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Dobraverni K ö n n y ű . . . 
Nehéz vitatkozni a Magyar Alföld-

del, Rrnelv az utóbbi időben annyira 
érzékeny lett, hogy még a józan és 
tárgyilagos birálatot sem képes el-
viselni. Még sem mehetünk el szó 
nélkül tegnapi vezércikke mellett, 
amelyben vitába száll velünk s ki-
fogásolja azokat a cikkeinket, ame-
lyek lapunk pénteki szamában jelen-
tek meg a közalkalmazottak státus-
rendezésével kapcsolatban. A Magyar 
Alföld cikkírója ugylátszik nem ol-
vasta el kellő figyelemmel a státus-
rendezéshez fűzött észrevételeinket, 
mert különben nem válaszolna olyan 
dolgokra, amikről mi nem is irtunk. 

Nem felel meg a valóságnak az, 
hogy mi minden további nélkül bí-
ráltuk a belügyminiszteri rendelke-
zést a közalkalmazotti stálusrende-
zéssel kapcsolatban, sőt éppen ellen-
kezőleg, mi kihangsúlyoztuk, hogy 
bár ez egyáltalán nem azonos a Szo-
ciáldemokrata Párt követelésével, azt 
mégis a mai körülmények között je-
lentős lépésnek keli elkönyvelnünk. 
Ha viszont tárgyilagosan megnézzük, 
hogy mi történt, akkor meg kell ál-
lapitanunk, hogy egyes lapok nagy 
dobverés mellett közölték, hogy fon-
tos intézkedés történt és a belügy-
miniszter rendezte az önkormányzati 
tisztviselők fizetését. Mi ezt a handa-
bandazást kivántuk csak leszállítani 
a kellő ériékére annak utólagos meg-
állapilásával, hogy ezek a lapok nem 
voltaK kellően informálva a közal-
kalmazotti stálusrendezésről, mikor 
a kérdésről irt cikkeiket közölték s 
ezért helyes, ha az ügyre visszaté-
rünk. Ha összehasonlitást teszünk a 
belügyminiszter által kidolgozott ren-
delet szövege és a ma még érvény-
ben lévő 2 500/1945 M. E sz. ren-
delet szövege között, megállapíthat-
juk, hogy feltűnő sok hasonlóság 
mutatkozik a két rende'et között. Az 
uj rendelet több kéidésre nem ad 
megnyugtató felvilágosítást Először 
is nem látjuk azokat az intézkedé-
seket, amelyek az altisztek oly régen 
vajúdó státusrendezésével kapcsola-
tosak. Másodszor nincs szó a ren 
deletben az ideiglenes alkalmazottak 
státusbavételéröl, holott ezek az ön-
kormányzati alkalmazottak sokszor 
10 év óta várnak kinevezésükre. 
Azonkívül nem gondoskodtak kellően 
a kisegzisztenciák fízetésrendezésé-
nek kérdéséről sem. 

Ugyanakkor viszont ha megvizs-
gáljuk, hogy a közalkalmazottak kö-
rében milyen hangulatot keltett az 
uj rendelet, azt kell látnunk, hogy 
ugy a vezetőállásban lévők, mint a 
kisegzisztenciák elégedetlenek az uj 
státusrendezéssel. Még azt is meg 
kell említenünk, hogy ezen nagy-
fontosságú kérdésben a belügymi-
nisztériumban ugy készítették el a 
törvényjavaslatokat, hogy abba az 
érdekelt szakszervezetek választott 
vezetőit nem kapcsolták bele. 

Ami pedig pénteki cikkünknek azt 
a megállapítását illeti, hogy a Szo-
ciáldemokrata Párt állt ki egyedül a 
közalkalmazottak fizetésének rende-
zéie mellett, arról mindenki meg-

A Szentesi Lap 
hadifogoly szolgálata 

Tegnap a következő hadifogiyo'k 
érkeztek Szentesre: Trautwein Lajos 
Teleki Pál-utca, Kerekes István fő 
hadnagy Szemere Bertalan-u. 20, 
Kréter Béla, Makai János Nagymá-
gocs, Pozsár Mihály Derekegyház. 

Otkár János Máramarosban van. 
Sipos Jánosról (Sarkadi utca) hirt-
hozott Meleg Dezső Budapest, Már-

ton-u. 8/a. sz. Trautwein Lajos a 
következő hadifoglyokról hozott hirt: 
Kiss nőiszabóról, Lénárt Istvánról és 
Kiss Benedekről. Csányi Károly fő-
hadnaggyal (Kátai-u.) találkozott. Ke-
rekes István főhadnagy. Koczka Ist-
ván hadifogoly oedig Blázsik Józse-
fet (Széchényi-u, 184.) látta. 

Tömeges letartóztatások 
Görögországban 

G ö r ö g o r s z á g b a n folytatód-
nak a tömeges letartóztatások. A 
kormánypárli lapok adatai szerint 
a fővárosban és Pierusban julius 
8-án délig 2.500 embeit tartóztat-
tak le, közöttük a szakszervezeti 
szövetség főtitkárát és több szak-
szervezeti vezetőt. A letartóztatásokat 

letartóztatási parancs nélkül foga-
natosították és a letartóztatásokat 
az angol hadsereg gépkocsijai Pire-
usba szállították. A letartóztatott 
személyeket árulással vádolják és 
valamennyit rendkívüli bíróság elé 
állítják. 

meg is tették — a vaóúti pályatestet 
fel nem szedték, fel nem robban-
tották. A vontatási jármüvek, szál-
lítási eszközöknek mintegy 70 szá-
zalékát így is elrabolták .nyugatra 
menekítvén." 

Mindezek ellenére a demokratikus 
érzelmű magyar vasútasok a felsza-
badulás után szinte egyik óráról a 
másikra a leküzdhetetlennek látszó 
akadályok ellenére megindították 
megmarad erőikkel, berendezésükkel 
a vasúti forgalmat. 

Bizony igen nehéz, keserves hó-
napok következtek ezután: a rossz 
termés, az infláció, a maga szörnyű 
következményeivel. A magyar vas-
utas azonban nem adta fel a harcot 
nem csüggedt el. A jobb jövő re-
ményében — melyet a szociális 
alapokon nyugvó demokokratikus 
államrend biztosíthat sámunkra — 
hozta helyre a megrongált pálya-
testeket, berendezéseket és a híd-
építő munkások ezreivel vállvetve 
épitette ujjá egyik vasúti hidat a 
másik után, ezzel biztosítva a vasút 
zavartalan forgalmát, egyben az új de-
mokratikus Magyarország felépítését, 

A vasút a forgalom és szállítás 
tökéletessé tétele végett szorosan 
belekapcsolódik a hároméves terv 
végrehajtásába. 

Felkerestük 

Vámos Imre állomásfőnök 
elvtársunkat 

hogy megtudjuk tőle a vasút há-
roméves tervét azentesi viszonylat-
ban. Vámos elvtárs a következőket 
mondotta: 

— A mostani raktárépület már 
elavult, kicsi és így nem felel meg 
a város lüktető mezőgazdasági és 
kereskedelmi forgalmának. Ez a 
nagyfontosságú probléma megoldást 
nyer a 3 éves lerv végrehajtásában, 
mert, 

már az első gazdasági év-
ben egy korszerű, nagy 

raktárépületet építünk. 
Az erősebb forgalomban már évek 

óta szűknek bizonyult az állomás 
jelenlegi vágányhálózata. 

Ezért kibővítjük az állomás 
vágány hálózatát. 

A háborús cselekmények folytán 
leszerelték a vágány hídmérleg vilany-
motorját és így a kocsirakományok 
mérlegelése igen nehézkesen történik. 
Kilátásba van helyezve, hogy az első 
gazdasági év első hónapjaiban a 
motort a MÁV pontolni fogja. 

— Milyen tettek várhatók a 
személyzet szociális hely-

zetének felemelésére? — 
érdeklődünk a továbbiakban. 
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Világpolitikai 

Sztálin a Szovjetunió miniszter 
elnöke fogadta Gottwald csehszlovák 
miniszterelnököt. Massarik külügy-
minisztert és Drtina igazságügy-
minisztert. 

Az angol sajtó a ma egy hete le-
zajlott spany.jl népszavazásról meg 
állápítj?, hogy a demokratikus köz-
vélemény Franco iránti ellenszenve 
világszerte fokozódott. Addig míg 
Spanyolországban a fasizmus ural-

események 
kodik, az elmúlt háború nem érte 
el célját. 

A Biztonsági Tanács legutóbbi 
ülésén tárgyalta az osztrák kormány 
tagfelvételi kérelmét. Oromikó szov-
jet delegátus rámutatott arra, hogy 
korai lenne Ausztria felvétele az 
Egyesült Nemzetek szervezetébe, 
mert az osztrák kormánnyal kötendő 
államszerződést még nem írták alá. 

A szentesi vasút 
hároméves terve 

Vámos Irrire elvtárs nyilatkozata 

A demokratikus Magyarország új-
jáépítésében, felvirágoztatásában és 
fennmaradásában ütőér szerep jut a 
vasútnak. A magyar vasútas a ha 
hdó Magyarország újjáépítését a 
legelsők között kezdte meg. Az el-

vetemült náci rablóbandák és nyilas 
csatlósaik mérhetetlen károkat okoz-
tak a vasúti berendezésekben. Igen 
sok helyen az öntudatos vasutasság 
ellenállásán hiúsult meg, hogy — 
mint azt a nácik Oroszországban 

győződhetik, aki a Népszavát állan-
dóan figyelemmel kiséri. S ez akkor 
is igaz, ha a Magyar Alföld azt cá 
folni igyekszik. Végezetül még csak 
annyit, ha mi is annyira soviniszták 
lennénk, mint a Magyar Alföld, ak-
kor nem is követeltük volna heteken 
keresztül e kérdés rendezését, mert 

hiszen az végeredményében ugy is 
a belügyminiszter hatáskörébe tarto-
zik, aki pedig tudvalévőleg kommu-
nista. S ha mi ezt mégis megtettük, 
azon nem lehet csodálkozni. Az ered-
ményeket nem szoktuk dobraverni 
és nem használjuk ki pártcélokra s 
ha mi a közalkalmazottak státusren-

dezéséért sikraszállunk, azt azért 
tesszük, mert marxista munkáspárt 
vagyunk, amelynek nemcsak feladata, 
de alapvető kötelessége is minden 
dolgozó réteg felemeléséért küzdeni, 
még akkor is, ha az általunk kiví-
vott eredményeket egyes „dinamikus* 
pártok elhalásszák az órrunk elöl. 
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Krónikás jegyzetek 
Az elmúlt héten teljes erővel meg-

indult az aratás az egész országban. 
Ennél fontosabb eseményt nem tu-
dunk följegyezni, mert a .takarás", 
ahogyan az aratást és a cséplést 
együttesen nevezi a magyar ember, 
ai esztendő minden gazdasági mun-
kája között a legfontosabb és a be-
takarított termés dönti el, hogyan él 
az ország egy esztendőn át. A meg-
változott viszonyok között ugyan 
egyéb termelési ágaknak is nagy be-
folyása van a lakosság megélheté-
sére, de mindaddig, amig a világ 
kereskedelmi élete vissza nem zök-
ken a rendes kerékvágásba, még 
fokozottabban kell kenyérben ellá-
tottaknak lennünk, mint a múltban. 
Tudjuk, ez a gazdasagi esztendő 
nem volt jó s bizony a szentesi ta-
karás éppen nem kielégítő, de az 
országos termésbecslés azzal biztat 
bennünket, hogy megélhetésünk biz-
tosítva van. 

—o— 
Az aratás mellett a másik kérdés, 

ami a legnagyobb mértékben érde-
kelt bennünket az elmúlt héten, az a 
konferencia, amelyet a Marshall-terv 
tárgyalása érdekében a két nyugati 
nagyhatalom hívott egybe Párizsba. 
A három hatalom tiz nappal ezelőtt, 
eredménytelenül zárult tanácskozása 
után ez a konferencia előre látható 
volt a viszonyok ismeretében, nem 
lehetett kétséges, hogy azon mi nem 
veszünk részt. Magyarország kisál-
lam, nem vehet részt olyan tanács-
kozásban, amely oly kérdésben fo-
lyik, amiben a nagyhatalmak meg-
egyezni nem tudtak. A mi érdekünk 
Európa egysége, a nagyhatalmak 
összemüködése. A konferencia amely-
ről rajtunk kivül Jugoszlávia, Romá-
nia, Bulgária sem vesznek részt, 
szombaton kezdődött. Hogy mi lesz 
a bejezés, azt a fejlemények mutat-
ják meg. 

—o— 
A suttogó propaganda, amely ar-

ról terjesztett híreket, hogy nem 
lesznek az ősz folyamán választások, 
azt hiszem mostmár elnémul s va-
lami ujat eszel ki, hogy folytassa 
aljas, lélekmérgező munkáját. Ami-
lyen a fickó, ugy gondolkozik. A 
reakciónak igazán nem sürgős, sőt 
teljesen fölösleges az uj választár, 
amely éppen a reakciós elemek mi-
att elmaradhatatlan. Az a külföldnek 
szóló szemérmetlenül hazug propa-
ganda, amely a nemzetgyűlésen fo-
lyik, elég volt. Jönnek az uj válasz-
tások és tisztulni fog a helyzet. A 
demokrata Magyarország nem kö-
vetheti a weimari példát s nem öl-
heti meg saját magát a reakcióval. 
A demokrácia nem mondhat le a 
saját maga védelméről. 

—o— • 
Az ember nem akar okvetlenül 

pesszimista lenni, fölösleges gyana-
kodással se szivesen rontja magát, 
de amikor nem tetsző dolgok egy-
másután jönnek, csak gondolkodni 
kezd. így jut el a fővárosi tüzesetek 
immár szériát tevő rejtelméhez. A 
Hoffher gyár, a Bazilika, a kispesti 
villamos remiz, az Octán gyár, most 
a Qanz hajógyár tüze, a többi szin-
tén gyanút kelthető események kap-
csán, önkéntelenül is fölveti azt a 
kérdést: mi ez? Annál inkább, mert 
gyujtogatást már hivatalosan is ál-
lapítottak meg — s a véletlen na-
gyon közel áll a szándékossághoz. 

—o— 
A vásárhelyi .Alföldi Újság" csü-

törtöki számában cikk jelent meg 
ez alatt a cim alatt: .Szentesen 
fogadják legszebben a hazatérteket." 

Ne titkold 
kova tartozol, viselj n 
p i í r t J M y t ! í\ 1 
Ország - Világ 

Tízezer hold földön terem magyar 
rizs az idén. 

• A Kisgazdapárt Gyöngyösi János 
volt külügyminisztert jelölte a Pénz-
intézeti Központ élére. 

Még e héten megkezdi működését 
a Tervhivatal. 

A svájci törvényszék elismerte a 
kormány keresetének jogosságát 
Gordon volt követtel szemben. 

Emelkedett az ország külkereske-
delmi forgalma. 

A tüzesetek megakadályozására 
valamennyi budapesti gyárban meg 
szervezik az éjjel-nappali felügyelő 
biztonsági szervezetet. 

Egy halálos áldozata van a Ganz-
gyári tűzvésznek. 

Szakasits Árpádné felavatta a ha-
difoglyok gyermekeinek üdülőjét. 

Szeged 10 millió forintot kért a 
Gazdasági Főtanácstól a vihar okozta 
károk helyreállítására. 

Megalakult a Szociáldemokrata 
Párt eszperantó csoportja. 

Elfogták a M p e t f i 
gyárak syultosctóií 

A Ganz-gyár hajómühelyének fel-
gjrujtásakor lebukott a budapesti 
gyútogató társaság. A helyszínen 5 
őrizetbevétel történt. A nyomozás 
megállapította, hogy szervezett banda 
gyújtotta fel a Ganz hajómühelyt, a 
Hoffer gyárat, és a kispesti villamos-
kocsi szint. 

Szerkesztői üzenetek 
Kisiparos. Tökéletesen egyetér-

tünk a hozzánk beküldött levéllel, 
amelyben kifogásolja, hogy a kis-
iparosok uj, úgynevezett .érdekkép-
viseleti szerve" ugy igyekszik fel-
tüntetni magát, mintha legfőbb hang-
adója lenne a kisiparos problémák-
nak. Leveléhez még csak annyit 
füzünk hozzá, hogy nem mindig a 
leghangosabb dolgozik a legtöbbet. 
Végül pedig jelentős körülmény az 
is, hogy az iparosok szentesi szabad 
szervezetének tudomásunk sze-
rint kb. 30, a Szentes és Vidéke 
Ipartestületnek pedig csaknem ezer 
tagja van. 

Töprengő, ön nem érti, hogyan 
lehetséges az, hogy egyes szociál-
demokrata tisztviselők ellen fegyelmi 
eljárást inditanak, ugyanakkor pedig 
közismert fasisztát helyeznek vissza 
állásába. Megnyugtatjuk: mi sem 
értjük. Mi sem tudjuk, hogy mióta 
jobb demokraták a fasiszták, mint a 
szociáldemokraták. 

Folytalán a? első oldalról. 
— Szentes állomás nagyobb telep 

állomássá épül ki. Már eddig is 
mintegy 20 fővel több a vonat kisé-
rők létszáma, mint 1943-44-ben 
volt, — hangzik a válasz. — Sajnos 
az idehelyezett személyzet nagyrésze 
nem tudott még lakáshoz jutni, s 
legtöbb még családjával együit Hód-
mezővásárhelyen és Félegyházán 
lakik és csak szolgálatba járnak be 
Szentes honállomásukra. Ezen lehe-
tetlen állapot megszüntetésére 

fel van véve több természet-
beni lakás épitése. — 

— Milyen előnyöket biztosit 
a 3 éves terv a v a s ú t 

részére? — 
— A gazdasági helyzet javulása, 

a 3 éves terv fokozatos keresztül-
vitele által természetesen a személy 

és teher forgalmat is nagyon fel fogja 
lendíteni. így még további személy 
és tehervonatokat tudunk beállítani. 
Hamár pedig a forgalom növekedik 
több munkáskéz jut keresethez, meg-
élhetéshez, és főieg jobb, szociálisabb 
életmódhoz, és ezáltal elnyerik kitartó 
fáradságos munkájuk gyümölcsét. 

Minden reményünk meg van arra, 
hogy 

még a 3 éves terv befejezte 
előtt sokkal több vonat fog 
indulni és érkezni Szentes 
állomásáról, mint a háborá 

előtt. 
Ez iesz a magyar demokrácia fej-

lődőképességének, élniakarásának és 
életképességének legfényesebb bizo-
nyítéka, — fejezte be nagv meg-
nyugvást keltő nyilatkozatát Vámos 
Imre elvtársunk. 

Felhívás 
a gazdatársodalomiioz 

A közellátásügyi miniszter ur ren-
delete értelmében a 15 kat. holdon 
felüli gazdálkodókat beszolgáltatási 
kötelezettséggel kell megterhelni. 

A megterhelés mértékét, tehát azt, 
hogy milyen mennyiségű gabonát 
keli a gyüj'őkereskedőhöz beszolgál-
tatni, a most kézhez kapott beszol-
gáltatási lap tartalmazza. 

Ennek kézhezvétele folytán most 
már minden gazdálkodó tudja, hogy 
mi az a mennyiség, amelyet tőle a 
kormányzat vár, amelyre az ellátás 
biztosítása érdekében feltétlen szük-
ség van. 

Ezzel kapcsolatban felhívom a 
gazdák figy.lmét az alábbiakra: 

1. A beszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése minden magánjogi meg-
állapodást megelőz. (100.700—1947 
KM. sz. rendelet) 

Tehát minden gazda érdeke az, 
hogy cséplés után termésével ugy 
vessen számot, hogy rendelkezésére 
álló gabonájából elsősorban beszol-
gáltatási kötelezettségét teljesítse. 
Csak a beszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése után kerülhet sor a kü-
lönböző jogcímeken kiadandó gi-
bonák kiadására, de az is csak ab-
ban az esetben, ha a gazdálkodó 
megfelelő mennyiségű kenyérgabona 
vagy takarmánygabona megvásárlá-
sára jogosító vábatláai engedélyt kap 
kézhez. Röviden összefoglalva ez 
annyit jelent, hogy a beszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésén felül meg-
maradó gabonát is csak vásárlási 
engedély alapján lehet eladni. 

Kivételt képezhet a mezőgazda-
sági munkások természetbeni járan-
dósága, amely vásárlási engedély 
nélkül is kiadható. Ebben az eset-
ben azonban a munkavállalótól át-
vételi elismervényt kell kérni és azt 
a községi elöljáróságnál be kell 
mutatni. 

Űgyancsak vásárlási engedély nél-
kül kiadható a földhaszonbérlet is, 
de csak akkor, ha az a beszolgál-
tatási kötelesség teljesítését nem ve-
szélyezteti. Ebben az esetben is át-
vételi elismervényt kell kérni és azt 
ugyancsak be kell mutatni a köz-
ségi elöljáróságnak. 
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tek minden gazdálkodót, hegy a be-
szolgáltatási kötelezettség teljesíté-
sébe csak az a gabona számitható 
be, amelyet a gyüjtőkereskedő vé-
telijegy ellenében vesz át. 

2. A termelési szerződés alapján 
termelt termények beszámítására kü 
lön engedélyt kérni nem kell, szük-
séges azonban, hogy minden gaz-
dálkodó, aki nem a köte'ezettség tel-
jesítésére alkalmas terményt termel 
termelési szerződést kössön. 

3. Azok a gazdálkodók, akiknek 
szántóterületében laza homok, szikes, 
vagy köves terület van, továbbá akik 
elemi kár címén földadó mérséklés-
ben részesültek, a termény beszol-
gáltatás kötelezettség mérséklését 
kérhetik a községi elöljáróság utján 
a közellátási felügyeiőségtől. Az ilyen 
irányú kérelmeket julius hó 15 napja 
után kell előterjeszteni. 

4. A beszolgáltatási kötelezettség 
alól mentes hadmüveletek folytán 
műveletlenül maradt földterület, az 
az 1947 évben a konyhakerti műve-
lés alatt á'ló területnek 260 D-öIön 
felüli részére, a rizs termesztésére 
felhasznált terület, a mezőgazdasági 
szakoktatási intézmények kísérleti 
célokat szolgáló szántóterülete, ál-
lami vagy állami ellenőrzés alatt álló 
növénynemesítő telepek területe, to-
vábbá mérséklés illeti meg minden 
gazdálkodót a gondviselése alatt álló 
minden 14 éven aluli gyermek után. 
A7. ilyen iránvu kérelmeket is julius 
hó 15 napja után kell előterjeszteni. 

5. Haszonbérlet esetében a föld-
adói a haszonbérlő köteles a saját 
nevén beszolgáltatni, azonban a vé-
teli jegyre köteles feljegyeztetni a 
haszonbérbeadIst is, akinek föld-
adójára a termést beszolgáltatta. Ilyen 
esetben a vételijegyet a haszonbér-
beadónak a haszonbérlő átadni kö-
teles. Ha bérleti szerződés szerint 
az adót a bérbeadó fizeti a beszol-
gáltatott termények ellenértékét köte-
les a bérbevevőnek megfizetni. 

Szentes. 1947 junius 19. 
Karácsonyi Ferenc sk. 
főispán, közeli, kormbiz. 

L e g ú j a b b híreket közli a 

SZENTESI LAP 
A cikk adatait a Szentesen át haza-
térő szomszédvárosi foglyok szolgál-
tatták és megerősíti azokat laptár-
sunk nálunk járt munkatársai is. 
Nem hivalkodni akarunk, de jól esik 
ez a megállapítás — és a krónikás 
megemléKezés okán följegyzi. 

Barázda 

HESZTEHül fatelepen 
l í l (volt Pesti malom) 

1 száraz bükkfa állandóan kapható 
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Barátság Mozgó: . Tarzan titkos 
kincse. (Mopex film) 

Morfondálás 
Amikor az ősemberben az első 

művészi ösztönök érvényesülni kezd- j 
tek, úgy voltak, mint a kisgyerekek ; 
ma: faragcsáltak és agyagot formál-
tak. Kétségtelen dolog, hogy az 
agyagipar művészi termékei sok-sok 
ezeresztendősek. Magyar földön a 
legrégibb agyagipari „műremek'1 két-
ségen felül az a szentesi földből ki-
ásott kancsószobor, amit a tudomány 
„Szentesi Vénusz" néven ösmer s 
amely legalább nyocezer éves, tehát 
egyidős az egyiptomi gutákkal... 
De a szentesi föld ezer és szer bizo-
nyítékot adott arra, hogy a szentesi 
„fekete edényeka korsók és vázák 
sokezer esztendős múlttal bírnak, 
azokat nem görög és egyébb min-
tákra kezdték gyártani rövid törté-
nelmi időn belül a szentesi fazekasok, 
mert a szentesi agyag ipart még az 
ősember kezdte itt s az évezredeken 
át fejlődött... Nem szabad ugyanis 
elfeledni, hogy a szentesi élet soha 
meg nem szakadt attól kezdve, hogy 
az első ősember kikötött a Dombnál. 
A sokezer esztendős szentesi agyag-
iparról azért morfondálok, mert Hód-
mezővásárhelyen agyagipari szakis-
kolát létesítenek . . . Morfondálok 
„sine ira et stúdió." Mit is tehetek, 
a szentesi Névtelen krónikás írja 
„nekünk ez így adaték..." (S—ó) 

Péter Ilonkát eljegyezte dr 
Patdki Tamás ügyvéd. (Minden kü-
lön értesítés helyett). 

P O R S Z E M E K 
A Biblia tanítása szerint az em-

ber porból van és porrá válik. Maga 
az élet, a mindennapi lét is apró 
porszemekből van összetéve, mely 
porszemeknek milliárdjai jelentik ezt 
a szói: élünk. Az egyik porszem 
szinesebb, a másik szürkébb, sőt 
némelyik tragikusan fekete. Érdekes 
dolgok derülnek ki, ha közelebbröl 
megvizsgáljuk egyik-másikat. 

Sulyok színész lesz? 
A legaktuálisabb téma manapság 

a választások kérdése. Ezt vitatja 
egyetemi tanártól a kutyasinterig, 
jobb- és baloldalon egyaránt min-
denki. 

Két úriember beszélget az utcán. 
— Meglátod öregem 1 — mondja 

az egyik — Nagy meglepetések lesz-
nek itt a választások alkalmával. 

— Az bizonyos! Hiszen minden 
párt nagy erővel készül rá és min-
den képességét harcba fogja vetni 
— bölcselkedik a másik. 

— Figyeld meg, ha Sulyok föllép, 
miiyen jól fog szerepelni I . . . 

Kérdpzzük szerényen, talán szinész 
lesz Sulyok Dezső ? 

Az akaratos ember 
Egy budapesti napilap érdekes 

hirt közöl. Angliában a ruhaosztó 
hivatalnál jelentkezett egy menekült 
lengyel, kinek a ruhatára oly szegé-
nyes volt, hogy kabátja alatt nem 
viselt inget sem. Ruhát kért. Eluta-
sították. 

— Ezek szerint kénytelen leszek 
belépni a nudista egyesületbei — 
mondotta s máris levetve a kabátját, 

félmeztelenül állt a szörnyűködő hi-
vatalnokok előtt. Hideg nyugalommal 
kezdte kigombolni a nadrágját, mire 
a tisztviselők lefogták. 

Tizennyolc ruhajegyet adtak neki. 

A kíséri remete 
Gyerekkorom óta ismerem. Ruhá-

ját, bocskorát maga késziti rongyok-
ból és állatbörökböl. Ha nincs a 
kocsiúton nyakigérö sár, akkor ott 
közlekedik, hogy rá se kelljen nézni 
az emberekre. Állítólag valamikor 
régen megcsalta a felesége s azóta 
gyűlöli az embereket. Nem hagytam 
neki békét, míg szóba nem állt 
velem: 

— Mi a véleménye a választások-
ról ? — kérdeztem. 

— Milyen választásokról? 
— Hát most ismét választások 

lesznek, mint ezelőtt két évvel. 
— Hát akkor voltak? 
— Eddig nem tudta? 
— Mit törődöm én az emberek-

kel 1 Tőlem üthetik, verhetik egymást, 
csak engem hagyjanak békén! 

Micsoda boldog emberi 

Döglött csirke 
Asszonyi kiabálás hallik ki az 

egyik udvarból: 
— Átdobta a kerítésen a csirké-

met dögölve. Azért, mert a kerítése-
met nem tudom megcsináltatni, nem 
vagyok én akciós 1 (reakciós) Nem 
szidtam én soha, a maga pártját. 
Tán az a baja, hogy nem érek rá 
tüntetni, de ha majd ráérek én is 
tüntetni fogok. De én négy gyerek... 
stb, stb. 

ilyen pártsovinizmus volna az as>-
szonyok között ? Nem tudjuk elhinni 

A patkányok 
irtását kötelezővé tette a városi ha-
tóság Vásárhelyen. Már az ország 
csaknem valamennyi városában igy 
van, csak csodálatosképpen nálunk 
nem. Pedig irtózatos károkat okoz-
nak ezek az élösdiek az aprójószág-
állományban, sőt odáig fajult a hely-
zet, hogy már a hivatalokban is 
megrágják az aktákat, mint azt az 
egyik hivatalban hallottam. 

Intézményes megoldást kellene ta-
lálni erre vonatkozóan, vagy legalább 
arra rábirni ezeket a kártékony fér-
geket, hogy miután a közéletből már 
külföldre menekültek a patkányok, 
hát ők is szökjenek utánnuk. 

Az egyik fajtát sem fogja senki 
sem sajnálni. 

Óh, azok az idegen 
szavak! 

Az egyi vezetőpozicióban lévő szentesi 
pártemben előszeretettel használja 
az idegen szavakat. Minden tisz-
teletet, becsülést megérdemlő egyén 
különben, csak erről a rossz szokás-
ról kellene leszoknia. Beszédét talán 
a következőképp parodizálhatnánk: 

— Az agresszív accuzátiokkal 
szemben nem vagyok indifferens, de 
inkriminálom és tendenciózusnak tar-
tom. Ez a funkció impertinens, de 
habituális. Ab ovó vártam, de pár-
iommal való kooperációmat nem fogja 
ez az intrika izolálni. 

A szél röpitő erővel dotálja a 
porszemeket s azok elszállnak. 

— Eljegyzés. Bartha Margit szi-
gorló vegyész és Hercegh Péter 
oki. gyógyszerész (Szeged) jegyesek. 
(Minden külön értesités helyett.) 

— A zsiradék jegy „Ga szelvé-
nyére 50 dkg szappan kaphaió a 
kereskedőknél. 

— Emlékeztető. A szeptemberi 
kiállítást rendező bizottság ma dél-
előtt 10 órakor a városháza 42 sz. 
kistanácstermében ülést tart. Napi-
rend: az albizottságok megválasztása. 

— Felhívás. A 48-as Ifjúsági 
Bizottság minden vasárnap őrszol-
gálatot teljesít a tiszai srandon. Ez 
alkalomkor „Jobb fürdeni, mint 
megsülni- jelszóval csapatgyülekező 
vasárnap reggel 7 órakor a laktanya 
sarkon. Minden érdeklődőt és ifjú-
sági egyesületet ezúton is hivunk. 

— A Ruházati munkások Szak-
szervezete a Szakmaközi Titkárság-
gal egyetértésben felhívja az összes 
ruházati munkásokat, hogy f. hó 
14-én. délután 6 órakor a Szak-
szervezeti Széhházban lévő helyisé-
günkben mennél nagyobb számban 
jelenjenek meg. 

— Meghívó. Az OTI szentesi 
kerületi pénztára f. hó 13-án, d. e. 
10 órai kezdettel székházában a 
munkavállalók részére időszerű kér-
dések megbeszélése végett értekez-
letet tartanak s egyúttal tájékoztató 
előadást tart, melyre az érdekelteket 
ezúton hívja meg. OTI kerületi 
pénztár. 

-Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Hirdessen lapunkban! 

Botrányos 
sulyokista gyűlés 

A Sulyokpárt pénteken este Fel-
vinczy László és Vásáry József 
képviselők vezetésével nagygyűlést 
rendezett a Somogyi Béla-ut 3/c. 
IV. emeletén, a volt Palace-pemió-
ban. A gyűlés szónokai előadásuk-
ban becsmérelték a magyar demo-
kráciát, uszították a hároméves terv 
ellen és kijelentették, hogy a mun-
káspártok rabszolgaságot akarnak lé-
tesíteni. 

Ezeket a kijelentéseket a hallga-
tóság megsokalta és több közbe-
szólás hangzott el. Ezt a Sulyok-
gárdisták nem nézték jó szemmel és 
székekkel és üvegcserepekkel vere-
kedést provokáltak. 

A rendőrség azonnal megjelent a 
helyszínen, mire a sulyokista gyű-
lés résztvevői menekülni akartak. 
Erre a VIII. kerületi szociáleemo-
krata rendezőgárda kordont vont 
és biztosította a rendőrség zavarta-
lan munkáját. A rendőrség egymás-
után fogta el a gyűlés izgató részt-
vevőit. Több elfogott személynél a 

demokrácia ellen izgató röpcédulákat 
találtak. 

Sok sulyokista a házban magán-
lakásokban keresett és talált mene-
déket, a rendőrség végigjárta az 
összes lakásokat és előállította a 
bujkálókat. 

összesen körülbelül 200 embert 
szállítottak be a politikai rendőr-
ségre. 

Az elfogott sulyokisták elegáns nők. 
B-listások, nyugalmazott, nem iga-
zolt katonatisztek és 20 Sulyok-gár-
dista. 

Értesítjük t. Üzletfeleinket, hogy 

flpponyMer 31 sz. magtárunkban 
mindenféle gabonát, olajos- és mezőgaz-

dasági magvakat vásárolunk 
Mindenkori legkedvezőbb feltételek! 

Lenszalmát is veszünk. Kölcsőnzsákok kaphatók. 

Szántó Andor és Váradi László 
gabona-, termény- és magkereskidő 

Mértékhitelesités 
Értesítem az érdekelteket, hogy a 

mértékhitelesités f. hó 14. napjától 
kezdve a Bocskai u. 1 szám alatt 
történik. A mértékhitelesités 1947. 
évi szeptember hó 27. napjáig tart, 

B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
i 1 

Jullus 1 2 - 1 5 . 1 9 

T A R Z A N titkos kincse 
Kalandos történet. — Izgalmas jelenetek. — Tarzan a vadálatok 
között. — Főszerepben : Johnny Weissmüller, Maureen O Suliivan 

Legújabb magyar hiradó 

Előadások kezdete hétköznap: V« 7. V« 9. vasárnap V« 5. V« 7. V« 9. 

hétköznaponként reggel 8 órától 
délután 14 óráig. 

Ismételten felhívom a mértéktárgy 
tulajdonosokat, hogy mértékhitelesi-
tési kötelezettségüknek pontosan 
tegyenek eleget, mert annak elmu-
lasztása súlyos pénzbüntetést és a 
mértéktárgy elkobzását vonja maga 
után. 

Csongrád megye 
két Nyugatra hurcolt 

úthengert kapott 
vissza 

Hivatalos értesülés szerint a Nyu-
gatra hurcolt magyar javak kormány-
biztossága két nyugatról visszakapott 
uti hengerünket hivatalosan is a me-
gye rendelkezésére bocsájtotta. A hír 
annál is inkább örvendetes, mivel e 
fontos műszaki gépeknek a három 
éves tervbe való bekapcsolása is 
hatékonyan elősegíti az útépítésre 
vonatkozó megyei tervek sikeres ke-
resztülvitelét. 
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A szentesi VAOSz csapata meg-
erősítve az SzMTE játékosaival ma 
játsza Csongrádon a visszavágó 
mérkőzést. A tervek szerint ma a 
csongrádi válogatott a SzAC—Ba-
rátság ellen játszott volna, de el-
maradt, így a csongrádiak kérésére 
történt a program változás. A mér-
kőzésről keddi számunkban számo-
lunk be. 

— Vecseri — 

A Szentesi MÁV csapata ma dél-
után Szarvason játszik az ottani 
válogatottal, mely erős ellenfélnek 
Ígérkezik. 

Párth í rek" 
F. hó 14-én, hétfőn fél 8 órakor 

rendőrségi szeminárium. Előadó: dr 
Mijó János. 

Szerdán, 16 án fél 8 órakor társa-
dalomtudomány munkásfőiskola hall-
gatói föltétlen jelenjenek meg. 

Pinteken. 18 án d. u. fél 8 óra-
kor pártest. Szövetkezeti kérdések. 
Előadó: Hankóczi Béla. 

— Szakmaközi Titkárság ismé-
telten felnivja a háztartási munka-
adók figyelmét, hogy alkalmazottai-
kat 1947. év julius hó 15 ig a Szak-
maközi Munkaközvetítő hivatalnál 
jelentsék be. És a kiközvetítő lapot 
állítsák ki. Folyó hó 6 án közzé tett 
felhivásunkra a háztartási munka-
adók nem tettek elegpt, a bejelenté-
seknek. Ezért most ismét felhívjuk 
figyelmüket, hogy saját érdekükben 
a Szakmaközi Munkaközvetítő hiva-
talnál a bejelentést illetve a kiköz-
vetítést eszközöljék. Amennyiben még 
ezen felhívásnak sem tennének ele-
get, úgy az idevonatkozó rendelet 
értelmében az eljárást megindítjuk. 

Felhívás 
Az 1947. évben a kalászosokban 

a tartós szárazság (aszály) követ-
keztében beállott károsodás mérvét 
a kárbecslő bizottság a város hatá-
rában Lapostő, Fertő Kistőke, Jaksor, 
Nagytőke, Verzug, Kaján, B -eceer, 
és Mucsihát döliökben (határrészek-
ben) 50 és ennél nagyobb százalék-
ban állapították meg. 

Felhívjuk a felsorolt düllőkben 
lévő károsult birtokosokat, hogy 15 
napon belül a városi birtoknyilván 
tartónál (városháza 26 sz) adatszol-
gáltatás végett feltétlenül jelenjenek 
meg, mert ellenkező esetben földadó 
leszállítási igényüket elvesztik. Az 
előzőleg tett bejelentés nem érvényes. 

Figyelmeztetjük a károsult birto-
kosokat arra, hogy aki helyt nem álló 
adatokat vall be, azt a pénzügyi-
igazgató zág 500 Ft-ig terjedhető bir-
ságban marasztalja eí. 

A bejelentés végső határideje f. 
évi julius hó 28. napja. 865 

Az uj piaci árak 
Élelmiszer Termelő a Keresk. a 

megnevézése: fogy-, nak fogy.-nak 
Forint Fonnt 

Fejeskáposzts 0.60-70 kg 0.70 84 kg 
Kelkáposzta 60-70 . 72-84 „ 
Karfiol 80 100 . 96-120. 
Uborka 60-70 . 72 84 f. 
Burgonya 100-150 „ 100-150. 
Zöldbab 100 -140 w 120-170. 
Tök 20-30 24-36 „ 
Paradicsom 300 400.. 360-480. 
Karalábé 24 40 csom. 30-50 
Sárgarépa 16-26 .. 20 30 . 

Gyökér 25-30 
Sóska 160-180 
Zöldhagyma 20-30 csom 
Foghagyma 40-70 „ 
Retek 25-30 „ 
Hegyesepaprika 6-16 db 
Tölteni való paprika to-25 . 
Alma 80-150 kg 
Körte 140-180 
Barack 120-200 
Meggy 100-180 
Püszke 140 170 
Málna 360-360 
Morzsolt tengeri 160 

30 36 . 
19C-210. 

24-26 
50 84 . 
30-36 . 

8-18db 
20-30 . 

100-180 
170-900 
140-240 
120220 
170-200 
360-400 

160 

Baromfi Irányárak 
Csirke 
Tyúk 
Pulyka 
Kacsa sovány 
Kacsa hizott 
Liba sovány 
Liba hizott 
Csirke na os 
Toiás 

Forint 
6 - kg 
5 - kg 
4 - kg 
3 - kg 
6 - kg 
4 - kg 
7 - kg 
1 - kg 
40 kg 

EGYSZÍNŰ ÉS SZÍNES HIOZAIKLAPOK, CEMENTLAPOK 

beton-kéményaitók 
mesgyekarók, cementcsövek, 
homok, portland-oemsnt a 

cementárugyárában. 

Hirdetmény 

Felhívás 
A jóvátételi lómennyiség felvásár-

lása önkéntes felajánlás utján fog 
megtörténni. 

Felhívom a lótulajdonosok figyel-
mét, hogy önként felajánlott lovaikat 
legkésőbb julius hó 15. napjáig 
levelezőlapon jelentsék be a várme-
gyei lótenyésztési felügyelőségen. 

A lovak átlag ára 3800 forint. Az 
érdekeltek felvilágosításért közvetle-
nül a vármegyei lótenyésztési felü-
gyelőséghez (vármegyeháza 1) for-
duljanak. : 
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A gazdálkodók a vámőrlésre jogo-
sult mezőgazdasági munkások termé-
szetbeni munkabérét 101800/1947. 
K. M. sz. r. 2 §. 2. bek. alapjan 

| vásárlási engedély nélkül kiadhatják. 
J Kötelesek azonban a munkavállalótól 
i természetbeni járordóságának átvéte-
| lét igazoló elismervény* kérni s azt 
! a közellátási hivatalban a gazdálko-
j dók bemutatni tartoznak azért, hogy 

a munkavállaló közellátási törzsiapján 
! a természetben keresett gabonája be-
| jegyezhető és a megkeresett gabona-
j mennyiségnek megfelelő időtartama 
| az ellátatlanok névjegyzékéből töröl-
1 hető legyen. 

Hivatkozott rendelet akként intéz-
i kedik, hogy a természetbeni föld-

haszonber is kiadható vásárlási en-
gedély nélkül. Nyomatékosan felhívom 
a gazdálkodók figyelmét arra, hogy 
lz a rendelkezés nem érinti a 100. 

: 700—1947. K. M. sz. r. 38 § ában 
' foglaltakat, amely szerint a termény-
! beszolgáltatás! kötelezettség minden 

magánjogi megállapodás természet-
| beni kiegyenlítését megelőzi. — Ter-
{ mészetbeni földhaszonbérfizetési kö-

telezettségének a gazdálkodó tehát 
csak abban az esetben tehet eleget, 
ha ez a természetbeni fizetési köte-
lezettség beszolgáltatást', vagy adó-
fizetési, kötelezettségének maradék-
talan teljesítését nem gátolja. — 
Amennyiben a beszolgáltatás köte-
lezettség maradéktalan teljesítése két-
ségkívül eszközölhető, a természet-
ben fizetendő földhaszonbér vásárlási 
engedély nélkül kiadható, elismer-
vény ellenében. Ebben az esethen a 
természetbeni földhaszonbért fizető 
gazdálkodó köteles bejelenteni a köz-
ellátási hivatalnál, hogy a haszon-
bérbeadó részére mennyi gabonát 
adoti ki s az elismervényt be kell 
mutatni. 

Felhívom a gazdálkodók figyelmét, 
hogy más községbeli munkavállaló-
nak is csak elismervény ellenében 
adhatják ki a gabonamennyiséget s 
minden esetben a név mellett a pon-
tos lakcimet ig jegyezzék fel. 
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danakavics, marosi-

RT. 
Telefon : 5 sz. 

KÁDI O 
Budapest I. julius 13. 

7: Reggeli zene. 8: Hirek. 8.20: 
Orcsz népdalkórúsok. 8.30: Kopeckv 
Alajos orgonál. 9: Görögkatolikus 
egyházi ének és szentbeszéd. 9.30: 
Evangélikus vallásos falóra. 1000: 
Református istentisztelet a Kálvintéri 
templomból. 11: Ami a hangos heti 
híradóból kimaradt. 11 30: Sztra-
vinszkij: A katona története. 12 15: 
Anyák 5 perce. 12.10: Hanglemezek. 
12.50: Emésztő tüz. 13 30: Tabányi 
Mihá'y Pinochio jazz együttese. 14.10: 
Ünnepi hanplemezek. 15: Nagy el-
beszélők. 15.20: Kerpely Jenő gor-
donkáik. 15 45: Szabó Zoltán va-
sárnapi krónikája. 16: Nagy Izabella 
és Szigeti Sándor magyar nótákat 
énekel. 17.10: Magyar Parnasszus. 
18: Török Sándor vasárnapi beszél-
getése dr. Bődé Miklóssal a fosz-
togatóról és az áldozatról. 18.20: 
Falurádió 19: Zengő zene, szines 
szó. 21: A rádió hanpja. 21.10: 
Sporthírek. 21.15: Larsson: Pastoral-
szvit. 21.30: Vasarnapi ráJióankét. 
21.25: Hángképek a vasárnap sport-
járól. 22.40: Farnadi Edit zongorázik 
23.10: Jimmi Wilber swing-együt-
tese. 

Hétfő julius 14. 
8: Háztartási tanácsadó. 8.15 Heti 

zenés kalendárium. 9: Az első hon-
véd kerületi zenekar játszik. 12.15: 
Hanglemezek. 12.45: Zenés hirek. 
13: A házi együttes játszik. 14.10: 
Leconte de Líze élete és müve. 
15.15: Rádióiskola. 16: A Pekorszky 
Balalajka együttes játszik. 1640: 
Petőfi világa. 17.10: Párthiradó. 
17 20: A magyar hadigoly híradó 
rádió közleményei. 17.25: Á Vörös-
kereszt köz^ménye. 18: Quatoze 
Juillet. 18.30: Beethoven: Esz-dur 
szonáta. 18 45: Julius 14 jelentő-
sége. 19: Halmai Lujza énekel. 
19 30: Falurádió. 19.55: Ujgazdák 
negyedórája. 20.20: Magyar mu-
zsika. 21.20: Hangos Hiradó. 22,25: 
Karády Katalin énekel. 2255: A 
Magyar Hadifogoly Hiradó rádió-
közleménye. 23: Művészlemezek. 

.Julius 27-én Makón vármegyei 
SZIM nap lesz. A csanádmegyei 
szervezeteken kivül Nagybudapest és 
környező városok, Hódmezővásárhely, 
Szeged, Békéscsaba, Orosháza, Gyula 
SZIM szervezetei is résztves^nek az 
ünnepségen. A SZIM nap keretében 
a délelőtt folyamán nagygyűlés Ies2, 
melynek szónoka Bölósföldi Andor 
a SZIM orsz. vezető titkára és Gál 
Jenő a SZIM orsz. nevelési titkára 
lesz." 
wmaKmmmmmm^tmmmm^mmmm^mi^^mmi 

Rendelet az új 
vasúti díjszabásról 
Megjelent Gerő Ernő közlekedés-

ügyi miniszter hivatalos rendelete, 
meiy szerint a menetdij 10 százalé-
kos csökkenésén kivül 50 százalé-
kos kedvezményt kapnak a közsé-
gek, megyei városok, valamint Bu-
dapest lakosai augusztus 1-töl szep-
tember 15-ig egyszeri oda- és visz-
szautazásra az ország bármely hely-
ségébe. A rendelet alapján a bur-
gonya, fejeskáposzta, zöldség és fő-
zelék, valamint gyümölcsküldemé-
nyek szállítási dija julius hó 15-tői 
szeptember 15-ig 50 százalékkal 
mérsékelve lesz. 

Hirdetmény 
A közellátásügyi miniszter rende-

lete értelmében az a gazdálkodó, aki 
az 1947. évi földadó lerovására és 
az 1947—48. évi terménybeszolgát-
tatási kötelezettség teljesítésére a 
gyüjtőkereskedőnek „A" és „B" jelű 
vételi jegy ellenében f. évi augusztus 
hó 3. napja előtt búzát, rozsot, vagy 
ketszerest szállít be, a beszolgálta-
tott gabona után métermázsánként 
tíz (10) forint, az augusztus hó 3 ik 
napja után, de augusztus hó 31. 
napja előtt beszolgáltatott emiitett 
gabonáért pedig métermázsánként 5 
(öt) forint jutalomban részesül. 

Ezt a jutalmat a gyüjtökereskedö 
az „A" jelű vételi jegy kiállításával, 
a „BM jelű vételi jegy' ellenében át-
vett gabona esetében pedig a vételár 
kifizetésével egyidejűleg kötetes a 
gazdálkodónak kifizetni. 

Polgármester. 

Felhívás 
Felhívom a gazdaközönség figyel-

mét, hogy köztenyésztésre szolgáló 
•törvényhatósági bikákat fogok a határ 
különböző részeibe kiadni tartásdij 
térítés ellenében. 

A bikák kiadására vonatkozó fel-
tételek a városi gazdasági hivatalban 
(városháza 28) tudhatók meg. 
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Apróhirdetések 
Gyönyörű tartóshullámot, haj-

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

Beteg szivét orvoshoz, beteg ha-
ját Túrihoz vigye. Elektromos és ve-
gyi hullám, hajfestés Rákóczi F.-u. 
1 szám. 800 

KETTŐSZÁZ literes petróleum tar-
tály, üstház, tavaszi kabát eladók, 
Klauzál utca 1. 863 

FŰSZER üzlet berendezés eladó, 
megtekinthető Gál István sor 11. 

250 es PUCH mororkerékpár és 
egy táskairógép eladó, Szent Anna-
utca 3 sz. 868 

HASZNÁLT szobabútor eladó, 
Soós utca 5 sz. 867 

Főszerkesztői Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Fereac. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a »Barátság* nyomda 

Falelőa nyomdavszatő: C t a r a a a L. kara 




