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Ütvén esztendeje I H a n e m érkez ik újabb t á m o g a t á s : 
le kell állítani a földmunkát nagy események játszódlak le a ma-

gyar földön. Megvalósult, amit Kiss 
József irt „Tüzek" cimú költemé-
nyében. A rrtg megindult magától, 
a kőszén öntudatra jutott s "a sus-
torgó katlan kifutott. Mert 1897. 
esztendő a magyar munkásmozga-
lom i.^gy esztendeje voll, amire jő 
visszaemlékezni s levonni a multak 
tanulságait. A magyar Szociálde-
mokrata Párt már több mint husz 
esztendeje megkezdte munkásságát, 
a szervezkedés s?akada!lanul folyt, 
1890-ben lefolyt az első párt-kon-
gresszus, az 1896-os, hírhedten erő-
szakos, országgyűlési képviselő vá-
lasztásokon megjelentek a Szociál-
demokrata Part képviselőjelöltjei. A 
munkásmozgalom azonban nem volt 
még egységes s különösen a föld-
munkások oszlottak mfg különböző 
frakciók között, de mikor eljött a 
cselekvés órája, nem voltak többé 
frakciók, csak a föld kizsarolt robo-
tosai voltak, akik egységesen léptek 
föl érdekeiknek védelmében és be-
bizonyosodott, hogy mit jelent az 
egységben lévő t:rö, mert a mozga-
lom győzedelmet hozott. 

A jobbágyságnak 1848 ban tör-
tént felszabadítása nem hozta meg 
a földdel bajlódó dolgozók sorsának 
egyforma jobbrafordulását. A telkes 
jobbágyból önálló gazda, polgár 
iett. A zsellérből nincstelen proletár, 
mert a vagyonosok kisemmizték a 
földből s rnégcsak a legelők hasz-
nálatából is kizárták őket, ami ad-
digi helyzetük teljes megromlását 
jelentene. Két osztály született eb-
ben az időben a föld robotosaiból: 
a kubikusoké és a napszámosoké, 
őket hamarosan követte egy har-
madik osztály. Az elpusztult s az 
egy-két holdas kisparasztok osztálya. 
A fö'd embereit mi más érdekel-
hette mint a föld. A nyolcvanas 
évek végén a kilencvenes évek ele-
jén megjelentek a politikai élet 
szinterén az úgynevezett „földosztók", 
akik azt hangoztatták ugyan, hogy 
a föld azokt .'egyen, akik azt meg-
munkálják, de természetesen' nem 
voll semmi programjuk a gondolat-
nak a megvalósitasára. Azok a 
munkások akik a Szociáldemokrata 
Párt zászlaja alatt szervezkedtek, 
céltudatosan és tervszerűen harcol 
tak azért, hogy munkaalkalomhoz 
jussanak és munkájukat emberi bér-
rel fizessék meg. A 30-40 krajcáros 
téli, az 50 60 krajcáros tavaszi és 
őszi, az egyforintos nyári napszám-
bérek alig voltak elegendők az éh-
halál elhárítására, mert volt munkás, 
aki néha két- három hétig sem jutott 
munkához. 

így érkezett meg az 1897-ik esz-
tendő. Nyomorult viszonyok voltak. 
KosJz ősz? munka után rossz tél 
és rossz tavasz. Az aszály előre ve-
tette a nyomorúság árnyát. Ha az 
arató munkásság a régi szokás sze-
rint, biztosíték nélkül vállalja az 
aratómunkát, nem keresi meg a 
hat-tiz hetes munkával a saját ke-
nyeréi sem. A munkásság határo-
zott és egységesen kitartott követe-

Az Államépitészeti Hivatal a köz-
igazgatási bizottsághoz beterjeszteti 
havi jelentésében közli, hogy vár-
megyénk négyszázezer forint köl-
csönt kapott a munkanélküliség eny-
hítésére. Ebt ől 50 ezer forintot ipari 
a többit földmunkákra fordították 
és a különféle útépítéseknél mint-
egy 10—12 ezer munkanélkülit fog-
lalkoztatnak. A munkálatokhoz fcb. 
1 millió forintra volna szükség, ezt 
illetékes helyen kérték is, de csak 
490 ezer forint támogatást helyezlek 
kilátásba. Ebből 200 ezer forint a 

közelmúltban megérkezett amelynek 
terhére lehet folytatni a munkáia'o-
kat. A kilátásba helyezett összeg 
második feiének folyósítása is elen-
gedhetetlenül szükséges és ezt ille-
tékes helyen meg is kell sürgetni, 
mert különben az Államépitészeti 
Hivatal — fedezet hiányában — a 
jövő hét elején kénytelen lesz a 
munkákat beszüntetni. Megvan 
azonban a remény arra, hogy a kilá-
tásba helyezett összeg még idejére 
megérkezik. 

Két feltűnő letartóztatás Pécsett 
Két pécsi kisgazdapárti vezető le-

j tartóztatásáról számol be a „Pécsi 
\ Hétfő" című lap. A lap szerint az 
j államvédelmi osztály 2 tartóztatta 

Redling Jakab lelkészt, a székes-
egyházi plébánia káplánját, aki a 
pécsi Kisgazdapárt vezetőségi tagja 
volt és szoros kapcsolatot tartott 
fenn Nagy Ferenccel. Ugyancsak 
letartóztatta az államvédelmi osztály 
Bráda József gazdálkodó, pécsi kis-

. gazdapáiii vezetőt, aki szintén kap-

csolatban volt az összeesküvő mi-
niszterelnökkel. 

A rendőrségi intézkedésekkel egy-
idejűleg a Kisgazdapárt pécs bara-
nyai szervezetében politikai vonalon 
is fontos változások történnek: mind-
azokat, akik a baranyai születésü 
Nagy Ferenc szfik baráti köréhez 
tartózlak és igy feltehető róluk, hogy 
a volt miniszterelnök kétkulacsos 
politikáját támogatták, a légrövidebb 
időn belül leváltják tisztségükről. 

A vármegye egészségügye 
* A közigazgatási bizottság tegnapi 

ülésén olvasta fel a vármegyei tiszti 
főorvos május havi jelentését. E 
szerint a vármegye egészségügye 
kielégítőnek mondható. A fertőző 
betegségek elleni küzdelmet nagyban 
akadályozza az a sajnálatos tény, 

j hogy helyszűke miatt a fertőző be-
tegségek egyrészét nem tudják elkü-
löníteni, kénytelenek hazsengedni őket 
Éppen ezért rendkívül fontos a de-

t rekegyhází fertőző otthon mielőbbi 
j felállítása. 

A vármegye területén lévő nap-
í közi otthonok és csecsemő gondozók 

az adott körülményekhez képest ki-
j — 

fogásfalanul látják el feladatukat s a 
beosztott személyzet is emberfeletti 
munkát végez. 

Örökösen visszatérő problé-
ma azonban az iskolák tisz-
taságának kérdése, amely 
még mindig igen sok kiván-

ni valót hagy maga után. 
Az alispán még februárban szigorú 
rendeletet juttatott el a községekhez 
ebben a kérdésben, amelyet túlnyo-
mó részt be is tartottak, de sajnos, 
egy-két helyen, igy Csongrádon és 
Kisteleken vannak olyan iskolák, 
amelyek egészségügyi szempontból 
rendkívüli módon kifogásolhatók. 

Nagy Ferenc védte Saláta Kálmánt 
a Kisgazdapárt vezetőségében 

l A népbiróság Jankó-tanácsa foly-
í tatta Mistéth Endre és tírsai össze-

esküvési bűnügyének tárgyalását. 
Ezen a napon Vattay László refor-

; mátus lelkész, volt kisgazdapárti 
! nemzetgyűlési képviselő kihallgatá-

sára került a sor. A tárgyalás meg-
nyitásakor az elnök kihirdette, hogy 
Hám Tibort továbbra is fogva tart-
ják. Vattay László az elnök kérdé-
sére kijelentette, hogy nem érzi ma-
gát bűnösnek az ellene felhozott vá-

Szerkcsztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

dakkai szemben. A Kisgazdapárt 
programmjának kidolgozásáról be-
szélt. Ennek során hangoztatta, hogy 
közte és a Kisgazdapárt vezetőségé-
nek több tagja között ellentét merült 
fel. Hangoztatta, hogy a pártban 
többizben felszólalt Saláta Kálmán 
ellen, azonban Nagy Ferenc minden 
esetben megvédte Salátát a felhozott 
vádakkal szemben. 

Az elnök a továbbiakban Vattay 
Lászlót a Magyar Közösséggel való 
kapcsolatáról kérdezte ki. A vádlott 
elmondotta, hogy mi módon ^került 
kapcsolatba az összeesküvéssel vá-
dolt kisgazdapárti vezetőkkel és kép-
viselőkkel. 

Szünet után a népbirák és a nép-
ügyészh ílyettes kérdéseire a vádlott 
kijelentette, hogy nem volt tagja a 
közösségnek, mert az egész társasá-
got nem tartotta „magához valónak." 
Kihallgatása után a bíróság Vattay 
védőjének védence szabadlábrahelye-
zése iránt beterjesztett kérdmét el-
utasította. 

A brit munk&spírt 
főtitkára Qrozénál 

Az angol rádió jelentése szerint 
Morgan Philips a brit munkáspárt 
főtitkára Bukarestbe érkezett. Rövid-
del megérkezése után hosszabb ideig 
tárgyalt Oróza miniszterelnökkel. 

A tanfelügyelő jelentése 
a közigazgatási bizottság ülésén 
A tanfelügyelő jelentése szerint 

a tanítás a vám-egyében zavartalanul 
folyt május hónapban. Az utóbbi 
időben azonban már főleg a na-
gyobb tanulók részéről sok mulasz-
tás történt, tekintve, hogy ezeket 
szükik a mezőgazdasági munkákban 
foglalkoztatják. Egyes iskolák kérték 
is a tanfelügyelöt, hogy a tanítást 
szüntesse be és zárja be az iskolai 
évet. Erre azonban megnyugtató 
megoldást hozott a legújabb kultusz-
miniszteri rendelet, amely szerint az 
utolsé tanítási nap minden iskolában 
junius 20-a s igy nem lesznek aka-
dályoztatva a tanulók a mezőgazda-
sági munkákná'. 

Rámutatott ezután a tanfelügyelő 
arra, hogy iskolalátogatásai során 
több iskola ellen kifogás merült fel. 
legfőképpen egészségügyi szempont-
ból. Vannak azután oly.rn külterületi 
iskolák is, amelyek meglehetősen 
rossz állapotban vannak s nemsoká-
ra életveszélyessé'is válnak. Megálla-
pította továbbá, hogy a külterületi 
általános skolánál a tanítást még 
mindig többnyire a tanító végzi és 
szükség volna, hogy oda megfelelő 
létszámban tanárokat is kihelyezzenek. 

lése mellett: biztosítsa a munkaadó 
a legkisebb keresetei pontosan meg-
határozott mennyiségű gabonában. 
A követelést a földbirtokosok visz-
szautasitották s akkor kitört az arató-
sztrájk. Mindössze két-három napig 
tartott s eredménye lett az úgyne-
vezett „biztosíték41. 

Az aratósztrájkra is elkövetkezett 
a bosszú. Az akkori osztályparla-
ment, amelynek nyolcvan százaléka 
állott földbirtokosokból és azok 
uszályából, megalkotta az 1898. évi 
II. törvénycikket, amelyet „deres tör-
vénynek" nevezett a munkásság. 
(Csak két képviselő harcolt a tör-

vény ellen: Sima Ferenc és Vísolai 
Soma.) A derestörvényt megalkot-
hatták s jöhettek az ujabb erösza-
kok, de az eredmény a földmun-
kások szervezkedése lett s 1897-et 
jogosan nevezhetjük a magyaror-
szági munkásmozgalom diadalmas 
nagy esztendejének. Sima László 
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Szociáldemokrata Párt, 

funliis 21 és 22 -én 

mint a dolgozók 

Terv 
és mintagazdálkodás 

Az idei augusztus elseje azt je-
lenti, hogy az egész országban meg-
ndul a hároméves terv végrehajtása. 
Ez azt jelenti, hogy tervgazdálkodás 
indul meg. A tervgazdálkodás végre-
hajtásához pedig a példát, az irá-
nyítást a míntagazdálkodás nyújtja. 
Ezzel a nagyon fontos kérdéssel fog-
lalkozott keddi ülésén a város ker-
tészeti bizottsága is, mert hiszen a 
meginditandó kertészeti .tervgazdál-
kodáshoz az irányt a városi kerté-
szetnek kell megadni Hogy a do-
loggal érdemileg foglalkozhassunk 
tisztáznunk kell elsősorban azt, hogy 
miről is van itt szó. Röviden meg-
állapíthatjuk a következőket: be kell 
vezetni komolyan szervezni az ön-
töző gazdálkodást jóval tul a mai 
bulgárkertészkedésünk keretein. Fej-
lesztenünk kell és egységessé kell 
tenni gyümölcstermelésünket. Át kell 
térnünk az ipari, gyógy és fűszer-
növények termelésére. Kísérleti ter-
melést és növénynemesítést kell 
folytatnunk. Fejlesztenünk keli a 
mesterséges takarmánytermelést Mag-
termelést kell beszervezni. Biztosí-
tani keli növényi termékeink ipari 
feldolgozását. Ez a távirati stílusban 
történt felsorolás is megmutatja, hogy 
hatalmas szervező munkáról van 
szó, de amelyek végrehajtása éleibe 
vágó érdeke a városnak. A hivatalos 
városnak csakúgy, mint a várost al-
kofó polgárságnak Hogy a város a 
ráháruló feladatnak eleget tehessen 
mintatermelési és növénykisérleti te-
lepet kell létesítenie és növelnie a 
gyümölcsfaiskolát, létesítenie kell 
magtermelő telepei s be kell ren-
deznie a minta öntözőteiepet és gaz-
dálkodást. Gondot adhat az a kér-
dés : Hol ? A szóbanfDrgó célra csak 
városi terület vehető igénybe ami-
nek az a konzekvenciája, hogy erre 
a célra kell fordítani a városnak az 
alsócsordajáráson visszahagyott száz 
katasztrális holdat tevő birtokot. 
Ennek a birtoknak egy részét ma 
mesterséges takarmáoytermelésre 
hasznosítja a város, másrészén szem-
termelés folyik azzal a céllal, hogy 
a város szegődményeseinek konven-
ciója, legalább részben, biztosítható 
legyen. Az utóbbi t-rmelésnek sem-
mi értelme nincsen. A mesterséges 
takarmánytermelés helyes, mert az 
is mintagazdálkodásul szolgálhat. A 
szóbanforgó terület nincs messze, 
földje minőségileg megfelelő, az ön-
tözés kevés költséggel megvalósít-
ható s így a cél elérhető. Faiskolára 
tizenötholdnyi terület kell, mert a 
belsőkerti faiskolát kiéltsége miatt 
meg keli szüntetni, viszont ezen a 
területen megvalósítható egy minta 
bulgár kertészet és a magtermelés a 
virágtermelés mellett. Ugyanitt volna 
elhelyezendő a növénykisérleli telep 
is. A mintagyümölcs és a növény-
termelési mintatelep már az újonnan 
létesítendő kertészeti telepen nyerne 
elhelyezést. Gyümölcs termelésünk 
fejlesztése megkívánja a helyi ter-
melésre alkalmas fajok kijelölését s 
hogy a megfeelő mennyiségű oltó-
galy biztosítására anyafák törzs-
könyveztessenek. 

I d b 1 és fél éves M drb fiatal 
racka nőstény juh I anya kecs-

* * 7 hetes nőstény fiával el-
adó Lázát Vilmos u. 17. Ujj Sándornál 

Közellátási helyzetkép 
Hankóczi Béla elvtárs Csongrád-

megye közellátási felügyelője is be-
terjesztette a közigazgatási bizottság 
elé a megye közellátási helyzeiére 
vonatkozó jelentését. E szerint a 
beszolgáltatás lényegében befejező-
dölt s a beszolgáltatás teljesítésé-
ben általában alulmaradt vármegyénk 
az országos átlaggal szemben. Az 
elszámoltatás során a gazdák 757 
vagon gabonát ajánlottak fel ön-
ként, míg mintegy 7 vagont elko-
boztak az elszámoltató szervek. B^-
szolgáltatási kötelesség elmulasztása, 
illetve késői teljesítése miatt a vár-
megyében 18 932 gazda ellen indult 
eljárás és rájuk összegben kb. 7 és 
fél millió forint bi.ságot róttak kí. 
Miniszteri rendelet azonban leh-tövé 

tette ennek csökkentését, s a bírság 
összesen másfél millió forintra csök-
kent. 

A vármegye ellátatlan lakosságá-
nak kenyérfejadagja az uj termt«ife 
biztosítva van, a zsirellátást pedig 
margarinnal fogják pótolni. A köz-
ellátási minisztérium a gyümölcsök 
eltevésének és befőzésének biztosí-
tására nagyobb mennyiségű szabad 
cukrot juttatott a vármegyének. 

A közellátási felügyelő jelentése 
beszámol még arról, hogy kenyér-
hiány miatt több községben tünte-
tésre került sor, ezeket azonban si-
került a kellő felvilágosítások meg-
adása után szétoszlatni. A feketézők 
elleni harc szerte a megyében foko-
zott erővel folyik. 

Sürgős segítséget 

a szellemi d o l g o z ó k n a k ! 
Magas színvonalú vitaestet rende-

zett szerdán a VAOSz szoc. dem. 
doigozó csoportja. A nagy számban 
megjelentek végig feszült figyelem-
mel hallgatták dr. Solti László érté-
kes egyszerű szavakkal tolmácsolt 
beszámolóját a Hódmezővásárhelyen 
vasárnap tartott kö:ig. tisz viselők 
értekezletéről. A beszámoló előtt Sí 
ma László ny. pü. tanácsnok lemon-
dásával megüresedett elnöki üsztsé-
gei Vecseri Imre adófiszltel tőltöt;ék 
be. Dr. Solti beszámolójában nagy 
vonalakban vázolta a vásárhelyi ér-
tekezlet tárgypontjait. 

Tiszta, korrupciómentes, egy-
szerű közigazgatás kell az 
uj demokratikus életberen-
dezkedésben s büszkén, 
minden dicsekvés nélkül kell 
leszögezni a tényt, hogy a 
szoc. dem. dolgozók mindig 
és mindenütt megállták a 

helyüket. 
Egyes lapok vádolják a pártot, hogy 
nem kezdeményez országos jelentő-
ségű dolgokban. Ez nem áll, mert 
pártunk mindig elöljárt a múltban 
is, de most is, de megfontoltan, ryí-
tott szemmel járunk — mondotta dr. 
Solti elvtárs — s a hároméves terv 
véglegezése terén is döntő módon 
avatkoztunk be. Minden terv annyit 
ér, amennyit megvalósítunk belőle. 
Nem millió szónoklatra, de tárgyi 

igazságon alapuló helyes munkaterv-
re van szükség, olyanra, amely ki is 
vitelezheiö. 

Jobb lassabban, de biztosan menni 
a cé! felé. Szólott a bel- és külpo-
litika most lezajlott eseményeiről. 
Megmutatta őszinte hangon az érem 
mindkét oldalát. Szólott a dolgozók 
életszínvonalának emelésétől. Annak 
a reményének adott kifejezést, hogy 
a kormány sztrájk nélkül is sürgő-
sen segít nem könyöradomáiiyokkal, 
de anyagi erőnkhöz mérten méltóbb 
dotációt. 

Nem szabad egy percig sem 
a sztrájl^eszközéhez nyúlni 

most, az épités nagy munkája elö-
cstjén, mert ez kétféle fegyver s 
lehet, hogy többet árt, mint használ. 
Könnyű eldobni a követ bizonyos 
gondolattal, de hogy hol áll meg és 
kit hogyan talál, az már nem biztos. 
Ez az igazság nagyon is áll a mai 
politikai helyzetre. Mindent alposan 
meg kell fontolni. Több értékes 
felszólalás hangzott el. A frakció 
tagjai őszintén, tárgyilagosan mond 
ták el panaszaikat és észrevételeiket. 
Nagy öröm ez, mert látszik, hogy 
ez a dolgozó réteg is kezd öntudatra 
ébredni s megértékelve saját helyze-
tét, bele tud illeszkedni a szocialista 
államgondolat nagy közösségébe. 

(V. /•) 

Csongrád megye 
állategészségügyi viszonyai 

A vármegyei föállatorvos Cson-
grád megye állategészségügyi hely-
zetéről szóló jelentését olvasta fel a 
közigazgatási bizottság tegnapi ülé-
sén. E szerint az állatfertőzö beteg-
ségek elleni küzdelem sikerrel folyik 
és ma már nemcsak a helyhezkö-
töttséget sikerült elérni, hanem a 
betegségek számát is a mult évihez 
képest lényegesen csökkentették. A 
sertéspestis elleni küzdelem is hat-
hatósabb, mert az oltóanyag, 
ma már lényegesen olcsóbb, mint a 
közelmúltban volt. Az ellenőrzések 

során közel 15 ezer egypatás álla-
tot vizsgáltak fölül. Még ma is 
probléma azonban a veszettség, 
amelynek föllépésével számolni kell. 
Bár az oltások foganatosítása óta 
ujabb esetek nem jelentkeztek, mégis 
számolni kell vele, mert a kutyák 
20 % át nem oitották be, ezekre a 
pótoltás folyamatban van, illetve 
folyik a beoltatlan kutyák összesze-
dése és kiirtása. 

A vármegye állatorvosi ellátottsága 
jobb, mint a békeidőkben volt. 

Leveszik napirendről 
a vármegyei 

hároméves terv 
tárgyalását 

Mint ismeretes, elkészítették Cson-
grád vármegye hároméves gazdasági 
tervét, amely száz milliós állami 
kölcsönre volt alapozva. A terv hol-
nap került volna a törvényhatósági 
bizottság rendes közgyűlése elé, 
azonban a közelmúltban a tervhi-
vataltól az az értesítés érkezeit, hogy 
a Csongrád megyének szánt fent-
említett összeget 39 millió forintra 
redukálták így szükség van a terv 
teljes átdolgozására Az ügy a tegnapi 
vármegyei kisgyűlés elé került, 
amely ugy határozott, hogy a tervet 
leveszi napirendről. 

Sima László marad 
a kertészeti bizottság 
elnöke 

A kertészeti bizottság keddi ülé-
sén Sima László, a bizottság elnöke 
visszavonulására tekintettel bejelen-
tette elnöki tisztéről való lemondá-
sát. A bizottság Végső Sándor bi-
zottsági t g indítványára nem fo-
gadta el a lemondá át és Sima 
Lászlót fölkérte, hogy tovább is 
lássa el ennek a fon os bizottságnak 
elnöki »lisztét. 

A rendőrség 
májusi munkája 
Dr. Vidaházi József elvtárs ren-

dőrale/redes, Csongrádmegye kör-
zeti felügyeleti szemlélője a köz-
igazgatási bizottság tegnapi ülésén 
bejelentette, hogy az elmúlt hónap-
ban rendőri szemponthói csak egy 
jelentős esemény történt, ez a nagy-
mágocsi fegyverrejtegetés ügye Az 
ügyet tökeletesen lenyomozták és 
kivizsgáltak és a szükséges eljárást 
folyamatba telték. 

Mégegyszer a 

Piti Mária-féle 
romról 

Szentes a háború borzalmas pusz-
tításait alig érezte meg, mert arány-
lag nyomtalanul vonult el felette a 
véres zivatar Városunk vezetői erő-
feszítései arra irányulnak igen he-
lyeden, hogy minden szép és jó 
legyen. Mégis, ha az idegen bejön 
a vasút felől, szinte megdöbbenve 
látja az Apponyi téren a Piti-féle 
házromot. Hiába minden jóakarat, 
ha ez a c&unya fekély el nem tű-
nik városunk épületei közül. Felhív-
juk erre az illetékesek figyelmét: 
sürgősen tűnjön el onnan az a rom. 

(V. I.) 

Csapadéklelentés 
Szentes 7.5, Magyartés 6.6, Ku-

cori 7.5, Szegvár 6.3, Mindszent 7, 
Fertő 7.7, Mucsihát 9.3, Felsőveker 
6, Tőke 6 mm. 



HIRJKK 
Ma június 20. 

protestáns Rafael. 
Rom. kat. Szilvár 

Vízállásjelentés: Tisza 108. Kurca 300, 

Hőmérséklet. + 11 fok. 
Időjárás : Mérsékelt szél. felhős idő, 

néhány helyen esőzés. A hőmérséklet alig 
változik. 

ügyeletes gyógyszertárak i június 1 4 — 
20-ig Kerekes—Torday. 

Szabadság Mozgó: Iglói diákok. 

Csudálkozás 
A napokban több vidéki érdeklődő 

járt Szentesen. A város megtekintése 
után ők is ugy jártakt ahogy min-
den idegen járni szokott, aki elő-
ször látogat el hozzánk. Megtetszett 
a város rendezettsége, fejlettsége s 
ne szégyeljük kimondani, szépnek, 
érdekesnek és érdemesnek tarottáka 
várost arra, hogy idegenek keressék 
föl. A liget, a strandfürdő, a városi 
parkok, a „virágos Szentesu lebi-
lincselte őket... Az igazi csudálkozás 
azonban mindezek után következett. 
Idegenforgalmi prospektust kértek. 
Mikor meghallották, hogy ilyesmi 
nem kapható, mert nincs, nem is 
volt soha, egyszerűen rossz tréjának 
lartoiták a dolgot. „Emberi ésszel 
felfoghatatlan, hogy egy város, ame-
lyik ennyi szépséggel dicsekedhetik, 
az nem fordít gondot arra, hogy 
megösmerhessék. hiszen van város 
az országban, ahol pornál egyéb 
nincs, mégis reklámot csinál magá-
nak és van idegenforgalmau. Az 
idegennek tökéletes igazsága van. Az 
elmúlt rezsim nem ért rá ezzel a 
kérdéssel foglalkozni, mert fontosabb 
dolgok voltak a polgármesteri és 
rendőrfőnöki vita, amely tönkretette, 
u város kereskedelmi és . piaci for-
galmát, Farkas Béla főispáni hatal-
maskodása, hangos kirohanásai az 
ellenzék elten, Kozma Gyurka dik-
tatúrája, Várady Laci önimádó zen-
geményei stb. stb. Bonczos meg a 
többi.. A mult hibáit a mának kell 
helyrehozni s az idegenforgalom meg-
szervezése is városi érdek. (xa) 

Találtak és lapnnk kiadóhl 
vatalába beszolgáltattak egy Irat-
tárcát, amelyben Kánvási János 
D.-oldal, Illetve dónátl lakos nevere 
szóló iratok vannak. Igazoit tulaj-
donosa átv heti lapnnk kladóblva 
talában Szent Imre utca 1 szám. 

— Szerkesztőségi hir. Közöljük, 
b ( Füsti Molnár László ujbágiró 
kivált a Szentesi Lap kötelékéből. 

— A görög kormány elfogadta 
az amerikai feltételeket. A new-
yorki rádió jelentése szerint a görög 
kormány elfogadta azokat a feltéte-
leket, a nelyeket az amerikai kor-
mány a Görögország számára nyúj-
tandó segély megad Isához kötött. 

— A német Szociáldemokrata 
Párt értekezlete. A német Szociál-
demokrata Párt junius 28 tói julius 
2-ig Nürnbergben tartja ez évi érte-
kezletét. Az értekezlet főszónoka dr. 
Kurt Schumacher lesz. 

— Éhségtüntetés Németor-
szágban. Németország brit meg-
szállási övezetében kiujultak a la-
kosság éhségtüntetései. Több város-
ban sztrájkoló tömegek tüntettek az 
utcákon. A brit zóna élelmezési hely-
zete válságos. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

fl szociáldemokrata kereskedő 
kongresszusra utazók figyelmébe 

A Szociáldemokrata Párt buda-
pesti kereskedő kongresszusára mint 
közöltük 50°/o-os díjkedvezménnyel 
lehet utazni. Legújabb és teljesen 
megbízható értesülés szerint az 
50°/0-os díjkedvezmény úgy értendő, 

hogy a vidéki küldöttek föl Buda-
pestre teljes költséggel utaznak, fönt 
a kongresszuson igazolványt kapnak 
és azzal ingyen jöhetnek haza. De 
szükséges, hogy a fölfelé utazáskor 
kapott menetjegyet is megőrizzék. 

Nem túlságosan biztatók 
a csongrádmegyeí terméskilátások 

A gazdasági felügyelő a közigaz-
gatási bizottság ülésén beterjesztett 
jelentésében közölte, hogy a má-
jusi szárazság erősen befolyásolta a 
terméskilátásokat. Az elmúlt hónap 
folyamán átlagban húsz milliméteres 
csapadék hullott, de igen sok he-
lyen még ennél is kevesebb. Az 
őszi búzából közepes termés vár-
ható, még az aszálysujtotta helye-
ken csak gyerge köfcepes terméssel 
lehet számolni. Hasonló a helyzet 
az őszi rozs és árpavetéseknél is. 
Tavaszi árpabó! és zabból gyenge 
közepes termés várható. A kukorica 
kapálás a leg öbb helyen már be-
fejeződött. Az őszi jó, míg a ta-
vaszi csak gyenge eredménnyel ke-
csegtet. Takarmány és cukorrépából 

kflzepes termés várható. Az esőhi-
ányt legjobban a burgonya érezte 
meg, s ebből nagyon gyeng; ter-
mésre van kilátás. Ipari növények 
közül a len gyenge, a napraforgó 
jó termést igér. 

Lucernából is gyenge termés vár-
ható részben az aszály miatt, rész-
ben pedig azért, mert a nagytakar-
mányhiány következtében a gazdák 
föletették a zöld lucerna egyrészét 
is. Szólott még a gazdasági fel-
ügyelő a mezőgazdasági munkanél-
küliségről is. A gazdak pénzhiány 
miatt nem tudnak elegendő számú 
munkást foglalkoztatni, s ezért a 
mezőgazdasági dolgozók egyrésze a 
Sió csatorna munkálataihoz ment 
kubikusnak. 

S z e p t e m b e r b e n 

k e r t é s z e t i k i á l l í t á s 
l e s z S z e n t e s e n 

SZENTESI LAP 1947. ján. 20. 3. 

Szocialista 
meggyőmődésed 
jelképe 

a P á r t f e l v é n y ! 

Ország - Világ 
A nemzetgyűlés folytatja a kor-

mányprogram vitáját. 

Grönland továbbra is amerikai 
támaszpont marad. 

Munkásegység néikül elpusztul a 
magyar demokrácia — mondotta 
Bőhm Vilmos elvtárs. 

Válságos az olasz politikai hely-
zet. 

Augusztusban kezdődik a brit 
csapatok kivonulása Indiából. 

Uórmsgyel Hlsöyűlés 
Tegnap délelőtt 9 órai kezdettel 

vármegyei kisgyűlés volt a vármegye-
háza kisgyülési termében. A kisgyű-
lés több kevésbbé jelentős személyi 

; ügyet tárgyalt valamint az egyes köz-
, ségek képviselőtestületeinek határo-
i zatait erősítette meg. 

Az elmúlt évtizedekben évről-évre 
jelentős esemény volt a szentesi 
kertészeti és mezőgazdasági kiállí-
tás, amely nagyszerűen reprezentálta 
városunk kifejlett mezőgazdaságát s 
főkében kertésze i kulturáját. A leg-
utolsó kiállítás 1937-ben volt Szen-
tesen, amely nemcsak erkölcsi, de 
igen szép anyagi sikerrel is járt a 
kiállítókra. Az azóta kfqlyt eszten-
dők ttem voltak alkalmasak kiállí-
tás rendezésére, de az 1944-es ösz-
szeomiást követő újjászületés nagy 
munkája teljesen visszaállította Szen-
tes kertészetét s mezőgazdaságunk 
is rohamlépésben tör előre, hogy 
egészen ujjaszülessék. 

A város kertészeti bizottsága ked-
den délután tartott ülésében foglal-
kozott ezzel e kérdéósef és kívána-
tosnak találta, hogy a szentesi ker-
tészet és mezőgazdaság ez év őszén 
bemutatkozzék egy nagyszabású ki-
állítás keretében A bizottság hatá-
rozatához képest a legrövidebb időn 
belül megszervezi a rendező bizott-
ságot 

Kívánatosnak tartjuk, hogy az ér-
dekeltek már most készüljenek a 
kiállításra, amelynek méltóan kell 
reprezentálni nemcsak a szentesi 
élniakarást, de a szentesi kertészet 
és mezőgazdaság magas színvona-
lát is. 

Befejeződtek 
az érettségi vizsgálatok 

Pollner Katalin. 
Érett: Arnold Zoltán, Bisztray 

Tibor, Bodai Ernő, Fazekas Katalin, 
Fülöp Gábor, Gránicz József, Ihász 
Nándor, Kiss Ottó, Kovács Károly, 
Lakos Károly, Magony György, Sar-
kadi Ferenc, Vekerdi Ferenc, Dósa 
László, Gabnai János, Füsti M. Já-
nos, Kádár József. 

A szentesi Horváth Mihály gim-
náziumban hétfőn, kedden szerdán 
és csütörtökön zajlottak le a szóbeli 
érettségi viszgálatok Dombi Béla 
iankerületi helyettes főigazgató el-
nökletével. Az eredményt, amelyet 
tegnap este hirdettek ki, az aláb-
biakban közöljük: 

Kitüntetéssel érett: Dobay Sándor 
Kecse Nagy János, Papp Sándor, 
Zsótér István. Horváth Éva, Pa-
lásti Izabella, Maácz János. 

Jelesen érett: Baranyay István, Ko-
vács Ibolya, Vermes Ilona, Mátéfy 
Éva. 

Jól érett: Jauernik István, Kocsis 
Jenő, Mucsi András, Nagy József, 

Szeptemberben javít 5, az érett-
ségi vizsgálatot megismétli 1 tanuló. 

Bár a vizsgálat eredménye a 
vártnál rosszabb lett, el kell ismerni, 
hogy a vizsga szociális elnökében, 
és a tanárokban is igen sok jóin-
dulat es segi.eni akarás nyilvánult 
meg a vizsgálatok során. 

35*3 km. bekötö 
utat 

építenek meg vár-
megyénkben az elsó 
tervgazdasági évben 

A közlekedésügyi minisztérium le-
iratban közölte azt az összeget, ame-
lyet a vármegye az eíső tervgazdasági 
évben a bekötő utak építésére for-
díthat. Ez az összeg 35 3 kilóméter 
bekötő ut megépítését teszi lehetővé, 

\ köztük a Szentes Berki-ut kiépítését 
j ¡s 2 és fél kilóméter hosszúságban. 

Brit hadihajókat várnak 
Istanbulba 

, Az amerikai rádió jelentése szerint 
' a jövő hónapban több hadihajóból 
, és repülőgépanyahajóból álló brit 
, haditengerészeti egység látogatja meg 
5 Istanbul kikötőjét. 

Mégegyszer 
az Iparosdalárda 

ügye 
A szentesi Iparosdalárda március 

19-én beadvánnyal fordult a városi 
képviselőtestülethez, hogy részére se-
gélyt állapítsanak meg. Ismeretes, 
hogy a városi közgyűlésen a Kom-
munista Párt képviselőtestületi tagjai 
azzal érvelteíc, hogy a dalárda egy 
főnyilasnak adott hangversenyt. Ép-
pen ezért a városi képviselőtestület 
nem szavazta meg a segélyt. A da-
lárda megfellebbezte a döntést s így 
került az a tegnapi vármegyei kis-
gyűlés elé, amely ugy határozott, 
hogy a városi közgyűlés vonatkozó 
határozatát feloldja és így az egész 
ügy a legközelebbi városi közgyűlés 
elé kerül. 

Junius 20 én, p é n t e k e n II ff f l O f f a pártszékházban 
este fél 8 órai k e z d e t t e l I I I I K * I ( K c u t h . « . 

A világbéke és a szocializmus. Előadó: Mosonyi László elvtárs 
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P á r t h f r e k 
Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete e héten a következő he-
lyen «art pártnapol. 

Pártest folyó hó 20 án, pénteken 
este fél 8 órakor a pártszékházban. 
Előadó : Mosonyi László : »Világ-
béke és szocializmus". 

Folyó hó 20-án d. u. fél 6 óra-
kor a Szociáldemokrata Párt orvos 
csoporja fontos ügyben értekezletet 
tart a pártszékházban. (Kossuth utca 
26 szám). 

— A nevelő csoport f. hó 20-án 
fél 8 órakora pártszékházban gyűlést 
tart. Előadó D o m b i Béla főig. h. 
Pontos megjelenést kérek. — Elnök. 

Beiratkozás a hmvásárhelyi 
mezőgazdasági 
középiskolába 

A hmvásárhelyi áll. mezőgazdasági 
fiu-középiskola a beiratásokai az 
2947/48. tanévre folyó hó 23 és 
24 én d. e. 8—13 óráig tartja az 
igazgatói irodában (Kossuth-tér 6 
sz. I. e. ó- gimnázium épülete.) Fel-
vehetők : 14 éves életkort betöltött, 
az elemi iskola 8 osztályát, vagy a 
gimnázium, polgári iskola 4 osztá-
lyát, gazdaképző iskolát végzett nö-
vendékek. A beiratkozni szándékozók 
szüleik, vagy azok megbizottja kisé-
retében jelenjenek meg. A felvétel-
hez szükséges okmányok: születési 
anyakönyvi kivonat, legutolsó iskolai 
végzettséget tanusitó bizonyítvány és 
a szülők vagyoni helyzetet igazoló 
hatósági bizonyítvány. Beiratasi dij 
5 forint. Minden érdeklődőnek szí-
vesen nyújt felvilágosítást az iskola 

•igazgatósága. (Tel . : 65 vagy 601.) 

r SPORT ~1 
L A B D A R Ú G Á S 

Szombaton fél 7 ó r a k o r : 

Hmvhely - Szentesi Vaosz. 

Tegnapi s.'ámunkbr;: jelentettük 
a nivósnak és *rős iramúnak ígérkező 
mérkőzést, melyet a vásárhelyi és a 
szentesi Vaosz dolgozói vivnak. A 
vásárhelyi csapat a közölt fellállitás-
ban jön s bizony némi aggodalom-
mal várjuk a játékot, de bízva fiaink 
küzdő erejében, hisszük a tisztes 
eredmény *kih?rcolását. A szentesi 
csapat a következő : Mészáros — Eke, 
örgovány — Qujdár, Mészáros, De-
meter — Szemerédi, Czibola, Kun, 
Kréfer, Vrcseri. A mérkőzés szom-
baton d. u, fél 7 órakor lesz és 
előtte 5 órakor a Hangya—Földmiv. 
Szöv. csapatai játszanak Olc-ó hely-
árak lesznek, hogy mindenki meg-
nézhesse. (Vecseri 

Játékvezetői tanfolyam 
A Mjgyar Labdarugó Játékvezetők 

Testülete S:.entesen játékvezetői tan 
folyamot rendez, amely előrelátható-
lag julius elején veszi kezdetét. A 
tanfolyamon résztvehttnek mindazok, 
akik fedhetetlen elöéietüek, politikai-
lag kifogás ala nem esnek és orvo-
silag alkalmasak játékvezetőnek. 

Jelentkezni lehet 1947. év junius 
hó 23-tól 3 0 - i g : Szentirmay Ernő 
nél Nagy F.-u. 4 alatt és Lupták 
László vaskereskedőnél. 

A vizsga dija 15 foiint, amely a 
jefchtkezésnél fizetendő le. 

^ ^ ^ diófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 alatt. 

Cséplés) rendelet 
ismertetése 

A Magyar Közlöny 1947. évi ju-
nius 14 í száma közli a Közellátási 
Miniszter cséplési rendeletét. 

A cséplési rendelettel kapcsolatban 
a Közellátási Felügyelőség H/l. Áru-
forgalmi Ügyosztálya közli a követ-
kezőket : 

A rendelet hatálya kiterjed a kalá-
szosokra és kölesre, tekintet nélkül 
a csépel te tő gazdálkodó beszolgálta-
íási kötelezettségére. 

Ezek szerint a cséplési ren-
delet vonatkozik a 8 holdon 
aluli szántóterülettel rendel-
kező csépeltető gazdálkodóra 
is. A rendelet szerint gabonát 

csak cséplőgéppel szabad 
csépelni. 

A kézierővcl való nyomtatást a köz-
ségi előljaióság előzetes engedélye 
alapján engedi meg a rendelet, ha 
az kévekötő vagy zsup szalma elő-
állítását célozza. 

A gazdálkodó első köteles-
sége, hogy g a b o n á j á t a leg-
sürgősebben, de legkésőbb 
1947. évi szeptember hó 15. 
napjáig a j ó gazda pontos-

ságával e lcsépel t tsse . 
A cséplőgéptulajdondsok 

vagy b é r l ő k kötelessége, 
hogy gépüket a cséplőgép 
megindulása előtt oiyan álla-
potba hozzák, hogy 

a szemveszte&ség és szem-
törés a legkisebb mértékű 

legyen. 
A cséplőgép! ulajdonosok a járási 

főjegyzők és polgárnő stereknél a 
cséplés megkezdése előtt fogadalmat 
tesznek, 

enélkül csépelni nem szabad. 

A créplés megkezdését a községi 
elöljárósághoz be kell jelenteni és z 
cséplőgép felelős vezetője ekkor k pja 
meg a cséplési nyomtatványokat is. 

Az idén háromféle cséplési nyom-
tatvány lesz éspedig : a mársakönyv, 
cséplési napló cs cséplési eiedmény-
lap. 

Ezeket a könyveket a csép-
lés alatt a cséplőgép felelős 
vezetőjének kell k i t ö l t e n i . 

A cséplési könyvek vezetésére né/ve 
a cséplési könyvekbe befűzött utast 
tások adnak részletes tájékoztatót. Az 
idei cséplésnél 

múlt évi nyomtatványok 
nem használhatók. 

A cséplési eredménylapot minden 
csépeltetóról külön-külön gabonájá-
nak e'cséplese után azo-mrl ki kell 
állítani, annak egy példányát a köz 
ellátásügyi minisztériumhoz, egy pél-
dányát a csépeltető lakóhelye szerint 
illetékes elöljárósághoz kell a csép-
lőgép felelő^ vezetőjének megküldeni 
minden hétfőn. A közellátási felügye-
lőség H/l. Áruforgalmi Ügyosztálya 
nyomatékosan felhívja a Cfépiőgép-
tulajdonosok figyelmét, hogy a csép-
lési eredménylap egy példányát ne 
a gazdálkodónak, hanem 

a községi e löl járóságnak ad-
ják át. 

A cséplőgéptulajdonost és a gaz-
dát cséplés közben ellenőrzik, még-
pediglen azért, hogy az elcsépelt ga • 
bonát pontosan leméri k-e, azt a csép-
lési könyvekbe bevezetik-e, hogy a 
gépből kikerülő szalma ép kalászo-
kat, a törek és pelyva szemeket, a 
II. és III. termény ped'g ep szemeket 
nem tarta!maz e, továbbá, hogy a 
gép az ép szemeket nem töri-e össze. 

Az ellenőrző szervezet ki-
építése szerint a cséplőgép 
működését elsősorban a gép-
nél dolgozó munkások által 
választott munkás megbízott 
ellenőrzi, aki a községi elöl-
j á róságnál fogadalmat tesz. 

Gépkereseie beszolgáltatásáról érdek-
szövetség • utján a közellátási fel-
ügyelőségen köteles elszámolni. 

Felhívja a Közellátási Felügyelőség 
H/l. Áruforgalmi Ügyosztálya a gaz-
dálkodók és cséplőgéptulajdonosok 
figyelmét beszolgáltatás kötelezettsé-
gének azonnali és maradéktalan tel-
jesítéséhez fűződő fontos kö/ellátási 
érdedre, mellye! az ellátatlanok szük-
ségletének biito tasán felül az ország 
gazdasági aiapjá erősiíik meg Szük-
séges ezért, hogy minden gazdálkodó 
gabonáját a rendelet szerinti .határ-
időben 

a cséplés befejezésétől szá-
mított 15 napon b e l ü l , de 
legkésőbb november hő 30 ig 

szolgálhassa be, további, hogy min-
den cséplőgéptulajdonos ház;ar{ási 
szükségletén felüli gabonáját 

h e t e n k é n t f o l y a m a t o s a n 
szállítsa be a gyüjtőkereskedőhöz. 

u A o i ó 
Budapest I. junius 20. 

7.30: Reggeii zene. Hanglemezek. 
8: A modern számológépek csodái. 
8.15: Szórakoztató HBC-han leme-

l Csepeli Weiss Manfréd 
váüa'atok dolgáéinak zenekara 
játszik 12.15: A hazi együttes ját-
szik 1315 : A mese dicsérete és 
s?idaimd. 13 20; Azúrkék égbolt 
al.tt. 14: Hírek. 14 10: Tájkép és 
nemzetiség. 14 35: A Bubi vibrafon-
együnes játszik. 16: Magyar nóták. 
16 30: Hangos hiradó. 16 50: A 
rádió műszak: pályázata. 17.10: 
Szakszervezeti tanácsadó. 17 20: 
Szakszemzeti hrradó. 17 25: A Ha-
difogoly Hir .dó közleményei. 17.30: 
A Vöröskereszt közleményei 17 45: 
SportközlemOnyek. 18: Muzsikáról — 
muzsikád versek. 18 25: Haydn: 
Az évszakok. 19.45: Faluhiradó. 
20.20: Előadás a stúdióban : Vidám 
rádiószínház. 21 25: Halász Oilta 
énekel. 21.40: Angol nyelvoktatás. 
22: Hirek. Mit hallunk holnap? 
2 2 2 5 : Nagykovácsi Ilona énekel" 
Hanglemezek. 22.45: Külügyi ne-
gyedóra. 23: A szovjeikcvets-'g 
ajándéklemezei. 0 30; Hirek eszpe-
ran tó nyelven. 

BARÁTSÁG-MOZGó 
Junius 20-21-lg. 2 napig i 

Balkezes angyal 
A legmulatságosabb magyar vígjáték, szórakoztató filmcsemege Já-
vor Pál szenzációs alakításával. Fősz :Tabódi Klári, Vasz&ri, Mály 
Gi, Berki L., Sárosi A., Makiári, Sebestyén Éva, Jávor. — Híradó. 

Előadások kezdete hétköynwp : 7i 7. V« 9. vasárnap í/i 5. V< 7. tyl 9 

SAKK 
Sakkozó hölgyek jelentkezzenek a 

tatabányai női sakkversenyre. A ren-
dezőség két hétig ingyenes nyaralási 
biztosit a résztvevőknek. 

Jelentkezhet minden sakkozni tudó 
nö, akár tagja valamelyik egyesület-
nek, akár nem. Az a fontos, hogy 
legalább szórakozásból fizzék a sakk 
játékot. 

Ezen a versenyen résztvevő höl-
gyek közül kei ülnek ki a Londoni 
sakk o'ympiászoti résztvevő magyar 
női csapat tágjai. Érdeklődőknek 
felvilágosítást ad a Sakk kör titkára, 
Klauzál u. 2. 

Felhívás 
A Földművelésügyi Miniszter Ur 

22.207/1947 IV. 2. sz. rendelete 
alapján felhívom a gazdálkodók fi-
gyelmét arr?, í;ögy a mezőgazdasági 
termelés folytonosságának biz'ositása 
érdekében a legszükségesebb mező-
gazdasági szerszámon ető^í itásáhez 
nélkülözhetetlen szerszámfát n.inei 
könnyebben és olcsóbban besze-
rezhessék szers?ámf.t igénylésüket 
1947. évi junius hó 24 napjáig be 
zárólag a városháza 28. sz. (gaz-
dasági hivatal) jelentsék be, ahol a 
bővebb felvilágosítások is megtud-
hatók. 
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Hirdetmény 
A 101 410/1947. számú rendedet 

a'apján felhivom a cséplőgéptulajdo 
nosokat. azaz felelős cséplőgépveie-
tőket, hogy 1947. évi junius hő 
22-én delelőtt féi 9 órakor a várc -
háza közgyűlési termében fogadalorr-
tételre jelenjenek meg. 

Azon személyek, akik fogadalm at 
nem tesznek cséplést nem vecethet-
nek. 

Azon személyek ellen, akik foga-
da lom tétel nélkül csépié t vezetnek, 
s.i^oru eljárás' lesznek folyamatba. 

Polgármester 

Hirdetmény 
A Fóldmivelésügyi Minisztérium 

lehetővé tette a földreform során 
földhözjuttatotlcik, továbbá az 5 ka-
taszteri holdat meg nem haladó me-
zőgazdasági ingatlanon fóldmivelős-
sel élethivatásszerűen fogbiko.ó gaz-
dák, valamint a m zf^azdasígi \ gsí-
lannal nem rendéiKezö földmunkások 
tulajdonában lévő sertéseknek ked-
vezményes — féláru — p.stiseller 
szérummal való beoltását. 

FJhivom az igényjogosultakat, 
hogy 1947. évi junius hő 26 ig je-
lentkezzenek a városháza 28. számú 
szobájában, amikor is a beolts r dó 
se;lések számát és darabonkénti kb 
súlyát is be kell jelenteni A ked 
vezményes sertéspestis elleni szimul-
tán oltásra szóló igényjogosultságJ 
igazolni kell a jelentkezés alkalmá-
val, még pedig a Földmunkások és 
Kisbirtokosok Országos Szüvetbégé-
nek he'yi csoportja (Szakszervezetek 
székhá a) és az UFOSZ által kiadott 
igazolással, vagy ha valaki ezen sz el-
veknek nem tagja a -területileg i l le-
tékes városi mezőőr (kézbesítő) igs 
zolásávdl. 

A kedvezményes védőoltás kötsé-
gei az állattulajdonost terhelik, aki 
az oltás megkezdése előtt az oltó 
állatorvosnak kifizetni köteles. 
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Hirdessen lapunkbanj 
Főszerkesztő. Sima László. 

Felelő« szerkesztő. Szőke Ferenc. 
Felelős kiadó: Nagy Mihály. 

N y o m t a a . B a r á t s á g * n y o m d a 
Felelőt nyomdavezető: C l t m t i l L. 




