
Szentes, 1947. március 8. szombat Ára 40 fillér. LXXVll. évfolyam, 56. szá&. 

előfizetési dlj 
e g y h ó n a p r a 

10 f o r i n t . 
TEl EFOfl: 301 sz. SZENTESI LAP Keretes- és apró-

hirdetések ársza-
bás szerint. :-; 
TELEFONI 301 sz. 

Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. S Z O C I Á L D E M O K R A T A N A P I L A P Szerkesztősé* és kiadóhivatal 

Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Szociáldemokrata győzelem 
a mindszenti ipartestületi választáson 

Február 24 én vo!t Mindszenten 
az Ipartestület tisztújító közgyűlése. 
A választás a Szociáldemokrata Párt 
teljes győzelmével végződött. A hi-
vatalos lista 69 jelöltje közül 62 
tartozik a Szociáldemokrata Párthoz, 

7 pedig pártonkívüli. Az elnöki és 
az alelnöki tisztet is szociáldemo-
kraták töltik be. A választás egy-
hangú volt tekintettel arra, hogy a 
mindszenti kisiparosság teljes egy-
ségben áll pártunkban. 

Jogászok 
védelmében 

A Magyar Alföldben március 9-én 
Nyéki Ferenc tanfelügyelő elmozdí-
tásával kapcsolatban írt cikknek min-
den sorát aláírjuk. Nyéki Ferenc elv-
társunk a demokratikus tanítás fel-
építése terén elévülhetetlen érdemeket 
szerzet*, az ő méltánytalan félreállí-
tása nem lehet egyéb, mint a rcak-
sió mesterkedése. Szaktudása és 
szocialista életszemlélete biztosíték 
volt arra, hogy a tanfelügyelői szék 
nem a régi világ ellenforradalmi 
szellemének megőrzésére, vagy visz-
szaállítására használtatott fel, hanem 
a népnevelés demokratikus átformá-
lására. 

Nem tudjuk, hogy a helyébe ke-
rülő elvtársunk mennyiben fog en-
nek a feladatnak megfelelni. Minden-
esetre abból a körülményből, hogy 
Nyéki utóda jogi doktorátussal ren-
delkezik nem lehet még azt a kö 
vetkeztelést levonni, hogy a régi úri 
Magyarország jogászvilágát kívánja 
munkájával szolgálni. 

Ezek a so ok azt a célt szolgál-
ják, hogy eloszlassák a jogászokkal 
szemben táplált alaptalan bizalmat-
lanságot. 

Nctn kétséges, hogy a bajtársi 
egyesületek, a Turul és az Emericana 
légkörében felnőtt jogászság, mely az 
osztályuralom félarisztokr*ta profesz-
szorainak tanítását szívta magába, 
nem nagy biztosíték a demokrácia 
számára. Téves lenne azonban, ha 
abból indulnánk ki, hogy az új ál-
lamrendnek egyáltalán nincs szüksége 
jogászokra. 

A demokrácia, de a szocializmus 
sem nélkülözheti a jogot, mint a 
társadalmi normák egyik fajtáját. 
Mindaddig, amíg az emberiség nem 
emelkedik olyan magas kultúrnívóra, 
hogy a jogszabályokat, amelyek mö-
gött ott van az államhatalom kény-
szerítő ereje az erkölcsi szabályokkal 
azonosítsa, amelyeket teljesítenek 
anélkül, hogy valakit is kényszeríte-
ne arra, addig jogászok szükségesek 
lesznek. 

A szocialista államrend mai leg-
tökéletesebb megnyilvánulása^ Szov-
jetunió, nagy tiszteletben és megbe-
csülésben tartja jogászait így kell 
ennek lenni hazánkban is azokkal 
szemben, akik jogi tudásukat a nép 
érdekében hasznosítják. Új jogász-
társadalom kinevelésére van szükség. 
Elriaszrani azonban ettől a pályától 
a fiatalságot nem szabad. Ne felejt-
sük el, hogy a régi iskolatípus alig 
tanított olyan tárgyakat, amelyek az 
élet ismeretéhez és a társadalomba 
való beilleszkedéshez feltétlenül szük-
ségesek. A jogi fakultás adott köz-
gazdasági ismereteket, s ha a múlt-
ban téves beállításban is, de itt nyí-
lott az intellektuelnek alkalom arra, 
hogy Marx tanításaival megismerked-
hessék. A filozófia tanítása éppúgy, 
mint a politikáé benne vannak a jog 
és államtudományi kar tantervében. 
A demokrábia kultuszkormányzatán 
a sor, hogy gondoskodjék arról: eze-
ket a tanszékeket a demokratikus 

Belpolitikai 
Amint megiríuk, a pártközi érte-

kezlet által kiküldött közoktatásügyi 
bizottság beterjesztette határozatát, 
amelyet az értekezlet tudomásulvett. 
Ez a határozat az általános iskola 
teljes kiépitésére, a tankönyvkiadás 
egységesítésére és a fakuitativ hit-
oktatás kérdésére vonatkozik. 

A Szociáldemokrata Párt és a 
Magyar Kommunista Párt három-
éves gazdasági tervét kiegészítve a 
Kisgazda Párt és a Nemzeti Pa-
rasztpárt terveivel megvalósitandó-
nak mondottak ki, s erre állami ter-
vet állítanak fel ez év augusztus 
1 ével. 

A pártközi ériekezlet elfogadta 
Rónai Rónai Sándor elvtárs előter-
jesztését egységes szövetkezeli köz-
pont létesítése tárgyában. Ebbe 
kapcsolják bele a hitelszövetkezetek 
kivételével az összes szövetkeze-

életszemlélet elmélyítésére használják 
fel. 

A római jognak alaptétele: becsü-
letesen élni, mást nem bántani és 
mindenkinek megadni azt, ami őt 
megilleti. Vájjon ezeknek az elvi ki-
jelentéseknek a gyakorlatba való át-
képzése nélkülözhető-e a társada-
lomban. Benne van ebben akaratla-
nul és öntudatlanul is a szocializmus 
alaptétele. 

Nincs senki talán ebben a város-
ban, aki a régi úri Magyarország 
exkluzív világából a gyilkosságot 
törvényesítő, vérgőzös rendszert meg-
honosító társadalmat úgy gyűlölné, 
s ellene minden erejével és tehetsé-
gével küzdene, mint e sorok írója. 
Abban is egyetértünk, hogy a szak-
értelmet a politikai megbízhatóság-
nak előtérbe helyezni nem szabad. 
De igenis ki kell nevelnie a demo-
kráciának a maga szakembereit, meg 
kell adni a lehetőséget azoknak a 
fiatal erőknek, akik az életben való 
tájékozódásukat most szerzik meg, 
akik a maguk életszemléletét most 
alakítják ki, hogy ha tanultak és to-
vább akarják magukat képezni, meg-
legyen erre a talajuk. 

helyzetkép 
teket. 

A nemzetgyűlés a földművelés-
ügyi költségvetést tárgyalta. A vita 
során Turi István elvtárs (szdp) 
szólalt fel. Hangoztatta, hogy az 
olyan ország, ahol minden négy-
zetkilóméterre 100 ember jut, csak 
paraszt ország lehet. A mezőgazda-
ságot át kell állitani és magasabb 
életnivót kell biztosítani a föld dol-
gozóinak. A földreform átállítása 
után a megfelelő piacok szervezésé-
vel biztosítani kell a belterjes gaz-
dálkodás számára a felvevő piaco-
kat. Kelet felé gyümölcsöt és bort, 
nyugat felé pedig baromfit, tojást 
és tejterméket tudunk exportálni. 
Póthitelekről kell gondoskodni a 
mezőgazdaság részére. Bajok van-
nak a inun kásközvetitéssel, a FÉKOSz-
nak nem állanak anyagi eszközök 
e téren rendelkezésre. 

ügye. Ismeretes ugyanis, hogy a B-
lista revíziós bizottság állásukba 
visszahelyezte Kálmán Dezső, Kátai 
Pál János és Kanász Mihály városi, 
dr. Soós Ferenc, B. Nagy Zoltán 
és Varga Béla vármegyei tisztvise-
lőket, valamint dr. Péchy Kálmán, 
dr. Joó Béla, dr. Széchényi Nagy 
László és dr. Oárdos László kór-
házi orvosokat. 

A kérdéssel kapcsolatban hossza-
dalmas vita alakult ki, amelynek 
során dr. Purjesz János ismertette, 
hogy a B-lista revízió során vissza-
helyezett tisztviselőket munkába kell 
állitani. Ezzel szemben van egy 
rendelet, az 1934-es 1. törvénycikk, 
am?Iy szerint a meg nem felelő 
tisztviselőket végelbánás alá lehet 
vonni. A Nemzeti Bizottság tagjai 
azonban egyöntetűen elzárkóztak 
ezelől, mert tűrhetetlennek tartják 
azt, hogy a politikai szempontból ab-
szolút megbízhatatlan elemeknek 
még nyugdijat is folyósítson a ma-
gyar demokrácia. 

A Nemzeti Bizottság átiratban 
értesítette az illetékes hivatalok főnö-
keit, hogy dr. Soós Ferenc, dr. 
Péchy Kálmán, dr. Joó Béla, dr. 
Széchenyi Nagy László, Kálmán 
Dezső, Kátai Pál János és Kanász 
Mihály állásukba való visszahelye-
zését nem tartja kívánatosnak. A 
Nemzeti Bizottság ezt a határozatát 
egyhangúlag hozta. Hasonló értelmfi 
határozatot hozott szótöbbséggel dr. 
Varga Béla ügyében is, mig B 
Nagy Zoltán és dr. Qárdos László 
visszahelyezése ellen nem nem emelt 
kifogást. 

A B-IWÖ revízió során visszavett tisztviselők ügye 
a Nemzeti Bizottság előtt 

A Nemzeti Bizottság tegnapi ülé-
sén egy alispáni átirattal kapcsolat-
ban szóbakerült a B-lista revizió 

során visszahelyezett, városi, vár-
megyei tisztviselők, valamint a kór-
házhoz visszahelyezett orvosok 

Furcsa és nevetséges dolog, hogy 
a B-lista revizió határidejét már nem 
tudjuk hányadszor hosszabbítják meg 
és maholnap nincs már néhány 
nyomorult altiszten kívül senki, aki 
vissza ne került volna állásába. Ez-
zel szemben azok a fiatalemberek, 
akik most kerültek ki az isko!a padjai 
közül és a szándék megvan bennük 
arra, hogy beleilleszkedjenek az új 
világba, az utcákon sétálnak, mert 
nem tudnak elhelyezkedni. 

Kevés remény van arra, hogy a 
pártigazolványt kiváltott, de a régi 
világ légkörében felnőtt és annak 
hivatali szellemét magábaszívott em-
berek biztos támaszai lesznek a de-
mokráciának. Annál inkább kellene 
súlyt helyezni arra, hogy a jogász-
ság ifjú rétege érezze és tudja, hogy 
az ő képességeire ebben a rend-
szerben is szükség van, de csak 
akkor, ha maradéktalanul beilleszke-
dik a demokrácia életszemléletébe. 

A paragrafusok, amelyeket az úri 
Magyarország alkotott meg, a valódi 
Jogász szellemi képességeire nem 
halhatnak bénítólag. A jogász ugyanis 
nem lexikon, amint ezt sokan vélik, 
hanem gondolkodó ember, aki a meg-

tanultakat arra igyekszik felhasznál-
ni, hogy tovább fejlessze és átala-
kítsa az eddig lefektetetteket. Aki 
tisztában van azzal, hogy mi a jog. 
az tudja, hogy nem megkövesedett 
valami, hanem az étet folytonos fej-
lődéséhez alkalmazkodó normarend-
szer. Természetes tehát, hogy a ma-
gyar jogrendszernek demokratikus 
átalakítása szükséges, s ezt a mun-
kát az új jogászoknak kell elvégez-
niük. 

A munkajog reformja a legsürgő-
sebb teendő, de említhetjük a bün-
tetőtörvény könyvet, vagy a baloldali 
emberek által oly jól megismert köz-
veszélyes munkflkerülésről szóló tör-
vényt, és folytathatnánk a felsoro-
lást. Szakblróságainkba demokrati-
kusan gondolkodó jogászságot kell 
állítanunk. 

Nem a régi jogászvilágot kell 
visszaállítani, hanem azt minden 
eszközzel megsemmisíteni, de ugyan-
akkor n e r i a s s z u k el azo-
kat, akik jogászok akarnak lenni, 
söt világosítsuk fel őket arról, hogy 
a demokrácia is jogrendet követel: 
demokratikus jogászokkal. 

dr. Vári György 
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Kobozzák el 
Kanász Nagy Sándor 
földjét 

A megyei Földhivatal átiratban 
értesítette a Nemzeti Bizottságot, 
hogy az Országos Főldbirtokren-
dező Tanács Kanász Nagy Sándor 
és felesége ingatlanának elkobzása 
iigyében ujabb bizonyítást eljárást 
rendelt el. Ezzel kapcsolatban szük-
séges, hogy a Nemzeti Bizottság 
közölje álláspontját nevezett sze-
mélynek politikai megbízhatóságá-
ról. 

A Nemzeti Bizottság tegnap tár-
gyalta ezt az ügyet, s arra az el-
határozásra jutott, hogy a Fölbirtok-
rendező Tanácshoz küldendő fel-
iratban javasolni fogja a volt pol-
gármester és felesége ingatlanának 
elkobzását. 

II sváb kérdés 
Virágos Antal (PDP) a tegnapi* 

Nemzeti Bizottsági ülésen a sváb 
kérdéssel foglalkozott, s rámutatott 
arra, hogy a főtisztviselők között 
még mindig igen sok a sváb szár-
mazású, akinek legfeljebb a nevük 
változott meg, de a lelkük nem és 
még ma is olyan magatartást tanú-
sítanak, mint a legsötétebb nyilas 
időkben. Ezek az elemek nem nyíl-
tan szervezkednek, ellenben minden 
héten családi jellegű összejövete-
leket tartanak, amelyeken a demo-
krácia ellen áskálódnak. A közhi-
vatalokban viszont ma is éppen 
úgy basáskodnak, mint annakidején. 
Szomorú, hogy a hatóságoknak erre 
nem terjed ki a figyelmük. A 
Nemzeti Bizottság Virágos javaslata 
alapján elhatározta, hogy erre a kér-
désre az Országos Nemzeti Bizottság 
figyelmét felhívja. 

Az átutazó i i a d i f o M 
elszállásolása 

Szőke Mátyás elvtárs (MKP) a 
Nemzeti Bizottság tegnapi ülésén 
szóbahozta a hadifoglyok kérdését. 
Tudott dolog, hogy most a béke-
szerződés után megindul a még 
kintlévö hadifoglyok hazaszállítása. 
Városunk azonban nem készült fel 
kellőképpen az átutazó foglyok el-
szállásolására és étkeztetésére. 

A Nemzeti Bizottság Szőke Mátyás 
javaslatára átiratot intéz a polgár-
mesterhez, hogy ebben a kérdésben 
tegye meg a szükséges lépéseket. 

Százezer pár 

UNRRA cipő 
a rászorultaknak 

Az UNRRA ériesítette a magyar 
kormányt, hogy kárpótlásul azokért 
a költségekért, amelybe az UNRRA 
misszió által Magyarország megse-
gítésére küldött anyagok szállítása 
került újabb szállítmányokat küld 
Magyarországra. S z á z e z e r pár 
UNRRA cipő érkezik, amelynek 
90 %-a jóniinőségü bakkancs, 10 
százaléka női és férfi cipő. A cipők 
1 5 - 3 0 forintos áron kerülnek for-
galomba a rászorultak között. 

Fizessen elö ~ 
a Szentesi Lapra 

Szentmiklóssy 
leleplező vallomása 

az összeesküvés! perben 
A csütörtöki tárgyaláson Szent-

miklóssy védője dr Latkőczy Imre 
kérelmet nyújtott be védence elme-
állapotának megvizsgálása érdeké-
ben. Majd dr Halász Lajos dekla-
rációt olvasott fel a védők nevében, 
amelyben bejelentik védői tiszlsé-
gükről való lemondásukat. Mindad-
dig azonban, amig védők kirende-
léséről az ügyvédi kimara nem gon-
doskodik, a védelmet ellátják. Ez-
után folytatták Szentmiklóssy ki-
hallgatását. 

Vallomásában előadta, hogy Hé-
der utján kapcsolatuk volt Varga 
Istvánnal az Ár- és Anyaghivatal | 

elnökével. A honvédelmi vonalon ő 
tartotta fenn a kapcsolatot Jaczkó 
kisgazdapárti képviselővel. Dálnoki 
Veress Ostrom-utcai lakásán tár-
gyalták meg konkrét formában a 
katonai szervezkedés megindítását. 
Itt került szóba a földalatti fővezér-
ség megalakítása, a hadparancsot ő 
fogalmazta meg és Dónát György 
javította ki. Ezután került sor Szent-
miklóssy és Veress Lajos szembe-
sítésére. A földalatti fővezér a szem-
besítés során töredelmesen beval-
lotta, hogy a hadparancs igenis ott 
volt, de azt állítja, ő azt nem láita. 

Szervezett betörőbanda 
garázdálkodik a városban 

Alig fektette a rendőrség két-
vállra Zsókaii a betört király birko-
zóbajnokot, máris uj betörésekről 
számol be a rendőrség bünflgyi 
osztályának tudósítója 

Tegnap reggelre virradón isme-
relief lettesek kifosztották Kadltci 
ékszerész Kossuth utcai kirakatát. 
Az ismeretlen tettesek éjféltájban 
lefeszítették az ajlófeiőíi redőnytől a 
lakatot és be akartak hatolni az 
üzletbe. Itt azonban erősen záit aj-
tóra találtak és taktikát változtattak. 
Az ajtómelletti kirakat redőnyét ki-
emelték a sínből és egyméter ma-
gasságban fölfeszítették.' Benyomták 
a kirakatüveget és a három üveg-
polcon elhelyezett értéktelen dublé 
tárgyakat zsebrevágva eltávoztak. 
Voltak még a kirakatban értékesebb 
ezüstórák, cigaretta tárcák, ezeket 
azonban nem vitték el, mert való-
színűleg megzavarták őket munká-
jukban. Ezer a „szerencséje" a Kad-
lecz üzletnek, hogy az értékesebb 
aranytárgyak nem a kirakatban, ha-
nem az üzletben voltak elhelyezve 
és ehhez a betörők nem juthattok 

hozzá. A kár tekintve az értéktelen I 
tárgyakat, ezer forint körül van, a j 
kirakatüveggel együtt 1500. 

Ugyancsak íegnap kapiuk a rend- \ 
öiségiöl a hírt, hogy szintén isme- i 
retlen tettesek betörtek S'rasszer | 
Sándor Nyiri köz 1 számú illat-
szertárába. "Itt is valószínűleg meg-
zavarhatták őket, igy csak az illat-
szertár egyik felét sikerült rendezni, j 
A kár 400 forint. 

Még ugyanezen éjszakán felfeszí-
tették özv. Cs. Szabó Gáborné Er-
zsébettéri trafikját. Több doboz ci-
garettát és nagyobb mennyiségű 
dohányt vittek el. A kár 150 forint. 

A felsorolt betörésekkel kapcso-
latosan egyet már megállapíthatunk: 
szervezeti belörőbanda működik is-
mét a városunkban, meglepő ügyes-
séggel. A nyomozó testületnek leg-
több helyen még ujjlenyomatot sem 
sikerült találni. Egy nyom azonban 
mégis maradt hátra, mert a Kisér-
utcai illatszertárban elszórt cigaretta 
szipkákra találtak, amely feltevésekre 
enged következtetni. 

A Nemzeti Bízottság tiltakozik 
a város megcsonkítása ellen 

A szentesi Nemzeti Bizottság ttg-
napi ülésén Szőke Ferenc elvtárs 
napirend előtti felszólalásában be-
jelentette, hogy a város határából 
ismét le akarnak szakítani egy te' 
kintélyes területet. Idestova már 
mintegy huszonkétezer h o l d n y i 
területet szakítottak el, ami igen 
súlyos anyagi helyzetbe juttatja a 

várost. Szőke elvtárs javasolta: a 
Nemzeti Bizottság forduljon felirattal 
a belügyminiszterhez, hogy a határ-
csonkiiásoktól tekintsen el mind-
addig, amig a közigazgatási terület-
rendezéseket országosan végrehajt-
ják. 

A Nenzeli Bizottság a javaslatot 
egyhangúlag magáévá tette. 

A HANGYA I 
keltető megkezdi működését i 
Előjegyzéseket R S p O S C S Í t ) é r e felveszünk j | 

Bérkeltetésre tojást elfogadunk ;| 
TELEFONSZÁM: 91. 
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A tagtoborzó híradója 
Névtelen Asszony 

Másodszor ültünk be tegnap este 
a szinház nézőterén;, hogy Alexan-
der Bisson Névtelen Asszony cimü 
mélységesen emberi drámáját meg-
nézzük. A ma rohanó életében jól-
esik néha megállni és a művészet 
oltárán megvizsgálni azokat a hibá-
kat, amelyeket az ember életében 
sokszor észrevétlenül elkövet. A lé-
lek válsága néha nem az élet vál-
sága, mert az öntudatos és a jellem 
erejében szilárd ember azt, ami bel-
sőjében lejátszódik nem viszi a 
nyilvánosság elé. Az asszonyi lélek 
azonban azt szokták mondani ¿lő 
szeizmográf. Bisson drámája tökéle-
tes kidomboritása ennek az igazság-
nak. Jacquelinnak, a Névtelen Asz-
szonynak tragédiája a fiatalkori bot-
lás, amely miatt férje elüldözi há-
zából. Gyermekét, akit fiatalon hagy 
el nem ismeri. Az élei forgatagában 
a züllés utjáia lép. Barátja Laroque 
a romlott siheder, régi családi kap-
csolatait felhasználva meg akarja 
zsarolni férjét, ő gyermeke jövője 
iránti félelmében agyonlövi. A bí-
róság előtt 3 kirendel védő Ray-
mond, akiről nem tudja Jacquelin, 
hogy 2 saját fia. A megrendítő vé-
dőbeszéd után felmentik az asz-
szonyt, és a fiu, aki tudja, ho«y 
anyjáról van szó, szeretettel borul 
rá. Mielőtt azonban volt férje ismét 
karjába zárhatná, meghal. 

Jól esett látni, hogy eiső kritikánk 
után a színtársulat kiküszöbölte a 
még itt-ott látszott hibákat. A szini 
évad derekan a rendezés is sokkal 
gördülékenyebb voit, mint előbb, s 
a társulat összhatása kifogástalan. 
Bujdosó Rózsáról, aki Jacquelint 
alakította a mélységes átérzés, s a 
szinte túlzottan emberi játék után 
még egy megállapítást tehetünk: 
Ez a színésznő minden alakításban 
az életet viszi a színpadra, s nin-
csenek nianirjai, nincsen benne s 
ez a lepfőbb előnye a vidéki szín-
padokon oly sokszor látott szerep-
lői nagyképűség. Utána nyomban 
Besztercey Pál következik, akinek 
tárgyalási jelenete, nem közönség-
siker, hanem művészi élmény, iga-
zolja azl, hogy a fiatal színész 
előtt még komoly sikerek állnak. 
Homonnay István Fleuriot szerepé-
ben tökéletes jellemző erejével, 
természetességével tetszett. Igen jo 
volt a párisi gigolo szerepében 
Angyal Sándor. Sokszor ugy érez-
zük, hogy ez a színész a prózai 
szerepb?n ;r»ég hatásosabb, mint 
a kicsit erőltetett bonviván-szere-
pekben. A szokott kedves volt Gö-
rög Marika kis szerepében. Kará-
csonyi Miklós, Koshál Gyula és 
Matoicsi Béláné rutinirozottak vol-
tak. S végül jól mozgott a Felicie 
szerepében Tury Éva. A rendezés 
munkája Homonnai István hozzá-
értését dicséri. dr. v. 

A fuvarozó bérkocsi-
vállalatok engedély 
meghosszabbítása 

A magyar közlekedésügyi minisz-
ter felhívta Csongrád vármegye alis-
pánját, hogy a megy^ területén mű-
ködő közterületről és telephelyről 
fuvarozó bérkocsival lalatok fentar-
tására jogosító engedélyokiratok ér-
vényét, amely a közlekedésügyi mi-
niszter előzetes hozzájárulása után 
1947 március 31-ig adott ki, ameny-
nyiben ezen engedélyesek fuvarozási 
tevékenységüket továbbra is folytatni 
szándékoznak, 1947 december 31-ig 
meghosszabbíthatja. 

Hirdessen lapunkban! 



HIREK 
Mfl március 8. Rom. kat. I. János, 

protestáns Zoltán. 
Vízállásjelentés: Tisza 7-én 332. Kurca 

388. 
Hőmérséklet. - f 4 lok 
időjárásielentés i Mérsékelt szél. felhő-

átvonulások kisebb lecsapódásokkal. A 
hőmérséklet emelkedik. 

Ügyelet« gyógyszertárak « Március 8 — 
14-ig lile és Szentessy. 

Színház: Mágnás Miska. " 

A nagy világ 
A magyar-cseh tárgyalások — Uj 

szövetségi szerződés 
A Prágában tárgyaló nugyar kül-

döttség szerdán délben folytatta ta-
nácskozásait. A delegáció törekvése 
arra irányult, hogy a lakosságcsere 
egyezmény során érvényesüljön az 
az elv, amely szerint az áttelepülök 

ingóságaikat magukkal vihetik és 
teljes kárpótlást kapnak. Gyöngyösi 
külügyminiszter is nyilatkozott ártár-
gyalásokról és kifejezést adott annak 
hogy baráti légkör alakult ki. 

Elkeseredés 
Hozzák a hirt, hogy megszólalt j 

a pacsirta. Hozzák a másik hirt, j 
ho^y kint a mezőkön bokáig, sőt 
féltérdig érő viz áll. Panaszolják, 
hogy már az épületek épsége van . 
veszélyben. Megenyhült ugyan az \ 
időjárás, dt nem megy ki a föld \ 
fagya, a hóból már alig van valami, 
de a viz meg mindig szaporodik, j 
hiszen o'yan esők jönnek, amelyek • 
becsületére válnának májusnak-juni- : 
usnak. Amint az embtr ül a szo- j 
bábán s kinéz az ablakon valami ! 
kimondhatatlan keserűség fogja el. 
Olyan butául ólmosan szürke min- j 
den, mint márciusban, csontvelejében 
benne sajdul a nyirkos a hideg . 
visszahatása, összedörzsöli a két • 
kezét, mert meg kezd gémberedni, : 

oda sandit a kályha felé, tőle re . 
méhe szabadulást u hidegtől a reu- í 
más fájdalmaktól. És akkor igen, j 
akkor a keserűségnek egy ujabb 
hulláma csap keresztül a lelkén: 
nincs tűzrevaló, két nap óta hideg < 
étel játja, a kályha csak gúnyoló- ! 
dik, csak diihit. Az újságot veszi j 
elő, keresi mit mond a hires me< j 
teorológiai intézet és elkeseredésében j 
földhöz vágja az újságot. Az eső ; 
pedig rendületlen egyformasággal ! 
esik, az ég olyan, mint egv szürke j 
szita, amelyből cső hull, mert oda-
fenni az Idöintézőnek ugy tetszik, ! 
hogy esit szitáljon, (xa) 

— VAOSz a hadisegélyese-
kért. A városi vármegyei és köz-
ségi alkalmazott,ik országos szövet-
ségének helyi csoportja 1947 már-
cius 8-án este 8 órai kezdettel a 
megyeháza nagytermében a hadi-
gondozottak jivára műsoros estet 
rendez. Jegyek a főispáni hivatal-
ban, a városháza mérnöki hivata-
lában és a szakszervezet tagjainál 
válthatók. Meghívók ugyanott igé-
nyelhetek. A jóíékonycélu táncmu-
latság itánt városszerte nagy érdek-
lődés nyilvánul meg. jóleső érzés-
sel vesszük tudomásul, hogy a 
Vaosz a támasz nélkül levő hadi-
gondozottak sorsát a szivén viseli 
s az idei első nyilvános összejöve-
telét ennek a célnak a szolgálatába 
állitja. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

— Háziipari tanfolyamok ünne-
pélyes zárókiállítása március 10-én 
délután 4 órakor lesz a városháza 
közgyűlési termében. 

— Női gumicsizmák, flanel és 
textiláruk, alumínium edények, Cik-
tacipők, Mauthner magvak kaphatók. 
Szabad talpbőr eladás hatósági áron 
a közönség részére is. Szentesi Ál-
talános Fogyasztási Beszerző Ter-
melő és Értékesítő Szövetkezet Szen-
tes, I. Birtha János utca 5. Üzlet-
részeseknek vásárlási visszatérítés. 
Jegyezzünk üzletrészt. 

— A fizetési osztályba nem 
sorolt tűzoltók is lehetnek a szak-
szervezet tagjai. 

Szovjet-lengyel és lengyel-csehszlovák szerződés 
Az angol francia szövetségi szer-

ződés megkötése után két szintén 
fontos szövetségi szerződés jött létre. 
Az egyik a Szovjetunió és Lengyel-
ország, a másik Lengyelország és 
Csehszovákia között. Lengyelország 
nyugati határának kérdésében elvi 

megegyezés jött létre Moszkvában. 
Gazdasági egyezményt is kötöttek. 
A cseh lengyel szerződést vasárnap 
irják alá. Ez barátsági és kölcsönös 
segélynyújtási szerződés lesz öt 
esztendőre. 
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Március 8 - 1 0 . 3 napig I 

Csodarepülő 
Vígjátékok vígjátéka. Hihetetlen bravúrok, esetlen kalandok és ze-
nés mókák egy újszerű és pompás világfilmben. Főszereplők: 
Rellys, Georges, Grey. Kiegészítő: T o k a j i szüret . 

Március 16 
a tagtoborzó döntő napja 

Egyre nagyobb méretekben bon-
takozik ki a Szociáldemokrata Párt 
tagtoborzó akciója, amelynek döntő 
napjai március 15—16 lesz. E na-
pon kezdi meg körútjAt a hatalmas 
anyagot felölelő párfkiállítás, amelyet 
a fővárosban a 3S. pártkongresszus 
alkalmából nyitottak meg. A kiállí-
tás első állomáshelye Győr lesz és 

onnan indul tovább. 
Március 15—16-án a Szociálde-

mokrata Párt összes mozijai gyűlé-
sek keretében mutatják be a párt 
céljait és eszméit propagáló filmet. 

Március 16 án Szentesen második 
nagygyűlésünket tarljuk, amelyen 
fővárosi előadók szólalnak fel. 

A szentesi Iparos Dalárda 
és a hódmezővásárhelyi Iparos Dalárda 

együttes hangversenye március 16-án 

Nagysikerű gyűlések 
Pusztaszeren 

és Tömörkényen 
A Szociáldemokrata Párt tagtobor-

zást akciójának keretében vasárnap 
délelőtt népgyüléseket tartottunk 
Tömörkény és Pusztaszer községek-
ben. Mindkét helyen többszázra 
menő tömeg gyűlt össze a párt elő-
adóinak meghallgatására Tömörké-
nyen dr. Jeney János elvtárs tartott 
beszédet, a pusztaszeri gyűlés elő-
adója pedig Papp Lajos elvtárs volt. 

A gyűléssel kapcsolatban kérdést 
intéztünk Fapp Lajos elvtárshoz, 
aki lapunk munkatársának a követ-
kezőkben számolt be: 

Pusztaszeren, egy aránylag kis 
községben, többszázra menő tömeg 
gyűlt össze Ez a község a feudális 
földesúr önkényétől évszázadokon 
keresztül szenvedett, a mult rendszer 
átkát tehát mélyen átérzik Puszta-
szer földjének proletárjai. Éppen 
ezért hallgatták szinte áhítatos csend-

ben pártunk programját és a sűrűn 
megnyilvánuló tetszésnyilvánítások 
igazolják, hogy a magyar puszták 
népe bizalommal és lelkesedéssel 
áll mögöttünk. 

Visszafelé jövet a tömörkényi nép-
gyűlés utolsó perceit láthattam, s itt 
hasonló benyomásokat szereztem. 
Nem öndicsekvés — folytatta Papp 
elvtárs, — ha megállapítjuk, hogy 
annyi csalódás után az igazság és 
az erkölcs alapján a Szociáldemo-
krata Párt felé irányul a föld népé-
nek bizalma. 

Egy bőr-kocsiülés e'adó Nagy-
örvény-utca 21 szám alatt. 

Cserépkályhák átrakását és vas-
kályhák samottozását szakszerűen 
készíti Szűcs András, Deák F.-u. 56. 

Ország - Világ 
Háromezer tonna amerikai búza 

érkezett. 

72 éves Károlyi Mihály. 

Kényszereladás 
Dézsa, lefolyó kagyló, virágálvá-
nyok, székláb, ebédlőszekrény 
(modern), hosszú aszlal, egyéb 

ingóságok 

sürgősen e l a d ó k . 
Érdeklődés Kossuth u. 13/a. sz. 

8—9 és 12—2 órák közölt. 

Katasztrófálisan 
csekély 

a ménállomány 
A megmaradt lóállomány teljesen 

szét van szórva az országban és a 
fedeztetési állomások igen messze 
vannak egymástól és igy a nagyobb 
távolságokról nem lehet a kancákat 
fedeztetésre elővezetni. 

A földmivelésügyi kormányzat 
ebben az évben 150 fedeztetési ál-
lomást fog üzembe helyezni. A nagy-
mértékben elterjedt tenyészbénaság 
komoly nehézségeket okoz oly vidé-
ken ugyanis, ahol még ez a ször-
nyű betegség pusztít, a különben 
is csekélyszámu állami fedezőmén-
anyagot nem lehet kitenni a tenyész-
bénasággal va'ó fertőzés veszélyé-
nek és igy ezeken a vidékeken fe-
deztetési állomást létesíteni nem 
lehet. 

A kellő számú állami fedezőmén 
hiányában szaporítani kellelt a köz- * 
tenyésztésre engedélyezett magán-
mének számát. Ez azonban csak 
szükségmegoldás, ami a minőségi 
tenyésztés követelményeinek nem 
felel meg, azonban a lóállomány 
számbeli szaporítása érdekében sok 
esetben tnég a nem teljesen kifo-
gástalan magánmének is kaptak 
köztenyésztési engedélyt. 

Óriási anyagi áldozatok szüksé-
gesek ahhoz, hogy a megfelelő 
számú állami fedezőmén rendelke-
zésre álljon és a fedeztetési állomá-
sok felállithatók legyenek. Kb. 1500 
ma a fedezőménhiány és legalább 
400 uj fedeztetési állomásra van 
szükség. 

Figyelembe véve a megmaradt 
lóállomány gyenge minőségét és a 
lovak egy részének magas korát, 
továbbá az óriási pusztításokat elő-
idéző tenyészbénaságot, végül a 
fentebb említett ménhiányt és jóvá-
tételi szállításokat, feltétlenül szá-
molnunk kell még néhány eszten-
dőn keresztül a lóállomány további 
csökkenésével, mert természetes sza-
porodás ilyen adottságok mellett 
kizártnak látszik. 

Luts zománcok, festékek, 
l a k k o k elismert legjobb minőség 

LUTZ E D E É S T Á R S A 
I M K ÉS FESTÉKGYÁR RT BUOAPIST itvJMMT-U.* tv«a V-OM. «*•«* KOM «*-*» 

Magános asszony bejárónak el-
menne. Rákóczi F.-u. 14. 

Ma este a VAOSz bálja a hadigondozottakért 
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— TQzhalált halt egy életunt 

fiatal leány. Preibel Mária 19 éves 
vállaji leány különös módon vetett 
véget életének. Magára zárta szo-
báját, majd petróleummal leöntötte 
és meggyújtotta magát. Az egész 
helyiség lángokban állott már, ami-
koi a szomszédok feltörték az ajtót. 
A szerencsétlen leány meghalt. 

— A magyar vallás- és közok-
tatásügyi miniszter Csongrád vár-
megye népoktatási kerületének veze-
tésével 1947 március 17-i hatállyal 
dr. Bóka Perenc tanügyi titkárt bízta 
meg. 

— Vasárnap délután 3 órakor 
barátságos sakkversenyt rendez a 
Szociáldemokrata Párt és a Föld-
munkások Szakszervezete a Föld-
munkás Szakszervezet helyiségében. 
Játékosok pontos megjelenését kéri 
a Vezetőség. 

— A felsőpárti ref. ált. iskola 
Diákkaplára vasárnak délután 3 órai 
kezdettel a Deák F.-u. 51 sz. alatti 
iskolában műsorai egybekötött jóté-
konycélú teadélutánt rendez 1 Ft-os 
beléptidíjjal, melyre a szülőket és az 
érdeklődőket ezúton is hívja a Diák-
kaptár vezetősége. 

— A Mezőgazdasági Szakem-
berek Országos Szövetsége egyik 
ülésén kifogásolták, hogy a nyugdíj-
segélyeket igen késedeln esen folyó-
sítják a rászorult gazdatiszteknek. A 
Szövetség felkérte a földművelésügyi 
minisztert a minőségi szakemberek-
nek a termelés szolgálatába való ál-
lítására. A S;.övetség örömmel üd-
vözli a hároméves tervet, amely sok 
mezőgazdasági szakember munkába 
állítását jelenti, azonban kibővíten-
dőnek tartja a mezőgazdaság célját 
szolgáló részt. 

— A szovjet hatóságok vasár-
nap újabb 16 laptudósítónak adtak 
beutazási engedélyt és igy a 2 nap 
múlva kezdődő külügyminiszteri ér-
tekezleten 36 amerikai újságíró vesz 
részt. 

— Giovanni Host Venturit, 
a fasiszta kormány volt szállítás-
ügyi miniszterét az olasz rendőrség 
letartóztatta. 

„Ki aminek nem mestere, 
gyilkosa aa annak" 

Ne adja zongorái««, 

hangszerelt kontár kézbe 

Rom. vagy roncs zongoráját és 
hangszereit 

Söpter mester 

újjáépíti. 
Szentes, Farkas Antal-u. 42 

Alopfolon hír a hadifog-
lyok hazahozataláról 
A .Szabad Szó" március 5-i szá-

mának első oldalán „Haza lehet ho-
zatni a hadifoglyokat" címmel a 
kai ügy minisztérium egy állítólagos 
rendelkezésre való hivatkozással köz-
lemény jUcnt meg, amely közölte 
hogy milyen igazolás kell a külön-
böző rendfokozatú és állományú 
katonai és polgári személyek soron-
kivüli hazahozatalához. 

A közleménnyel kapcsolatban il-
letékes hely megjegyzi, hogy a kül-
ügyminisztérium a hadifoglyok ha-
zahozatalára vonatkozóan továbbra 
is a régi irányelvek a mértékadók. 
Minden egyéb híresztelés korai 

í f f i í lSdö C g > 6 n Í k e z d c m é nyc z ésnek 

Két hónap óta áll 
a Parasztszövetkezet 

szentesi malma 
Gyenes Péter elvtárs a szentesi 

Nefozeti Bizoitság tegnapi ülésén 
ismertette a Parasztszövetkezet mal-
mának ügyét. Az elmúlt év novem-
berében a Parasztszövetkezet mal-
mát bérbevette a KIBISz. A malom 
működött is mindaddig amíg futolta 
a Parasztszövetkezet által tárolt szén-
készletből, január 1-én azonban le-
állt az üzem. A 2—2 vagon szén-
kiutalást január és február hónap-
ban is megkapták, de nem váltották 
ki állítólag azért, mert a bérlőnek 
a KIBISz-nak nem volt rá pénze. 

Ma már az a helyet, hogy a ma-
lom két hónap óta nem működik 
s 5 hét óta nem fizeti a munkáso-
kat. Körülbelül két héttel ezelőtt a 
malom üzemi bizottsága és a szak-
szervezeti titkárság levelet intézett a 

KIBISz központjához, hogy ameny-
nyiben nem gondoskodnak a ma-
lom üzembehelyezéséről, megteszik 
a följelentést szabotázs miatt. A 
A KIBISz válaszában ígéretet tett 
arra, hogy a malom üzembehelye-
zéséről haladéktalanul gondoskodni 
fog. Mindezideig azonban semmi 
lépés nem történt. 

így került tegnap az ügy Gyenes 
elvtárs előterjesztésében a Nemzeti 
Bizottság elé, amely — a hallottak 
alapján — leszögezte, hogy közön-
séges szabotázs ról van szó. A bi-
zoitság elhatározta, hogy feliratban 
fogja kérni a> iparügyi, szövetkezet-
ügyi minisztériumtól, valamint a 
közellátási felügyelőségtől az ügy 
haladéktalan kivizsgálását. 

S P O R T 
A vasárnap délután 2 órai kez-

dettel lejátszásra kerülő SzMTE— 
SzMÁVSE I. osztályú bajnoki lab-
darugó mérkőzés iránt az egész vá-
rosban nagy az érdeklődés. A csa-
patok erősen készülnek a találko-
zóra. Az időjárás kissé mostoha, de 
remélhetőleg szép számú közönség 
fogja végig izgulni a bizonyára 
nagyiramú játékot. Mindkét csapat 
összeállítása még bizonytalan, hó-
napi számunkban közölni fogjuk. A 
városban elterjedt hírek szerint a 
SzMTE jóképess-gű középcsatára 
Kiss Szabó János, mivel már hét 
hónap óta állás nélkül alkalmi mun-
kából tengeti 3 lagú családját és 
most más városban akar éldlesető-
séget keresni. Szentes sportjának 
szükséges Szabó játéka és mi őszinte 
örömmel adunk helyet a sokezer 
sportkedvelő szentesi kö/önstg ké 
résének és sürgős eredményt várá-
sának: hívjuk fel szentes közéleti 
vezetőit, hogy adjanak Kiss Szabó 
Jánosnak egy kis kenyeret, helyez-
zék el valamilyen munkahelyen. Mi 
lapunk hasábjain is immár nyolc 
évtizede azért harcolunk, hogy az 
élet alapja csak a becsületes munVa 
lehet és most a romokban heverő 
országunkat csak a becsületes mun-
kás kezek építik fel, erre pedig 
szükséges minden jódolgos kezet 
megragadni I Mi hisszük azt, hogy 
közéleti vezetőink eleget tesznek az 
általános óhajnak és felemelnek egy 
szegény, de becsületes munkás csa-
ládot elesettségéből. Kiss Szabónak 
üzenjük: ne csüggedjen, hanem be-
csületesen dolgozzon Szenles piros-
kék színeiben a sport terén is és 
mutassa meg, hogy a szegény dol-
gozó embernek is van lehetősége a 
jobb élet elérésére. Holnapi szá-
munkban elvárja Szentes egész tár-
sadalma, hogy az ő neve is ott le-
gyen csapatának összeállításában és 
mi tudjuk, hogy az ő neve is ott 
legyen csapatának összeállításában 
és mi tudjuk, hogy be fogja bizo-
nyítani élni3karását. (V. I.) 

Hirdetmény 
Az építőipari munkások szakszer-

vezete f. hó 9-én, délelőtt 10 óra-
kor a szakszervezeti székházban 
tag'-rtekezletet tart. A tagok pontos 
megjelenését kéri a 

Vezetőség. 

Ingatlanforgalom 
Berkecz Ernő és neje megvették 

Bodnár Imréné és bt. Árpád-utca 
57 sz. házát 3000 forintért. 

Darabos Ferenc és neje meg-
vették Juhász József Nagykirályság 
1253 öl földjét 1600 forintért. 

Tekulics Imre és neje megvették 
Traj Mihályné és bt. Somogyi Béla-
utca 30 számú házát 5875 forintért. 

Czakó Kálmán meg-ette Józsai 
Imre Farkas Mihály-utca 52 számú 
házát 1/6 od részét 550 foiintért. 

Czakó Kálmán megvette Kóczán 
Ferenc Faikas Antal-utca 52 szám 
4/6 od részét 500 forintért. 

Balogh Anna megvette Rúzs 
Molnár Sándomé K ártér 1523 öl 
földjét 1200 forintért. 

Az Országos Magyar Tejértékesilő 
Szövetkezet megvette özv. Reisz 
Józscfné Jövendő utca 3 zámu há-
zát 35 ezer forintért. 

AAo'nár András és neje mvgvették 
Kanász Nagy Imréné Jókai-uíca 38 
számú ház 1/2 rész 9000 forintért. 

Burkus I mre és neje megvették 
Mo'nár Józsefné Alsórét 1593 öl 
földjét 1000 forintért. 

Gajda Etelka inegvitle Déló Nagy 
Kálmán Nagy hegy 1373 öl földjét 
4000 forintért. 

RÁDIÓ 
Budapest I. március 8. 

7 20 Reggeli zene. 8 Közellátási 
negyedóra. 9 Az első honvédkerü-
leti zenekar jáiszik. 12 Déli harang-
szó, hírek. 12,15 Rohammunka, 12.30 
Könnyű dalamok. 13 Az uj Jugosz-
lávia. 13.15 Weisz Margit zongorá-
zik, Zsámboky Miklós gordonkázik. 
1410 A fantasztikus Berlioz 14 35 
A Háziegyüttes játszik. 15.25 Rádió-
ankét. 16 Jazz-müvek zongorán. 
16 30 Gyerrnekrádió. 17.10 A Vö-
röskereszt közleményei, 17 30 A 
Munkás Kultu;szövetség műsora. 18 
Eminescu, A Magyar Román Tár-
saság műsora. 18.80 A Rádíózene-
kar játszik. 19.40 Három év múlva 
milyen életszinvonalat biztosit a há-
roméves terv ? 2.20 A Fekete nő-
től a Feke:e Péterig. 21 Hangos 
heti híradó. 22 30 Angol zenekari 
müvek 23 A görög művészegyüttes 
műsora. 

Helyreigazító 
nyilatkozat 

A sajtótörvény 20 §-ra hivatkj-
zással tisztelettel kérjük, hogy a 
március 6-án szövetkezetünkkel kap-
csolatban megjelent „Szabotázs a 
szövetkezet bérmalmában" tartalmú 
cikknek azt a részét szíveskedjék 

'helyesbíteni, amely arról szól, mi-
szerint a drága fával való kazánfü-
tés részben a közönségnek és 3 
közellátásnak is anyagi kárt jelenlett 
volna. 

Ezzel kapcsolatban tisztelettel kö-
zöljük, hogy az anyagi kár telje* 
egészében a szövetkezetet sújtotta, 
mert az őröltető közönségtől tűzifa: 
nem kértünk, csupán a ma is ér-
vényben lévő hivalalos iná?sánkér.íi 
8 Ft. őrlési díja», illetve 5 Ft. darj-
lási díjat szedtük. 

A tűzifát nem a közellátástól sz;-
reztük be, hanem azt jórészt vagea-
téíelben hozattuk, vagy itteni keres-
kedőktől vásárol!uk maximális árc:r. 
A tűzifával való fűtésre szövetke-
zetünk azért kényszerüli, mert sr.év-
kiutalást a szükséglelnek csak mit> 
egy egy negyedrészében kapóit. 

Baleset éríe 
Virányi Lajos 

evangélikus lelkészt 
Tegnap déli 12 óra után a Petői 

szálló elölt egy vigyázatianul haji-
kerékpáros elütötte Virányi Lajoí 
evangélikus lelkészt, aki fején és 
arcán könnyebb természetű sérülé-
seket szenvedett. A szabálytalan J 
hajtó kerékpáros ellen az eljárás 
megindult. 

Nagy ebédlőasztal, íróasztalért 
elcserélhető. Cím a kiadóhivatalban. 

Jóállapotban levő mély gyermek-
kocsi eladó. Keresztes-utca 10. 

A Nemzeti Bizottság 
tiltakozik 

egy miniszteri 
rendelet ellen 

A Nemzeti Bizottság tegnapi ülé-
sén ismertették a sátoraljaujheiY 
Nemzeti Bizottság átiratát. E szerir 
a közoktatásügyi miniszter egy mos 
kiadott rendelete megtiltja az iskc-
lai helyiségeknek más célra történ < 
igénybevételét. Ezzel kapcsolatban .i 
sátoraljaújhelyi Nemzeti Bizottsági-
határozatot hozott, amelyet felterjesz-
tett a kormányhoz és megküldött a; 
összes Nemzeti Bizottságokhoz. A 
határozat rámutat arra, hogy az or-
szág falvaiban elsős rban az isko-
lákat hozták rendbe, s ezek a he-
lyiségek alkalmasak aira, hogy ott i 
falu dolgozói széleskörű összejöve-
teleket tartsanak, amely a2t a cél; 
szolgálja, hogy a nép műveltségé-
nek színvonalát emeljék. 

A szentesi Nemzeti Bizottság e? 
az átiratot tudomásul vette és magi 
is felirattal fordul a kormányzathoz 
hogy ezt a rendeletet vonják vissz* 

Vásári közlemény 
Értesiti a polgármester az érde-

kelteket, hogy a f. hó 10 napjár 
tartandó állatvásár alkalmával — 
miután a marhavásártérre a vágó-
híd felőli kapuhoz vezető ut a hó-
olvadás és esőzés következtében 
járhatatlan — a szarvasmarhák fel-
hajtása az aradi (királysági) uton a 
villanytelep felőli bejárón történik 
A lovak felhajtása azonban válto-
zatlanul a vágóhíd felöli kapun tör-
ténik. 

Fószcrkeaztő • Sima Lásr ló . 
Felelős szerkesztő: Srőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
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