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A magyar parasztság 
mindennapi beszéd tárgya. Megért-
hető, ha a politikusok előszeretettel 
foglalkoznak ezzel a tarsadalmi osz 
tállyal. De a politikusoknak azt is 
tudniok keli, hogy ez a magyar tár-
sadalmi osztály az, amelyet a múlt-
ban legkíméletlenebbül zsaroltak ki 
és amelyet 1848 óta mindig felhasz-
náltak politikai célokra és amelyet a 
leghitványabbul csaptak bc nemcsak 
Nagyatádi Szabó István, de mind-
azok, akik ezt a társadalmi osztályt 
a mullban be akarták vonni érvé-
nyesülésük céljaira. 

1044 októbere óta lényegesen vál-
tozott a világ. Az összeomlás, amely 
a régi Magyarország megsemmisü-
lését jelentette, egészen új helyzet elé 
állította a parasztságot. Nemcsak a 
nincstelen, de a többi kisparasztot, 
akik közzé azokat sorozzuk, akiknek 
legfeljebb 30 hold földjük van. Tu-
datában vagyunk annak, hogy a kis-
paraszt helyzete egy volt a nyomo-
rúsággal mindig, mert hiszen az ő 
földjüket sorozták magasabb katasz-
teri osztályba, a töld után ők fizették 
a legnagyobb adót és ők voltak azok, 
akik községük vagy városuk haladá-
sáért a legnagyobb egyéni áldozatot 
hozták meg. 

A magyar parasztság ebben a pil-
lanatban nagyon erős politikai ;é-
nyező. Egész természetes dolog, hogy 
minden politikai p4rt igyekszik ezt 
a társad ?lmi osztály! megszerezni 
magának. Mindegyik* politikai párt 
felállítja a maga programját és mind-
egyik politikai páit igyekszik bebizo-
nyítani, h >gy d magyar p;rasztság 
csak őhozzá csatlakozhaik. Ez a 
propaganda közel 2 esztendeje tart, 
de nem fejeződött be, mert latnunk 
es éreznünk kell, hogy a magyar 
kisparaszíságnak az a nagy zöme, 
amely az első világháború után bir-
tokreformban, azután Nagyatádi Szabó 
árulásában megcsalatva érezte magát, 
egyelőre úgy érezte magát, mintha a 
légütes térben lebegne. Hallott min-
denféle Gömbös, Imrédi, Meskó, 
Szálasi és a fene tudja miféle szó-
lamokat Eggyel azonban a maga 
józan feje szerint tisztában volt, hogy 
ezek a szólamok az ő sorsát nem 
viszik előre. A földnélküli kisnaraszt-
nak éreznie kellett, hogy ezek a po-
litikai szédelgők csak erőt akarnak 
nverni a maguk diktatórikus céljaikra, 
de segíteni, sorsukat enyhíteni nem 
akarjáH. Jött az összeomlás, mint a 
kártyavár omlott össze a régi politikai 
Magyarország és a magyar paraszt-
ság megint úgy érezte, hogy a lég-
üres térben leng. Ebből a légüres 
térből igyekeztek kimozdítani a kü-
lönböző pártok, legelsősorban a Kis-
gazda Párt A versengés, a viaskodás 
azóta folyik cs jóleső érzéfsel kell 
megállapítanunk, hogy a Szociálde-
mokrata Párt a maga végtelen ko-
morságával fel tudla világosítani és 
ki tudta mozdítani bizalmatlanságá-
ból a magyar parasztságot. 

Mi nem folylatunk olyan agiíációt, 
amelyben arany hegyeket, földi és 

túlvilági menyországot Ígérünk, de a 
komoly szavak minden realitásával 
megmondjuk azt, hogy a magyar 
földet virágzóbbá és a magyar föld 
népét jobb sorsúvá kívánjuk és tud-
juk tenni, hogy levesszük róla vég-
kép a jobbágyteher átkát és munká-
jának gyümölcse valóban az ővé 
lesz. Mi a magyar parasztságot be 
akarjuk vezetni a mi laborunkba, 
hogy a szocialista állam kiépítésében 
elnyerje a maga érd ikeinek minden 

érvényesülését. A magyar parasztsá-
got 1514 óta megtaníthatta az el-
múló időknek minden szenvedése 
arra, hogy a helye csak azok között 
lehet, akik nem hazug ígérettel és 
nem délibábképek festésével akarják 
elcsábítani, hanem arra a munkára 
serkentik, amelyeknek megvalósítása 
elhozza a jövendő boldogulást 

A magyar kisparaszt jövendője a 
demokratikus Magyarországban úgy 
van biztosítva, ha ő maga is mun-

kálja a szocialista állam kiépítését. A 
szertehúzó, egyéni kedve szerint csa-
pongó mezőgazdasági termelés nem 
biztosítja a kisparaszt jövendőjét, de 
az együvé tartozandóság a szociáiis 
szervezkedés, amint azt Dánia pél-
dája mutatja, a legkedvezőtlenebb 
viszonyok ellenére is boldoggá, gaz-
daggá és megelégedetté tehet egy kis 
nemzetot is. 

Sima László 

Szőke Ferenc elvtárs interpellációjára: 

A Törvényhatósági Bízottság 
tiltakozott a Duna-Tisza csatorna 
ujkécskei betorkolása ellen 

A tegnapi törvényhatósági bizott-
ság napirendje előtt Szől'e Ferenc 
elvtársunk kél interpellációja, vala-
mint Pintér Győiő és Papp Lajos 
elvtársak interpellációi h ingzottak el. 

Szőko Fere* c elvtársunk interpel-
lációjában felkérte a vármegye terü-
letén tartózkodó baloldali blokk nem-
zetgyűlési képviselőit, 

minden erejükkel hassanak 
oda, hogy a Duna-Tisza csa 
torna betorkolf.sa Csongrá-
don legyen. Ebben a munká-
jukban támogatásunkra siet-
nek Csanád vármegye és Bé-
kés vármegye illetékes szer-

vei is. 
Mert nem helyi sovinizmusban szen-
vedünk, hanem 

országos mezőgazdasági ér-
dekeket tartunk szem előtt, 

amikor a földművelésügyi miniszté-
rium döntése ellen tiltakozunk. 

A második interpellációjában Szőke 
Ferenc elvtárs a mentőautó vidékről 
b e o s z t o t t sofőrjének vég-
leges idehelyezése ellen tilíakozott, 
amikor a város területén 30 hasonló 
képesítésű és állásnélküli sofőr él. 

Az alispán válaszában kijelentette 

Németország határaírói 
tárgyalnak Moszkvában 

és rámutatott [arra, hogy az. ideigle-
nesen idehelyezett gépkocsivezető 
csak a különleges berendezésű ame-
rikai gyártmányú mentőautó kezelését 
kívánja egy mellé beosztott szentesi 
fofórrel megismertetni. Amint azon-
ban az illető sofői megfelelő szakis-
merettel rendelkezik, az idehelyezett 
gépkocsivezető visssza fog téini ál-
lomáshelyére,* 

Pintér Győző és Papp Lajos elv-
társak együttes interpellációt nyúj-
tottak be 

akórházi alkalmazottak mun-
kaidejének ügvében. Tűrhe-
tetlen ugyanis, hogy egy 
alkalmazott a napi 24 órai 
időből 2 2 - 23 órát dolgozzon. 

Föl kell tehát emelni a kórház sze-
mélyzetének létszámát. Dr. Kunszeri 
Béla alispán kijelentette, hogy ilyen 
irányú előterjesztést már 9 esetben 
tettek a népjóléti minisztérium ille-
tékes osztályánál, azonban válasz 
még nem érkezett. A legújabb ver-
ziók szerint azonban a népjóléti mi-
nisztérium újra meg kívánja állapítani 
a kórházak személyzetének léíszámát 
és ezen a kérdésen belül a szentesi 
közkórház ügye is rendezésre talál. 

A moszkvai értekezlet reménytel-
jesebb szakába lépett. A külügy-
miniszterek több, eddig vitás kér-
désben megegyezlek. Megállapítot-
ták az értekezlet további tárgyso-
rozatát és elhatározták, hogy a 
napirenden lévő német p.oblemák 
ideiglenes fél re tevésével Németország 
határainak megvitatásához látnak 
hozzá. Molotov hozzájárult ahhoz, 
a Németország politikai struktúrájára 

vonatkozó szovjet javaslatból elhagy-
ják azt a pontot, hogy a német 
kormánynak biztonsági rendőrséget 
k?!l felállítania. Bevin ugyanis Bi-
ti ult és Marsall támogatásával ki-
fejtette, hogy egy rendőrállam fel-
állítására vonatkozó tendencia rend-
kívül veszélyes volna. 

A külügyminiszterek tegnap Né-
metország határkérdéseivel foglal-
koztak. A vita során elsőnek Bida-

ult francia külügyminiszter fejtette 
ki a francia álláspontot. Itt emiitjük 
meg, hogy az ausztriai francia meg-
szálló övezet főparancsnoka tegnap-
előtt Moszkvába repült, ahol be-
kapcsolódott az osztrák államszer-
ződést előkészítő tárgyalásokba. 

Egy angol munkáspárti 
képviselő Görögországról 

Egy angol munkáspárti képviselő 
Görögországból visszatérve a kö-
vetkezőket mondotta: Truman be-
széde megerősítette a munkáspárti 
ellenzéket, ahogy azt a „lázadók" 
az elmúlt 12 hónapban pontosan 
előrelátták. A „lázadók" a kötelező 
katonai szolgálat ellen szavaztak, 
főleg azért, mert félő, hogy a kül-
politikai bajkeverők hasznára válik. 
Az angol képviselő végül kijelen-
teite, hogy Görögország egyes ré 
szeiben dzsungelt találi és hozzá-
tette: az UNO balkáni bizottsága 
nem volt tárgyilagos. 

Lemondott a dán király 
Keresztély dán király, akinek 

egészségi állapota már régebbi 
idő óta nyugtalanságra adott okot. 
kedden délután átadta a hatalmat 
idősebbik fiának Frigyes hercegnek. 

Moszkva 
Sztálin generálisszimusz tegnap-

előtt kihallgatáson fogadta Stassent 
az amerikai köztársasági párt elnök-
jelöltjét. A kihallgatáson résztvett 
Molotov szovjet külügyminiszter is. 
A kihallgatás után Stassen a sajtó 
képviselőinek adott nyilatkozatában 
közölte, hogy Sztálin egy órahosszáig 
fejtegette előtte a kapitalizmussal 
és kommunizmussal kapcsolatos 
álláspontját. 

Elítéltek egy nyilas 
gazdálkodót 

A szegedi népbiróság Kis>-tanác«a 
a napokban vonta felelősségre Ma-
gyar Pá! nagymágocsi gazdálkodót 
aki Nagymagocson a nyilas párt 
úgynevezett ,.oarasztszéktartója" volt. 
A vadiott eleinte mindent tagadott 
később azonban, amikor a népbi-
róság általa aláirt iratokat tárt el«e, 
beismerte bűnösségét. A népbirólág 
hat hónapi börtönre és háromévi 
jogvesztése itélte. A népügyész fel-
lebbezett. 
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Mezőgazdaság 
A londoni nemzetközi bikaérte-

kezleten az a felfogás került felül, 
hogy 1950-tól kezdve kell újból 
kontingentálni a búzakivitelt. Erre 
az időpontra várják ugyanis a búza-
értékesítési nehézségek újbóli jelent-
kezését a világpiacon. Az értekezle-
ten résztvevő államok közül Ma-
gyarország szintén igényt emelt 
buzaexportkontingens megállapítá-
sára, ami azt jelenti, hogy erre az 
időre újból az exportállamok sorába 
kiván lépni. 

Csaknem 6 millió hold a ta-
vaszi vetésterület. 

A hosszúra nyúlt téli időjárás, 
valamint az árvizek következtében 
az idén későn kezdődött meg a 
munka a mezőgazdaságban. Tava-
szi szántást túlnyomórészt csak az 
Alföldön végeztek idáig, s ott sem 
nagy arányban. A tavaszi vetéste-
rület közel jár a 6 millió holdhoz, 
s ebből ősszel csak 2.7 millió hol-
dat szántottak meg. A gazdasági 
felügyelőktől beérkezett jelentések 
szerint egyébként a korai őszi ve-
tések jól teleltek a kés'iek azonban 
gyengék. Különböző károk az őszi 
vetésben főként Baranya, Sopron, 
Szabolcs és Zemplén megyékben 
fordultak elő. 

Jó gyümölcstermést várnak 
a szakemberek. 

Ismeretes, hogy a pajzstetű, a 
különböző országokban nagy pusz-
tításokat végzett, nálunk is előfor-
dult. Az ezzel szemben tett védekező 
intézkedések azonban kielégítőnek 
bizonyultak. Az elmúlt napokban 

• néhány szakértő utazott a gyümölcs-
termelő centrumokba, ahol megál-
lapította, hogy a gazdák különösen 
Kecskemét vidékén — a téli hóna-
pokat sem töltötték tétlenül úgy, 
hogy a pajzstetö veszedelem több 
vidéken most már elmúltnak tekint-
hető. Rendkívül elterjedt különböző 
növényvédőszerek használata is, ami-
ből a szakértők szintén azt a követ-
keztetést vonják le, hogy a gyü-
mölcstermés mennyiségileg és minő-
ségileg jó lesz. Ehhez képest máris 
intézkedések történtek az export-
kampány megszervezésére. 

Póthitelek. 
A Gazdasági Főtanács ezentúl 

minden hónapban csak egyszer fog-
lalkozik póthitelek engedélyezésével. 
Az április 1-i ülésen burgonya ter-
melésre 500.000 Ft., kertészeti és-
méhészeti célokra 400.000 Ft., ál-
lami szérumtermelésre 1.2 millió Ft., 
növény nemesítésre 200.000 Ft., fo-
lyamszabályozásra 700.000 Fi., gaz-
dasági szakoktatásra 500.000 Ft., és 
a földreform mielőbbi lehetőleg ok-
tóber 31-ig történő befejezése érde-
kében a kateszteri és tagosítási 
munkák elvégzésére 900.000 Ft. 
póthitelt irányzott elő. 

A uórnieíye dolgozói 
az alispáni jelentés tükrében 

A közbiztonság megszilárdítását, a munkanélküliség 
enyhítését, a jobb orvosi ellátottságot, a beszolgáltatás 

rendezését, a gyógyszerárak mérséklését és a kisipar 
fölkarolását kérték a községek kiküldöttei 

Hirdessen lapunkban! 

A törvényhatósági bizottság tárgy-
sorozatának első ponljaként ür. 
Kunszeri Bela alispán tette meg a 
szokásos félévi alispárti jelentését. 
Az alispáni jelentés hűen rámutat 
a vármegye féléves életére, a vár-
megye közigazgatási ellátottságára 
és demokratikus fejlődésére. Az al-
ispáni jelentés részleteiben ismer-
tette a mezőgazdasági, a közegész-
ségügyi, a népmozgalmi, a szociális 
problémákat, foglalkozott a közigaz-
gatás különféle ágazatainak meg-
oldásra váró feladataival, bejelenté-
sén keresztül ismertette a vármegye 
jelenlegi háztartási helyzetét, a köz-
úti ügyeket, valamint a vármegye 
közellátási heiyzetét. 

A nagy érdeklődéssel várt alispáni 
beszámolóra az egyes községei 
kiküidöítei megtették észrevételeiket 
a közigazgatás különféle agazataival 
kapcsolatosan. A vármegyék köz-
ségeinek kiküldöttei által elhangzott 
panaszokat mintegy keresztmetszet-
ben az alábbiakban ismertetjük: 

Cserebökény: Az elhagyott ía-
nyavilág a közbiztonság hiányában 
sok kellemetlenségnek van kitéve. 

Kistelek: Egy községi orvos nem 
képes ellátni Kistelek szegénybeie 
geit, súlyos panaszok merültek föl 
a rendőri közigazgatás ; llen, ugya-
nis egy-egy kihágási ügyben a kis-
teleki tanyavilágban élő feleknek 60 
kilóméiért is rneg keli tenniök. 

Tápé : Veíőmagburgonya ellátást 
kért. A felszólaló, erélyesen tiltako-
zott a beszolgáltatást száz százalé-
kosan teljesítő gazdák zaklatása 
miatí. 

Mindszent: A fels&laló a magas 
gyógyszerárak ellen emelte föl sza-
vát és a közrendészet visszáságaival 
foglalkozoit. 

Csongrád: Növényvédő szerek 
kiutalását és igazságos elosztását 
kéri. 

Nagykirályság: A gondozatlan 
elhanyagolt erdőterületeken szabad 
legelteté • kér. 

Tápé; Állatorvosi ellátás meg-
szervezését kéri. 

Több felszólaló foglalkozott az 
üzemen kívülálló traktorok kérdé-
sével is, amelyek nagyban hátrál-
tatják a szántási munkálatok előre-
haladottságát. Dr. Kunszeri Béla 
alispán a megtett észrevételekre a 
következő választ adta: A közbiz-
tonság óráról-órára fejlődik. 

A rendőrlegénység kikép-
zése folyamatban van és 
rövidesen elérjük a teljes 

közbiztonság állapotát. 
A munkanélküliség kérdésével 

foglalkozva kijelentette, hogy a vár-
megyének nagyobb összeget utaltak 
ki, azonban az összeg eljuttatása 
a Gazdasági Főtanács határozataitól 
van függővé téve. 

Az orvosellátottság általa-" 
ban kielégítő a vármegyé-
ben, egy községbe csak 
egy községi orvost lehet 

beosztani 
A rendőri büntetőbíráskodással fog-
lalkozva az a i ispán utasította a 
rendőrség vezetőjét az ügy sürgős 
kivizsgálására. A beszolgáltatás kér-
désénéi kijeleníetíe, h}gy 

rendelet tiltja a beszolgál-
tatás száz százalékosan tel-

jesítő gazdák zaklatását. 
A gyógyszerarak azonban nemhogy 
csökkenni, hanem emelkedni fognak. 

A növényvédő szered elosztásánál 
példátlan igazságtalanság történt, 
amiért a felelősség a hegyközséget 
terheli. 

A közmunkaválrság ügyében 
bejelenhet-e, hogy a tájékoztatásügyi 
minisztériumból nyert értesülései 
szerint a közrnunkaváltság ügyét 
teljesen átszervezik. A traktorok 
sajnos régiek toldozoU-foldQ/.ottak, 
i$y tehát né csodálkozzunk rajta, ha 
fele sem tudja a munkálatokat vé-
gezni. 

Az alispán válaszadás i után tör. 
tek rá a közgyűlés további tár-
gyalására. 

így már elhisszük... 
A Szentesi Újság tegnapi számá-

ban „vasi" válaszol és egyúttal 
helyreigazítja az általunk kifogásolt 
mondatot, ameiy helyesen és hihe-
iően valóban így hangzik. „ Az olasz 
gazda földjét kerítés helyett eper-
fákkal ülteti k ö r ü T Azt vi-
szont már ne akarja velünk elhitetni, 
hogy ö a húsvéti számban is így 
írta le e-t a mondatot legfeljebb 
így gondolta, mert kétségtelen és 
e r r ő l mindenki meggyőződhetik, 
hogy a húsvéti számban ez a mon-
dat így hangzik, hogy eperfákkal 
ülteti be az < lasz gazda földjét. 
Akkor pe-iig nyilvánvalóan nekünk 
volt igazunk, amikor azt írtuk, hogy 
ebben az esetben nem tudjuk, hova 
veti el az olasz gazda a gabonát. 

Ami pedig wvari"-nak azt a „jó 
indulatú" tanácsát illeti, hogy me-
legen ajánlja nekünk Olaszországot 
mert az gyönyörű hely, erre csak 
annyit mondhatunk, hogy mi mint 
jómagyarok már csak megmaradunk 
ebben a szerencsétlen országban 
még akkor is, ha talán hosszú időn 
keresztül kisebb darabka kenyér fog 
jutni, mint esetleg más országokban. 
De mi nem váltogatjuk a hazát úgy 
mint az igen tiszteit „vasi" a világ-
nézetét és pártját. 

— Váltópénz. Mivel az egyfillé-
res váliópénz előállítása kétfillérbc 
keiül, elhatározták, hogy egyfillérest 
nem vernek. 

Uj élet fakad 
A nap sugarai vidáman, életre-

hivóan simogatják a város öreg 
házait és tavaszi ritmust varázsol-
nak a földek télből ébredt világára. 
Mintha megváltozott yolna minden. 
Élénkség; mozgolódás mindenütt. 
A földek kérgeskezű robotosának 
munkájával mag és veríték hull a 
földbe, nyers erővel szántja az őst 
rögöket a csillogó ekevas, a mun-
kás kezében friss erővel, tavaszi 
lendülettel kalapál a szerszám, az 
íróasztalok világába jókedvet, 
élénkséget varázsolnak a pajkos ta-
vaszi napsugarak. Élet mindenütt, 
igen az örökké, a soha meg nem 
szűnő ütem, az étet. Tavaszi munka 
himnusza zengi be az újjáéledt 
magyar világot és kérdő lélekkel 
fordulunk magunk felé. vájjon a 
tavaszok zengő ritmusa, a munka 
fenséges zenéje mindig uknabecsa-
pódások zajává fajul és halálhör-
gések kegyetlen muzsikájává alja-
sodik ? Vagy talán az első gyilkos 
szerszám zarándok- utja még nem 
ért véget u földön ? Irtózva né-
zünk befelé magunkba és kifelé, 
embertársainkra mintha más élet 
dobogna, nem az évezredéves zene. 
Igen, értelmet, élő ütemet ad a 
munka himnuszának és kitöröljük 
az alkotás és rombolás évezredeken 
át kegyetlenül beteljesedett párhu-
zamát. Mert csak a kegy el len, konok, 
átalkodoit emberi lelkek, a pokolba 
való „zseniku mesterkedései döntöt-
ték romba a földet, sokszor idézve 
elő nemzedékek katasztrófáját és a 
kínok ezreit zúdítva az ember milli-
ókra. 

De véget is kellett már egyszer 
vetni ennek a céltalan, sokszor bár-
gyuan ostoba ész diktálta, átkot, 
jajt és balsorsot hozó sokszázados 
munka zenéjének. Igen, valami uj, 
különösen dobogó uj akkordok, va-
lami félelmesen ősi ütemek^ szövik 
át a munka himnuszát. És ebben 
benne sir az évezredes magyar sors, 
benne él a magyar létek véres szá-
¿adokon át megedzett üteme. A mil-
liónyi szenvedés, az ártatlanul folyt 
vérözön szinte fájdalmasan pezsdi-
tővé és kegyetlenül gyönyörűvé VŰ-
rázsolja az uj élet fakadását ezen 
a tavaszon. S ahogy ezt hulljuk, 
szivünket reszketve dobogtatja meg 
az élő valóság nagyszerűsége. Igen, 
mienk a jövő és győzni jog az 
eszme, mert uj élet fakad a magyar 
égbolt alatt. 

(proletár) 

Párthlrek 
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 délelőtt háromnegyed 11 
órakor taggyűlést tart a pártszervezet 
székházában. 

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

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

A a __ 

13-án 
f v i a n v r a v a r m e g y e n c i z a v i o z g y u i e s i w r m e o e n 

értelmiségi gyűlést 
GSrdOS Dezső központi csoportfőtitkár, dr. Rex Kiss Béla egyetemi m. tanár, dr. Kanyó 

szeged, orvospofesszor. A fenti gyűlésre ezúton hivjuk meg az érdekelteket 



ToRúcs elvtárs a mezőgazdaság életkérdéseiről 
beszélt a nemzetgyűlésben * 

A kisgazdapárti képviselők kivonultak a s z a v a z á s elöl 

A nemzetgyűlés szerdai ülésén 
folytatták a megajánláiá vitát. Első-
nek Takács József elvtárs beszélt. 
Rámutatott arra, hogy kb. 600 ezer 
újonnan földhözjuttatott anyagi és 
erkölcsi megsegítése az állam köte-
lessége, éppen ezért elsősorban biz-
tosítani kell a tavaszi mezőgazda-
sági munkák zavartalan elvégzését. 
A kormányzatnak mindent el kell 
követnie, hogy egy talpalatnyi föld 
se maradjon bevetetlenül. A szán-
iási hitel kérdésével kapcsolatban 
megemlítene, hogy a hárommilliós 
hitel nagyon kevés, ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy a háború pusztí-
tásai következtében még nincs elég 
igaerő és a trágyázás lehetőségei is 
korlátoltak. Kívánatos lenne a gaz-
dákat megfelelő árban műtrágyához 
juttatni. 

A pillanatnyi teendők feltárása 
után Takács elvtárs rámutatott arra, 
hogy a földreform után még mindig 
csaknem félmillió földnélküli ag>ár-
proletár maradt. Éppen ezért terme-
lési politikánknak a sok munkáske-
zet foglalkoztató belterjes gazdálko-
dást kell szorgalmaznia. Nagy súlyt 
kell helyeznünk továbbá arra is, 
hogy a mezőgazdasági munkabér-
megáüapitó bizottság határozatait 

mindenütt betartsák. Ki kell építe-
nünk a mezőgazdasági munkásvé-
delmi és biztosítani kell a szociál-
politika érvényesülését. 

Rónai Sándor elvtárs beterjesztette 
a szövetkezeti törvényjavaslatot és 
kérte annak tárgyalására a sürgős-
ség kimondását. A miniszter szavait 
óriási zaj követte, s amikor az el-
nök szavazásra tette fel a kérdést 
a sürgősségről, a kisgazda képvise-
lők. hogy ne kelljen szint vallaniok, 
sürgősen kivonultak a teremből. 

A Ház többsége a kisgazdapárti 
kivonulás ellenére megszavazta a 
sürgősséget. 

Az Ujságirók S z ö v e t s é g e 
ödvözlí a n y o m d á s z o k a t 

Az Újságírók Szövetsége szociáí-
demokraia indítványra határozatban 
üdvözli a nyomdászokat, akik meg-
tagadták .Á Holnap" előállítását és 
tettekkel állottak ki a demokrácia 
védelmére. A Szövetség választmá-
nya leszögezte, hogy sem jogi, sem 
tartalmi szempontból nem látja a 
sajtó szabadságának sérelmét VA 
Holnap" nyomdai személyzetének 
munkabeszüntetésében. 

L BARÁTSÁG - M O Z G Ó 
Április 12—14. 3 napig I 

Vadrózsa 
A magyar filmgyártás reprezentáns remeke HÍRADÓ. 

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

Újra folynak 
a magyar-csehszlovák tárgyalások 

Április 9-én ismét Összeültek Po-
zsonyban a csehszlovák-magyar de-
legációk, hogy folytassák a március 
24-én megkezdett tárgyalásokat a 
lakosságcsereegyi ¿mény végrehaj-
tásáról. A napirenden szereplő kér-
dések között különösen jelentősek a 
vagyonjogi problémák és az egyez-
ménynek a szociális rétegeződésre 
vonatkozó pontjának értelmezése. 

Április 9-én a gazdasági bizott-
ság tárgyal Pozsonyban, Sebetsyén 
Pal követ, a magyar delegáció ve-

zetője és Helíay György, a külügy-
minisztérium politikai osztályának 
vezetője, csütörtökön, április 10-én 
utaznak Pozsonyba. 

Mind magyar, mind csehszlovák 
részről nyilvánvaló jóakarattal és 
a probléma békés és kielégítő meg-
oldására irányuló szándékkal ülnek 
le a tárgyalóasztal mellé és így 
joggal remélhető, hogy ez a fontos 
kérdés mielőbb kielégítő megoldást 
nyer. 

ft 1 1 1 ? JHJ K 
Ma április 11. Rom. kat. I. Leó p.. 

protestáns Leó. 
Vízállásjelentés: Tisza 10-én 570, Kurca 

35c.:: 
Hőmérséklet • + 6 fok 
Jdőjárásielentés > Borús. íelhős idő. több 

helyen záporeső, zivatar. A hőmérséklet 
csókken. 

ügyeletes gyógyszertarak • április 5 — 
11-jg lile—Szentessy. 

Szabadság Mozgó: Ma Zoro 
és Huru a moziban. 

Országos vásárok: Kistelek ápr. 
1 1 - 1 2 , Szentes ápr. 18—19. 

Madárkórus 
A tél elnémítja a madarakat. Még 

a verébnek sincsen kedve hangos-
kodni, mikor a téli hidegben a ba-
romfi-etetőről lopja a maga szűk 
mindennapiját. Mikor ellenben kinyi-
lik a tavasz s kezdenek rügyezni a 
fák, akkor egyszerre nemcsak szárnyra 
kelnek a madarak, de megjön a ked-
vük is és hangos lesz tőlük a világ. 
Persze meg kell érteni mindenkinek, 
ho^y ez a világ nem a város, mert 
a madár nem erzi jól magát a kő-
rengetegben, még akkor sem, ha ez 
a kőrengeteg inkább a vályogházak 
tömkelege. A madárnak a szabad 
világ kell, u sik mező, az erdő, a 
ligrt, a szőlőhegy, a gyümölcsös. Itt 
találja fel magát és itt születik meg 
a madár kór us, amelyben ugyan nin-
csen összhang, de amely mégis hihe-
tetlenül andalitó hatással van az em-
berre,Szerdán reggel korán kint a 
Nagyhegyen hallgattam végig a ma-
dár kórus hangversenyét; rikoltott a 
harkály, belevisitott a bubosbanka, 
csipogott a veréb, megszólalt a kék 
cinke, fent a magasban a pacsirta 
énekelt és kétszer-háromszor át röppent 
fecske is és ő is beleszólt a madár-
kórusba . . . Megihletett a tavasz, 
a lelkemet magával ragadta valami 
vágy es csak néztem bele a virágzó 
gyümölcsfákon keresztül a nügy 
messzeségbe, a i lkem megtelt bol-
dogsággal . . . Óh, nincsen szebb 
muzsika a madárkórus muzsikájánál. 
Ez a muzsika a tavasz ^zenéje, a 
szerelem zenéje. (s—ó) 

— Megalakul a Szabadműve-
lődési Tanács. A szentesi Szabad-
művelődési Tanács holnap délután 
3 Órakor rartja alakuló ülését a vá-
rosháza közgyűlési termében. 

— A tüzelőanyagot rprilis hó-
napra felszabadították. Jegy és utal-
vány nélkül kapható a kereske-
dőknél. 

— Bankjegyforgalom. A Ma-
gyar Nemzeti Bank kimutatása sze-
rint a bankjegyforgalom április 7-én 
a március 31 -i fc g Jómmal szem-
ben 37.5 millió forinttal 1.210 5 
millió forintra emelkedett. 

— Egységes haszonkulcs az 
édesiparban. A közellátásügyi mi-
niszter most megjelent rendelete 
szerint a cukorka csokoládé, keksz, 
kétszersült, teasütemény és egyéb 
édesipari termékek forgalombahoza-
taiánál nagykeieskedő a rendeletben 
előírt módon kiszámított beszerzési 
árhoz legfeljebb 8 s ázalék, kiske-
reskedő legfeljebb 35 százalék 
bru! ó hasznot számíthat. 

Ries István megérkezett 
Svájcba. Mint a svájci rádió je-
lenti, dr. Ries István magyar igaz-
ságügyminiszler Genfbe érkezett. 

RÁDIÓ 
Budapest I. április 11. 

7 20: Reggeli zene 8: Szilaj ma-
gyarok hazája. 8.15: Szórakoztató 
BBC hanglemezek. 9: A vasutasok 
hangversenyzenekara játszik, 12.15: 
A házi együttes játszik. 13: Dénes 
Tibor előadása. 13.15: Csányi Ernő 
jazz-együttese. 14: Hirek. 14.10: Gal 
Gvörgy előadása. 14.25: Zenekari 
müvek. 15: Látogatás a Szilágyi 
Erzsébet leánykollégiumban. 16: C, 

D, É, F. 16.45: A cipő. 17.10* 
Szakszervezeti tanácsadó. 17.20: 
Szakszervezeti hiradó. 17.25: Vörös-
kereszt közleményei. 17.45: Sport-
közlemények. 18: Gyermekbarátok 
műsora. 18.15: Munkásdalkör éne-
kel. 18 45: Hangos hiradó. 19.15: 
Dalólga^sunk. 19.35: A művész já-
tékosságáról. 20.20: A Rádiózenekar 
játszik. 21.40: Angol nyelvtanfolyam. 
22.30: Tánczene. 22.45: Külügyi 
negyedóra. 23: A szovjet követség 
ajándéklemezei. 

Ország - Világ 
Müncheni hadbíróság elé kerül-

nek a nemrégiben leleplezett náci 
összeesküvők vezetői. 

26 millió telefonállomást bénított 
meg az amerikai telefonsztrájk. 

Hétezer ember heti cukorfejadagát 
ellopták Londonban. 

Gázmezőt fedeztek fel Hortobá-
gyon. 

Szeptemberre elkészül a Balaton-
Sió csatorna. 

Debrecen művésztelepet épit. 

Shakespeare összes müveit aján 
dékozta Molotovnak Bevin. 

Titokzatos leánygyilkos garázdál-
kodik egy francia városban. 

Groza miniszterelnök is Buda-
pestre készül a román kulturhétre. 

Önbetörést követett el az egyik 
székesfehérvári postahivatal vezetője. 

Svédországban most először ne-
veztek ki nőt miniszterré. 

Hét géppisztolyos gengszter a fő-
város határában kirabolt egy te-
herautót. 

Nyárády pénzügyminiszter elfog-
lalta hivatalát. 

Ujabb arany-, ezüst-, platinatár-
gyak és muzeális kincsek térnek 
haza Frankfurtból. 

Norvégiában kivégeztek egy olasz 
háborúsbűnöst. 

Az összeesküvők 
védői beszéltek 

A népbiróság Jankó-tanácsa szer-
dán folytatta az összeesküvők bűn-
perének tárgyalását. Ezen a napon 
vádlottak védői szólaltak fel, akik 
azt igyekeztek bebizonyítani, hogy 
védenceik nem követtek el semmiféle 
bűncselekményt. A védőbeszédek elő-
terjesztése után Szentmiklóssy védője 
halasztást kért csütörtökre. Ezt az 
elnök meg is adta. Csütörtökön reg-
gel a tárgyaláson Szentmiklóssy vé-
dője szólali fel. 

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

Lupták 
vaskereskedőnél 

Bartha János-u. 12. Tel.: 13. 

— Felhívás. Felhívom az építő-
munkás szakcsoport tagjait, hogy 
13-án de. 10 órakor Karácsonyi 
Sándor kerületi titkár részvételével 
taggyűlést tartunk. Pontos megjele-
nést kér a vezetőség. 

- P r i L 1 1 é n ' P é n t e k e n I ) N V 1 0 C t a Barátság moziban 
este fél 7 órai k e z d e t t e l I1 U l I W J 1 2 
Előadó: Farmasi Imre elvtárs. Minden elvtársat szeretettel várunk. 
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- - Sulyok rokona az össze- j 
esküvésben. Az összeesküvéssel 
kapcsolatban eljárás folyik Sulyok 
László szombathelyi lakos ellen, aki 
annakidején a Magyar Közösség 
tagja volt. Sulyok László egyébként 
közeli rokona Sulyok Dezsőnek, a 
Szabadságpárt vezérének. 

- Nem kell szállítási igazol-
vány a kukoricához. A Magyar 
Közlöny közli a közellátásügyi mi-
niszter rendeletét, amely szerint a 
kukorica szállításához többé nem 
kell szállítási igazolvány. 

— De Caulfe pártot alakított* 
De Gaulle tábornok húsvéti strass-
burgí beszéde után pártot alakított. 
Az új francia politikai párt neve : 
„A francia népi összefogás pártja". 
De Gaulle eddigi szereplése után 
nem kétséges, hogy az új párt erő-
sen jobboldali színezetű lesz. 

Sztálin generalisszimusz 
Románia díszpolgára 
A román pailainent határozatot 

fogadott el, amelynek értelmében 
Sztálin generalisszimusznak a román 
állami dís?polgárságot adományozza, 
hogy ezzel is kifejezze háláját a 

Változatos napirend 
Törvényhatósági Bizottság ülésén 

A törvényhatósági bizottság ülé-
sén 53 tárgy sorozati pont szerepelt 
amelyen részben közügyek, részben 
pedig a vármegyét érintő magán-
ügyek is szerepeltek. A tárgysorozat 
4. pontjaként 

a Hódmezővásárhely — ma-
kói helyiérdekű vasút rész-
vénytársaságnál megürese-
dett 5 igazgatósági hely be-

töltéséről 
döntött a törvényhatósági bizottság 
A betöltésre kerülő igazgatósági 
helyekre a következőket je-
lölte a bizottság: dr. Kunszeri Béla 
alispán, dr. Boross Kálmán főjegyző 
Mátéffy Benjámin, Páhi Ferenc és 
Miklós József. 

Elhatározta a törvényhatósági bi-
zottság, hogy az 1 9 4 7 - 4 8 i költ-
ségvetési évben Abaujvármegye tör-
vényhatósági bizottságnak javasla 
faként a törvényhatósági bizottsá 
gok vidéki tagjainak útiköltség és 
megjelenés fejében bizonyos térítést 
foganatosítanak. 

Elvetette Fehér vármegye 
átiratát, 

fasizmus alól való felszabadításáért. \ amelyben országos mintegy 
katonajel legű közmunkakö-

A város kiépiti 
a lapistói 

kirendeltséget 
A külterületi kirendeltségek ki-

építését és kitelepítését a város terv-
szerűen folytatja, jelenleg a Lapistó 
Oncsatelepi kirendeltség elhelyezése 
van folyamatban. A város az ottani 
Oncsa telep területén lévő és a 
Közjóléti Szövetkezet tulajdonát ké-
pező két épületet átvesz a szövet-
kezettől, magára vállalja az épület 
rendbehozatalát, átalakítását és be-
rendezi a kirendeltséget. Az egyik 
épületet irodahelyiségek céljaira 
veszi igénybe, a másikat pedig a 
kirendeltségen tartózkodó kistiszt-
viselők kislakásának rendezi be. A 
Közjóléti Szövetkezeitől történő épü-
let átvételek egy régi tartozás ki-
egyenlítéseképpen jutnak a város 
birtokába, részleges kiegyenlítésként 

Vádirat vádirat után 
Vidovits Ferenc ellen 

A népbiróság ötévi börtönbünte-
tésre ítélte Vidovits Ferencet Vér-
tessi külföldre szöktetéséért. Még 
tartott a tárgyalás, amikor a nép 
ügyészség már a második vádiratot 
készítette Vidovits ellen, mert de-
portáltatta egy máramarosi nyomda 
tulajdonosát. Ugyanakkor az állam-
ügyészség is vádat emelt Vidovits 
ellen kettős házasság miatt. 

A vádirat-özönnek még mindig 
nincs vége. A néptigyészség mo?t 
ájabb vádiiatot adott ki Vidovits el-
len azok miatt a demokrácia ellen 
uszító beszédei miatt, melyeket mint 
kisgazda képviselő és főispán mon-
dott el. Ezt az ü#yet a népbiróság 
ötös kü öntanacsa tárgyalja. 

Uoden kftimirokáról, verseny-
tárgyalásokról, 

•nyugellátásról, rendeletekről, adózásról 

pontosan tájékoztatja a 

•1 Kisiparos" 
n**ieknik minden pinteken. 

Iparosok, váil&utok nélkWöshe-
toiUn hetilapja. Rendelje mtg\ 

telezettség bevezetésére tesz 
Javaslatot . 

Magáévá tette a Székesfehérvár által 
erdők telepítése tárgyában tett ja-
vaslatot amelynek értelmében 60 
ezer holdnyi erdő kerülne letelept-

| tésre az alföld területen, 
j 'Erélyesen állást foglalt 

a fogtechnikusoknak a szá j -
ban való dolgozása ellen 

i és arrn az álláspontra helyezkedett 
j hogy 3 
j tanyai orvosokat részesítsék 

külön tanfolyamokban 
a szájban való fogorvoslást illetően. 
Ezáltal elkerülhető az, hogy a fog-
technikusok munkája által számta-
lan mérgezésnek tegyék ki magukat. 

Magáevátette a törvényhatósági bi-
zottság Szentes város képviselőtes-
tületének azt a határozatát, hogy 

a kisfizetésű bérmunkásokat 
munkanélkülieket és kistiszt-

viselőket ne rójják köz-
minkaadóval . 

Elfogadta Kiskundorozsma község-
nek azt a javaslatát, hogy a községi 
szegődményesek ne csak bérlevéllel 
legyenek ellátva, hanem 

nyugdíj ellátásáról is gon-
doskodjanak. 

A tanfelügyelőség szabályrendelet 
megalkotását kérte a tör vényhatósági 
bizottságtól a 

tantermek és egyéb iskolai 
helyiségek tanitásl célokon 
kívüli felhasználásának ti-

lalma tárgyában. 
A törvényhatósági bizottság arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy zenés 
összejöveteleket és táncmulatságokat 
iskolákban ezentúl tartani a legszi-
gorúbban tilos. 

Jóváhagyta a törvényhatósági bi-
zottság a kisgyülésnek azt a határo-
zatát, hogy 

Cserebökény nagyközséget 
a mindszenti j á r á s b a osz-

szák be 
A cserebökényiek azonban élénken 
tiltakoztak ez ellen a határozat ellen 
és kérték, hogy a mindszenti járás 
központját Szer.fesrc helyezzék. Dr. 
Boros Kálmán vármegyei főjegyző 
megnyugtatta a cserebökényi kikül-
dötteket. hogy a most következendő 
közigazgatási referm során Cserebö-
kény ügye is rendeződni fog. 

Az 1936 os törvényhatósági bi-
zottság szabályozta az 

állatorvosi magángyakor la t 
d í j azásá t . 

Most a földmlvelésügyi miniszter uj 
szabályrendelet megalkotására hívta 
fel a törvényhatóságot. A földműve-
lésügyi miniszter azonban irányelvet 
is küldött és 

az 1938 as á r h á r o m s z o r o s á t 
je löl te ineg az ál latorvosi 
m a g á n g y a k o r l á s d i j á z á s á r a . 
A legutóbbi törvényhatósági bi-

zottság a burgonya beszolgáltatás 
elengedését és mérséklését kérte a 
kOzeliátásUgyi minisztertől. Dr. Kun 
szeri B*la alispán ismerte kfe a bi-
zottsággal, hogy a közellátási mi-
niszter rendeletével módot erre nem ad 

Iparos hírek 
Az Ipartestület elnöksége felhívja 

a mesterviz/ga-bizotnág elnökeit, al-
elnökeit és összes tagjait, hogy f. év 
ápr. 14 én, hétfőn d. u. 5 órakor az 
Ipartestületnél megjelenni szívesked-
jenek fogadalom, illetve eskütétel 
végett. Az esküt az I. fokú iparha 
tóság kiküldötte veszi fel. Megjelenés 
kötelező. 

Az ipartestület jegyzői hivatala ér-
tesíti a mestervizsgára jelentkezett 
hallgatókat, hogy a legközelebbi mes-
tervizsga Szentesen ápr. 15-én és 
16-án lesz az Ipartestületnél meg-
tartva. A vizsgára dr. Lengyel István 
kamarai titkár érkezik Szegedről. A 
vizsga mindkét nap reggel 9 órakor 
kezdődik. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala 
értesíti a cséplő és vetőmagtisztitó 
tanfolyamra jelentkezett hallgatósá-
got, hogy az Ipari Tanfolyamok Or-
szágos Vezetősége a tanfolyamot 
engedélyezte és az f. év ápr. 17 én 
csütörtök reggel 8 órakor k ezdődik 
az Ipartestületnél A tanfolyam « n a -
pos. Előadó Konok Péter budapesti 
oki. gépészmérnök A tanfolyam áró 
vizsgája: ápr. 24- én d. e. 10 órakor 

leí>z. A vizsgabizottság elnöke Fel-
vári Emil miniszteri főmérnök. A 
hallgatok a vizsga sikeres letétele 
után bizonyítványt kapnak, mely 
bércsépiő ipariguzolvánv váltására 
jogosítja őket. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala fel-
hívja a? n műhelyeJlenőrök figyel-
mét, akik április 9 én tartott Ipar-
testületi S ék üléséi: nem jelentek 
meg, rflhelyellenőrző igazolványuk 
átvétele végeit sürgősen jelentkezze-
nek a jegy. öi hivatalban. 

Viharos ülés 
az interparlamentális 
Unióban 

Az Interparlamentális Unió szer-
dai ülésén Stokes brit képviselő 
tiltakozott az egyiptomi felszólaló 
ellen, mert az a palesztinai problé-
mát részletesen ismertette. A brit 
képviselő szerint a kérdést nem 
szabad összekeverni a hontalan ! 

zsidó személyek ügyével A felelős- 1 
ség Palesztina ügyében nem az ara- j 
bokát, hanem a nyugati hatalmakat i 
terheli. 

Gazdák 
figyelmébe I 
A Közeilátási Felügyelőségtől nyert 

értesüléseink szerint 600 q szárított 
répaszeletet tud a Felügyelőség a 
gazdák részére bocsátani mázsám-
ként 20.20 forintos áron. Az igény-
lők mielőbb jelentkezzenek a Köz-
ellátási Felügyelőségen, itt kell a 
befizetést eszközölni, a répaszeleet 
pedig a Sarkadi cukorgyár utalja kt 

Hirdetmény 
Az 1947. évben a i ebek ve^etuíg 

elleni védőoltását elrendelem s annak 
végrehajtása az alábbi időben es 
helyeken történik: 

Április 15-én d. e. 8 órakor Jókai-
utca 162 (Kádár-malom) — d. u 2 
órakor Deák F.-u. 71 sz. 

Ápiilis 16-án d. e. 8 órakor Far-
kas Antal (Stammer S.)-uíca 50 s/. 
— d. u. 2 órakor Bercsényi-u. 28 

Április 17-é.i d. u. 2 órakor T>« 
mető-u. 5. (Lakatos Kálmán) 

Április 19 ér. d. u. 2 órakor Aliá-
réíi újtelepi iskolánál. 

Április 21-éü d. u. 2 órakor SÓITÍÍ 
(Ady Endre-u ) -— d. u 4 ÓKÚ >-
vásártéri mázsaháznál. 

Áprihs 22-én d. e. 8 Órakor epec-
jesszéii népháznál — d. u. 1 órak>r 
nagy királysági népháznál — d. u 4 
órakor a lapistói utászháznál. 

Április 23-án d. e. 8 órakor kA-
jáni csárdánál (Majoros Mihájy) — 
12 órákor vekerháli Mátéffy-malom. 

Április 24-én d. u. 1 órakor Nagy-
heoy (Hajdu-tanya) 

Április 25-én d. e. 8-kor nagytőkéi 
népháznál — 12 órakor nagytőkéi 
Varga-csárdánál. 

Április 26 án d. e. 8 órakor küls 
dónáti népháznál — d. u. 2 órakor 
D.-oldali Mucsi-inalomná!. 

Április 28 án d. u. 2 órakor be-
rekháti iskolánál 

Április 29-¿n d. e. 8 órakor zalotai 
népháznál. — d. e. 11 órakor s k -
levényi úton (Tari-diülő) — d. u I 
órakor fcisőcsordajárási csőszházni 

Április 30 án d. e. 8 órakor b-rki 
néplwznál d. u. 1 órakor ais5-
csord*járási csőszháznál. 

Május 2-án d. e. 8 órakor kístőJi-i 
népháznál — d. u. 2 órakor vásár-
téri mázsaháznál. 

Figyelmeztetem di ebtaito közön-
séget, ho£y oltásra kötelezett minden 
olyan eb, mely 3 hónapos korát ne-
töltötte. Felhívom ezért az ebtulaj-
donosokat, hogy ebeiket a fenti ha-
táridőben és helyeken az oltást te -
jesíti hatósági állatorvosoknak olta. 
végett mutassák be és az oltás al-
kalmával ¿z eb megfékezéséi öl gon-
doskodjanak. 

Azon ebíuíajdonos ellen, aki eté7 

nem oltatja be. kihágási üjárást \t 
szek folyamatba és szigorúan n,e*í 
büntetem, azonkívül az ebet kiirtatom 

Az oltási költségeket ebenként 5-
forintban állapítom meg. Ezen ö s -
szeget az eb birtokosa az oliás V -
kalmával az oltást vég/ő ál latom 
soknak köteles kifizetni. 

Végül felhívom az eb birtokosoké 
hogy az oltással kapcsolatos esetlegei 
észrevételeiket (megbetegedés, eihi * 
lás) a hatóságnál jelentsék be. 
471 Polgármester 

Savanyúságot és paradicsomot 
vese a Petőfi étterem. -

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Fős7rrkesztő • Sima László. 
Felelős s/erkesztő : Szőke Ferenc, 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a » B a r á t s á g ' nyomda ktt. 

Felelő« nyomdavezető: Csernus L. I n n 




