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A demokrácia 
élcsapata 

A felszabadulás után a romokból 
állította helyre az üzemekel uj-
bói az ipari munkásság. Magára 
hagyatva, önmagára utalva kaparta 
elő a szerszámokat, a gépeket, s le-
helt új életet a kihűlt kéményü gyá-
rakba, s nélkülözésekkel, lemondás-
sal teli áldozatos munkájával meg-
indította az ipari termelést. Nem 
kellett biztatni az üzemek dolgozóit, 
tudták ők a kötelességüket. Ök, 
akik az ország legfelvilágosultabb, 
legprogresszívebb rétegét képviselik, 
nem szorultak össztönzésre, tisztá-
ban voltak vele, hogy a fölszabadu-
lás ténye, a demokratikus Magyar-
ország megteremtése nem más, mint 
a dolgozók új és jobb életének 
kezdete, amelyért éppen Ők, az ipari 
munkások küzdöttek a legkövetke-
zetesebben az elmúlt 25 esztendő 
alatt. 

Példás áldozatvállalásuk magával 
ragadta az ország többi dolgozó 
rétegét is. Igen, az ipari munkásság 
volt a motor, övé volt az úttörő, a 
kezdeményező szerepe, s elsősorban 
az ő azonnali és gondolkodásnél-
küli munkavállalásának, s lendületes 
munkateljesítménynek köszönhető, 
hogy rövid két esztendő alatt eny-
nyire haladhattunk az újjáépítés és 
a demokratizálódás terén. 

Nem zúgolódtak, pedig a kezdeti 
nehézségek idejen ingyen dolgoztak, 
s az infláció hosszú és keserves 
hónapjai alatt is a legborzalmasabb 
nélkülözésnek voltak kitéve. De a 
munkatempó nem lankadt, össze-
szorított fogakkal némán tűrtek, s 
ökölbeszorított kezekkel, példamutató 
elszántsággal termeltek tovább, sike-
rült megteremteniük a viszonylagos 
árubőséget, amely a stabilizáció si-
ketének egyik jelentős alapfeltétele 
volt. 

A stabilizáció sikerült, az á ak és 
bérek eszeveszett, tébolyító verseny-
futását megfékezték. A vihjr elült, 
az ipari munkásság is átlendült a 
mélyponton, s munkájával lehetővé 
tette az ország gazdasági életének 
normális alapokra való helyezését. 
A létminimumot minden dolgozó 
számára biztosítottuk, de természe 
tesen még messze vagyunk attól, 
hogy a doigozók munkájuk után 
tisztességes megélhetést nyújtó bért 
kapjanak. Nem is csodálkozhatunk 
ezen, hiszen vesztett háború után 
vagyunk, szegény az ország és sze-
gény annak minden munkása. 

Hogy elérhessük céljainkat, hogy 
megvalósíthassuk a dolgozók bol-
dog, békés és biztonságos megélhe-
tést nyújtó társadalmát, ahhoz az 
eddiginél jóval kisebb, de minden-
esetre további áldozatvállalásokra 
van szükség. A magyar dolgozók 
továbbra sem találhatnak követen-
dőbb példát, mint az ipari mun-
kásságot, amely az alacsony bérek 
ellenére is egyre fokozza az ipari 
termelést, áruval küzd az árak el-

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

Szentesen tárgyalt a törvényszéki egyesbíró: 

Zsókai Varga Lajost négyhónapi, 
társát Biácsi Józsefet hathónapi 
fogházbüntetésre itéltr 
Még nyolc orgazda felett mondott ítéletet 

A szegedi töt vényszék keretén 
belül működő törvényszéki egyes-
bíró tegnap tárgyalta a Járásbírósá-
gon az országoshírü birkózóbajnok-
nak Zsókai Varga Lajosnak és tár-
sainak bűnügyét. Bizonyára még 
mindenki emlékszik arra a város-
szerte kirobbant sportbotrányra, ami-
kor a város közönsége egy kiváló 
sportember, országoshírű birkózó-
bajnok. olimpiai keretjelölt szemé-
lyében betörőkirályt ismert meg. A 
bűnüggyel kapcsolatosan nagyszámú 
orga/da fölött is ítélkezett az egyes-
bíró, akik tudtak a lopásról, vagy 
gyanítva vették meg a lopott tár-
gyakat. 

A tanúk részletekbe menő kihall-
gatása után Zsókai Varga Lajos és , 
társa beismerték bűnösségüket, míg 
az orrgazdák eleinte tagadtak ugyan 
de a vádlottak terhelő vallomása 
alapján rájukbizonyult, hogy a bűn-
cselekményekről tudva vásárolták 
meg a lopott dolgokat. A bíróság 
déli 12 órakor a védők és az ügyész 
beszédének befejezésével meghozta 
az ítéletet. Bűnösnek mondta ki 

Zsókai Varga Lajost és társát Biácsi 
Józsefet a Btk. 339, 344 pontja ér-
telmében többrendbeli lopás bün-
tette miatt, ezért Zsókai Varga La-
jost négyhónapi fogházbüntetésre, 
háromévi jogvesztésre, míg fiatal-
korú társát Biácsi Józsefet hathónapi 
fogházbüntetésre itélie. Enyhítő kö-
rülménynek tudta be a bíró Zsókaí-
nál családos voltát, beteg szüleit, 
büntetlen előéletét és azt a tényt, 
hogy a kár megtérült. Biácsi Jó-
zsefnél büntetlen előélete, fiatat kora 
és a kár megtérte miatt alkalmazott 
enyhítést az egyesbiró, a szokásos 
börtönbüntetés kiszabása helyett. 

Az orgazdák 
eleinte tagadtak, hallani sem akartak 
bűnösségükről azonban a vádlottak 
terhelő vallomása alapján orgazda-
ság vádjával bűnösnek mondotta ki 
a következőket: 

Piti Eleknét és Szegedi Lászlót 
többrendbeli orgazdasággal vádolva 
három-három hónapi fogházbünte-
tésre ítélte, Fábrik Gusztávot, aki 

már két ízben volt lopásért büntetve 
kéthónapi fogházbüntetésre Sar-
kadi Nagy Gergelyt 15 napi fogház-
büntetésre itéite. A fentemlített or-
gazdák valamennyien tudtak arról, 
hogy lopott dolgoknak vannak bir-
tokában s ezért a bíróság jogerősen 
mondott ítélete! fölöttük. Bünteté-
süket háromévi próbaidőre felfüg-
gesztette. 

A holmik lopott voltáról gyanítot-
tak Kiss Gergely és Szigetvári János 
azonban bizonyosat nem tudtak 
és ezért a bíróság ellenük tu-
lajdon elleni kihágás miatt emelt 
vádat, es 100—100 forint pénzbün-
tetésre itéite őket. 

Lezárult egy nagyszabású bűn-
ügy és általa egy jobbsorsra érde-
mes kiváló sportember vesszőfutása. 
Az orgazdák példáján okuíva min-
denki tanulhat, hogy az elmúlt zűr-
zavaros helyzet minden aprólékos 
bűncselekménye előbb-utóbb kiderül 
és a tettesek bármikor is de a bí-
róság ítélőszéke előtt egyszer úgyis 
elnyerik megérdemelt büntetésüket. 

Szakasits elvtárs beszéde 
az összvezetőségi ülésen 

Szakasits Árpád elvtárs a Szociál-
demokrata Párt pénteki összvezető-
ségi ülésén beszédet mondott. Rá-
mutatott arra, hogy a magyar bel-
politikai élet bizonytalansága csak 
vetülete a nemzetközi helyzetnek. 
Nincs béke a világpolitikában sem, 
hatalmas erők mérkőznek egymással. 

Az osztályharcnak új, meg-
döbbentő fejezetei következ-
nek még és olyan forradal-
mak, amelyek után nem re-
formok következnek, hanem 
új élet, minden izében mély-
ségesen új élet, a szocializ-
mus és a szocializmus bé-

kéje. 
Mi demokráciát akarunk, de a de-
mokrácia kenyér nélkül üres fogalom. 
A kenyér demokráciáját akarjuk 
megteremteni. 

Százezer új párttag 
Ezután Mhrosán elvtárs beszélt a 

Szociáldemokrata Párt tagtoborzó-
járól, ezután bejelentette, hogy a 
pártvezetőség új akciókat indít. Má-
jus hónapja a nők hónapja lesz. A 
magyar politika sarkalatos pontja a 
női választók megszerzése, mert aki 
a nőket a maga számára megnyeri 
és az urnák elé viszi, az az országot 
a sírba vagy a boldogulás felé vezeti. 

Jól tudjuk, 
mi ellen küzdünk 

Kéthly Anna elvtárs zárta be a 
gyűlést. Utalt arra, hogy az osztály 
harc egyre láthatóbbá és érezhetőbbé 
válik. A magyar proletáriátus még 
egyszer, egy generáció történetében 
harmadszor, nem fogja megengedni, 
hogy a pusztulás reá zuduljon. Nem 
fogjuk a hatalmat, a politikai és a 
gazdasági erőt kiengedni kezünkből. 

Ismét elfogtak 
egy fegyverrejtegetőt 
A rendőrség bizalmas bejelentés 

alapján házkutatást tartott Szabó 
István nagymágocsi napszámosnál 
és egy elrejtett forgópisztolyt talált. 
A rendőrség őrizetbe vette Szabó 
Istvánt és fegyverrejtegetéssel vá-
dolva átadta a szegedi ügyészségnek. 

Megalakult 
a szentesi 

Szabadművelési Tanács 
Pénteken délután alakult meg a 

Szabadművelési Tanács Szentesen, 
amely első ülésén megválasztotta 
tisztikarát. Elnök lett Bárdos Rezső 
gimnáziumi tanár. 

Egyben elhatározta a Szabadmü-
velési Tanács, hogy ifjak részére 
énektanfjlyamot rendez, Derzsi Ko-
vács Jenő gimnáziumi tanár vezeté-
sével. Ugyancsak elhatározta a Ta-
nács népi tánctanfolyamok, valamint 
regöscsoportok megalakítását komoly, 
tehetséges ifjak és lányok résztvé-
lével. 

len, s lankadatlan lendülettel tör 
céljai megvalósítása felé. A magyar 
dolgozóknak sohasem szabad elfe-

lejteniük, hogy mennyit köszönhet-
nek úgy a politikai, mint a gazda-
sági újjáéledés terén az ország leg-

felvilágosultabb és legprogresszívebb 
dolgozó rétegének: a magyai ipari 
munkásságnak. (Oy. A.) 
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Ellenzéki felszólalások 
a megajánlási vitában 
A nemzetgyűlés pénteki ülésén a 

megajánlási vitát folytatták. 
Csala István (kisgazda) a falu or-

vosproblémáiról, a" tanyai iskoiák 
kérdéséről és a parasztság adóterhei-
nek súlyosságáról beszélt. 

Dénes István (pártonkívüli) pole-
mizált Szakasits elvtárs egyik leg 
utóbbi beszédével, majd a földkér-
déssel, a földreformmal, továbbá a 
vámok s adók kérdésével foglalkozott. 

Koszér Nándor (kisgazda) szemé-
lyes megtámadtatás visszautasítása 
cintén válaszolt Nagy Vince csütör-
töki beszédére. 

Vásári József (szabadságpárti) tá-
madta a kormányt, a Parasztpártot, 
a szociáldemokratákat és tiltakozott 
az ellen, mintha Ő és társai reak-
ciósok lennének. 

A mandátumról lemondott Csaba 
László (szociáldemokrata) helyére 
Bede István elvtárs került be, aki 
ma már meg is jelent ai ülésen. 
Legközelebb kedden folytatja a Ház 
a megajánlási vitát. Ugyanekkor vá-
lasztják meg a megüresedett bizott-
sági tagsági helyek új jelöltjeit. 

OruoMontányi 
i M M Szentesen 

Dr. Kanyó Béla, ? szegedi egyetem 
nyilvános rendes tanára „Az egész 
jégvédelem és a szociális gondozás 
mai kérdései", dr. Rex Kiss Béla 
egyetemi magántanár, a fővárosi köz-
egészségügyi intézet iga?gatója „A 
vércsoportkutatás újabb eredményei44 

címen orvostudományi előadást tar-
tanak ma délelőtt 11 órakor az OTI 
székhlz tanácstermében. 

A kartársaknak az előadáson minél 
nagyobb számban való megjelenését 
kéri a Szociáldemokrata Párt szentesi 
orvos csoportja. 

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

Lupták 
vtiskereskcdőnél 

Bartha János-u. 12. Tel.: 13. 

500 embert 
megölt a Ciklon 

Észak-Amerikában szerdán ször-
nyű vihar tombolt és rengeteg kárt 
okozott. A texasi kormányzói hiva-
tal jelentése szerint Woodwardban 
a tornádó elpusztította a villanyve-
zetéket, úgyhogy az orvosok gyer-
tyafény mellett kezelték a szélvész 
sebesültjeit. Az áldozatok szama MX). 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 

A Zsoldos-üzem dolgozói között 
A munkásság példamutató áldozatvállalással termel, 

s a jobb jövőben bízva teljesíti kötelességét 
Egy üzem, amelyikről általában 

nem sokat hallunk s mi, szentesiek 
is keveset beszélünk róla, egysze-
rűen elfogadjuk, hogy létezik és mű-
ködik. Pedig városunk egyetlen je-
lentős ipari üzeme, amelyet talán 
azért nem vettünk észre, mert csend-
ben, minden handa-banda, törn-
jénezés, vagy öndicséret nélkül dol-
gozik, termel egyszóval teljesíti kö-
telességé* s jelentős mértékben 
hozzájárul a környék gazdasági 
fellendítésének s nem utolsó sorban 
a romok eltüntetésének, az újjáépí-
tésnek áldozatos munkájához. Ha 
talán valami előre nem látott ok 
miatt leállna és kiesne a termelés 
folyamatából, akkor vennénk csak 
észre, hogy mit is jelent Szeníesnek 
a Zsoldos Rt. 

R munka 

Az üzem jelenleg 160 munkást 
foglalkoztat, ami még mindig csak 
fele a békebeli létszámnak. Dolgo-
zik a gőzfürész, a cementgyár, a 
gőzmalom, megindult a kézicserép 
gyártás, megtörténtek az előkészüle-
tek a kézitéglagyártáshoz és előre-
láthatólag május 1-én megindul a 
gépüzemi téglagyártás is. Ez utóbbi 
30 uj rnunkavallaló foglalkoztatott-
ságai teszi leheíővé. 

Dolgozik a gőzmalom 
Elsőnek a gőzmalom munkáját 

tekintettük meg, amelyről az alábbi 
felvilágosítást kaptuk: Az üzem 16 
óra helyett ma már csak 8 órán át 
dolgozik, mert kevés a vámőrőltetés, 
mint ahogy az általában ilyenkor 
már lenni szokott. A gabonahiány 
miatí a kereskedelmi őrlés is szűk 
keretek között mozog és csupán a 
vármegye területére korlátozódik. 

Az egyik legnagyobb probléma itt 
is a megfelelő minőségű szén hiá-
nya. A kiutalt szén igen rosszmi-
nőségü, ami erősen hátráltatja a 
munkát s különösen a kazánfűtők-
nek rendkívül nagy megterhelést 
jeleni ugy, hogy munkateljesítmé-
nyük messze felülmúlja az 1938 as 
teljesítményt, mert amíg akkoriban 
egy 24 órás üzemnél 63 má^sa sze-
net használtak fel, addig most 16 
órás üzemnél is 93 mázsa szenet 
kell betüzelni. Ugyanakkor visiont 
az órabér alacsony, mert mig 1944-
ben óránkint 1.52 pengőt kerestek, 
addig most 1.03 forintot, mig egy 
magasan kvalifikált munkás órabére 
is csupán 1 40 forint. Nem csoda, 
ha a munkások panaszkodnak s 
nincsenek megelégedve a kollektív 
szerződéssel. 

Három munkás dolgozik a 
kazán előtt és 11 óra alatt 
keres eg£ kiló cukorra 

valót. 
f\ munkateljesítmény 
kifogástalan 

Hasonló a helyzet a cementgyár-
ban is, ahol megvannak a szüksé-
ges nyersanyagok s a munkások 
•lagyszerű munkateljesítménvt nyúj-
tanak, elérték az 1938-as ' teljesít-

ményt, viszont az akkori 0.48 pen-
gős órabér helyett, ma 0.94 forintot 
kapnak, ami nem felel meg a pengő 
és a forint értékviszonyának. Nyil-
vánvaló, hogy itt is a kollektiv 
szerződés sürgős revíziójára van 
szükség s a munkásokban egyedül 
az tartja a reményt, hogy ez a re-
vízió rövidesen be is fog következ-
ni.* A magunk részéről ehhez csak 
azt fűzhetjük hozzá, hogy a remény 
jogosnak látszik, mert valóban szó 
van a kollektiv szerződés revíziójá-
ról, sőt egyes kategóriákban ez már 
ineg is történt. 

Tervek, feladatok 

Az üzemek munkájáról Kovács 
János elvtársunk a vállalat vezetője 
az alábbi nyilatkozatot tette: A rossz-
minőí-égü szén különösen a cserep-
és tégl2gyáriásra van kihatással. A 
minisztérium ígéretet tett arra, hogy 
kétmillió tégla és másfélmiílió cse-
rép előállításához szükséges szén-
mennyiséget biztosítja. Az üzem 
tekintettel arra, hogy a környéken 
egyetlen számottevő téglagyárral 
rendelkezik, felterjesztéssel fordult 
az illetékesekhez, hogy legalább öt-
millió tégla, illetve cserép elkészí-
tésének előfeltételeit bíztositjaK. Erre 
az a válasz érkezett, hogy az illeté-
kesek a kérdést megfontolás tár-
gyává teszik. Ez a dolog különösen 
nagyjelentőségű, mert az ország 
újjáépítése következtében a tégla-
gyáríás lctfontossággal bir. Éppen 
a rosszninőségü szén miatt nem 
tud az üzem járdatéglát előállítani. 
Kapiunk ugyan az elmúlt hónapban 
két vagon vezérszenet, ebbői azon 
ban egyet fölemésztett a inalom. 
Mindenesetre, ha a havi két vagon 
vezérszen mennyiséget iudnak biz-

tosítani, akkor meglehetne indítani 
a járdatéglagyáriását is. 

Nagy a kereslet az előállított 
termékek iránt 

Egyébként az építőanyag iránt 
rendkívül nagy a kereslet s első 
sorban Csongrád érdeklődik na-
gyobb mennyiségű tégla iránt. De 
nagy a kereslet cserépben is első 
sorban a MÁV és Mezőhegyes ré-
széről, ahol az állami épületeket 
akarják restaurálni. Épületfa iránt 
is nagy az érdeklődés. Most folynak 
a tárgyalások arra vonatkozóan, 
hogy a Dunántulon rendelkezésre 
álló, mintegy 500 köbméter fát le-
köti az üzem. Az Ármentesitő Tár-
sulat nagyobbmennyiségü cement-
csövei vesz át. de közületek, vala-
mint magánosok részéről is érdek-
lődnek mozaik, valamint cementla-
pok iránt, ami érthető is, hiszen a 
lehetőség szerint mindenki rendbe 
akarja hozatni a maga hajlékát. 

Meglesz munkájuk 
gyümölcse 
Rövid időre belepillantottunk egy 

szentesi ipari üzem munkájába. 
Megállapítottuk, hogy az üzem de-
mokratikus munkássága és vezető-
sége karöltve dolgozik, termel, építi 
a demokratikus magyar jövőt, elő-
segíti áldozatvállalásával és lemon-
dásával a dolgozók boldog társa-
dalmának mielőbbi megteremtését. 
Mert nemcsak a felszabadulás utáni 
hónapokban volt nehéz az ipari 
munkás sorsa, nemcsak az infláció 
borzalmas időszakában küzködtek 
az éhhalállal, hanem még ma is 
súlyos áldozatokat és terheket vál-
lalnak magukra s szó nélkül vállal-
ják ezeket a jobb és boldogabb 
jövő elérésének biztos tudatában. 

Értelmiségi nagygyűlés 
Szentesen 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezete ma, vasárnap délulón fél 
4 órai kezdetei értelmiségi gyűlést 
tart a várme^yeházt közgyűlési ter 
mében. Előadók lesznek : Gárdos 
Dezső elvtárs körponti csoportfőtit-
kár, dr. Rex Kiss Géza elvtárs egye-
temi magántanár és dr. Kanyó Béla 

elvtárs szegedi orvosprofesszor. Az 
előadó elvtársak részletesen rá fog 
nak világítani az értelmiségi dolgo-
zók problémáira. A nagyjelentőségű 
gyűlésre ezúton is felhívjuk pártál-
lásra való tekintet nélkül városunk 
értelmiségi dolgozóinak figyelmét. 

Súlyos ételmérgezés 
Tegnap délben beszállították a 

szentesi közkórházba özv. Sándor 
Lajosné, Vida Szűcs Lajosné és 
Sándor Júlia, Mecs Balogh-utca 8 
szám alatti lakosokat súlyos mérge-
zési tünetekkel. Az esetről az alábbi 
részleteket tudtuk n;eg. 

Az illetők mákot vettek a csütör-
töki h2tipíacon és délben mákos-
tésztát főzlek ebédre. Mindhárman 
még a délután folyamán olyan rosz-

szui lettek, s állapotuk annyira sú-
lyosbodott, .hogy tegnap már be 
kellett őket szállítani a közkórházba 
Megállapítást nyert, hogy mák gya-
nánt valószínűleg beléndekmagot 
vettek, s tekintve, hogy későn ke-
rültek kórházba, életbemnaradásuk-
hoz már kevés a remény. 

— 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 

értelmiségi gyűlést 
G 4 r d o f Dexső központi csoportfőtitkár, dr.'Rex Kiss Béla egyetemi m. tanár, dr. Kanyó 

Heia szeged, orvospofesszor. A fenti gyűlésre ezúton hívjuk meg az érdekelteket 
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Látogatás a város virágkertészetében 
A felületes szemlélő, aki a liget 

szépségeiben gyönyörködik, nem is 
gondolja, hogy milyen szorgos és 
szakszerű munka folyik a liget mel-
lett a város kurcaparti virágkerté-
szetében. Három hatalmas virág-
házban és 12 kitelepített melegház-
ban a virágféleségek százait ápolja 
és gondozza a kertészet. 

Sima László elvtársnak, a 
város gardasági tanácsno-
kának elgondolása szerint 
szépen fejlődik és terjesz-
kedik a kurcaparti virágbi-

rodalom. 
Gulyás Ferenc elvtárs a kertészet 

vezetője kalauzol bennünket a virág 
házakban. Sorra mutogatja a szen-
tesi virágkertészet büszkeségeit: a 
verbénák illatában, a muskátlifajták 
színpompájában, az ezernyi színár-
nyalatban pompázó lobéliák, tátikák, 
szegfüféieségek, celuziák és ki tudná 
még elsorolni hányféle virágfajta 
illatos színes világában, a tündér-
kert boldog illúzióját érezzük ma-
gunk körül. 

Végtelenül nehéz idegölő, 
nagy szakértelmet és párat-
lan gondozást igényelnek a 

kis virágpalánták. 
Ugy ápolják ezeseí, mint anya a 

kisdedét, áüandó 22-25 C. fok mel-
leit. Lass m, fokozatosan szoktatják 
a levegőhöz a plántákat, hogy 

megerősödve kerülhessenek a város 
tereire, a parkok díszeivé és ki-
elégítsék Szentes közönségének vi-
rágszükségletét. Csupán 48 fajta 
évelőt és 10 fajta muskátlit tartanak 
számon. 

Gulyás elvtárs elmondja, hogy 
állandó kapcsolataik vannak szegedi 
virágkertészetekkel, ahonnan rekom-
penzációs alapon szerezzük be a 
különféle virágfajtákat. 

Külön büszkeségei a kerté-
szetnek a délszaki virág-
fajták, amelyek kitermelése 
igen nagy fáradságot és 

figyelmet igényel. 
Tetszettek a mikroszkópikus nagy-
ságú lobeliák, amelyek kitermelése 
vasideget kiván, a velük foglalkozó 
kertésztől. 

Elhatározta a kertészet, hogy rö-
videsen felveszi a kapcsolatokat a 
szállítás terén Budapesttel, egyéb 
vidéki városok mellett is. 

Végezetül elmondhatjuk, hogy 
bár mostoha anyagiak között is, 
de mégis 

dísze és szépsége a város-
nak a kurcaparti vírágker-
tészet. amely gondos vezetés 
alatt kifejlődve az alföldi 
városok virágszükségletének 
legmegbecsültebb piacává 

válhat. 

L BARÁTSÁG M O Z G Ó 
Április 13 -14. 2 napig I 

Vadrózsa 
A magyar filmgyártás reprezentáns remeke HÍRADÓ. 

Előadások Kezdete vasárnap 4, 6, 8, héíköznap 6 és 8 órakor. 

y J K E I v 
április 13. Rom. kat. Fehérv., 

piofesláns Ida. 
vízállásjelentés: Tisza 12 én 516. Kurca 

340. 
Hőmérséklet» - f 2 lok 
idfijáráísjelentés! Mérsékelt s /él , kevés 

leíhő, száraz idő. erős éjszakai lehűlés, 
több helyen talajmenti fagy. A nappali 
bő mérséklet kissé emelkedik. 

ügyeletes gyógyszertárak i április 12— 
18-ig Cselkóné és Havas. 

Szabadság Mozgó: Ma és holnap: 
Londoni randevú. 

— Házasulandók okmányaira 
nem kell többé bélyeg. A hivatalos 
Up mai szama közli a pénzügymi-
niszter rendeletét, amelynek értelmé-
ben a mai naptól kezdve a házas-
ságkötés céljából kiállított minden 
okirat iiletékmentes-

— Szakszervezeti hir. Az egész-
ségügyi szakszervezet vasárnap de. 
11 órakor a közkóriiáznál ülést tart. 
Előadó: Budapestről Kun Irén elv-
társnő. 

— Felhívás. A Magyarországi 
Építőipari Munkások Országos Szö-
vetséginek szent.,; csoportja f. hő 
13-án d. e. 10 órakor a szakszervezet 
helyiségében (Ady Endre-u. 2 sz.) 
nyilvános épít^munkás gyűlést tait. 
Napirend: az építőmunkások gazda-
sági helyzete, az új kollektív bérek 
tervezetének ismertetése. Előadó: Ka 
rácsonyi Sándor kerületi titkár. Fel-
kéri a csoport vezetősége a szentesi 
építömunkásokat, hogy a fenti gyű-
lésen megjelenni szíveskedjenek. 

— Nem változik a londoni rá-
dió magyar adásainak időpontja. 
Angliában v.sárr.ap, április 13-án 
é'ítbe lép a kettős nyári időszámí-
tás. A londoni rádió magyarnyelvű 
adásában bejelentette, hogy a ma-
gyarnyelvű adásának időpontja vál-
tozatlan marad A londoni rádió 
magyarnyelvű műsort ezek szerint 
továbbra is magyar időszámítás sze-
rint reggel háromnegyed 9, délután 
egynegyed 4 és este fél 10 órakor 
sugároz. 

— A HONSZ elnöksége értesíti 
tagjai1, hogy a mult hó 30-án, ha-
tározatképp lenség miatt elmaradt évi 
rendes kö.győlését f. hó 13-án dél-
után tartja a városháza közgyűlési 
lermében, melyre kéri tagjainak mi-
nél nagyobb létszámmal való meg 
jelenését. Tagsági igazolványát min-
denki hozza magával. Elnökség. 

— PÉTISÓ minden mennyiség-
ben kapható. G y a p j ú r a előleget 
aionnal folyósít a Földmíves Szö-
vetkezel, Apppnyí-tér 14. 481 

— Magánalkalmazottak Szabad 
Szakszervezete f. hó 19-én, délután 
6 órakor tartja havi rendes tagérte-
kezletét a szakszervezetek székházá-
ban, melyen Pintér Emil központi 
kiküldött időszerű kérdésekről be-
számolót tart. A vezetőség ezúton is 
fehivja a magánalkalmazottak figyel-
mét arra, hogy ezen gyűlésen min-
denki saját érdekében pontosan je-
lenjen meg. 

Felhivás. A FÉKOSZ helyi szer-
vezete felhívja a mezőgazdasági tag-
jait. hogy |a mezőgazdasági munka-
vállalók kötelező betegségi biztosí-
t j a tárgyában folyó 14. napján hét-
főn délelőtt 11 órakor a Szakszer-
vezeti Székházban tartandó igen 
fontos értekezleten a saját jól felfo-
gott érdekükben, mennél teljesebb 
számban jelenjenek meg. 

— Fodrász-mesterek ! Április 
14 én, hétfőn du. 3 órakor vasár-
napi záróra ügyben gyűlést tartunk. 

Vezetőség. 

Iparos hírek 
A jegyzői hivatal értesiti a vendég-

lős, kávéház, korcsma, cukrászda, 
kifőző, kávékimérő tulajdonosokat, 
hogy a 900 1947. M. E. sz. rende-
letben előirt számláló lapok az Ipar-
testülethez megérkeztek. Minden ven-
déglátó iparos köteles a rendeletben 
előirt számlálólapot használni, mert 
ellenkező esetben súlyos kihágásnak 
teszi ki magát. Számlálólapok ára : 
100 darabonként 24, 16, 8 forint, 
mely a fogyasztóra áthárítható. 

Az ipartestület elnöksége felhívja 
a mestervizsgáztató bizottság elnökeit, 
összes tagjait, hogy eskütételük ápr. 
14-én, d. u. 5 órakor (hétfőn) lesz 
az Ipartestületnél. 

Mestervizsga so..endje a követ-
kező : ápr. 15-én kedden : asztalos, 
kocsigyártó, fényező, cipész. Április 
16 án szerdán : nőiszabó, férfiszabó, 
szűcs, hentes, vendéglős, cukrász, 
fodrász, kovács, lakatos, műszerész, 
villanyszerelő szakmából. Felhívjuk 
ugy a mestervizsgáztató tagokat, mint 
a jelölteket, hogy a fenti napokon az 

Ipartestületnél d. e. 9 órakor megje-
lenni szíveskedjenek. 

Az Ipartestületnél a cséplő és ve-
tömagtisztitó tanfolyam ápr. 17-én, 
csütörtökön d. e. 8 órakor kezdődik. 
Minden hallgató megjelenése köte-
lező. 

S A K K 
Szentes város egyéni sakkbajnok-

ságát rendezi meg a Szentesi Sakk 
Kör a Ref. Otthonban április hó 16. 
napján, szerdán. Benevezni Szántay 
Lászlónál, Dobos Ferencnél és Gal-
lasz Bélánál lehet április 15-én, ked-
den este 7 óráig. Játéknapok: szer-
dán és penteken este fél 8 órától, 
vasárnap délután 3 órától. Ismerve 
Szentes sakkozóinak országos vi-
szonylatban is kiváló erejét, a bizo-
nyára népes mezőnyben nívós küz-
delmek várhatók. A játékokról időben 
tájékoztatni fogjuk olvasóinkat. 

Vezötőség. 

— Elveszett egy barna kabátöv 
szerdán délután a Kossuth-tértől az 
Erzsébet sporttelepig. Kérjük a meg-
találót hozza be lapunk kiadóhiva-
lába. 

Ország - Világ 
Eddig mintegy félmillió magyar 

hadifogoly érkezett haza. 

ötezer szövetséges és német rendőr 
átfésülte a berlini alvilágot. 

Nincs kenyér Bukarestben. 

A legújabb jelentésék szerint ed-
dig már ezernégyszáz halálos áldo-
zatá van az amerikai szélviharnak. 

Kereskedő let 
A baromfi-, tojás- és tollkereske-

reskedők adóközössége f. hó 15-én 
kedden délután 3 órakor Egyletünk-
ben (Tóth József-utca 8) fontos ér-
tekezletet tart. Minden tag ott le-
gyen I 

A forgalmiadóhivatal közli az ér-
dekeltekkel, hogy új címe: Tóth Jó-
zsef-utca 9. I. emelet 1 ajtó. Az 
Állami Adóhivatal épületében. 

Iparéngedélyreviziós bizottságunk 
a Kereskedelmi Alkalmazottak Szak-
szervezetének hasonló bizottságával 
egyeztető ülést tart f. hó 16-án, 
szerdán délután 6 órakor Egyletünk-
ben. Kérjük bizottságunk niint a 12 
tagját a pontos megjelenésre. 

Az egységes iűzifafuvardfj átme-
neti|felfüggesziéséből — március hó 
9—16 között — adódó többlet fu-
vardíjat a MAV soronkivül visszaté-
ríti. Az ilyen arányú kérelmeket a 
vonatkozó fuvarlevelek csatolásával 
az alanti címre kell beküldeni: MÁV 
Igazgatóság Leszámoló Hivatal V. 
Visszatérítési osztálya, Budapest, 
VI. Teréz-körút. 60. A gyors elin-
tézés végett a kérelmeket feltűnő 
jelzéssel lássuk el: „Tűzifa-fuvardij-
különbözet visszatérítés". 

A cukorka, csokoládé, keksz, két-
szersült, teasütemény és egyébb 
édesipari termékek új haszonkulcsa: 
nagykereskedő 8 % , kiskereskedő 
35%. Minden eddigi rendelkezés ha-
tályát veszti. (51.470/1947. K. M. 
sz. rendeiet, M. K. 80. számában.) 

Molotov ellenzi 
Bidoult javaslatait 

A londoni rádió különtudósitója a 
moszkvai rádión keresztül beszámolt 
a külügyminiszterek péntek délutáni 
ülésének lefolyásáról. Molotov leszö-
gezte, hogy a csütörtökön beterjesz-
tett francia javaslatot alaposan meg 
kell fontolnia, majd bejelentette, hogy 

n e m támogatja a Saarvi-
dékre vonatkozó francia el-

gondolást. 
Bidault ujabb felszólalásában sür-

gette a döntést a francia javaslat 
felett. Bevin és Marshall támogatta 
a javaslatot, különös tekintettel a 
Saarvidéknek vámúnióként Francia-
országban történő csatolása tekinte-
tében. 

Molotov ellenezte a Rajna-
és Ruhrvidék elszakitását 

Németországtól, 
mert véleménye szerint ilyen lépés 
végül is Németország felszámolásá-
hoz vezetne, ehhez pedig a Szovjet-
Unió semmi körülmények közOtt sem 
járulhat hozzá. 
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Párthirek 
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. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének nőcsoportja f. hó 15-én 
kedden este fél 8 órakor a pártszer-
vezet helyiségében pártestet tart. 

A villaraosmű szociáldemokrata 
pártjának ü z e m i csoportja f. hó 
16-án délután 5 órakor a villamosmű 
székházánál ü z e m i pártnapot tart. 
Előadó: dr. Mijó János. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezete f. hó 18 án délután fél 8 
órakor a Barátság moziban pártectet 
tart. Előadó: Vámos Imre elvtárs. 

A Szociáldemokrata Párt nagyhegyi 
csoportja f. hó 13-án délután 3 órai 
kezdettel (a Piti féle vendéglőben) 
taggyűlést tart. Előadó: Papp Lajos 
és Parmasi Imre elvtársak. A tagok 
pontos megjelenését kéri a Vezetőség. 

Felhívás 
az ellátott lakossághoz! > 
Egy hónappa1 ezelőtt a politikai j 

pártok kérelemmel fordultak Önök- ( 
höz, melyben azt kérték, hogy min- ; 
den kenyérben ellátott személy 5 kg. | 
búzát vagy lisztet szolgáltasson be 
az ellátatlanok kenyérszükségletének 
biztosítására. 

Ezen felhívásnak még mindig igen 
sokan nem tettek eleget, s így kény-
szerülve érzem magam arra, hogy 
utoljára hívjam fel a lakosságot ezen 
önkéntes beszolgáltatás teljesítésére 
és felkérjem Önöket, hogy fejenként 
5 kg. búzát, vagy lisztet a Krausz 
Testvérek, Zsoldos Rt., Szentes vá-
rosi Földműves Szövetkezet, Berezeli 
és Bán István gabonakereskedők va-
lamelyikéhez (a lisztet a Zsoldos ke-
nyérgyárba 

3 nap alatt feltétlen szolgál-
tassanak be. 

Tudatában vagyok annak, hogy 
ezen beszolgáltatásra nem kénysze-
ríthetem Önöket, de a haláridő el-
telte után, megbizottaim házról-házra 
járva ellenőrizni fogják a beszolgál-
tatást és az eredményt a lapokkal 
közölni fogom. 
480 Polgármester 

Felhívás 
Szentes megyei város Termelési 

Bizottsága felhívja azon személyeket 
akik a 61.600/1946. F. M. számú 
rendelet alapján vetőmagot vettek 
igénybe az 1947. évi április hó 26. 
napjáig bezárólag a hátralévő össze-
get teljes egészeben kiegyenlíthetik, 
mely után a tartozásuk megszűnt. 

Felhívom az érdekelteket, hogy 
saját érdekükben tegyenek eleget 
felhívásomnak, és q-t 35 forint ösz-
szeget fizessék be. 
479. Polgármester. 

Hirdetmény 
Közhírré íeszem, hogy az új föld-

tulajdonosok által történő földtör-
lesztések újból eszközölhetők. A szám-
fejtés a városháza 24 sz. szobájában 
történik, a befizetés a városi adó 
pénztárnál. A befizetések apró rész-
letekben is történhetnek. Nem fizetés 
esetén a behajtás közadók módjára 
mg történni. 

Polgármester 

Budapest I. április 13. 
7 : Reggeli zene. Hanglemezek 

Közben: Naptár. 8: Hírek. Műsor-
ismertetés. 8.20: Orosz népdalkóru-
sok. Hanglemezek 8.30: Hammer-
schlag János játszik a Zeneművészeti 
Főiskola orgonáján. 9: Oörögkeleti 
istentisztelet az Almássy-téri tem-
plomból. 9.30: Református vallásos 
félóra. 10: Katolikus egyházi ének és 
szentbeszéd a Bazilikából. I I : A re-
gény születése. III. 11.20: A Tátray 
vonósnégyes játszik. 12.15: Anyák 
5 perce. 12 2 0 : Magyar zenekari 
művek. Hanglemezek. 13: Bányász-
félóra. Harc 400 vagon szénért. 
13.30: Tabányi Mihály Pinochio jazz 
együttese. 14.10: Ünnepi hangleme-
zek. 15: Az elbeszélés magyar mes-
terei. 15.20: Walter Rózsi énekel. 
15.45: Horváth Zoltán vasárnapi 
krónikája. 16: Doby Julia és Farkas 
László magyar nótákat énekel. Far-
kas Jenő cigányzenekara muzsikál. 
17.10: Magyar Parnasszus. 18 : A 
Meíochrino zenekar műsorából. 18.10: 
BAz életről, mint műalkotásról. 18.30: 
„Népszerű opera-est.B 21: A rádió 
hangja. 21.10: Fejér György zongo-
rázik. 21.30: Vasárnapi radióankét. 
2 2 . 2 5 : Mit hallunk holnap? 22 3 5 : 
Magyar művészek magyar előadók. 
23: Nyitányok, közzenék és balett-
részletek. 

Budapest I. április 14 
7 30: Reggeli zene. Hanglemezek. 

Közben Naptár. 8: Háztartási tanács-
adó. 8.15: Heti zenés kalendárium. 
9: Sallai Misi cigányzenekara. 12.15: 
Buttula László gordonkázik, zongo-
rán kiséri Túrán László. 12.45: Uly 
Pons és Nino Martino énekel. 13: 
Tavasz a Tiszaháton Mohácsi R. 
Ferenc előadása. 13.15: Jahn Antal 
harmonika-együttese. 14.10: Az or-
vosi kórjóslat mai állásiról. Beszél : 
dr. Takács Wéber József. 12.25: 
Händel műveiből, halálának 188. 
évfordulóján. Hanglemezek. 16: A 
házi együttes játsaik. 16.40: Petőfi 
világa. 17 10: Párthiradó. 17.20: A 
Hadifogoly Híradó rádióközleményei. 
17.25: A Vöröskereszt közleményei. 
18: A köztársasági Spanyolország. 

JJB.45: Ujgazdák negyedórája. 19 00: 
Előadás a Stúdióban. „A k^d mö-
gött.- 20.20: Magyar muzsika. 21.28: 
Hangos híradó. 21.40: Orosz nyelv-
oktatás. 22.30: Tánczene. Hangleme-
zek. 22.50: Külföldön élő magyarok-
hoz. 2 2 5 5 : A Hadifogoly Hiradó 
rádióközleményei. 23: Purcell müvei-
ből, Hanglemezek. 23.30: Hírek esz-
perantó nyelven. 

Felhívás 
Értesítem az igentisztelt tagokat, 

hogy f. hó 15-én, kedden d. u. 5 
órakor a szakszervezet helyiségében 
a Petőfi szálloda u. n. fehér termé-
ben taggyűlást tartunk. 

Tárgy: Állásfoglalás a státus kér-
désben országos viszonylatban. 

Hozzájárulás a szentesi szakszer-
vezeti titkárság fennttartásához. 

Felhivom a tagok figyelmét, hogy 
az ügy fontosságára való tekintettel 
mindenki pontosan jelenjen meg. 

Elnök. 

SPORT 
Ma fél 5 órakor SzMrtV— 

KMrtV, fél 3 órakor 
SzMrtV II.—Nagymágocs 

Fenti időben lép pályára a még 
veretlen szentesi vasutas csapat a 
valaha jobb napokat látott KMÁV 
csapata ellen, melyben Mácsai II. 
Bandi is játszik éppen volt egyesü-
lete ellen. A MÁV: Zsoldos, — Or-
govány, Koós, — Faragó, Busái, 
Soós, — Kun. Juhász, Fazekas, 
Szalai, Váradi csapattal ¿11 ki. A 
mérkőzés esélyese a helyi csapat. 
Az előmérkőzésen a MÁV tartalék-
csapatában játszani fog: Magyar, 
Dóczi, Asztalos, Balla, Kékesi, Ka-
nász, úgyhogy ez az együttes is 
komoly játékerőt fog képviselni. 

Mint már közöltük, a Cikta férfi 
és női kéziabdázói Szentesen ját-
szanak a MÁV jóképességü csapa-
taival a labdarugómérkőzéseket meg-
előzően. 

A sereghajtó Szabadszálláshoz, 
látogat el a SzMTE csapata, ahol 
egészen biztosan nagy gólarányu 
győzelmet fog aratni. Az őszi ered-
mény 7:0 volt az SzMTE javára, 
míg a MÁV 5:2 arányban győzött~a 
KMÁV ellen Kecskeméten. 

A forduló többi mérkőzései (záró-
jelben az őszi eredmények): KuTE 
—Cs. Barátság (0:20 1) Cs. Tisza— 
KTK (1.6), KRVSE-Kiskunmajsa 
(4:2), KKVSE—Mindszent (1:2), 
Jánoshalma—KiTE (2:3) 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a f. évi 

diftéria ellenes védőoltások az alábbi 
helyen és időpomban 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 Lapistóiés Nagy-

királysági iskoüban 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 aisóréti 
iskolákban 15-, illetve 16 órakor. 

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

Május 10-én a nagynyomási és 
belsőecseri iskolában 15 , illetve 16 
órakor. 

Május 19-én a zalotai iskolában 
15 órakor. 

Május 24-én a belső- és köíső-
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 elsőoltásban részesünek 
mindazok a kisdedek, akik első 

JV Zsoldos rt. 
tégla- és cserépgyára szállít kis és nagy-
méretű falitéglát, hornyolt és hódfarkú 
cserepet, 

cementárugyára: 
betoncsöveket 1 0 - 1 5 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 7 0 és 
100 cm. belméretben, mozaik és cement-
lapokat, marosi homokot, dunakavicsot, 
cementet, oltott-meszet. 

Telefon 5. Elsőrendű áruk R Pontos kiszolgálási 

életévüket f. évi március hó 30-ig 
betöltötték, vagyis második é le tévé-
ben vannak és akik diftéria védő-
oltásban nem részesültek. 

Az oltás díjtalan. 
Azok a szülők, akik gyermekeiket 

beíegség miatt az oltásra nem vi-
hetik el, a gyógykezelő orvos iga-
zolványát f e l m u t a t n i tartoznak 
Ugyancsak az oltások ideje alail 
kell a magánorvos áJtai beoltott 
gyermekek bizonyítványait is bemu-
tatni, illetve az oltás megtörténtéi 
igazolni. 
Igazolatlan elmaradást törvény sze-
rint büntetem. 
398 Polgármester, 

Apróhirdetések 
J ó munkás fodrász-nő azonnal 

állási kap Túrinál. Rákóczi F.-u. 1. 
488 

E s e r n y ő behúzását és javításai 
vállalok. Deák Ferenc u. 137. 4 8 7 

Strá fkocs i eladó Szent Anná-u. 5. 
Eladó azonnal Szemere B -u. 6. 

számú náz. Azonnal cifogJalható. 4^2 
U j diófa íróasztal eladó. Cim a 

kiadóban. 483 
Egy há/iföldet felébe kukoricának 

keresek. Értekezni lehet Bercsényi 
utca 104. sz. alatt. 

Kisér utca 50. szám alatt üveg-
ajtók és ablakok eladók. 484 

Nsgyhegyen egy hold gyümöl-
csös eladó. Értekezni lehet Bn/já*! 
Lajos-utca 1. szám alatt. 48$ 

O. M. T . K. Itóka dobo?.-6ajt kap-
ható dobozonként 3 60-as árbar. 
Viszonteladók részére 10 százalékos 
engedmény. O. M. T. K. t e l e p e 
Szentes. 475 

3 hold ártér a körösi kompnál cs 
egy zongora eladó. Cim a kiadóban. 

Rákóczi -u . 60. és Nagyhegy 12. 
számú házak k e d v e z ő fizetéssel 
sürgősen eladók. Értekezni lehet : 
Rákóczi-u. 30. 476 

Kőmívesek és építtetők részére 
egy éve beoltott fával égetett mész 
hatósági áron alul beszerezhető: 
Gyuricza-fatelcpen. 478 

250-es PUCK motorkerékpár el-
adó Szent Anna-u. 5. 486 

200 forintot adok annak, aki 2 
szobás lakáshoz juttat. Kiss Zsig-
mond-u. 22. m 

Gyönyörű tartóshulíámot, haj 
festést, színezést, szőkítést Zsembá-
nál csináltasson. Teleki Pál u. 25 

Savanyúságot és paradicsomot 
vesz a Petőfi étterem. 

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

Különbe járatu bútorozott szo-
ba központban kiadó. Cim az 
állami adóhivatal a l t iszt jénél . 

Szá las virágokat és vágott zöl-
deket állandóan vesz a Cykláme«-
virágszalon. Kossuth-u. 8 468 

Egy köbméter diófa e ladó. 
Fekete Márton-utca 1 sz. a la t t . 

E ladó Rozgonyi-utca 21 számú 
ház ártézi kút, villany bent. Azon-
nal elfoglalható. 46T 

Bok( r, magastőrzsü rózsa sze-
gélybukszus kapható. Szatmáry 
kertészet. Tcleki-u. 56. 469 

V á r o s belterületén eladó bekerí-
tett házhely gyümölcsös, érdeklődre 
lehet Teleki Pál-u. 56, ugyanott 
eladó 4 stráfkucsi kavics, fenyőfa-
deszka, 4 iltemű benzinmotor. 470 

J ó csongrádi bor állandóan kap-
ható Tóth József-utca 68. 

Főszerkesztő • Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomie a «Barátság* nyomda kft. 

Felelő« nyomdavezető Csernus L. Imr* 




