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HZ ÉRTELMISÉG 
Nem túlozunk, amikor azt mond-

juk, hogy a 25 esztendős ellenfor-
radalom által leginkább kihasznált 
és kiuzsorázott réteg a szellemi 
proletariátus volt. Kiölték az osztály-
öntudatot, gerinctelen, pipogya, csú-
szó-mászó szolgákat neveltek belő-
lük, akik fölfelé alázatoskodtak, haj-
longtak, lefelé pedig parancsoltak, 
diktáltak, hogy legalább önmaguk 
előtt annak a látszatát keltsék, hogy 
ők is érnek valamit, Ők is számot-
tevő tényezők. Sokan talán nem is 
tehettek róla, hiszen erre nevelték 
őket, ezt a szerepet szánta nekik a 
fehér terror, s sajnos az egész nem-
zet fizette meg az árát annak, hogy 
az értelmiségi réteg — egy-két tisz-
teletemé,tó kivételtől eltekintve — 
úgyszólván maradéktalanul teljesí-
tette ezt a feladatát. 

Meghúzták előttük a mézesmad-
zagot, elválasztották tőlük és kiszol-
gált.aták nekik a fizikai munkássá-
got, s kö?ben inaguk sem vették 
észre, hogy mindezért milyen súlyos 
áldozatot követelt tőlük a reakció: 
szemellenzővel járó, öntudatlan, ge-
rinctelen, s legjobb esetben is rész-
vétlen, közömbös tömeggé váltak, 
akik már akkor is, amikor még azt 
hitték, hogy rájuk van építve a tár-
sadalom, szolgábbak voitak a szol-
gánál, szegényebbek a koldusnál és 
kisemn.izcttebbek valamennyi dol-
gozónál. • 

Igen, a szellem embereinek hi-
székenysége mérhetetlen károkat 
okozott önmaguknak, de az egész 
nemzetnek is. Nincs még egy tár-
sadalmi osztály, amelyikben a re-
akció aknamunkája oly tökéletesen 
elérte volna célját, mint az értelmi-
ségi réteg hatalmas kádereiben. 
Vájjon lehet-e ezekután csodálkozni 
azon, hogy a felszabadulás után oly 
sokáig nézte részvétlenül a szellemi 
proletariátus a fizikai munkásságnak 
a magyar demokrácia megszilárdí-
tására és a dolgozók társadalmának 
megteremtésére irányuló erőfeszíté-
seit ? Lehet-e csodálkozni azon, 
hogy a fizikai munkásság hívó 
szava és kinyújtott baráti jobbja 
hosszú ideig nem talált megértésre 
és méltó fogadtatásra a félrenevelt 
értelmiségi dolgozók részéről, akik-
nek nagy része úgy tévelygett a 
felszabadulás után, mint a rab, akit 
a sötét-zárkából napfényre en-
gednek 

Ma már lényegesen megváltozott 
a helyzet. Az értelmiségi dolgozók 
túlnyomó többsége is nyitott sze-
mekkel jár a világban, felismerte 
sorsközösségét a munkásosztállyal, 
rájött arra, hogy érdekei teljesen 
azonosak a fizikai bérmunkás?ágé-
val, vele együtt sír, vagy nevet, 
dolgozik, vagy ünnepel. Az elmúlt 
két esztendő alatt nagy átalakulás 
ment végbe a szellemi proletariátus 
kádereiben, s ez' elsősorban a Szo-
ciáldemokrata Párt felvilágosító 
munkájának köszönhető, amely párt 
elsőnek hirdette, hogy értelmiség 
nélkül éppúgy nincs újjászületés, 
mint ahogyan parasztság nélkül is 

Ideiglenes német kormány felállításáról 
tárgyalt a moszkvai értekezlet 

A moszkvai értekezlet tésztvevői a 
húsvéti ünnepek alatt is tanácskoz-
tak. A megbeszélések középpontjá-
ban az ideiglenes német kormány 
felállításának és hatáskörének pro-
blémája állott. Az egyeztető bizottság 
több fontos kérdésben megegyezett, 
s a még nyüvamaradt problémákat 
újból a külügyminiszterek elé ter-
jeszti. 

Az osztrák szerződés ügyével fog-
lalkozó külügyminiszterhelyettesek 
ülésén heves vita alakult ki az osz-
trák államszerződés gazdasági feje-
zetei körül. Az ülés végül is döntés 
nélkül ért véget. A legújabb hír 
egyébként a moszkvai konferenciáról 
az, hogy a külügyminiszterek meg 
bízták az egyeztető bizottságot, hogy 
április 10-ig dolgozzák ki a német 
béke tárgyalásának ügyrendjét. 

Truman beszédének 
visszhangja 

Az egyik francia lapba cikket írt 
Harold Laski, az angol munkáspárt 
elnöke. A cikk címe: „A béke elleni 
legnagyobb feny getés Hitler ótaa és 
Truman elnök Ieguiolsó beszédével 
foglalkozik. Rámutat arra, hogy a 
beszédből arra következtethetünk, 
hocy Amerika meg akar akadályozni 
mindennemű szocialista áramlatot, 
de különösen a szovjet befolyás fej-
lődését. Ez nem Roosevelt politikája 
— írja —, ez az amerikai „business" 
erejének politikája, amely nem áll 
majd meg az egyszerű pénzügyi se-

gitségnél, hanem szerződés fogja 
követni. Amerika végülis repülőgé-
peket, hajókat és embereket, de talán 
az atomerő legújabb formáját is el-
küldi, hogy a tentomkormányok lé-
tezését fenntartsa. 

Hogy ez mennyire megfelel a va-
lóságnak, arra élesen rávilágít az a 
tény, amelyet moszkvai hírforrásból 
közölt tegnap a budapesti rádió. 
Eszerint Görögország az amerikai 
kölcsön során százmillió dollár ér-
tékben amerikai fegyvereket és tan-
kokat kap. 

De Gaulle 
Truman nyomában 

De Gaulle tábornok is Truman 
nyomdokait követi. Legutóbbi be-
szédében erőteljesen támadta a fran-
cia demokratikus pártokat, a francia 
alkotmányt és újra kimutatta diktá-
tori törekvéseit. Külpolitikai vonat-
kozásban kifejezésre jutott az az el-
gondolása, hogy törekvéseit amerikai 
támogatással valósítsa meg. Beszé-
dében hangoztatta az amerikai és 
általában a tőkések kedvelt jelszavát: 
az egyéni kezdeményezést és a ma-
gánvállalkozás szabadságát. 

Wallace Európában 
Wallace volt amerikai kereskede-

lemügyi miniszter az ismert baloldali 
politikus Európába érkezett. Európai 
körútja során tanácskozni fog az 
angol és a francia miniszterelnökkel. 

Belpolitikai helyzetkép 
Rónai elvtárs benyújtotta a módosított szövetkezeti 

törvényjavaslatot — E héten összeül a pártközi értekezlet 
A közoktatásügyi miniszter nagy salyt helyez 

a szociáldemokrata nevelökkel való együttműködésre 
A Szociáldemokrata Párt nevelői 

csoportjának küldöttsége Gárdos 
Dezső elvtárs, főtitkár vezetésével 
üdvözölte Ortutai Gyulát abból az 
alkalomból, hogy miniszter lett, 
K é r t e , tegye l e h e t ő v é 
az 1919-ben állásukat vesztett, vagy 
nyugdíjazott tanítók és tanárok ré-
szére, hogy szolgálati évükre tekin-
tet nélkül 65 éves korig megma-
radhassanak állásukban. A miniszter 
megígérte, hogy 24 órán belül meg-
vizsgálja az ügyet. A miniszter ki-
jelentette, hogy nemcsak az előadott 
ügyekben, hanem a nevelői cso-

Rónai Sándor elvtárs kereskede 
lem és szövetkezetügyi miniszter 
tegnap délben nyújtotta be a párt-
közi határozat értelmében módosí-
tott szövetkezeti törvényjavaslatot. 
Rónai elvtárs kérni fogja a javas-
latra a sürgősség kimondását. 

A hét folyamán pártközi 'értekez-
let ül össze, amelyen megkezdik a 
munkáspártok és a Kisgazdapárt há-
roméves gazdasági tervének össze-
egyeztetését Ugyancsak tárgyalások 
kezdődnek a püspöki kar és a kor-
mány kö/ött a szabad vallásoktatás 
kérdésében. 

portot érintő összes kérdésben szí-
vesen látja a szociáldemokrata pe-
dagógusokat, mert nagy súlyt he-
lyez a szociáldemokrata nevelőkkel 
való együttműködésre. 

Élénk pártélet 
Cserebökényben 

A Szociáldemokrata Párt a tél 
folyamán alakította meg cserebö-
kényi szervezetét. Az azóta eltelt 
néhány hónap alatt igen élénk moz-
galmas és egészséges pártélet ala-
kult ki. A cserebökényi szociálde-
mokraták több izben is kifejezésre 
juttatták, hogy a puszták népérek 
szocialista gondolkodású magyarjai 
a legkevésbé sem akarnak elma-
radni a fejlődés és szervezettség 
tekintetében a városi szervezetektől. 
Mint hírlik május 1-én is ünnep-
séggel egybekötött előadást akarnak 
tartani és központi előadót kérnek 
a városi pártszervezetül. 

folyik 
o tanítás 

a vármegyében 
A tüzelőhiány miatt a téli kény-

szerpihenő után az idő jobbrafordul-
tával zavartalanul folyik a tanítás a 
megye területén. A múltban sokszor 
emeltek kifogást az iskolák tisztán-
tartása ellen, azonban ezen a téren 
örvendetes javulás mutatkozott, csu-
pán elszórtan néhány község isko-
lájában lehetett rendetlenséget és 
piszokságot találni. 

A demokratikus kormányzat terv-
szerűen folytatja a népi származású 
gyermekek képességvizsgálatát. Az 
ilyen képességvizsgálat alkalmával 
kiszemelt k i v á l ó b b szegénysorsú 
gyermekeket a népi kollégium fogja 
szárnyai alá venni és a demokratikus 
elveknek megfelelően tovább nevelni. 

Hadifoglyok 
Az alant felsorolt hadifoglyok a 

Szovjetunióban vannak, egészségesek 
és hozzátartozóiktól leveleket várnak: 

Kolonics Antal (110/9) Csongrád, 
Deák Mihály (245/1) Csongrád, 
Szentesi-út 57 sz, Bálint János 
(198/2) családjának Nagyszénás, La-
jos György százados (531/2) felesé-
gének és Váradi Lászlónak Szentes 
és Köteles János Ferenc (84) Mind-
szent. 

csak félkarú óriás a nemzet. S a 
Szociáldemokrata Pártban fogott ke-
zet először egymással a magyar 
paraszt, a munkás és a haladó ér-
telmiségi, s ebben a pártban való-
sult meg leghamarabb a reakció 
által egymástól tudatosan elidege-
nített három nagy dolgozó réteg 

egysége. 
őket is bekapcsoltuk a demokrá-

cia hatalmas épitömunkájába: a szo-
cialista értelmiség oroszlánrészt vál-
lal az újjáépítés munkájából. Ott 
van az újjáépülő hidaknál, a terme-
lésben, a dolgozók jobb jövőjéért 
vívott politikai és gazdasági harc 

élvonalában, s teljesíti kötelességét. 
Megértette az idÖk szavát, felsora-
kozott sorstársai, a fizikai munkás-
ság mellé, s mint a munkásosztí 
értékes és nélkülözhetetlen 
küzd a szocialista társadalomért, a 
minden dolgozó emberibb és boldo-
gabb életének biztosításáért. 
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Mezőgazdaság 
Április, mint a közmondás is 

mondja, bolondos hónap, bolondos 
és szeszélyes az időjárása. Meleg, 
napsugaras napokat hirtelen váltják 
hideg, ködös éjszakai lehűlések. 

A kapások ültetéséi éppen ezért 
óvatosan kezdjük meg, úgy 10 ike 
körül. Elsősorban a már az előzőleg 
meleg helyen előcsíráztatott krumplit 
vetjük el, hogy minéi előbb kerüljön 
primőrárú a piacra. A korai krumpli 
vetése két szempontból szükséges. 
Először is a termelő a legkorábban 
a korai krumpliból tud egy kis pénzt 
szerezni, másfelől korai vetésünkkel 
elérjük azt, hogy a városok dolgozói 
nem nélkülözik a hosszú tél után a 
legszükségesebb eledelüket. 

A krumpli elvetése után megkezd-
jük a kukorica ültetését, majd a hó 
közepén a cukor és a takarmányrépa 
is elvethető. Április vége felé a ken-
dert és a lent is elvetjük, azután pe-
dig a zabosbükkönyt. A zabosbük-
köny közönséges keverési aránya : 
többnyire egyhannad-egynegyedrész 
zabot keverünk kétharmadrész-há-
romnegyedrész bükköny közé. Lehe-
tőleg jól trágyázott földbe vessük. A 
kukoricát legcélszerűbb vetőgéppel 
vetni 60 cm, sortávolságra. Kikelés 
után mikor már 2-3 levele van köny-
nyü boronával megfogasoljuk. 

Ajánlatos továbbá már áprilisban 
a csalamádét is elvetni, egymás után 
kétheti időközönként, hogy legyen 
mindig friss zöldtakarmány. Külö-
nösen fontos acsalamádé minél ko-
rábbi vetése az idén, mert a tavalyi 
aszály miatt bizony majdnem semmi 
takarmány nem volt télviz idején. 
Ennek következtében országos vi-
szonylatban leromlottak állataink. Te-
hát igyekezzünk minél előbb korai 
csalamádét termelni, hogy a lerom-
lott állatainkat minél előbb feljavít-
hassuk. Ennyit a szántóföldeken. 

A kerlgazdaságokban áprilisban 
szintén elővigyázatosnak kell lenni, 
A hónap elején megkezdjük a saláta í 
vetését és 2—3 hetenként mindig 
vetünk egész szeptemberig, hogy 
állandóan legyen friss saláta. A hó-
naposretek vetését is április elsejétől 
május végéig 2—3 hetes ipőközön-
ként vetjük. A cékla vetése szintén 
április elején van. A görögdinnyét 
április közepén állandó helyére 2.50-
3 m. tőtávolságra fészekbe ültetjük. 
Egy-egy fészekbe 5—6 szemet. A 
sárgadinnyét ugyanígy 2 m. távol-
ságra. Az ugor kát többnyíre nem 
fészekbe, hanem egymástól 120 150 
cm. távolságú sorokba vetjük a diny-
nyével egyidöben, ugyanígy a spárga-
tököt is. Mind a dinnye, mint az 
ugorka és a tök jó trágyázást igé-
nyel. 

A korai káposztatéléket is kipalán-
tázzuk április második felében ál-
landó helyükre. A koraiakat 40 cm, 
a késeieket 50—60 cm. tőtávolságra 
ültetjük. A hónap végére hagyjuk a 
futó- vagy karósbabot, mert a fagy 
iránt érzékeny. 

Hirdessen lapunkban! 

Szépen fejlődnek 
a kalászosok 

Az elmúlt hónap első felét bő 
csapadékos, majd pedig erős szeles 
idő jellemezte. A mult hetek szárító 
szelei eltüntették a szántóföldekről a 
nedvességet, úgyhogy a tavaszi mun-
kálatok teljes erővel megindulhattak. 
Az őszi kalászosok szépen fejlődnek, 
a vetések a megye egész területén 
üdezöldek és bokrosodók, fagykáro-
kat alig tapasztalhatunk. 

Az árpa, zab, len vetése befeje-
ződött, míg a takarmányrépa, a cu-
korrépa vetése folyamaiban van. 

A földmüvelésügyi miniszter a 
vármegye területén folyó olajcsere-
akcióval kapcsolatosan, rendeletével 
megengedte a Gazdasági Felügyelő-
ségnek, hogy a csereakció keretén 
belül befolyt kukoricakészlete* az új-
gazdák kőzött, készpénzfizetés elle-
nében kioszthassák. (Sajnos azonban 
újgazdáink pillanatnyilag nem álla-
nak anyagiakban úgy, hogy a csere-

akcióban részesedhessenek, így tehát 
valamilyen hitel formájában kellene 
kukoricavetőmag ellátásukról gon-
doskodnunk.) A műtrágya-akció nem 
vezetett eredményre, ami arra mutat, 
hogy gazdáinkban egyelőre még na-
gyon kevés a megértés a mezőgaz-
daság korszerűsítése iránt. 

A szálas- és az abraktakarmány-
hiány még mindig súlyos, különösen 
érezhető ez a juhoknál és a bárá-
nyonknál. A baromfikeltető közpon-
tok teljes üzemben rendelkezésére 
állanak a vármegye közönségének. 

Ezzel kapcsolatban kell megemlé-
keznünk a márciusvégi mezőgazda-
sági munkabérmcgállapításról, amely 
a legkevésbbé sem hozott megnyug-
vást az illetékesek között. 

A Termelési Bizottságok nagyon 
rosszul végzik munkájukat érthető is, 
hiszen semmiféle anyagi támogatás-
ban ezideig nem részesültek. 

Hat szentesi fegyverrejtegetőt 
adtak át márciusban az ügyészségnek 

Ismeretes, hogy belügyminiszteri 
rendelet alapján március hónapban 
szerte az országban nagy razziákat 
tartott a rendőrség az elrejtett fegy-
verek felkutatására. A razziába ter-
mészetesen a szentesi rendőrség is 
teljes apparátussal bekapcsolódott és 
az eredményről tegnap adtak ki hi-
vatalos jelentést. E szerint az elmúlt 
hónapban hat fegyverrejtegetőt fog 

tak el, akiket átadtak a szegedi 
ügyészségnek. Ezek a fegyverrejte-
getők névszerint a következők : Ko-
vács István, Molnár Imre, Kutas 
János Tószegi István, Nánási Pál 
és Szabados Rezső szentesi lakó 
sok Fentnevezettek egyrésze ellen 
az eljárás már befejeződött, mások 
ellen viszont még folyamatban van 

Kisgyülési napló 
A főispán elnökletével tegnap dél-

előtt 9 órai kezdettel vármegyei kis-
gyűlést tartottak. A kisgyülésen 68 
tárgysoiozati pont szerepelt. 

Hozzájárult a kisgyűlés: a bekötő 
utak tá.gyában hozott városi és köz-
ségi képviselőtestületi határozathoz 
és felterjesztette a határozatot a köz-
lekedési minisztériumhoz a gazda 
sági terv első évébe való beiktatás 
végett. 

A város képviselőtestületének az 
irodalombarátok szövetségébe tagként 
való belépése tárgyában hozott ha-
tározatához. 

Tömörkény község képviselőtestü-
letének vigalmi adó megalkotása ha-
tározatához. 

Mindszent község képviselőtestü-
letének felállítása tárgyában hozott 
határozatához. 

Cserebökény község képviselőtes-
tületének a község nevének megál-
lapítása határozatához. 

Cserebökény község képviselőtes-
tületének és Magyarlés községnek 
körállatorvosi állás szervezésének ha-
tározatához. 

Cserebökény község képviselőtes-
tületének határozatához hetipiac tar-
tásának engedélyezése tárgyában. 

Cserebökény község képviselőtes-
tületének a községi tőkék gyümöl-
csöző elhelyezése határozatához. 

A szentesi képviselőtestületnek a 
kereskedelmi középiskola szervezési 
szabályrendeletének megalkotásához. 

Minden közmunkáról, verseny-
tárgyalásokról, 

anyagellátásról, rendeletekről, adózásról 

pontosan tájékoztat ja a 

99 Kisiparos" 
megjelenik minden pénteken. 

Iparosok, vállalatok nélkölözbe-
tétlen hetilapja. Rendelje meg! 

Feiberugta a ló 
Gál Mihály alsóréti lakos kedden 

este a tanyában foglalatoskodott. 
Munka kö/ben eddig még ki nem 
derített körülmények között a ló fej-
berugta s arcin súlyos sérüléseket 
szenvedett Gált a mentők a kórházba 
szállították, állapota súlyos de nem 
életveszélyes 

Derekegyházán 
antidemokratikusnak 

minősítették 
az ebek oltását 

A vármegye állategészségügyével 
foglalkozva tegnap beszámolót tartott 
a közigazgatási bizottság értekezletén 
a vármegyei főállatorvos. A várme-
gyében jelenleg három járványos 
állatbetegség van : a veszettség, a 
tenyészbénaság és a rühesség. 

A veszettség elleni oltások a megye 
területén megtörténtek, sok helyen 
azonban szembe kellett szállni a la-
kosok csökönyösségével és rendőri 
karhatalmat kellett igénybevenni a 
már majdnem tüntető lakosok ellen, 
különösen Derekegyházán, ahol de-
mokráciaellencs ténynek minősítették 
az ebek veszettség elleni oltását. 

A tenyészbénaság a legsúlyosabb 
lóbetegség, bizony még igen sok 
helyen előfordult a vármegye terüle-
tén, bár helyhez van kötve. 

Ugyancsak nem sikerült gátat vetni 
a sertéspestis további, terjedésének 
sem, úgyhogy a nyár folyamán elő-
reláthatólag ez a vész tizedelni fogja 
továbbra is a sertésállományt. Pedig 
az oltási költségek olyan alacsonyak, 
hogy a védőoltás a sertés értékének 
tiz százalékánál nem tesz ki többet. 
A vármegye állategészségügye egyéb-
ként a fentemiitett járványos beteg-
ségektől eltekintve megfelelő. Mert 
az előbbi állatorvos hiányokkal szem-
ben manapság a vármegye területén 
22 gyakorló állatorvos működik. 

Zománcedények, 
vasáruk, szeg, drót, 
d r ó t k e r í t é s e k nagy 
választékban 

L upták 
vaskercskedőnél 

Bartha Jários-u. 12. Tel.: 13. 

Kórház 
Piti Ferenc kistökei gazdálkodót 

hétfőn éjjel a szelevényi uto.n meg-
támadta Kanasz Nagy Lajos ugyan-
csak kistőkii gazdálkodó és heves 
szóváltás közben zsebkésével össze-
szurkálta. Pitit beszállították a szen-
tesi kórházba. Állapota súlyos, de 
nem életveszélyes. 

Horváth József szemesi Lőrinc-u. 
6/a szám alatti napszámost folyó hó 
5-én éjjel ismeretlen tettesek meg-
támadták és megverték. Arcán olyan 
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy 
be kelleti szállítani a közk^rházba. 

— Felállítják a nemzetközi 
hadsereget. New-yorki hir szerint 
az UNÓ vezérkari bizottsága soro-
zatos zárt üléseken lényegesen kö-
zelebb jutott a nemzetközi hadsereg 
felállításának megvalósításához. A 
bizottság április 30 án terjeszti je-
lentését az UNÓ közgyűlés elé. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

A S z o c i á l d e m o k r a t a P á r t szentesi szervezete folyó hó 13-án 
vasárnap délután fél 4 órakor a vármegyeháza közgyűlési termében 

erteliiiiségi gyűlést 



A hadifogoly gyűjtés 
margójára 

Hosszú hónapok óta azt lehet 
mondani szinte egyetlen beszédtéma 
nemcsak Szentesen, hanem az or-
szág minden részében szerencsétlen 
véreink, a távol lévő hadifoglyok 
kérdése. Bárhova ment az ember 
mindenütt erről beszéltek és beszél-
tek a könnyes arcú anyák, hitvesek 
és a látszólag együtt érző társada-
lom. Mindannyian megegyeztünk 
abban, hogy ebben a kérdésben 
valamit tenni kell s ha majd meg-
indul a hazaszállítás, a társadalom-
nak ott kell lennie és segitő kezet 
kell nyújtania. Szinte megható volt 
ez az együttérzés s az ember azt 
gondolta, hogy ebben a kérdésben 
a társadalom végre egymásra talált, 
megszűntek a politikai és a társa-
dalmi válaszfalak és a magyar 
végre magyar lett. Sajnos azonban 
nem ez történt. Akkor amidőn nagy 
késéssel szinte utolsónak megszer-
veztük a hadifogoly fogadó bizott-
ságot Szentesen és annak anyagi 
alapját a társadalmi gyűjtésekkel 
biztosítani akartuk, a kételkedők 
újból jelentkeztek és a leglehetetle-
nebb rágalmakkal illetik a szervező 
bizottságot, nem kevésbbé az ön-
kéntes többlet munkát végző gyű*» 
tőket. A rágalmak olyan méretűek, 
amely szinte nem is bírja a nyom-
dafestéket, és minden erkölcsi ala-
pot és jóérzést nélkülöz. Hangzottak 
el olyan kijelentések, hogy a pénz 
arra kell, hogy az ezzel foglalkozó 
tisztviselők fizetését biztosítsák, má-
sok tudni vélik, hogy ezzel az ösz-
szeggel deportáltakat támogatnak, 

sőt voltak olyan kijelentések is ame-
lyek tudni vélik, hogy az összeget 
az egyházaknak adjuk. 

Ezen minősíthetetlen aknamun-
kának kizárólagos célját abban lát-
juk, hogy a társadalom egységét és 
békéjét egyes egyének minden kö-
rülmények között és minden eszköz 
felhasználásával megakarják bontani 
és nem átalnak ezen cél érdekében 
szerencsétlen nyomorult véreinket 
is feláldozni. Kötelességünknek tart-
juk, hogy Szentes társadalmát ez-
úton is felhívjuk arra, hogy rossz-
indulatú bujtogatók felelőtlen durva 
kijelentéseikkel bűnt követnek el és 
ha valaki ilyen kijelentést hall az 
illetőt azonnal adja át a legközelebbi 
rendőr őrszemnek. 

A tévedés végleges tisztázása ér-
dekében mégegyszer le kell szögez 
nünk azt a tényt, hogy a hadifog-
lyok visszaérkezése nem tőlünk függ. 
Ez kizárólag a két állam közötti 
végleges megbeszélés eredményétől 
függ- A gyűjtést az államhatalom 
felszólítására országosan kezdtük el, 
azzal a céllal, hogy szerencsétlen 
véreink hazaérkezése ne érjen ben-
nünket készületlenül. A vármegyei 
gyűjtés 60 százaléka a helyi prob-
lémák megoldására fordittatik, 40 
százaléka pedig az országos hadi-
fogoly fogadó állomások, kórházak 
felszerelésére és üzembe tartására 
fordifjuk. Az összeg törvényszerű 
felhasználását bárki bármikor ellen-
őrizheti, a szociális felügyelőségen 
vármegyeháza 20 számú szobában. 

¡ .BARÁTSÁG M O Z G Ó 
Április 10. 1 napig I 

Lenyűgözően izgalmas amerikai tengerész f i l m : 

K-225 Korvetta 
K-225 Korvetta nagy harcba kerül, a Conwoyt-stukák támadják 
meg. A Korvetta hősies legénysége elszántan harcol a támadók ellen 

Előadások kezdete vasárnap 4, 6, 8, hétköznap 6 és 8 órakor. 

HÍREK 
Ma április 10. Rom. kot. Ezekiel. 

protestáns Zsolt. 
Vízállásjelentés: Tisza 9-én 576. Kurca 

350. 
Hőmérséklet. + 7 lok 
Időjárás jelentés i Mérsékelt szél. lelhős. 

borús idő. a hőmérséklet lassan emel-
kedik. 

C'gyeletes gyógyszertárak i április 5 — 
11-ig lile—Szentessy. 

Szabadság Mozgó: Ma Zoro 
és Huru a moziban. 

— Hatvany L a j o s hazaérkezet t . 
Hatvani Lajos szombaton délután 
több éves emigráció után London-
ból Budapestre érkezett. Megérke-
zése után tett nyilatkozatában han-
goztatta, hogy a Szociáldemokrata 
Párt Angliában járt küldöttsége 
rendkívüli munkát végzett a helyes 
tájékoztatás terén. 

— Külterületi istentisztelet . 
Folyó hó 13-án, vasárnap déielőtt 
10 órakor a Külső Dónáti iskolánál 
istentisztelet lesz. 

— S z a b a d a kukorica ára . 
A közelátási miniszter most meg-
jelent rendelete szerint a méltányos 
hasznot meg nem haladóan a ku-
korica árát az eladó és a vevő 
szabad megegyezéssel állapithatják 
meg. A hivatalos árszabályozás 
csupán a beszolgáltatás során át-
adott kukoricára vonatkozik. 

— A férf iszabók forg. adó kö-
zösségének vezetősége felhívja tag-
jait, hogy befizetését ápr. hóra 10-
én este 7 órakor az Ipartesiületnél 
pontosan teljesítse. 

Izraelita istentiszteletek. 
Peszach utolsó napjain az istentisz-
teietek a nagytemplomban a követ-
kező időkben lesznek: Csütörtökön 
és pémeken este negyed 8 óra, pén-
teken és szombaton délelőtt 10 óra. 
M^zkir szombaton délelőtt. Az ün-
nepek alatt Kárpáti Gyula theológus 
vendégszerepel. Vasárnap délután 7 
órakor a templomban tartandó ün-
nepség keretében adj-i át a Szent-
egylet a soroksári hitközségnek 
ajándékozott Tórát. Kérjük a hívek 
megjelenését. 

— Felhivás. Felhívom az építő-
munkás szakcsoport tagjait, hogy 
13-án de. 10 órakor Karácsonyi 
Sánd r kerületi titkár részvételével 
t a ^ y ülést tartunk. Pontos megjele-
nést kér a vezetőség. 

— Hirdetmény. A HONSZ el-
nöksége értesíti tagjait, hogy a mult 
hó 30 án határozatképtelenség miatt 
elmaradt évi rendes közgyűlését ápr. 
hó 13-án d. u. 3 órakor tartja a 
városháza közgyűlési termében. Tag-
sági igazolványát mindenki hozza 
magával. Elnökség. 

Két nappal esküvője előtt 
mérgezés áldozata lett 

egy fiatal lány 
N'em mindennapi katasztrófa tör-

tént a napokban Szentesen. Cs. Varga 
Erisébet 20 éves szentesi leányt az 
elmúlt héten beszállították a kórházba 
gyonormérgezési tünetekkel. A leány 
kórházba szállítása után meghalt. A 
boncolás megállapította, hogy a sze-
rencsétlen fiatal lány ételmérgezés 
áldozata lett. Az egész esetben az a 
legtragikusabb, hogy Cs. Varga Er-
zsébetet két nippil az esküvője előtt 
ragadta el a halál. 

Közellátási 
Csongrád vármegye közellátási 

helyzetéről Hankóczy Béla közellá-
tási felügyelő a következőképp tá-
jékoztatta lapunk munkatársát: 

A beszolgál ta tás február 1. 
óta a kenyérgabonánál már 

9 százalékkal emelkedett . 
A vármegye beszolgáltatására köte-
lezett gazdák az április 1-ével le-
zárt kimutatás szerint 77.142 mázsa 
gabonát (74 °/o) szolgáltattak be, 
kezdte nyilatkozatát Hankóczy Béla 
elvtárs. A beszolgáltatás üieme az 
elszámoltatási eredmények alapján 
az előzőhavi mértéket lényegesen 
meghaladta. Mint ismeretes a be-
szolgáltatás fokozása és ezen ke-
resztül az ellátatlanok szükségleté-
nek biztosítása érdekében a minisz-
térium elrendelte a gazdák elszá-
moltatását. A vármegyei elszámolta-
tás sorá;i ezideig 27.665 gazdálko-
dónak az irodai elszámoltatása tör-

helyzetkép 
tént meg. A megye területén 85 bi-
zottságot szerveztek meg, amelyek 
közül ténylegesen csak 50 működik 
azonban ezeknek a működése nem 
egészen kielégítő. Ezért az ered-
mény fokozása érdekében a felü-
gyelőség 25 ellenőrt alkalmazott, 
akidet a beszolgáltatás szempontjá-
ból a legrosszabb községekbe küld-
tek ki. 

Az elszámoltatás eredményeként a 
gazdálkodók 

önkéntesen beszolgál tat tak 
6862 m á z s a kenyérgabonát 
mig a b izot tságok e lkoboz-
tak 1.335 mázsa kenyérga-

bonát . 

A gazdálkodók elszámoltatásával 
egyidőben elrendeltük 

az iparosok és kereskedők 
e l s z á m o l t a t á s á t is 

Az iparosok elszámoltatása a me-
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gye területén csak vontatottan tör-
tént meg. 

A beszolgáltatás április 1 állása 
szerint kenyérgabonából a legjobb 
község Kiskirályság (120 % ) a leg-
rosszabb község Mindszent (29 %) . 

Miután az elszámoltatás ed-
digi mértéke nem volt ki-
elégítő, a közellátási minisz-
térium elrendelte a megye 
egész területére a szigorí-

tott elszámoltatást . 

E l l á t á s : Csongrád vármegye el-
látási helyzete kielégítő volt az el-
múlt hó folyamán. A kenyér és 
zsírellátás terén a hó folyamán elő-
ször tapasztaltunk nehézségeket. 

f t zsírellátás helyzete : Miután 
az elmúlt időszakban sikerült a 
zsírbeszolgáltatás ütemét fokozni, 
módomban állott az ellátatlanok ré-
szére 5 449 kiló zsírt kiutalni. A 
kiutalt zsír legnagyobb részben a 
városi ellátatlanok között került for-
galomba. 

Cukorellátás : A cukorjegyekre 
igényjogosultak fejadagjukat min-
denkor pontosan megkapták. A to-
vábbi cukorszükséglet kielégítésére 
a minisztérium száz mázsa szabad-
cukrot utalt ki. 

Lábbeli e l látás : Miután az el-
látatlanok szükségletének fedezésére 
egyre nagyobb zárolt készletek ke-
rülnek felszabadításra, az .ellátási 
helyzet az elmúlt hónapokban ész-
revehetően javult. 

A malmok ellenőrzése kap-
csán a Felügyelőség ezideig 324 
ellenőrzést végzett. Az ellenőrzések 
folyamányaként 5 bűnvádi és 76 
kihágási feljelentést tettünk. Ezen-
kívül visszaélésekkel kapcsolatban 
11 és fél vagon gabonát zároltunk 
ezenkívül beszolgáltatásra köteleztük 
az őrlési megtakarításból 18 vagon 
kenyérgabonát. Az elmúlt hónapok-
ban a felügyelőség járási ellenőrei 
négy ízben ellenőri dék le a városi 
és községi árelöadók munkáját, akik 
komoly eredményeket tanúsítanak és 
a munkakörüket a lehető leglelkiis-
meretesebben látják el. 

Megállapításunk szerint a keres-
kedők részéről történt visszaélések 
erőteljesen csökkentek — fejezte be 
nyilatkozatát Hankóczy Béla elvtárs 
közellátási felügyelő. 

A vármegye 
egészségügye 

Az elmúlt kegyetlen tél ellenére 
is a vármegye egészségügye kielégítő. 
A tavasz beálltával, a hirtelen idő-
változással kapcsolatosan nem tör-
téntek járványos megbetegedések, 
csupán kisebb és enyhébb lefolyású 
influenzás megbetegedésekről beszél-
tünk, amelyek szövődmény nélkül 
jártak. 

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

h U T X 
L U T 2 K O K É S T Á R S A 
LAKK ÉS FESTÉ£GYARJTT BUOAPISt 

Tel.: Gyár 121028 . Városi iroda 496-515 

Savanyúságot és par&diosomot 
vesz a Petőfi étterem. 

— 11én> * Pénteken I) (j * f a f f a Barátság moziban 
este fél 7 órai k e z d e t t e l l J U I 1 * A i 2 
Előadó: Farmasi Imre elvtárs. Minden elvtársat szeretettel várunk. 
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SPORT 
Remek küzdelemben 

győzött a jobb 
Osztrák vasutas válogatott SzMAV 

2:0 (2:0) 

Mintegy ezerötszáz főnyi néző-
közönség szurkolta végig a futball-
müvészét magasiskoláját bemutató 
osztrák vasutas válogatott mérkő-
zését a szentesi vasutasokkal szem-
ben. Az eredmény egy pillanatig 
sem lehetett kétséges, itt csak ar-
ról lehetett szó, hogy a vidéki lab-
darúgás egyik kiváló együttese, mint 
a MÁV sportegylet mennyiben állja 
meg a helyét egy nagy csoporttal 
szemben. Az első gólt az első fél-
idő 9. percében rúgták az osztrákok 
nagy védelmi hibából, míg a má-
sodikat pedig 1 l-esből az első fél-
idő 34. percében. 

Az első félidő túlnyomó osztrák 
fölénnyel zárult. A második félidő-
ben magára talált a MÁV és szebb-
nél szebb támadásokkal közelitette 
meg az ellenfél kapuját, azonban a 
csatárok lehetetlensége és balsze-
rencséje miatt az eredményen vál-
toztatni nem tudtak. Meg kell még 
említenünk, hogy a játékvezető, aki 
az első félidőben mintaszerűen látta 
el feladatát a mérkőzés vége felé 
erősen nyomta az osztrák csapatot 
és egy jogtalan 1 l-est, valamint öt 
szabadrúgást is itélt ellenük. A MÁV 
legjobbjai Koás, Váradi, Szalai, 
Fazekas és Busái voltak. 

Ország - Világ 
Nem gyilkosság áldozata, hanem 

öngyilkos lett dr. Rácz Géza, a pá-
risi csehszlovák konzul. 

A vasárnapi török választásokon 
amelyen az ellenzék nem vett részt, 
a kormánypárt győzött. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy 1947 má-

jus 15-től kezdődően cukor és liszt 
elosztásban csak az a nagykereskedő 
vehet részt, akit a kereskedelem és 
szövetkezetügyi miniszter erre megbíz. 

A fogyasztók részére történő szét-
osztásban fenti időpont után csak 
azok a kiskereskedők (iparosok) ve-
hetnek részt, akik az alanti kizáró 
okok alá nem esnek: 

a) nem rendelkezik nyílt (utcai) 
árusítási üzlethelyiséggel, 

b j adózási kötelezettségének az j 
1W46 augusztus hó 1 napja után nem ; 

tett t ge' 
c) árdk j í tó visszaélésért közellá-

tás érdekeit, vagy a magyar forint 
értékállóságát veszélyeztető bűncse-
lekményért jogerősen büntetve volt. 

Felhívom a kereskedőket (iparoso-
kat, pékeket), hogy azok, kik ható-
sági cukor- és lisztárusitással kíván-
nak foglalkozni, ezen körülményt a 
városháza 13 sz. hivatalos helyiség-
ben f. hó 12-ig bezáróan feltétlenül 
jelentsék be. A jelentkezésnél az a), 
b), c) pontok igazolandók. 

A közellátási hivatal áital össze-
állított kimutatás 1947 április 1 3 -
20 napja között közszemlére lesz 
kitéve s az érdekeltek annak he-
lyesbítését 1947. évi május hó 5 
napjáig írásban kérhetik. A kérelem ! 
indokait hiteltérde illően igazolni kell. 
465 Polgármester 

M W » b e j á i alti bútorozott szo-
ba központban kiadó. Cim az 
áltomi adóhivatal altisztjénél. 

Árellenőrzés 
Csongrád megyében 

Csongrádvármegyében a várható 
tavaszi árhullámzásra való tekintettel 
máris megerősítették az ellenőrző 
szolgálatot úgyhogy, jelenleg 54 
hatósági ellenőr, 21 gazdasági rend-
őr és 224 társadalmi ellenőr vesz 
részt az állandó ellenőrzésben. Az 
ellenőrzés súlypontja jelenleg a 
szállítások, valamint a kenyér- és 
lísztforgatom vonalán fekszik. A 
Tisza-hidakon állandó karhatalmi 
szolgálat biztosítja az ellenőrök mű-
ködését és ennek következtében je-
lentős mennyiségű hus, kenyér-
gabona és liszt került elkobzásra s 
a meg nem szűnő ellenőrzés kö-
vetkeztében az engedély nélküli 

szállítások igen nagymértékben 
csökkentek. 

A vármegye területén működő 
uzsorabiróságok márciusban 36 ár-
drágitási ügyet tárgyaltak. Szabad-
ságvesztésre Ítéltek 12 személyt. A 
legmagasabb szabadságvesztés ideje 
hat hónapi fogház, a legnagyobb 
birság háromezer forint. Közellátási 
bűncselekmény ügyében 48 esetben 
hoztak ítéletet. 34 vádlottat Ítéltek 
el 10 esetben szabadságvesztésre 
a többi esetekben pedig pénzbír-
ságra.- A legmagasabb szabadság-
vesztés háromhavi fogház, a legma-
gasabb pénzbírság pedig 400 fo-
rint volt. 

fjirsmrmru'fi-rr " I I M i 

Párthfrek 
A Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete f. hó 11-én, pénteken 
este fél 7 órakor a Barátság mozi-
ban pártestet tart. Előadó : Farmasi 
Imre. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének nevelői csoportja va-
sárnap délelőlt háromnegyed 11 
órakor taggyűlést tart a pártszervezet 
székházában. 

A szociáldemokrata orvoscsoport 
taggyűlése vasárnap délelőtt három-
negyed 11 órakor lesz az OTI szen-
tesi székházában. 

Hi rde tmény 
A pénzügyminisztérium 92.400/ 

1947. VII. sz. rendeletével az osz-
tálybasorozás úiján 1946. évre jog-
erősen megállapított együ'tes kere-
seti és jövedelemadót az 1947. évre 
—• új kivetés mellőzésével — vál-
tozatlanul fenntartotta. 

Értesítjük az osztályb^sorozás út-
ján együttes kereseti és jövedelem-
adó fizetésére kötelezett adózókat, 
hogy — amennyiben az 1946. évre 
jogerősen megállapított együttes ker. 
és jöv. adójukat az 1947. évre vál-
tozatlanul nem kívánják fenntartani 
— szabályszerű bejelentés csatolása 
mellett 1947. évi április hő 30 ig 
együttes ker. és jöv adójuknak új-
bóli megállapítását kérhetik. 

A 360 Ft., vagy ezt meghaladó 
összegben megállapított együttes ker. 
és jövedelemadó alanyai a fenti ren-
delkezéstől eltekintve kötelesek áp-
rilis hó 30 ig a városi adóhivatal 
nál bejelentést tenni. 

ügyszintén kötelesek bejelentést 
(bevallást) adni a fenti időpontig az 
aki 1946. évi osztálybasorozás útján 
megállapított együttes ker. és jöv. 
adóját megfellebbezte. 

Az osztályadó újabb megállapítást 
kérő bejelentést szabályszerű beje-
lentés (bevallás) csatolása mellett a 
városi adóhivatalnál kell benyujtsni. 
A beadott beadványban, amelyhez a 
bejelentést minden esetben csatolni 
keH, az adóalany ismertetni tartozik 
azokat, amelyek miatt az 1946. évi 
adót kereseti viszonyhoz képest sok-
nak tartja. A kérelem magában a 

bejelentésben (bevallásban) is elő-
terjeszthető. 

A szabályszerű bejelentés (beval-
lás) csatolása nélkül előterjesztett 
kérelmeket az adókivető bizottság 
visszautasítja. Az adóalany az adó-
újbóli megállapítására irányuló ké-
relmét az eisöfokú adókivetés befe-
jezése előtt, de legkésőbb április hó 
végéig minden indoklás nélkül visz-
szavonhatja. 

Ha az adóalanynak osztálybaso-
rozás útján megadóztatott több fog-
lalkozása van, minden egyes fog-
lalkozása után megállapított adó 
újabb megállapítását külön kell ké-
relmeznie. 

Bejelentési bevallási (bevallási) 
nyomtatvány térítési díj ellenében a 
városi adóhivatalnál beszerezhető. 

Városi adóhivatal. 

K A 1 3 1 0 
Budapest I. ápri l is 10. 

7.30: Reggeli zene. 8: Asszonyok 
világhiradója. 8.15 : Szórakoztató 
szovjet hanglemezek. 9: A Post&sze-
nekar játszik. 12.15 : Hanglemezek. 
12.45 : Egy délután Leányfalun. 
13 05: A Bubi vibrafon-együ tes. 
13 45: Képeslap. 14.10: Művészie-
mezek. 14.45 : Asszonyok a falu 
egészségéért. 16: Máté Áron klari-
nétozik. 16.30 : A rádió gyermek-
újsága. 17 10 : Párihiradó. 17.20 : 
A Vöröskereszt közleményei. 17.45 : 
Emlékezés Hevesi Sándorra. 18 0 0 : 
Fenyvessy Éva énekel. 18.45: A Ma-
gyar Szovjet Művelődési Társaság 
műsora. 19: Közvetítés az Operából. 
19.50: Hirek. Sporthírek. 20:40: Pe-
tőfi világa. 22 30: A belgrádi Opera 
ház tagjainak hangversenye a Stúdió-
ból. 23: Kevés szó, sok lemez 

Gyönyörű tartóshullámot, haj-
festést, szinezést, szőkítést Zsembá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

Elsőrendű kerékpárlánc minden 
mértékben 15 forint, gumik, alkat-
részek olcsón vásárolhatók Borinál. 

455 
Egy köbméter diófa eladó. 

Fekete Márton-utca 1 sz. alatt . 

Al Z s o l d o N r t . 
t é g l a - és c s e r é p g y á r a szál l í t kis és nagy-
m é r e t ű fa l i tég lá t , hornyo l t és h ó d f a r k ú 
c s e r e p e t , 

c e v n e n t á r u g y á r a : 
b e t o n c s ö v e k e t I O - I 5 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 6 0 - 7 0 és 
1 0 0 c m . b e l m é r e t b e n , m o z a i k és c e m e n t -
lapokat , m a r o s i h o m o k o t , d u n a k a v i c s o t , 
c e m e n t e t , o l t o t t - m e s z e t . 

Telefon 5. Elsőrendű áruk I Pontos kiszolgálási 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a f. évi 

diftéria ellenes védőoltások az alábbi 
helyen és időpontban lesznek meg-
tartva : , * 

Belterület: 
Május hó 11-én és 18-án a 2 

évesek első oltása a városháza köz-
gyűlési termében 10 órakor. Az ol-
tási jegyzökönyvek 11 órakor lesz-
nek lezárva. 

Külterület: 
Április 17 én Vekerháti és Kajáni 

iskolában 15-, illetve 16 órakor. 
Április 18-án a Lapistói és Nagy-

királysági iskolában 15-, illetve 16 
órakor. 

Április 21-én a mucsiliáti iskolá-
ban 16 órakor. 

Április 22 én az eperjesszéli is-
kolában 16 órakor. 

Április 26 án a berki- és alsóréti 
iskolákban 15-, illetve 16 órakor. 

Május 2-án a kis- és nagytőkéi 
iskolákban .15-, illetve 16 órakor. 

Május 10- én a 'nagynyomási és 
belsőecseri ¡¿kólában 15 , illetve 16 
órakor. 

Május 19-én a z^lotai iskolában 
15 órakor. 

Május 24 én a belső- és kölsí-
dónáti iskolában 15-, illetve 16 
órakor. 

Május 29 én a D-oldali iskolában 
16 órakor. 

Junius 7-én a veresegyházi isko-
lában 16 órakor. 

Diftéria elsőollásban részesür.ek 
mindazok a kisdedek, akik első 
életévüket f. évi március hó 30-ig 
betöltötték, vagyis második életévük-
ben vannak és akik diftéria védő-
oltásban nem részesültek. 

Az oltás díjtalan. 
Azok a szülők, akik gyermekeiket 

betegség miatt az ollásra nem vi-
hetik el, a gyógykezelő orvos iga-
zolványát f e l m u t a t n i tartoznak 
Ugyancsak az oltások ideje alatt 
kell a magánorvos áital beoitott 
gyermekek bizonyítványait is bemu-
tatni, illetve az oltás megtörténtét 
igazolni. 
Igazolatlan elmaradást törvény sze-
rint büntetem. 
398 Polgármesti- . 

Felhívás 
Felhívom a lakosság figyelmét 

arra, hogy az Országos Magyar-
Idegenforgalmi Hivatil a fizetőven-
déglátás megszervezésével ú j b 6 i 
megkezdte működését. 

A fiietővendéglátás szociális, nem-
zetgazdasági és egészségügyi vo-
natkozásai közismertek. Akik tehar 
fizetövendéglátókat tudnak elhelyezni 
azok jelentkezzenek a városháza 28 
hivatalos helyiségében összeirás vé-
gett ahol megkapják a bővebb fel-
világosítást is. 
473. Polgármester. 

Szá las virágokat és vágott zöl-
deket állandóan vesz a Cyklámer. 
világszalon. Kossuth-u. 8. 468 

Boker , magastőrzsü rózsa sie-
gélybukszus kapható. Szatmáry 
kertészet. Teleki-u. 56. 469 

Város belterületén eladó bekerí-
tett házhely gyümölcsös, érdeklődni 
lehet Teleki Pál-u. 56, ugyanott 
eladó 4 stráfkocsi kavics, fenyőfa-
deszka, 4 ütemű benzinmotor. 470 

Eladó Rozgonyi utca 21 számú 
ház ártézi kút, villany bent. Azon-
nal elfoglalható. 467 

Werthe im szekrény, jégszekrény, 
kétajtós nagy fehérszekrény eladó 
Petőfi-utca 3 az udvarban. 466 

Főszerkesztő. Sima László. 
Feleifis szerkes/tő: Szőke Ferenc. 

Felelőt kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a .Barátság* nyomda kft. 

Felelő« nyomdaverető- Csernttt L. Lmf# 




