válságokban hivatása 
magaslatán aliva, a mérleg szere-
pét tudta betölteni. 

Legutóbb a francia szocialista 
pári lapjában a ,Pupulaire"-ben ol-
vashattuk, hogy a külföld megé-
lése szerint is a Szociáldemokrata 
Párt megerősödése jelenti egyszers-
mind a magyar demokráciának a 
megerősödését. Az is kéiségttlen, 
kogy egy olyan párt, ame'y a há 
ború után két esztendővel nzenhá 
rom nemzet képviselőit hozta el egy 
legyőzött ors/ágba ugyanakkor, ami 
kor a külügyek vezetését hi atalo 
san kezében tartó párt semmiféle 
eredményt külpolitikai téren fe mu 
tatni nem tud méltán követelheti 
magnak a külügyek vezetését. 

Van még egy szempont, amely a 

A Szociáldemokrata Párt Diós-
győrött nagygyűlést tartott, amelyen 
beszédet mondott Szakasits Árpád 
elvtárs főtitkár. 

A közelmúltban sokan arra szá-
mítottak — mondotta — hogy a 
Szociáldemokrata Párt ketté, vagy 
háromftlé szakad. A reményeket le-
hervasztottuk, az aggodalmakat pe-
dig eloszlattuk. Megmutattuk, hogy 
a Szociáldemokrata Párt képes arra, 
hogy beváltsa a hozzá fűzött remé-
nyeket. 

A kongresszus után a párt 
egységében megerősödve, el-
határozásaiban pedig töret-
len elszántságot sugározva 

áll az ország népe elé. 
Az összeesküvéssel kapcsolatban 

megállapította, hogy az országban 
még van több ilyen összeesküvés, 
merr a nagybirtokosoK nem szíve-
sen nvugszanak bele abba, hogy a 
hatalom a földdel együtt a nép ke-
zébe kerüljön. 

Sok kisgazda képviselő került a 
rendőrségre ts Kovács Bélát is ki 
kellene adni, mert személyre való 
tekintet nélkül minden bűnösnek el 
kell venni a büntetéséi. 

Ha Kovács Bfla Ártatlan, 
akkor nyugodt lélekkel áll-

hat bírái elé. 
Ha bűnös, akkor miért akarják vé-
delmükbe venni a büntevőt? 

87« ciáld- mokrata politikát különösen 
aláhú/za, s ez az, hO:y pártunk po-
litikájában mindig össze tudja egyez-
tetni, sőt ha kell fölébe tudja he-
lyezni az ország érdeket a pártérde-
ke nek Nálu k nem fordulhat elő 
az, hogy olyan csoportok, amelyek 
a p.ir ot vagy egyéni érde-ek bizto-
sit sára, vagy a párt piogrammjával 
• lientétes celkitü/ések megvalósítá-
sára akaiják felhasználni, b( furakod-
janak a pártbs sőt ott vezető sze-
rt pet nyerjenek el. A Szociáldemo-

mert a meginduló világgaz-
dasági versenyben a magyar 
paraszt a földkerekség egyik 
legértelmesebb emberfajtája, 
ha a krízis készületlenül ta-

taija, akkor elpusztul. 

Szakasits Árpád beszéde végén 
megemlékezett arról, hogy a Szo-
ciáldemokrata Párt márciusban nagy-

Az angol szénválság; következtében 
Londonban a legutóbb kiadót» je-
lentések szerint bezárnak a szín-
házak és a tnozik is Nem egyedül-
álló jelenség ez Európában. Á Bcr-

Az Egyesült Államok szenátusá-
ban Mc Kallag szenátor Acheson 
államtitkárhoz a következő kéidést 
intézte : 

Nem gondolja, ha Oroszország-
nak atombombája volna hatalmába 
kerítené Európát és a világot ? 
Acheson igy valaszolt: Oroszország 
külpolitikája támadó A szenátusok 
erről az ü'éséről beszámolt több 
amerikai lap. Február 14 én Molo-

krata Pártot csak szociáldemokraták 
irányíthatják 

Ehhez a határozott és a dolgozó 
társadalom érdekeit védő politikahoz 
hívunk mii den becsületes mag art 
E»ég volt a magyír történelemben 
azokból az irányzatokból, amelyek 
hivalkodtak magyarságukkal, ugyan 
ak»-or eladták az országot. Eieg volt 
abból is, hogy nemzetközi viszony-
latban örökösen a megbélyegzettek 
soraiban foglaljunk helyet, azért, 
mivel uraink eljátsszák a nemzet 

szabá' ú tagtoborzást indít. 
Egy nap alatt 2500 gyűlést 
fognak tartani és a gyűlés 
résztvevőihez a magyar rá-
dión keresztül ő fog beszé-
det intézni. Sok-sok millió 
új tagot akarunk zászlónk 

alá gyűjteni — 
mondotta. 

linből érkezett jelentések azt mu-
tatják, hogy ott sem 'ózsásabb a 
hely?et. Eddig 134 ember halt éhen 
60.000 embert pedig fagyási sérü-
lésekkel szállítottak kórházba. 

tov szovjet külügyminiszter jegyzé-
ket nvujtott át Smithnek, az Egye-
sült Államok moszkvai nagyköve-
tének. A jegyzékben a szovjet kor-
mány felhívta az Egyesült Államok 
kormányának figyelmét Acheson 
minősíthetetlen magatartására, aki 
hivatalos állása ellenére is megen-
gedte magának, hogy a Szovjet-
unió ellen iiyen ellenséges, durva 
rágalmazó nyilatkozatot tegyen. 

becsületét. Az igazi béke, az alkotó 
béke csak akkor valósulhat meg, ha 
he tudunk illeszkedni a szabad né-
pek sorába. Ez a beilleszkedés a 
Horthy re dszert visszacsempészni 
akaró áldemokraták vezetése alatt 
nem érhető el. Becsületes és tiszta-
s ándéku demokraták vezessék ezt 
az országot, i lyan <mberek, akik a 
nep bizalmát bírjak. Mi ezért har-
colunk 8 tudjuk, hogy a magyar 
dolgozók megerősödő öntudattal 
harcunkat támogatják. 

Mi nem tartjuk az egész Kisgaz-
dapártot bűnösnek. A régi panszt 
törzs semmit sem tudott ezekről a 
becstelen műveletekről. Mi a koalí-
ció fenntartásának alapján állunk, 
nem diktatúrát, hanem demokrákiát 
akarunk. Mi a néppel akarunk 
együtt kormányozni, de nem az 
összeesküvőkkei. 

Ezért felmerülhet annak 
szükségessége, hogy új vá-
lasztást tartsunk az ország-
ban és ez talán nemsokára 
be is következik majd A nép 
mondja meg, hogy mit akar. 
A falu termelését forradalmasítani 

ke 1 — folytatta Szakasits Árpád — 

Kádár a mticsíhátí tanyák 
köpött bujkál? 

Betöréses lopás Mucsiháton 
Megjelent a rendőrségen Szikszai 

Jánosné és előadta, hogy a tegnapra 
virradó éjszakán ismeretlen tettes 
betört mucsiháti tanyájába és onnan 
több fehérneműt, élelmiszert ellopott, 
valamint magával vitte Szikszai Já-
nos névre szóló iratokat. A rendőr-
ség haladéktalanul megindította a 

nyomozást és az eddigiek alapján 
feltételezhető, hogy ezt a betörést is 
Kádár Mihály, a kistókei rablógyil-
kossági kisérlet tettese követte el, 
aki valószínűleg Mucsiháton bujkál. 
A rendőrség ma reggel széleskörű 
razziát fog tartani. Remélhetőleg si-
kerül kézrekeríteni Kádár Mihályt. 

Szovjet jegyzék az USA-hoz 

A nagy világ 
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QyümölcstermelésanR 
Szentes annak idején a magyar 

gyümölcstermelés egyik központja 
volt. A szentesi gyümölcs ma is hi-
res színéről és izéről. Vannak spe-
ciális gyümölcseink, amelyek verhe-
tetlenek. Ilyenek: 

A Nagy hegyen és homokterüle-
tein ken a cseresznye, a meggy, a 
szamóca, a kajszi, a szilvafélék, a 
nyári almák. A kötöttebb talajokon 
a nospolya, a körte, a birs és ri-
bizli. A tiszai szigeteken, az Alsó 
és Fel sőréién Jól díszlik a téli alma 
legtöbb fajtája és 3 kék szilva. 

Gyümölcstermelésünk elősegíté-
sére legelsősorban az a szükség, 
hogy a ma meglévő gyümölcs fais-
kolánk megnagyittassek, illetve j 
amennyiben például Dónáton gyü- | 
möicstermelésre rendezkednek be, j 
akkor ott kell egy ujabb faiskolát 
alapítani, amely kizárólag az ottani \ 
tömegtermelésre állítja elő a fac>c « 
metéket. A legközelebbi közgyűlés 
elé kerül Sima tanácsnoknak az az 
el. terjesztése, hogy a volt lóvásár -
tér, amelyet annak idején levente 
gyakorlótérnek használtak, gyümölcs-
faiskolának rendeztessék be. Ez a 
teljesen szüzterület, amelynek nagy-
szerű a földje és amelyet teljesen 
víztelenítettek, erre a célia nagy-
szerűen megfelel és alkalmat ad 
arra, hogy a már kiéli talajú belso-
kerte! felváltsa, hogy azt magterme-
fésre és konyhakertészetre használ-
ják átmenetileg. 

A gyümölcsfaiskola megnagyob-
bítása mellett föltétlen szükség van 
arra is, hogy a város megfelelő 
mintagyümölcsöst rendezzen be. En-
nek legalkalmasabb helye itt volna 
az alsóréii Újtelep mellett. A mima-
gyömölcsös nevelné az érdekeiteket 
és megmutatná nemcsak azt és tő-
képpen nem azt, hogy miképpen kell 
egy gyümölcsöst kezelni, de azt, 
hogy milyen gyümölcsök termelése 
javasolható Szentesen. A heiyi gyü-
mölcstermelés előmozdítására nagy 
szolgálatot tenne a nemesebb gyü-
möcsöt termelő anyafák hatósági 

Beipoüíikai helyzetkép 
A köztársasági elnöknél megKez-

dett tanácskozások eddig nem ve-
zettek eredményre. A kibontakozása 
Független Kisgazda Párt merev ma-
gatartása miatt nem valósulhatott 
meg. Valószínű, hogy a Kisgazda 
Pártös zehívja országos nagy választ-
mányát Kovács Béla ügyében való 
döntés végett. Ez tovább merevítené 
a Kisgazda Párt állásfoglalását. 

A Kisgazda Pált — annak ellenére, 
hogy maga Nagy Ferenc kérte fel 
Ries István igazságügyminisztert a 
Kovács Bélára vonatkozó iratok át-
tanulmányozására — az igazsigügy-
miniszter jelentését nem találta e'ég-
ségesnek arra, hogy Kovács Béla 
mentelmi iogát felfüggessze. A köz-
társasági elnöknél a tanácskozások 

tegnap reggel folytatódtak. 
Egyébként Kovács Bélára vonat-

kozó terhelő adatok egyre gyarapod-
nék. Deli Ferenc, aki Kovács Bé»a 
soffőrje volt, vallomásában előadta, 
hogv Raffay Sándort Kovács Béla 
u'asítására szállította Szentgo hárüra 
Az utasok között volt Taksonyi 
Álmos, a kémelhárító hírhedt száza-
dosa, a Szent László hadosztály hír-
szerző tisztje. Kovács Béla össze-
köttetést kéréséit dr. Czermau Antal 
volt Wolff párti képviselővel, a ké-
sőbbi Volk-̂ bund kultúresoportjának 
elnökével. Czerman Klagenfurtban 
tartózkodik jelenleg, s fe?yvcres 
puccsot akart előkészíteni ¿Magyar-
ország ellen. 

Az amerikai árukölcsön 
tárgyalásai 

Schoenfeld Artúr az Egyesült 
Államok követénél kedden meg-
kezdődtek a tárgyalások a 15 millió 
dolláros amerikai árukölcsön lebo-
nyolítására. A gazdasági élet leg-
főbb kívánsága az ujabb kölcsön-

nyújtással kapcsolatban az, hony 
főleg tex-ilárukat kapjunk. Szó var? 
arróí, hogy nagyobbmennyisígű le-
pedőt kapunk. Ezenkívül orvosi 
m ű s 7 e i e k e t , a m e l y e k r e s z i n t é n n a g y 
szükség van. 

Nem sokat iavít 
vetőmag a akció 

a hiányoknak csak néhány százalékát fedezi 
Amint a vasárnapi számunkban is 

megírtuk a földmívelésügyi minisz-
térium a tavaszi vetőmaghiány le-
küzdésere árpa és zabvetőmag ak-
cfót bonyolít le. A most folyt deb-

j receni gazdasági tárgyalásokon, ahol 
I Csongrádvármegyét Jankó Sándor 
! felügyelő képviselte a következő 
í eredményekkel zárult: Kiosztásra ke 
j rül az akció keretén belül 250 va-
1 gon árpa és 250 vagon zab. A ti-

szániuli ¿észre eső kontingens, 
Jörzskönyvelése az állami törzsköny- j amelybe Csongrád vármegye is be-

Ezeket a törzsköny- j letartozik száz vagon árpa és száz velés mintájára 
vezett fákat hatósági védelem és 
ellenőrzés alatt kell tartani. Ezt a 
városnak megfelelő szabályrendelet 
alkotásával kell biztosítani, mert 
egyedül a mintagyümölcsös és a 
megfelelő anyafák törzskönyvelése 
tudja biztosítani a korszerű faiskola 
mellett a szentesi gyümölcstermelés 
felvirágoztatását. 

A gyümölcsösök helyes kezelése 
érdekében a téli gazdasági iskolában 
szaktanfolyamot kell 

vagon zab, mely mennyiség tíz vár-
megye közt lesz kiosztva, az új 
földhö/juttatotlak, valamint a terület 
arányában. Ebbftl Csongrád várme-
gye 5 vagon árpát és 5 vagon za-
bot kap, ez a iiennyiség azonban 
a szükségleteknA alig néhány szá-
zalékát fogja fedezni. 

A kiutalt mennyiség az MSzK 
raktárából mint kötött gabonakészlet 
kerül kiosztásra, a vármegyei gaz-

• • i m x Aijt . . r e n d e z n í í a í dasági felügyelőség keretében. 
Hegyközség utján pedig meg kell 5 

szervezni a gyümölcsösök kezelé-
sére a megfelelően képzett munká-
sokat. akik szükség szerint rendel-
kezesre állanak, mert hiszen 50— 
60 munkás, aki a gyümölcs és szőlő 
kezeléshez bele gyakorolta magát, 
könnyen tudna kora tavasztól késő 
őszig állandó munkát kapni Szente-
sen. Meg kell szervezni a gyümölcs 
értékesítését is, mely szövetkezetiig 
volna intézendő. 

Meg kell akadályozni a piaci ér-
tékesítésre nem kerülő gyümölcs-
lék tul érett gyümölcsök elherdálá-
sát, valamint a piacról visszamaradt 
gyümöcsök elkallódat. Ebből a 
célból gyümölcs aszaló létesítendő, 
nemkülönben pálinka főzdéket kell 
állítani. A gyümölcs aszalással kap-
csolatban meg kellene teremteni a 
szentesi gyümölcskonzervgyárat, 
amely foglalk znék gvümölcskandi 
rozással is, de nem déli gyümölcsök 
volnának a dobozokban, hanem 
szentesi gyümölcsök. 

A juttatásban elsősorban az 
1945 -46 esztendőben föld-
hözjuttatottak részesülnek, 
akik a termelési bizottság 
előtt igazolják cséplés! ered-
ményükei, hogy vetőmaggal 
nem rendelkeznek és aszály-
kárt szenvedtek, ezután ke-
rülni k sorra a hadiözvegyek, 
hadiárvák és hadifogságban 

lévők hozzátartozói. 
A kiosztást a Termelési Bizottságok 
az UFOSz, FOK végzik és c*ak az 
emliteü szervek aláírásával ellátott 
igénylésekre osztanak vetőmagot, 
kölcsönképpen 20V0-os kamat töb 
lettel. A vetőmag akcióban részesül-
tek mázsánként 10 forintot kötelesek 
befizetni, amelyből 4 80 a Futura 
bizományost illeti, 4 50 pedig az 
M >zK-t (?) utalványozási cimen. 
Mig a fenrnaradó összeg felével a 
földmívelésügyi minisztéiium ren-
delkezik. 

A kiutalt mennyiség igen kevés. 

Ujgazdák sérelmezik a má-
zsánként! 10 forint megfize-
tését, tekintve, hogy a visz 
szaszclgáltatás amúgy is 20 
százalékos kamatéritéssel 
történik. És igy a/: a helyzet, 
hogy 100 kiló vetőmag után 
befizetett !0 foiint által és 
a 20 százalékos kamatt ri-
téssel az újgazda 75 kilo-
gram vetőmagot kap és ¡25-

köteles visszaszolgáltatni. 
Igy mi sem értünk egyet az MSzK 
intézkedésivel. 

A fenti akci n kiviil Csongrád-
vármegye még kapott a közellátási 
kötöít készk- bői csereterményért való 
kiosztásra 8 vagon zabot. A fenti 
vetőmagmennyiség kiosztására azon-
ban okulva az őszi vetőmagakción 
nem sok reményt fűzünk, mert az 
új birtokosok Öi ülnek ha a fejadag-
jukat biztosíthatják, nemhogy még 
kukoricát, vagv árpát tudjanak cse-
rébe z.ibért adni. 

A mult kisért... 
Megszületett a Kisgazda Párt et 

lenlistája az ipartestületi válasz 
tásra. Ez a párt még véletlenül 
sem tud jelenlegi vezetőségének 
irányítása alatt arra a demokra-
tikus nívóra emelkedni, amelyet 
Baj esi Zsilinszky szelleme, vagy a 
békési program megkövetelne. Nem 
tudnak különbségei tenni demo-
kraták és a demokrácia ellenségei 
között, mert nem is akarnok. Azok 
a kisgazdapárti demokraták, akik 
a reakció idején küzdöttek véltig 
együtt az országvesztés ellen, ve-
gyes érzésekkel szemlélhetik azt amH 
ma a Kisgazda Párt leple alatt az 
ellenforradalom hívei és a muft 
rendszer visszasóvárgói véghezvisz-
nek. Jó példa erre az ipartestület 
ellenlista. Minden rendszernek meg-
vannak a maga kunjunkturalovag-
jni, akik hozzácsapódnak egy-egy 
karriervadász politikushoz, az 6 
uszályhordozóivá válnak, hogy ilyen 
módon o maguk anyagi érdeked 
biztosítsák. Igy volt ez a Boncsos 
rezsim idejében. Voll egy slcpp; 
amely Bonczos Miklóst, ez az akar-
nok, törtető, csendőrtiszből lett fis-
kálist végigkísérte nyílegyenesen 
szélső jobb felé haladó politikai itt-
ján. Az ipartestületi elnök a mult 
rendszerben ennek a sleppnek a fő-
hordozója volt. Most ott látjuk őt 
és garnitúráját a kisgazdapárti 
ellenlislán. De vannak ezen olya-
nok is, akik politikai bűneik miatt 
az igazolási eljárás során bünte-
tésben részesültek. A többiek ncdi% 
az iparosság úgynevezett krémjéből 
tevődnek össze, akiknek megadatott 
az az előny, hogy anyagi jólétben 
jómódban, tekintélyes vagyonnal n 
hátuk mögött éljék ma életüket 
Igy néz ki ez a Ihta, amely állí-
tólag arra lenne hivatott, hogy e 
kisiparosok által képviselt dolgozó 
nép rétegnek érdekeit képviselje & 
olyan ipartestületi élet valósuljon 
meg, amely gyökeres szakítást je-
lentvén a múlttal, mindazokat n 
jogokat biztosítja a kisiparos szá-
mára, amelytől öt eddig elütötték, 
s a társadalomban másodrendűvé 
degradállák. Mi ezeknek a céloknak 
a magvalósítását a kisgazdapárti 
listában legkevésbé sem látlnk 
biztosítva. Éppnx ezért minden a 
demokráciánuk őszinte hívei sorába 
tartozó kisiparost felhív, hogy 
saját érdekében, de ami mé% innét 
is fontosabb a magyar nemzrt ér-
dekében a hivatalos listára sza-
vazzon. 

A Szociáldemokrata 

tagtoborzó 
híradója 

Március 2-án déli fél 12 órakor 
Szakaslts Árpád ünnepi rádióbe-
széddel nyitja meg a pártszerve-
zetek agltaclós monkaját. Ezt a 
beszedet tnngszórók közvetítik az 
ország 2500 községében. 

Akciónkról művészi propaganda 
film készül, melynek meséjéi Hárs 
László elvtáis Írja. 

A vidéki pártszervezetek mun-
kásmozgalmi dalokról felvett hang-
lemezek ezreit kapják meg. 

Az országos tagtoborzó kim 
pányt a pártközpontból ötös bizott-
ság Irányítja. 

Fizessen e lő 
a Szentesi Lapra 

Háy Gyula előadása 
A Magyar Szovjet Művelődési 

Társaság f. hó 23 án tartandó elő-
adására, amelyet a Siess, Adj. Se-
gíts mozgalom céljaira rendez, si-
került megnyerni előadóul Háy 
Ovulát, a népszerű irót. Rajta kí-
vül fővárosi iene- és énekművésze* 
vesznek részt az előadáson. Belé-
pődíj nem lesz, műsorok megvált-
hatók a Szántai trafikban. 

Hirtelen halál 
Mita József 66 éves napszámos 

a 16-ára virradó éjszakán hirtelen 
meghalt. Mata az Alsórét 83 sz*« 
alatti tanyábnn volt alkalmazásban 
Előző este ínég együtt vacsorázott 
a tanyabeliekkel, majd kiment éj-
szakai szálláshelyére, az istállóba. 
Itt találták meg reggel holtan. 

A icndőrségi nyomozás megálla-
pította. hogy bűncselekmény nem 
forog fenn s igy kiadták a temetési 
engedélyt 
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Ogyelctes gyógyszertárak i Február 15— 
Cseikónó és Havas. 

Hazudtak... 
A hazudós egyidejű az emberi-

véggel. Hazudni sokszor előnyös 
dolog s éppen ezéri hazudnak az 
emberek... Azonban ebben az Írá-
somban nem emberek hazugságáról 
akarok beszélni, hanem arról, hogy 
Jiazudoll a Luca napjához és a 
Gyertyaszentelőhöz fűzött csízlós 
mondás. Luca napjával kapcsolatban 
azt mondja a Csízió, hogy amilyen 
idő van Luca napjától karácsony 
estéig, olyan idő lesz az újesztendő 
tizenkél hónapjában, Luca nem jó-
itól t egy szem csapadékot sem. Se 
januárra, se februárra. Megállapítom 
hogy évtizedek óta nem volt annyi 
csapadék ebben a két hónapban, 
mint az idén...'Dj hidegebb se volt 
mint az idén Luca tehát hazudott... 
Gyertyaszentelő is beállott a hazugok 
ligájába. Olyan medve kevéhez illő 
Gyertyaszentelő tán még sohasem 
volt mint az Idei. Zimankó, köd, 
förgeteg, havazás, csípős szél: mind-
mind .felsorakoztak, hogy kedvét 
töltsék a medvének. . Bizonyosan el 
ís hagyta a medve a barlangot, de 
fit is becsapta a Gyertyaszentelő, 
mert hiába minden, mrg egyetlen 
lépést nem tettünk a tavasz felé... 
Elmaradt a bálintnapi vcréblakoda-
lom is, Juliánná is olyan mogorva 
volt, mint valamikor Juli?, akinek 
azt mondtuk gyerekkorunkban: Julis, 
rárántottál a kávéra... Ma a refor-
mátus kalendárium Zsuzsánnát írja... 
Ma meg kellene szólalni a pacsirták-
nak ... attól félek, hogy ma nem kö-
vetkezik be egy újabb hazugság... 
Az amit nagyon szívesen vennénk 
mindannyian, hogy nevezetesen a 
rossz idő ellenére megszólalnak a 
pacsirták. (xa) 

— A Magyar-Szovjet Művelő-
dési Társas ig f. hó ¿3 i, vasárnap 
esti hangversenyének előadója Háy 
Gyula az országos hirü és tu'pszerű 
író és színpadi szerző. Háy Gyula 
először szert pel Szentesen és sze-
replése elé nagy érdeklődéssel fur 
dul a város Közönsége. A hang-
vej senyr: belépődíj nincs, c upán a 
mfisor megváltása kötelező. A szá-
mozod ülőhelyre érvényes műsort 
elővételben Szántai dohányárudájá-
ban már meg lehet váliani. 

— A kolbász árát 10 százalék-
kal leszállfiják. Tenál 14.40 fo.intról 
13 forintra szállítják 1c. 

— Cukrászdái árak. Az új cuk-
rászdái árak közül néhányat muta-
tóba közlünk: isii fánk Ó90, kré 
mespiie 1. , túróspite 1.20, diós-
tor'a 1 80 forint. A köbölt árak az 
elsőosztalyű üzemekre vonatkoznak. 

— Megszűnt a szombati hiva-
talszilnet a váiosházán. A pol-
gármester elrendelte, a tüzelőhiány 
miatt rddig rendszeresített szombati 
hivatalszünet a városházán meg-
szűnjön. Az elmúlt szombaton már 
minden városi hivatal dolgozott. 

Pfirtunb íoztMi terveM célja: 

o Kapitalizmus lebontása 
Ismeretes, hr>gy kongresszusunk 

elfogadta a Szociáldemokrata Párt 
gazdasági tervét. A felülete? szemlélő 
ágy gondolja, hogv pártunk, az új-
jáépítés élén állva* tervet dolgozott 
ki a gazdasági élet kifejlesztésének 
észszerű irányítása céljából. Pedig 
gazdasági tervünk, amelyet már a 
legszélesebb szakkörök elismerlek, 

nem valami pillanatnyi ak-
tualitásból születet meg. 

Pártunk évtizedek óla a tervgazdaság 
híve s ezt nemzetközi vonatkozásban 
is kézzelfogható tényekkel bizonyí-
totta be. Mostani gazdasági tervün-

[ ket úgy kell tehát értékelni, hogy az 
a múlt éviized elgondolásainak szer-
ves folytatása. 

Néz/iik 
az 1930-as válságot 

A kapitalizmus haszonélvezői so-
hasem érezték olyan biztonságosnak 
a tőkés termelési rend jövőjét mint 
1929 ben, hatalmuk fénypontjín De 
— ez bizonyítja a kapitalizmus el-
lentmondásaiban rejtőző önbomlasztó 
erők nagyságát - - még eb'-en az 
évben elindult Amerikî ból a lökés 
rend legsúlyosabb válsága. A kitört 
világgazdasági válság következtében 
beáliotí nyomor és munkanélküliség 
jó volt arra, hogy a tömegek újból 
felismerték a szociálist i pártok cél-
kitűzéseinek igazságait. 

Ez a felismerés öntudatosi-
totta a dolgozó tömegeket. 
A.i európai szocialista pártok eb-

ben a történelmi hely etben válaszút 
előtt á l lo t tak: szociálpolitikát űzhet-
tek, vagy kiállhattak a szocialista 
güzd sságpo'itika mellet'. És ez utób-
bit választoltát. A szociáldemokraták 
mindenütt Európában gazdasági ter-
veket készítettek, köztük a magyar 
Szcciáldemokrata Párt is. 

Mi volt az ugrópontja 

ezc'-nek a terveknek? Ha a szo-
i cialista pártok tervgazdaságot akar-
' tak kiépíteni, akkor egyszersmind 
j állást kellett foglalniok a profit ellen, 
! vagyis a kapitalizmus ellen, éspedig 
• nemcsupán elméletben, hanem gya-
j korlati síkon is. 
i Ebben az időben folyt a kapita-

lista Európán kívül 
a Szovjetunió első ötéves 

tervgazdálkodása. 
Sajnos Európa szocialistái nem tud-
ták értékesíteni ennek a hatalmas 
munkhiak eredményeit, mert a ka-
pitalista hírverés célzatosan hamis 
híreket közölt a Szovjetunióról. Mégis 
sok volt a hasonlóság a tervek kö-
zött Azonban az európai tervek a 

kapitalizmus még meglevő, erőtelies 
keretei között keletkeztek, ennélfog-
va merőben nás végrehajtási terve-
ket tettek szükségessé. Itt a cél a 
kapitalizmus gyengítése volt s ezért 
ezek a tervek legfőbb feladatul a 
kulcsiparuk államosítását tűzték ki. 

A döntő kérdés természete-
sen nem maga az államosl-
tás, hanem az ezzel kapcso-
latos gazdasági demokrácia 

kiépítése. 
Annak a biztosítása tehát, hogy a 
dolgozók beleszóljanak a termelésbe 
és továbbmenöleg az egész gazda-
sági élet irányításába. 

Terveinkből mit sem von le az a 
tény, hogv a fasizmus a pártokat is 
föld alá kényszerítettn s így a tervek 
nem voltak végreh jthatók. A pro-
blémák újra itt vannak s 

a föld alól minden eddiginél 
erösebben kilépő Szociálde-
mokrata Párt folytatja a 
tervgazdaság megteremtésé-

nek munkáját. 
Az államosítások révén a gazdasági 
demokrácia új és hatalmas intézmé-
nyeket kapott biztosítékul a tőkés 
profiivágy túlkapásai ellen. Az üzemi 
bizottságok, a szakszervezetek, a 
kollektív szerződések mind egy-egy 
lépés a szocialista tervek alapköve-
telményeinek realizálása felé. 

De ezek csak az el6ő 
sek. 

lépé-

Fel kel! építeni az országot, maga-
sabb termelési kapacitást kell bizto-
sítani ahhoz, hogy a tervszerű gaz-
dálkodás lehetővé váljék. A szoci% 
lizmus felé vivő uton nincs és nem 
is lehet megállás. 

Az üzletek 
zárórája 

A kereskedelmi miniszter a kö-
vetkezőkben szabályozta az üzletek 
záróráját: 

Az élelmiszer és tüzelőnyag ke-
reskedések köznapokon 8—5 óráig 
tarthatók nyitva. 1 és 2 között 
ebédszünet megszakítás. 

Egyéb nyiltárusitási üzletek reg-
gel 9 órától 5-ig. szombati napon 
2 óráig. Kivételek a cukorka, fod-
rász és virágüzletek. A cukorka 
üzleteket ünnepnapokon is 9—8-ig 
lehet nyitvatartani, a fodrászüz^etek 
vasárnap kivételével fél 6 ig, a vi-
rágüzletek mindennap 5 ig és szom-
baton 2 helyett 4 óráig tarthatnak 
nyitva. , 

B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
Február 19 20. 2 napig I 

Amerikai világfilm. A mágikus golyó technikai csodája. 
Szórakoztató, fordulatos film. 

A 606-ik kísérlet 
Fősz: Edward G. Robinson, Ruth Gordon, Ottó Kruger. 

SZENTESI LAP 1947 febr. 19. 3 

Ország - Világ 
A brit katonai misszió rövidesen 

elhagyja Bukarestet. 

Megbüntették a szigetvári malom 
főmolnárját, mert visszaélésaket kö-
vetett el. 

Egy volt nyilas Magyarbolyban 
népitéletre uszított. 

Jugoszlávia magának követeli ka-
rintia egy részét. 

Titkos náci szervezetet lepleztek 
le Németország brit övezetében. 

Megkezdődött Kesserling vezértá-
bornagy bűnpere. 

Három hónap alatt visszavonják 
Görögországból az angol csapatokat. 

A bécsi polgármester felhívással 
fordult a lakossághoz, hogy önkén-
tesen vegyenek részt a hótakarl-
tásban. 

» 
Olaszországban 20 dekára csök-

kentették a kenyérfejadagot. 

Két német tábornokot halálraítéltek 
Belgrádban. 

Letartóztatták Révész Béla ka-
tolikus papot. 

Elfogtak Balmazujváron egy or-
szágos szélhámost. 

A fasizmus berlini áldozatai nyug-
dijat kapnak. 

Elfogták Vida István és Markó 
János taxisofőrök gyilkosait. 

Csehszlovákia élelmiszerkölcsönt 
ad Romániának. 

A Dunántúlon hatalmas hófúvás 
van. 

Hitler volt főhadiszállásából tu-
ristamenedékházat létesítenek. 

Elfogták Kerekes József nyilas 
pártszolgálatost, aki 140 gyilkossá-
got vallott be. 

A hevesmegyei Maklár községben 
vakmerő rablók feltörték a postahi-
vatalt és kirabolták. 

A Debrecen-környéki községekben 
nagyarányú közellátási razzia volt. 

Jurcsek Béla ellen elfogató pa-
rancsot bocsájtottak ki. 

Cifra József öngyilkos lett, mert 
nem akarta megoperáltatni magát. 

A pécsi gazdasági rendőrség hét 
feketézőt tartóztatott le. 

A Szociáldemokrata Párt 
népgyűlÉsei március 2-án 

Március 2-án fél 11 órakor az 
alábbi helyeken tartunk gyűlést: 

Mindszent, Szegvár, Derekegyháza, 
Kiskirályság, Nagymágoc*. Fábián-
sebestyén, Magyartés, Csanytelek, 
Tömörkény, Szentes, Csongrád, Hód-
mezővásárhely. 

lparosok!____ jparteStÜletiuílaszösokra! 
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— Paprika-nagykereskedők re-
víziója. A kereskedelem és szövet-
kezetügyi miniszter intézkedett, hogy 
az iparreviziós eljárások folyamán a 
papirnagykereskedöket is szigorúbb 
elbánásban részesítsék, hasonlóan 
az ékszer, aranybeváltó, textil, stb. 
szakmákhoz. 

— Vidéki közellátási visszás-
ságok. A közellátásügyi miniszter 
felkérésére a belügyminiszter utasí-
totta a vármegyei alispánokat, hogy 
ellenőrizzék a községi jegyzők köz-
ellátási tevékenységét. A közellátás-
ügyi miniszter ugyanis megállapí-
totta, hogy a községi jegyzők a köz-
ellátási arrendeletek végrehajtására 
nem fordítanak akkora gondot, mint 
ezt az ország érdeke megkövetelné. 

— Elloaták f hó 17-én délelőtti I m a ^ a r iparegészségügyet 
órá k b a ^ a v á rosh á za Z s f o ^ t Z ^ W « • * • « « 
osztály emeleti helysiségéből Albion I Z ^ T l / t 
361.962 gy. számú férfi kerékpá- i egysége és az ország érdeke meg-
rontat. Kérem azon személyeket, kik I .végrehajtására az 
a fenti lopással kapcsolatban adat- { Z J ^ T l n ^ u í ? 
tal tudnak szolgálni városhá/a be- í munkatervet dolgozott ki 

szolgáltatási ügosztályán vagy a ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ 
rendőrségen jelentkezzenek. A meg-
találó vagy nyomra vezető 1 drb 
néprádiót kap jutalmul. 

— Bőhm Vilmos elvtárs stok-
holmi magyar követ hétfőn délelőtt 
állomáshelyére való visszautazása 
élőit búcsúlátogatáson jelent meg 
Nagy Ferenc miniszterelnöknél. í 

— Párizsban letartóztatták : 

Murátí Lilit és Vaszary Jánost. | 
Fellegi Teri az ismert dizőz, aki ez i 
idő szerint Párizsban tartózkodik j Lapunk tegnapi számában közöl-
felismerte Muráti L'lít és Vaszary ; lük, hogy a szentesi rendőrség fel-
Jánosi, az esetet azonnal jelentette | göngyölített egy fatol vaj-bandát. A 
a párizsi magyar követségen, s a ba. da tagjainak, iA««—««» \ra 

MuMdelml és lüiinMtoMllgyl 
nnDkderv 

A termelést a munkásság hősi 
erőfeszítéssel megindította és most 
már eljött az ideje annak, hogy 
véget vessünk a munkásvédelcm és 
egészségügyi téren mutatkozó tart 
hatatlan állapotoknak. A termelés 
legfontosabb és legértékesebb té-
nyezője az ember, tehát meg kell 
mindent tenni és meg kell minden 
áldozatot hozni a munkás egész-
ségének, munkaerejének épségben 
tartásáért. 

Az foarügyi minisztérium első 
teendői közé tartozott a Szakasits 
Antai elvtárs vezetése alatt álló 
iparegészségügyi osztály megalakí-
tása. Eennek az a feladata, hogy a 

gyökeré-

Az elavult gyárakat fokozatosan 
fel kell számolni. A munkás nem 
töltheti alkotó tevékenységét olyan 
helyeken, ahol nemcsak az egész 
sége, hanem az élete is állandó 
veszélyben van. A jövőben pedig 
semmi körülmények közölt sem lé-
tesülhet ipari üzem és nem épülhet 
gyár anélkül, hogy az iparegészség-
ügyi szakemberek erre vonatkozó 
véleményét és utasításait ne ve-
gyék figyelembe. 

A védelmi berendezés, az egészet 
óvó felszerelés, akármennyibe kerül 
bőven megtérül abban, hogy a mun-
kás nem esik ki idő előtt a terme-
lésből. 

Nem várhatunk lovább — ez a 
határozott megállapítása az iparügyi 
minisztériumnak — a termelés leg-
fontosabb és legértékesebb tényező-
jével a munkás egészségével nem 
lehet további a is rablógazdálkodást 
folytatni. 

Jó szórakozás Masvar-csórda 
Még feketéztek is a lopott fáuaí 

nyilas művészházaspár! már le is 

taitóztattak. 

- Latabár Kálmánt elővezetik. 
Egy büntetőüggyel kapcsoatban a 
bíróság már negyedízben hasztala-
nul idézi Latabir Kálmánt. Most 
elrendelték az ismert színész elő-
vezetesét. 

névszerint Vend-
loczki Imre, Huszár János és R^di 
Imre, fábiáni Oncsa-teiepi lakosok-
nak rendőrségi k.hallgatása befe-
jeződött. Beismerték, hogy üzletsze-
rűen foglalkoztak fatol vajlással és a 

lopott fát Vendloczki kocsiján fuva-
rozták be Szentesre, ahol a piacon 
a maximális ár duplájáért adták el. 
így teh»í kettős bűncselekmény esete 
forog fenn. Ugyanakkor Vendloczki 
azt is beismerte, hogy egész télen 
engedély nélkül fuvarozott. 

A tolvajbanda fölött tegnap délelőtt 
Ítélkezik a szentesi járásbíróság. 

I * / V 1 > I O 
Párthfrek 

A Szociáldemokrata Párt szenteli 
szervezete f. hó 23-án, délután 3 
órai kezdettel a párthelyiségben elő-
adást tart dr. Székely Miklós elvtárs c . . 
népjóléti államtitkár a Szociáldemo- ; Sciptone énekel 
krata Párt és az értelmiség címmel. 
Kérjük az elvtársakat es az érdek-
lődőket, mennél nagyobb számban 
szíveskedjenek megjelenni. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének kisiparos csoportja f. 
hó 24-én, hétfőn d. u. f I 4 órai 
kezdettel a pártszervezet helyiségé-
ben nyilvános kisiparos gyűlést tart. 
Előadó : Dávid J »nos nemzetgyűlési 
képviselő az IPOK elnöke és Tóth 
István elvtárs. Minden kisiparost 
szeretettel várunk. 

Aki a „NőmunkásM előfizette, az 
előfizetési jeggyel jelentkezzen a 
pártszékházban. 

F. hó 19-én 6 órako- vitaest. 

F. hó 19-én, este 7 órakor SzIM 
pártest. Elő-dó: K p p Lajos. 

F. hó 20 án, csütörtökön este 7 
órakor Közkórnag ¡»¿emi pártest. 
Előadó: Pintér Győző 

Ir. hó 21-én, pénteken este 6 ón-
kor pártest. (Tagsági könyv felmu-
tatandó.) 

F. hó 22-én, szombaton d. u. 1 
órakor OTl üzemi pánnap Előadó: 
Szőke F.renc 

Hirdessen lapunkban! 

Budapest I. február 19. 

7 30: Reggeli zene. Hangié nezek. 
8: Az öltözködésről. 8 15: Gregor 
Klári orgonán játszik. 9: A MÁVAG 
szimfónikns zenek ra. 12 15 Dóra 

13: A XIX század 
művésze e és a polgárság. 13 20: 
Badacsonyi 0 örgy magyar nótaka* 
énekei 14 10: Pesti képeslap. 14 20: 
Egy elfelejtett jubileum. Az önálló 
magyai Műegyetem. 14 45: A Ka 
piszirán-kótus és az Erzsébet-kórus 
énettel. 16: Napló. 10.45 Karinthy-
ádák és egyeb történetek. 17 10: 
Vöröskereszt közleményei. 18: Gyer-
mekdalok. 18 30: Bisenyei . 18 50; 
„Mai angol zene 44 19 45: A szabad 
művelődés po itikai fel-datai. Antal 
Jáno-né előadása 20 20: Szeb» nyi 
Endre belügyminiszteri osztályfö-
nöwkel beszei a rádió munkatársa. 
20 35: Mendelssohn: Sextetl 21.05: 
H n g o s Hiradó. 2 1 2 5 : Időszerű 
kérdések. 21 40 Oro z nyelvoktatás. 
22.30: Az Angol Légié-ők táncze-
nekara. 22 45: Küil gyi negyeoóra. 
23 Matydr művészek muzsikálnak. 
Hang'emezek. 

Bírósági hírek 
Szabó Mihály Csongrádi lakos a 

csütörtöki piacon savanyitott ká-
poszta kikja« 3 50 forintért adta 
A biröság tegnap Ítélkezett fektte 
és árdrágító vi szaéiésért 15 napi 
fogházbüntetésre és 3 évi jogvesz-
tésr iteite. 

Ugyancsak tegnap tárgyalta a já-
rásbíróság egy szervezett fato vaj 
bandának az ügyét Í3. A diszes 

társaságnak tagjai: Vendióczki Imre, 
Rádi Imre és Huszár János fábián-
sebestyéni lakosok voltak. Az 
ügyészség kétrendbeli lopás és két 
rendbeli á<drág tő visszaélés miatt 
emelt ellentik vadat. 

Mindhármójukat 5 hónapi 
fogházbüntetésre és 3 evi 

jogvesztésre Ítélte. 
Ami a i«-gérd -kesebb a társaság 

valamennyi tagja fellebbezett és 
nem elég.deit meg a biróság által 
nyújtható két hónapi halasztással 
büntetésük letöltésének megkezdé-
sire, hanem az ig^zságügyminisz 
terhez fellebbeznek halasztasért. 

Iparos hírek 
A! Ipartestület kö gyűlést elóké-

szi'ő bizottsága kéri á.'on tagakat, 
akiket a szakosztály eiöljárósági 
rendev, póttagnak, tanoncvizsg*ztató 
bizottságba, vagy mühelyelienörző 
tisztségre j lö t és jelölesüket még 
a h vata'unknal nem írták alá va 
sarnap, az ok szerdán, febr. 19-én 
feltétlen d e. 9 óratói ezen köte-
lességüknek tegyenek eleget. 

Az Ipt. hivatala fekéri a szakosz-
tályok pérztárnokait, hogy a sz. o. 
pénztárkönvvét febr. 21-ig a hiva-
talnál okvetlen adják le, h gy azo-
kat az Ipt. számvevősége felülb-
rálhausa, lezárhassa. 

Színház 
Szerdán és csütör tökön csak fel-

n ő t ö k n e k : 0 | h t e n T h é b á b . t n . 
Pénteken keHen egy jeggyel : D 

rozsmai szé lmalom. 
S z o m b a t es te . ér le tben: G ü l B a b a . 

Az uj piaci árak Apróhirdetések 

Az ifik győztek, a szeniorok 
kikaptak a Szentes-Kecske-
mét városközi birkózórnér-

kőzésen. 
Sajnálatos rendezési hiba folyta» 

a csak részben propagált délelőtt* 
verseny városunk birkózó közönsé-
gét megszégyenítő csekély számÉ 
érdeklődő jelenlétében kerüK icöú-
nyolításra a színházteremben. A sző-
nyegnek a verseny .színhelyére való 
késedelmes szállítása miatt az a hir-
detett délelőtt 10 óra helyett 11 
órakor kezdődött el dr. Papp László 
bíráskodása mellett. Az ifjúsági 5 
pár mérkőzésből fiaink 3 at meg 
nyertek: Páger, Győri és Kocsi* ré 
vén, kettőt elveszítettek: Erdei é* 
Győző vereségével. Ezután kerüí? 
sor a szeniorok mérkőzésére ahol * 
szentesi MAV nagy balszerencsévé 
veszített. Zsókai pillanatok alatt tus 
sal győzött, bizonyítván jó formájú 
Dömsödi pontozással, az "edzés nél-
kül kiálló Nagy Imre (a futballista} 
szintén pontozással győzőit, kar, 
hogy nem veszi komolyan a birkó-
zást, taím vihetne valamire. 

A r.yert seregben van a helyi ver-
senyekon briliiansan dolgozó de 
hallatlan balszerencsés Cuczi Pi&ta 
aki most is ripityommá verte ellen-
felét és d végén tussal vesziíett Lak<5 
ellen, arnég mindég nagyón techni-
kás, de erőnlét nélküli Béltekí a 
kezdő Nagy Imre II. és a kerületi 
besze ellen kiálló Vincze. Détár ért-
hetetlen okokból íávol üarad1, báí 

végén meghívásos versenyben 
Cuczit legyőző Ferenczi ellen neki 
sem leit volna sok esélye. 

Jobb lendezést kérünk legköze-
lebb, a rendező gárdát a ?védek 
elleni versenyre nagyi.n meg kel? 
erősíteni I 

Felüfvijssélják 
a kovácsmunkák díjait 

Az iparügyi miniszter háromtagú 
bizottságot álíiiotí fel a kisipar* 
kovácsinunkák ármegállapításaival 
kapcsolatos panaszok felülvizsgá-
lására. 

Hirdetmény 
A Földmunkások és Kisbirtokosok 

Országol Szövetségének szentesi 
csoportja folyó hó 16-ára hirdetett 
tisztújító gyűlés elmaradt. így a tiszt-
újító nagygyűlést ugyancsak a Szín-
háztereimen tartjuk meg folyó há 
23 án délelőtt 10 órakor, amely 11 
pontból áll. 

1 Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés. 
3 Pénztári jelentés. 
4 Ellenőri jelentés. 
5. Könyviári jelentés. 
6 Jelentések fJetti vita. 
7. A ré^i veze ősé^ felmentése. 
8 Az új vezetőség megválasztása 
9 Indítványok és jelentések. 

10. Szövetségünk és Szakszerveze-
tü- k kérdéséről. 

11. Záiszó. 
Szentes 1947 febr. 18. 

Török László 
titkár. 

Tanulólány felvétetik 14—16éves 
Mimóza virágcsarnok. 
Bútorozott szobát keresek. Cim 
a kiadóban. 

Kádfürdő mindennap. 

Ffo/erkesztő • Sima László . 
Felelős s/erkeaztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta o , B a r á t s á g " nyomda kft« 

Fe'e'ős ny«4nr1svezető: Cacrnua L. Imrf 




