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Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. S Z O C I Á L D E M O K R A T A N í 

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

Minden 
' akadályon át 

és minden gonoszkodás ellenében 
menetelünk előre kitűzött cétunk 
felé. „A harc minket nem rettent-
het, mert azon át mienk a jövő« 
Nyolcadfél éviized nehéz küzdelmeit 
hagyta ez a párt maga mögött. 
Ezekben a minden szenvedést, min-
den önfeláldozást ránk kenyszeritő 
harCv Knak az idejében nőtt naggyá 
a magyarországi Szociáldemokrata 
Párt a mult verejtékes, sokszor vé-
res csatái edzették meg azokat a 
férfiakat és nőket, akik az elen ha-
ladva vezetnek bennünket „küzde-
lemből küzdelembe", hogy elérjünk 
eszméink Igéretföldjére, a szocialista 
államba. 

Mi nem vagyunk a nagyhangok 
emberei. Mi a céltudatos és komoly 
alkotó tnunka emberei vagyunk. Mi 
nem keressük a dicsé etek szavát 
és nem fitogtatunk „érdemeket", mi 
nem állítjuk <?zt, í.cgy mindent mi 
kezdtünk, mi teremietíünk, hogy 
semmi nincs a magyarföldöd, ami ne 
általunk lett volna. Mi szociáldemo-
kraták vagyunk s nem esü k sem 
az önistenités, sem a bálványterem-
tés hibájába. Mi nem loholunk, hogy 
reklámot cs&phistunk magunknak. 
Nem páváskodunk dölyfösen, hiva-
logva és nem várjuk a hízelgés ké~ 
tesertékű sz wait. N.m keressük a 
hatug, a kikényszeritett elismerése 
keí és távol á'l tőlünk, hogy igé-
nyeljük a tömjénezést. Mi nem a 
dicsekvés és nem a dicséret ked 
véért- állottunk a küzdök seregébe, 
hanetn azért, hogy a tegnap és a 
ma vcs/.ödségén, baján, küzdelmein 
keresztül kiverehedjuk a holnap 
diadalát. Mi nem féltünk a veszé-
lyektöt és kitakart meiiel állunk ina 
is a .küzdelemben s végig harcolunk 
minden csatát, mert. ha mindent 
nem is nyerhetünk rneg magunknak, 
biztosítani akarjuk azt a mi utóda-
inknak. 

A közeli hetek csatasorba szólíta-
nak bennünket. Nemzetgyűlési vá-
lasztások következnek. Ezekre a vá 
lasztásokra most azért lett szübég, 
hogy kiirthassuk gyökerestől a reak-
ció embereit a magyar közél tböl s 
fennakadás nélkül foly at hassuk az 
ország újjáépítésének munkáját, 
hogy nagyobb darab kenyeret biz-
tossthassunk a doigozó magyarság-
nak. A választási küzdelemben szo-
ros fegy vet barátságot tartunk a 
kommunista párttal, a kisgazda párt-
tal és a parasztpárttal. Ez a fegy-
verbarátság azonban nem azt je-
lenti, hogy nem harcolunk rendü-
letlen kitartással, becsületes igaz-
mondással pártunk gy őzedel nféért, 
mert mi igenis azt akarjuk, hogy a 
Szociáldemokrata Párt ebből a vá-
lasztási harcból meggyarapodva, győ-
zedelmesen kerüljön ki. Fegyverba-
rátainkat nem bántjuk, elismerjük 
becsületes munkájukat, jó szándé-
kukat, nem vitatkozunk velük, de 
igenis hirdetjük a mi programunkat, 
agitálunk azért, hogy mrggyő/.zük a 
mi igazságunkról azokat, akik még 

Aláírták 
A SZOVJET-MAGYAR 

kereskedelmi egyezményt 
Rónai Sándor eivtársunk, keres 

kedelem és szövetkezetügyi miniszter 
kedden több heti tárgyalás után 
Moszkvába aláirta a szovjet-magyar 
kereskedelmi egyezményt. Az egyez 
mény — amelynek során 400 millió 
forint értékű árút ho?unk be és 
ugyanannyit viszünk ki. — a felsza-
badulás óta kötött legjelentősebb ke-

reskedelmi megállapodásunk. A szer-
ződés 1948 augusztus 31 ig érvé-
nves. A meginduló behozatal jelen-
tékeny részben biztosítja nehézipa 
runk fontos nyersanyag szükségletét. 
Elsősorban kokszot, színes fémötvö-
ze eket, gyapotot és sót hozunk be, 
míg kivitelünkben szerepel olajtermé-
kek, cement gépi berendezés stb. 

Nem lesz elegendő 
szemestakarmány termése 

a városnak 
A város csépiési munkái befeje-

ződtek Felkerestük a polgármester», 
hogy tájékoztasson bennünket a csép-
lés eredményeiről. 

- A cséplés már valóban befe-
jeződő ít azo? ban s?ámszerü ada-
íokkai még nem szo gálhcitok a ter-
més hozamát illetőleg Annyit máris 
kö ölhetek, hogy kenyérgabonából 
kö.epe. termés lett. A szemestakar-

{ mány féle azonban (árpa, zab), saj-
\ nos nagyon IOSSZUI fizetett. Alig 

termett valamivel több, mint ameny-
nyit elvetettünk A kukorica sem 
biztat, valami jó terméssel. Egy 
része nagyon rosszul keit és ame-
iyik idejében kikelt is, csak későn 
kapott esőt Általában véve azt 
mondhatjuk, hogy az időjárás a mi 
határunkban nagyon kedvezőtlen volt 
s ez mep is látszik az idei termé-
sen, — fejezte be tájékoztatóját a 
polgármester. 

Rendkívüli ülésen tárgyalja a Biztonsági Tanács 

a görög helyzetet 
A legújabb hírek szerint Görög-

országban szünet nélkül folynak a 
harcok a szabadság harcosok és a 
monarchlsta kormánycsapatok között. 
Egy hét alatt a letartóztatottak száma 
6 ezerre emelkedett. A görÖK kor-
mány uj-ibb erőszakos intézkedésekre 

kés 'ül : betiltja a baloldali sajtót és 
a Kommunista Pártot. 

A görög helyzet foglalkoztatja a 
Biztonsági Tanácsot is és ma vala-
mint holn^pjendkivüli ülésen fog a 
helyzettel foglalkozni. 

ingadoznak, akik még nem találták 
meg helyüket a demokratikus pártok 
köbelében, de nem hivunk közénk 
senkit, aki önérdeket keres, vagy 
aki azt hiszi búvóhelyet talál ma-
gának soraink között. Eiekre nincs 
szükségünk. 

A Szociáldemokrata Párt nyolcad-
fél évtizedes múltja tiszta. Ez a párt 
mindig a nyilt szókimondás forra-
dalmi pártja volt. Mi soha egy lé-
pésre sem tévedtünk el a marxista 
igazságoktól. A baloldal harcos 
pártja voltunk, vagyunk és leszünk. 
Mi nem kacérkodunk semerre sem, 
minket nem csábit, nem kábit és 
nem téveszt meg semmi, de nyilt 
őszinteséggel megmondjuk, hogy el-
érkezettnek látjuk az időt eszméink 
megvalósítására, hogy igenis része-
sedni akarunk a hatalomból, mert 
czí az országot nélkülünk és elle-
nünk kormányozni nem lehet. Tu-
datában vagyunk annak, hogy Ma-

gyarországot m?< csak a független 
ségi blokk pártjaiból alakult koalíció 
kormányozhatja, de meghatározott 
célkitűzésekkel s egymásiránti be-
csű tetességgel. 

Mi álljuk szavunkat, de állni kell 
a koalíció minden pártjának. Elvi 
harcot akarunk vívni, mások hán-
tása, támadása nélkül, de aki min-
ket bánt az rámol jon azzal, hogy 
mérgezett fegyvereket nem haszná-
lunk ugyan, de becsületünket meg-
védelmezzük. 

Gépkocsíbaleset 
Értesülésünk szerint szerdán este 

a szenteli rendőrség jeepje menet-
közben, egy fának szaladt. A kocsi 
vezetője: Kérdő László agyrázkódást 
szenvedett. Hír szerint Kérdőt a 
mentők azonnal kórházba szállították 
és kezelés alá vették. 

A SZENTESI LAP 
hadífogolyszolgálata 

Tegnapi napon 80 átutazó hadi-
fogoly érkezeit Szentesre. Szentesiek 
a következők voltak : Mata János, 
S/alai András, Balint János, Bugya 
Sándor, Budor János, Sarkadi Sán-
dor és Szél Mihály. 

Szakasits elvtárs 
nyilatkozata 

Szakasits Árpád elvtárs egy len-
gyel tudósítónak adott nyilatkozatá-
ban közölte, hogy a Szociáldemo-
krata Párt megerŐÉödésie s?ámit az 
uj választásokon, mert az általános 
hangulat nagymértékben hozzájárult 
presztízsünk növekedéséhez. A hely-
zet megítélésében azonban elővi-
gyá? tos-ík vagyunk, s ezért a/, ed-
digi 18 százalékunknak csupán 8 
százalékos növekedésével számolunk. 

Cáfolat egy kaíföíd* 
hírügynökség 

hamis híreire 
Illetékes- helyről közli.:: Egyik kül-

földi hírügynökség jelzésével és bu-
dapesti keltezéssel azt a hirt közöl-
ték, hogy a szovjet katonai ha ósá-
gok nyugat fslé történő csapatszál-
litás céljaira százhúsz vasúti szerel-
vényt igényeltek a magyar kormány-
tól. Ez a hir teljesen alaptalan, lég-
bő'kapott koholmány. Magyarország-
tót a szovjet hatóságok semmiféle 
szerelvényt nem kértek, csapatszál-
litás nyugatra n^m folyt, nem fo-
lyik és semmifele jele nincs annak, 
hogy ilyen a jövőben készüine. 
Egyébként ebből a forrásból nem 
előizör kerülnek nyilvánosságra ilyen 
alaptalan, kitalált, provokációd jel-
legű híresztelések. 

Infláció 
Franciaországban 

A Francia Bank e heti jelentésé-
ből kiderül, hogy a forgalomban 
lévő bankjegyek száma felülmúl 
minden eddigi mértéket. A leg-
utolsó héten 22 667 millió uj bank-
jegyet bocsáitottak ki. 

Tejföldrágító 
A tegnapi piaci razzia során elő-

állították a rendőrségre Csiger Fe-
rencné Kistőke 2 2 9 ' szám alatti la-
kost, mert a tejfölt a megállapított 
2 80 forint ár helyett, 6 forintért 
árusította literenként. Ügyét az uzso-
rabíróság fogja tárgyalni. 
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Komolyan • •• 
Elkészült az uj törvény a válasz-

tói jogról. Pár napon belül letár-
gyalja a nemzetgyűlés — és augusz-
tus végén, vagy szeptember elején 
megtörténnek az új választások. A 
független magyar köztársaság első 
nemzetgyűlése tehát nem működik 
két esztendeig sem. őszintén vallva 
nem ezt gondoltuk. De arra se mer-
tünk gondolni, hogy olyan „szüle-
tési hibája* lesz a magyar demokrácia 
első parlamentjének, mint aminőben 
kimúlt. Nem gondoltuk azt, hogy a 
többségi párt sorából összeesküvők 
kerüljenek ki, s hogy még a magyar 
köztársaság miniszterelnöke is az 
az összeesküvők sorába tartozzék... 
Ez a másfél esztendő, ami a nem-
zetgyűlés összeülése óta lefolyt, meg-
mutatta mi a bajok kútforrása s 
megtanított bennünket a weimari 
példa, hogy a demokrácia által biz-
tosított szabadságjogokban nem sza-
bad a demokrácia ellenségeit része-
síteni, mert akkor a demokratikus 
szabadság lesz a demokrácia sírja... 
Valljuk be őszintén hogy mi is azon 
az úton jártunk amelyiken a máso-
dik német birodalom, a weimari köz-
társaság a halálba rohant. Az kite-
nyésztette a hitlerizmust. Mi pedig 
majdnem módot nyujtottunk ahhoz, 
hogy a magyar fasizmus valamelyik 
formája ráüljön a nyakunkra. A de-
mokrácia minden komoly híve meg-
nyugvással fogadja az új törvénynek 
azt a rendelkezését, amely lehetet-
lenné teszi a múlt rezsim kiszolgá-
lóinak megjelenését a parlamentben, 
meri nagyon komoly dolga a de-
mokrácia védelme, nem tréfa a re-
akció. Mi nem bántunk senkit, csak 
védekezünk... Ehhez pedig a magyar 
demokráciának is megvan a joga. 
mert hiszen önmaga iránti köteles-
sége. 

Kétségtelen dolog, hogy a válasz-
tójogi törvényjavaslat tárgyalása nem 
fog szükölödni a külföldnek szóló 
denunciálásban, durva támadások is 
történnek majd azok részérői, akik 
a reakció örökkévalóságát képviselik 
a magyar parlamentben. Ezen egyál-
talán nem lehet csudálkozni. Igaz 
ugyan, hogy a görög aforizma sze-
rint „a halál valami jó", de az em-
berek mégis élni szeretnek és poli-
tikusokra pedig az élet a maga tel-
jességében a hatalmat jelenti. Az a 
politikus, akinek érvényesülését le-
hetetlenné teszik az halott. A ma-
gyar parlamentben a hangoskodó 
reakció vezére Sulyok Dezső, akinek 
pártja orcapirító vakmerőséggel a 
»Szabadság Párt* nevet vette fel. Ez a 
párt hazudja kifelé, hogy Magyar 
országon nincs szólásszabadság... 
Hogy mennyire van, azt bizo-
nyltja, hogy ezek az urak nemcsak 
a parlamentben szónokolhatnak, de 
de gyflléstartásra is kapnak enge 
délyt.. Hogy gyűléseik botrányba 
fúlnak, azt maguk rendezik. Nyila-
sokból SS katonákból s ehhez ha-
sonló egzisztenciákból szervezett ve-
rekedő gárdákkal vonulnak föl azért 
hogy a rendőrség kénytelen legyen 
közbelépni... Amik eddig történtek, 
az nem tréfa volt, de kegyetlenül 
komoly dolog s elérkezett a felszá-
molás ideje... A magyar demokráciát 
nem érheti gáncs, ha botrányhősök, 
s fenegyerekek, Gömbös, Imrédi s a 
többi ne nzetrontó hívei elől becsuk-
ják a parlament kapuját. Hogy ezek 
az emberek újfent megszerveznek a 
külföldön egy rágalomhadjáratot, az 
kétségtelen dolog, de hisszük, hogy 
az ö szavuknak ezúttal már nem 
lesz több értéke, mint a mult szá-
zad végén az újpesti lyukas hatos-
nak. Szfihksz. 

A vármegyei és járási 
titkárok értekezlete 

A hét elején tartották meg érte-
kezletüket a szociáldemokrata vár-
megyei és járási titkárok Budapes-
ten. Az értekezleten Marosán György 
elvtárs tartott politikai beszámolót. 
Rámutatott arra, hogy 

a Szociáldemokrata Párt 
minden erejét mozgósítja és 
mindenkitől szocialista fe-
gyelmet és öntudatot követel. 

Kell hogy a magyar választók dönt-
senek: a bizonytalanságot választ-
ják-e, vagy a demokráciát. A Szo-
ciáldemokrata Pártról .sokat beszél-
nek az országban, s nemcsak az 
érdeklődés homlokterében vagyunk, 

hanem a bírálat pergőtüzében is. 
Nem vagyunk mások, mint 
voltunk és nem vagyunk 

hajlandók megváltozni. 
Nem lovagolunk meg semmiféle 
politikai hullámot. Ugy az antisze-
mitizmust, mint az antikommuniz-
must fasizmusnak tekintjük és har-
colunk ellene. Külpolitikánkban a 
Szovjetunióval való szoros együtt-
működés alapján állunk.^ Rendithe 
tétlen hivsi vagyunk ,a munkásosz-
tály egységének. A választás végső 
fokon azi célozza, hogy a dolgozók 
életszínvonala biztosíttassák. 

Közöljük a kereskedelmi munkavállalók uj 
kollektív keretszerződésének 
legfontosabb részleteit 

A Szakszervezeti Tanács és a 
KOKSZ vezetői több tanácskozás 
után kedden megállapodtak a keres-
kedelmi munkavállalók új kollektiv 
keretszerződésének szövegében. 

A kollektív keretszerződésben a 
munkabérekre vonatkozóan elvi síkon 
lényeges változás nem történt. A két 
érdekképviselet az egyes feltételeket 
világosabb, kevésbé félreérthető mó-
don szövegezte meg, mint tavaly. 

A keretszerződés egyik legfőbb 
rendelkezése szerint a kereskedelmi 
munkavállalók 48 órás, a magán-
alkalmazottak 44 órás munkahetet 
teljesítenek. 

A tisziviseiőknél csak abban az 
esetben áll fenn a 44 órás munka-
hét teljesítése, ha az üzletvitel szem-
pontjából nincs szükség 48 órás 
munkahétre. Ha az üzlet megkívánja, 
úgy a tisztviselők is a kereskedelmi 
alkalmazottakhoz hasonlóan 48 órát 
teljesítenek. 

Az új kollektív keretszerződés ér-
telmében megszűnik az eddig ér-
vényben volt korpótlék, amely szol-
gálati évenként kétszázalékos fizetési 
többletet juttatott a kereskedelmi 

munkavállalóknak. Ehelyett az új 
szerződés módot nyújt arra, hogy a 
kiváló munkateljesítményt díjazzák. 
Az ilyen munkaerők és a különleges 
munkakörben foglalkoztatottak a Szak-
tanács és a KOKSZ hozzájárulása 
esetén fizetési pótlékot kaphatnak. 
% A munkabérek alsó és felső hatá-
rának, továbbá a szakmai szerződés 
részére szükséges munkacsoportok 
besorolásának kérdésében a tárgya-
lások még folynak és minden való-
színűség szerint a legrövidebb időn 
belül eredményre vezetnek. A munka-
bércsopoitok megállapítása céljából 
az országot négy területi csoportra 
osztják. A bérhatárok megállapítása 
egyébként az Országos Munkabér-
inegállapitó Bizottság közreműködé-
sével történik. 

Az új kollektív keretszerződés 
szerint a munkadet ezentúl nemcsak 
a társadalombiztosítás dija, az illet-
ményadó és a családpénztári járu-
lékok ierhelik, hanem a közmunka-
válts^g összege is. A munkavállaló-
nak vezentúl rem kell ledolgozni.! a 
közmunkaválíság diját. 

B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
' » 

* Julius 18., 19 és 20-án 

Makrancos hölgy 
c. magyar film Karádi és Jávor főszereplésével. A film keretében 
fellép Berkes János a szegedi Áll. Opera tagja a közönség ked-
vence, a legszebb magyar dalokat énekli. — Legújabb híradó 

Előadások kezdete hétköznapi */« 7, l / i 9. vasórnep l / i 5. l/4 7, V« 9. 
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Gazdának kiutalt állatot 
vlsszaperelnl nem lehet 

A kormány készülő uj rendelete 
értelmében a háborús eseménvek 
folytán gazdát cserélt és a termelési 
bizottságok, földigénylő bizottságok 
vagv egyéb helyi szervek által ki-
osztott állatokat a bíróság csak ak-

kor ítélheti vissza a régi tulajdonos-
nak, ha a juttatásban részesült uj 
tulajdonos nem élethivatásszeiüen 
foglalkozik földműveléssel. A rende-
let vonatkozik a folyó perekre is. 

Jogos 
felháborodás 

Nem tudom hanyedik cikkecském 
ez arról az aljasságról, amely úgy-
szólván hétről hétre ujul, hogy a 
közterek virágállományát meglopják, 
tönkre teszik. A jogos felháborodás 
azonban csak a kezembe adja a 
tollat és újból és újból szóvá te-
szem ezt a dolgot, mert kétségbe-
ejtő dolog, hogy a virágtolvaj pont 
a Kossuth-tér kettős közepén vé-
gezze rablómunkájái. Amint arról 
meggyőződtünk a Kossuth-téren, az 
orosz emlékmüvet köritő virágágy 
kannáinak virágbugáit valami gaz-
ember levagdosta, összetiporva ott-
hagyta, de kiszedte a virágtöveket 
és elvitte... Ez nem párperces munka 
volt. Ehhez idő kellett. Tehát a tol-
vaj jóelőre készült tettére és erősen 
tájékozódva is kellett, hogy legyen, 
mikor tudja legbiztosabban végrt-
haftani tettét. Ez a jogosan fel-
háborító cselekmény arra indít, 
hogy megkérjem a városi rendőrség 
vezetőjét, rendelje el, hogy a rend-
őrőszem, akt ott posztol a Kossuth 
tér és Petőfi-utca sarkán fordítson 
több figyelmet a Kossuth-téren tör-
ténő dolgokra és segítse elő, hogy 
a virágrabló kézre kerüljön. 

Sima László. 

Elvtárs SZENTESI LflP-ot ! 
olvasd, - terjeszd a 

Júniusi széntermeMnli 
túlhaladta az 1938 -05 

eredményt 
A magyar szénbányászat június-

ban 65.540 vágón szenet termelt. 
Ez a mennyiség 2731 vágón napi 
átlagnak feiel meg. Ez 217 vagón-
nal több, mint az 1938 júniusi átlag. 

Felrobbant egy benzintartály 

— két halott 
A Pápa melletti Tapolcafő község-

ben Berki Dezső 28 éves gépész 
egy benzintartályt akart megforrasz-
tani. A forrasztáshoz használt aceti-
lén lámpa lángjától a tartály áttü-
zesedett és a benne lévő benzin 
gőze felrobbant. Pillanatok alatt 
lángbaborult az egész udvar. Elő-
ször a szomszédok, majd a falube-
liek síetiek a szerencsétlenség szín-
helyére, de mire a tűz fészkét meg-
közelítették Berki Dezső és édes-
anyja olyan súiyos égési sebeket 
szenvedett, hogy a kórházba szál-
lítás előtt mindketten meghaltak A 
tüzet nehéz munkával sikerült el-
oltani. 

Uj képesített irodai 

gyors- és gépírók 
Julius hó 8 án a következő tanu-

lók tettek államvizsgát és nyertek 
közérvényes állami bizonyítványt a 
szentesi Gyorsiró és Gépíró iskolá-
ban. Gép és gyorsírásból: Lantos 
Anna, Péter Zsuzsanna, Tóth Erzsé-
bet és Vecseri Eszter. Csak gépírás-
ból : Bálint Etelka és Vincze Ág-
nes Csongrád. He'yi vizsgát teltek: 
Horváth Veronika, Molnár Aana, 
Tóih Kata in, Vecseri Ilona Szeg-
vár, Németh Antónia. Uj iskolai év 
szeptemberben kezdődik. 
I—I Hl —IIIIIBI — — • — — — — 

Borbély berendezés 
van eladó Nagy Sándor «tea 13. 
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derült idő. A hőmérséklet emelkedik,; 
ügyeletes gyógyszertáraki július 12— 

18-if Kerekes—Torday. 

Barátság Mozgó: Makrancos hölgy 
Szabadság Mozgó: Akiket nem le-

het leigázni. (Ketten egy jeggyel). 

Hogyan él a Pedagógus 

Nem hisszük.. 
Amerikából érkező hir szerint ko- \ 

moly propaganda indult meg az • 
amerikai magyarság sorában a j 
Habsburgok érdekében, hogy az ame- | 
rikai magyarok haza akarják hozni j 
Ottói... A propaganda élén Eckhardt j 
Tibor áll s hozzá csatlakoztak az l 
emigrációba menekült összeesküvők... \ 
Olyan hirek, hogy az Amerikában j 
élő Eckhardt a hubsburgi {magyar \ 
királyság ügynöke lett, nem új ke- i 
letűek. Sokan azt is tudnivélik, hogy ; 
II. Ottó , király" grófi rangra emel- j 
telte ezt a kacskaringós útú magyar j 
politikust, aki véi>ig próbált minden í 
jobboldali pártot, hogy végül a kis- j 
gazdapárt elnöki székében kössön ki j 
mint baloldali vezér fér fiú... Azt is 1 

beszélik róla, hogy Amerikába ma-
gyar érdekek védelmére küldte ki 
gróf Teleki Pál... Mindezt elhisszük. 
Még azt is, hogy ő volt a nász-
nagya Ottónak, amikor feleségül 
vette a Vanderbilt lányt... Azt is 
hajlandók vagyunk elhinni, hogy ez 
a firma propagandát akar csinálni 
Amerikában Ottónak... Ha másért ; 
nem, hogy dollárokat gyűjtsön a • 
saját maga számára, Azt azonban, ; 
hogy ez a Habsburgok érdekében \ 
megindított propaganda sikeres lenne 
nem hisszük el... Az amerikai ma-
gyarok ezt a maszlagot nem veszik . 
be... De miért is vennék be? (xa) 

— Titkos szervezet Lengyel- \ 
országban. Szabadság, egyenlőség, 
függetlenség cimmel titkos szerveze-
tet lepleztek le Lengyelországban. A 
szervezetet összefüggésbe h o z z á k \ 
azokkal a letartóztatásokkal, amelyek 
kb. 1 hónap óta folynak Varsóban. 

— Országos vásárok. János 
halmán f. hó 21-én, Ujkécskén 27- j 
én, Törökszentmiklóson 21 én Ceg- : 
léden pedig 20-án lesz országos : 
vásár. 

— Kivégzett betörő. A debreceni j 
törvényszék rögtönitélö bírósága szer- j 
dán tárgyalta Mihucz Sándor nagy-
létai födmüves bűnügyét. Mihucz j 
Bihar megyének mind román, mind ! 
magyar részén követett el betörése- I 
ket az éjszakai órákban. A bíróság j 
háromrendbeli éjszaka elkövetett be- » 
töréses lopás bűntettéért Mihucz Sán- \ 
dort kötéláltali halálra Ítélte. Az ité- j 
letet végrehajtották. 

— Elhalasztják a japán béke-
tárgyalásokat. A brit külügymínisz- j 
térium szerdán este hivatalos közle- j 
ményben .alkalmatlan" időpontnak I 
minősítette augusztus 19 ét, amely ; 
időpontot az Egyesült Államok a j 
japán békeszerződés ügyében tar- | 
tandó 11 hatalmi értekezlet megkez- j 
désére ajánlottak. 

—Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Reggel 8 óra előtt elmegy hazul-
ról és este 7-re, tél 8-ra jön meg. 
Az iskola bezárta kapuit, a buckó-
fejü kisfiúk és szöszke kislányok ta-
lán valami gyermeknyaraltatási akció 
keretében örülnek a napnak, a viz 
nek, a szabadságnak. A tanitó, a 
tanár nem nyaral. Még csak szabad 
ságot sem ad magának, hónapok óta 
rettegett, hogy szabadsága lesz kény-
szerből, akaratán kivül. Aztán addig 
szaladgált, amíg talált magának el-
foglaltságot délelőttre Keveset fizet-
nek igaz, de a kevés is joob, mint 
a semmi. Délutánra két tanítványa 
van. — Más iskolából, engedéllyel, 
— kissé nehézfejü, hanyag, vásott 
gyerekek. Zongora-órákat is ad egé-
szen kezdőknek, mert ehhez is ért, 
és a szükséges engedélyeket meg-
szerezte. A hangja is szép, mély 
csengésű, de kevés ahhoz, hogy eb-
ből megéljen. 

És nem is tudná elhagyni az élő-
anyagot : a gyermeket. Volt idő, ami-
kor elmehetett volna magánalkalma-
zásba igen jó feltételekkel, mert ide-
gen nyelveket is beszél, pompásan 

számol — mindenhez ért. És még-
sem ért semmihez, főleg ahhoz nem, 
hogy boldoguljon. Már el is készí-
tették a szerződést, előnyös volt, 
csábító, aztán bement még egyszer 
utoljára az iskolába s a gyerekek ott 
hallgattak előtte. Csupa kis ember, 
csupa kis világ, csupa kis élet. Lel-
kek, akik a jövő kertjében virítanak. 

Visszaadta tehát a szerződést s 
ottmaradt az iskolában. Tanitó, vagy 
tanár. Semmije sincs, a kabátja roj-
tos, a nadrágja kikopik a térdénél s 
mégis rettentő nagy hatalom van a 
kezében: övé az ifjúság, a fiatalság 
lelke, azt viszi bele, azt ülteti bele 
kitéphetetlenül, amit akar. 

Felesége van és három gyermeke. 
18 évi szorgalmas munka után a 
havi fizetése 400 forint, családi pót-
lékkal, lakbérrel, mindennel együtt. 
A gyerekek sáppadtak, vérszegények, 
jobb táplálék kellene nekik, hogy 
valamiképpen kiheverjék a háború 
és az infláció rombolásait kistestü-
kön. A pedagógus ezért fut regcel-
től estig, ezért fél, ezért remeg, hogy 
hátha mégis vakációja lesz — kény-

Tizenkétmillió méter 
nagyon nagy hosszúság. Tizenkét-
ezer kilóméter. A gyorsvonat, ame-
lyik hatvan kilóméteres sebességgel 
teszi az útját kétszáz óra alatt futja 
be ezt a távolságot. Ezt csak szem-
léltetőnek írtam. De szemléltethetem 
ezt a hosszúságot másképpen is. 
Egy férfi ruhához három méter kel-
mét számítanak dupla szélességben, 
hat métert. Ha tizenkétmillió méter 
ruhakelme áll rendelkezésre, abból 
kétmillió férfi ruha készíthető. Va-
gyis a mai Magyarország férfi la-
kosságának körülbelül mindegyike 
hozzájuthat egy öltöny ruhához. 
(Ezt ugy számítjuk, hogy nyolcmillió-
ra tesszük az ország lakóinak szá-
mát és felnőtt férfinak vesszük az 
összlakosság egynegyedét.) Ez ter-
mészetesen csak afféle hevenyészett 
számítás, de amikor az ember szem-
léltetni akar, egy ilyen hevenyészett 
számadás is megfelel. Hogy éppen 
a tizenkétmilliót tettem ennek a 
cikknek a cimévé, az onnan van, 
hogy olvasom az újságból: augusz-
tusban ennyi gy^potkelme áll majd 
rendelkezésre. Ezt a rendelkezésre 
állást pedig uay kell érteni, hogy a 
a magyar textilipar ez év augusz-
tusában ennyit tud termelni. Ugyan-
ez a hírforrás azt is jelenti, hogy 
nyolcszázötvenezer gyapjúszövet és 
hatszázezer méter műhelyem kelme 
elkészül ugyancsak júliusban s hogy 
textiliparunk ilyen teljesítmény mel-
lett nemcsak a?, ország szükségle-
tének ellátását biztosíthatja, de bő-
ven jut exportra is. A közönséges 
életben f >rgó ember, aki ilyen nagy 
számokkal nem találkozik és köz-
gazdasági dolgok sem igen érdeklik, 
könnyen elsiklik az ilyen újságcik-
ken, vagy pedig keservesen félre 
húzza száját és azt mondja: mi 
hasznom nekem ebből, mikor nem 
telik még husz centiméteres darabra 
se belőle. Hiszen, nincs benne sem-

mi tagadni való, a kereset és a ru-
házkodási költségek óriási távol-
ságban állanak egymástól s a fél-
rehúzott száj sok igazságot fejez ki, 
de mégsem lehet, mégsem szabad 
igy térni napirendre efölött a kérdés 
fölött. Oondoljuk meg, hogy ez a 
teljesítmény azt jelenti, hogy az or-
szágépités nagy munkája rettenetes 
erőfeszítések árán textiliparunkat 
majdnem teljesen visszaállította s 
mostmár jelentkeznie kell a követ-
kezményeknek is. 

Nem szabad kétkedéssel nézni a 
dolgokat: a következmény nem le-
het más, mint a kínálat növekedése 
s ennek folytán az árak csökkenése. 
Természetes dolog, hogy amikor én, 
te, ö, mi, li, ők — szóval mindenki 
le van rongyolódva, aki nem tarto-
zik a kivételes emberek sorába, ak-
kor minden száj azt mondja és egy-
szerre mondja: add Uram, de rög-
tön, azonnal add azt az olcsóbbo-
dást, mert én is szeretnék már egy 
jobb ruhát látni magamon és hoz-
zámtartozóimon. Sajnos, ez ilyen 
tempóban nem megy, de már az is 
megnyugtató, hogy 10—25 százalé-
kos olcsóbbodásra van kilátás s ha 
a termelés növekszik és külföldi 
nyersanyagbeszerzésünk a már kötött 
s ezután kötendő szerződéseink foly-
tán kedvezőbb áron fog történni s 
a kormányzat a legnagyobb szigorral 
kényszeríti a gyárakat és a nagyke-
reskedelmet egyaránt a ,nagy for-
galom csekély haszon" régi becsü-
letes elvének érvényesülésére, akkor 
a most meginduló uj időszak, amely 
a hároméves gazdasági terv végre-
hajtásának a kezdetét is jelenti, a 
több termeléssel meghozza a jobb 
és sokkal olcsóbb árut is. Mert a 
dolgozók életnívójának emelése nem-
csak a krumpli és a sárgarépa árá 
nak letérésén múlik. (-m-z-) 

szerből. 
Nem zúgolódik, nem lázit. A régi 

„uri* világban nagyon jól rászok-
tatták arra, hogy ne legyen szava, 
ne legyen bátorsága, mert ö csak 
félig ur, vagy féligse . . . ő csak 
tanitó. Ha visszagondol a régi vi-
lágra, abban csak megalázottságot, 
lenézést, kisemmizést lát, gőgös tan-
felügyélöket, felfuvalkodott, nagyképű 
főigazgatót, talán mégnagyobb képű 
igazgatót, akinek Hitler volt a minta-
képe s a diákok is ,Führernek* ne-
vezték 8 aki azt hitte, hogy még az 
Isten is utána jön egy létrafokkal. 

A pedagógus pedig szolgált, mert 
nem tudott mást tenni. Rabszolga 
volt, követte a parancsot, mert ál-
landóan ott lebegett feje felett az 
elbocsátás korbácsa, az iskolát pedig 
nem akarta, de nem is tudta el-
hagyni. Régen, még fiatalkorábaa 
olvasta Marxot, Garami Ernőt, Mó-
nus illést és másokat. Aztán volt 
idő, amikor nem mert erről beszélni, 
csak gondolkodott és visszahúzódóul 
mint a pók a maga odújába. Nem 
volt hős, nem mert mindent felál-
dozni az eszméért, de azért nem 
volt áruló sem. 

Most tagja pártunknak, csendes, 
szerény, kevesen ismerik. Hiszi, hogy 
a szocialista ország a segítségére 
sietne, de a demokratikus ország 
sem fogja elhagyni. Vár és néha 
gyűjtögeti anyagot egy nagy, a 
gyermek lélektanát teljesen felölelő 
pedagógiai 'szakmunkához, amelybe 
valamikor egy élet tapasztalatát sze-
retné összefoglalni. Ennyi a vágya 
és semmivel sem több, legfeljebb az 
még, hogy néha szeretne könyvet 
venni, amelyet itt-ott meglátott és 
szeretné megcsináltatni azt a ruhát, 
amelyhez a szövetet már megkapta 
egy szakszervezeti akció kapcsán, de 
a csináltatásához való pénz még 
eddig sehogsem tudott összejönni. 

A Szociáldemokrata Párt harcot 
indított a köztisztviselőkért és köztük 
elsősorban a pedagógusokért. Voltak, 
akik ezt kifogásolták, pedig az igy 
megszerzett több pénz, nagyobb ke-
nyér aligha fog rosszhelyre kerülni. 
A pedagógus azonban hálás lesz, 
mert olyasmit lát benne, amit a régi 
világban még soha nem tapasztalt: 
megbecsülést és igazságot. 

Ország - Világ 
Szepíember 5-én nyilik meg a 

budapesti vásár." 

Külön adót fizetnek a román gaz-
dagok. 

Tízezer németet kiutasítanak Hol-
landiából. 

A szaktanács és a Oyosz folytatja 
az új kollektív keretszerződés ügyé-
nek tárgyalását. 

Zsedényi Béla és Pfeiffer Zoltán 
harcol a Sulyokpárt elnöki pozíció-
jáért. 

A lordok háza megszavazta India 
függetlenségét. 

Meghosszabbították az amerikai 
kivitel és behozatal ellenőrzését. 

Julius i s àn, p é n t e k e n 

este fél 8 órai k e z d e t t e l pártest a pártszékházban 

A közellátási kérdésekről. Előadó 
. ( K o s s u t h > u . 2 6 . ) 

Magony Imre. 



KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 
Egyebet sem hallani manapság, 

mint a hatóságok, a demokrácia és 
a fennálló rend kritikáit Megelégelt 
és elismerő szót keveset hall az em -
ber s amit hall, az is az elismerés 
és a kritika közölt ingadozik. 

— Bezzeg, ha én lennék abban a 
felelősségteljes po/icióban, tudnám, 
hogy mit kell csinálnom I — dönge-
tik mellüket egyesek. 

Merészet gondolva elhatároztuk, 
hogy megkérdezünk pár embert, 
hogy mit csinálna ma, ha valame-
lyik miniszter székében ülne. E meg-
kérdezés természetesen barátságos 
beszélgetés formájában történt, ugy, 
hogy az illetékesek rem is sejtették, 
mi célt szoigál. 

A tűzesetek 
megfékezésére milyen intézkedéseket 
tenne ? — tesszük fel a kérdést. 

Kissé tétova a válasz: 
— Hát először is erős őrségeket 

állítanék fel a gyárak védelmére. 
— Ez rengeteg embert venne 

igénybe. Honnan teremtené az embe-
reket ? 

— A munkásokból toboroznám 1 
— Szóval a munkás éjjel őrköd-

jön, nappal dolgozzon. Mikor pihen 
akkor? S az őrködésért fizetni is 
kellene. Honnan venné a pénzt? 

A kérdezett dühösen a levegőbe 
üt s hirtelen másról kezd beszélni, 
de a világért be nem vallaná, hogy 
a demokrácia igenis minden lehető 
óvintézkedést megtesz ezeknek az al-
jas merényleteknek felgöngyölítésére, 
és ő sem tudna egyebet csinálni. 

A dolgozók 
életszínvonalának emelése érdekében 
mii íenne? — hangzik a második 
kérdés. 

— Letörném az árakat s emelném 
a megélhetéshez bizony nagyon ala-
csony munkabéreket! 

Ez stimmel 1 Ez a mi szándékunk 
is, csak azzal a különbséggel hogy, 
kész tervünk van erre vonatkozóan. 
A neve: hároméves terv. 

Egy lépóssel 
nagyobbat lepünk hirtelen. Megkér-
dezünk-egy illetőt, mit tenne, ha ter-
mészetfölötti, isteni hatalma lenne 

Sokáig gondolkozik s végén ki-
jelenti : 

— Nem szeretném, ha igy lenne, 
Ha esőt csinálnék, szidnának azok 
akik nem kívánják az esőt, mert ép-
pen cséplés van. Ha pénzt adnék 
minden rászorulónak, megrendülne 
az ország pénzügyi egyensúlya s in-
fláció törne ki. Ha betegeket gyógyí-
tanék az orvosok lincselnének meg, 
hogy elveszem a kenyerüket. Nem 
kérem 1 Nem jó lenne a nagy hata 
lom, mert a hatalom felelősséggel 
jár s a felelősséget nehéz viselni. 

így van az országve.ető emberek 
esetében is A hatalom felelőséggel 
jár, mert minden tettükért a dolgozó 
nép ítélőszéke elé kell ¿¡Uniók. Az 
Is<en kegyelméből való abszolút ural-
mak ideje lejárt s a nép adta ha-
talmat a nép bármikor el is veheti 
mint tette is hazaáruló politikusok 
esetében, akik jobbnak látták a fe-
lelőségre vonás elől külföldre me-
nekülni. 

Mindent jobban e'intézni *karó 
demagógok számára egy jóízű ma-
gyar közmondást kell idéznünk: 
Sokat akar a szarka, de nem bírja 
a farka. 

Jégkárszemle 
Srobek András közellátási állam-

titkár és Hankóczy Béla vármegyei 
közellátási felügyelő ma egész napos 
jégkárszemlét tartanak a megyében. 

Kiskereskedők 
figyelmébe 

A Szociáldemokrata Pórthoz 
tartozó kereskedőket 22-én este 
8 órára fontos, a kereskedőket 
érdeklő megbeszélésre meghív-
juk. Az értekezlet színhelye a 
a pártszékház lesz Kossuth u. 26. 

Hirdetmény 
Kö'.hírré teszem, hogy a gazdál-

kodóknak az aratási és cséplési 
munkálatokra kölcsönképen kiadod 
liszt nem természetben hanem kész-
pénzben fizetendő meg.- A liszt ára 
kg ként 76 fillér. 

Felhívó.n a gazdálkodókat, kik 
ezen kölcsönlisziből részesüljek, hogy 
tartozásukat a városháza 12 sz. 
hivatalos helyiségben 8 napon belül 
feltétlen fizessél; meg, mert ellenkező 
esetben a követelést kénytelen leszek 
peresíteni. 
875. Polgármester. 

SPORT n 
Kézilabda 

Vasárnap 
Újpest—SzMÁV SE 
Az országos bajnokságra készülő 

szentesi gárda a legerősebb felállí-
tásban veszi fel a küzdelmet a négy 
országos válogatottal kiálló Újpest 
ellen. Mi bízunk a fiaink küzdő 
erejében s tisztes eredményt váiunk 
a Benic .ki, Mi>koIc i, Hetén yi, Ju 
hász, Molnár, Csákó, Mészáros, Fa-
zekas, Debreczeni, Czakó, Eke ösz-
szeállítású csapatunktól. Az Ujpe't 
csapatában játszik a magyar váló*, 
gatott Méiai kapus, Demcsak, Petek, 
Szabó. 

Julius 25-én az országos bajnok-
ság elődöntőjét játs?.a a S/MÁV SE 
a TMTE vei és utána az országos 
vidéki bajnokság dör.töjét vívják a 
Törökszentmiklósi S. E.-tel. 

* — Vccseri. — 

Fizessen elő 
Szentesi Lapra 

F I G Y E L E M ! A Szociáldemokrata Pórt s z e n t e s i 
szervezetének női csoportja vasárnap 
délután 6 órai kerdettel 

FAGYLALT délutánt 
rendez, melyre társadalmi különbség 
nélkül szeretettel hivja és várja vá-
rosur k dojgo^ó nőit a v e z e t ő s é g . 

— Érdekes kísérletet folytat 
kerti veiemények fejlődésének meg-
gyorsítására az egyik kecskeméti 
műkertész. Cinkszulfid permetezéssel 
a pjprik.ipilánták töve mintegy mé-
teresre nőtt és három hét'ei koráb-
ban hozo't termést Permetezett bur-
gonya bokra háromszoros termést 
eredményezett. 

— Megölte alvó férjét m*jd fel-
vágta saját *?reit Ceicr F.renc ke-
reskedő feleség'». A törvényszék tíz-
évi fegyházra szóló ítéletét a Tibla 
most — az enyhítő körülmények 

mérlegelésével — háromévi fegyház 
büntetésre szállíiotta le. 

— Harminckétezer osztrák schil-
linget rejtegetett Heinler Imre szom-
bathelyi szabósegéd a Kúria két évi 
fegyházra Ítélte. 

— 800.000 tonnára becsülik a 
bányászsztrájkokozta termelési vesz-
teséget a francia szénbányászatban. 
Az amerikai szénszállítmányok is 
csökkentek, ennek következtében a 
hiány körülbelül egymillió tonna 
szén. 

t ? , V O M O 
Budapest I. julius 18. 

8 00: Mi az egészségvédelem ? Dr. 
Ákos Károly a Magyar Orvosi Szemle 
szerkesztőjének előadása. 8.15: Op> 
retírésílctek. 9.00: Koz'»k Raduly 
L'jos cigá ¡yzekara muzsikál. 12 15: 
Operarészletek. 12.45: Előadás Mec-> 
nikoffról. 13 00: A házi-együttes ját-
sz k 14 10: A vakpndok. Holti J^nő 
előalása. 14 30: Kamarazene. 15 15: 
Rádióiskola. !6 00: Ui magyar tánc-
számok. 16 40: Bcck Ö. Fülöp, Beck 
András előadása. 17.10: Szakszerve-
ze i tanácsadó. 17 20: Szakszervezeti 
hir3dó. 17.30: A Magy. Hadifogoly 
Hiradó rádióközleményi. 17.35: A 
Vöröskereszt költeményei. 17 4 5 . 
SpottkÖ! tmé lyek 18 00: F e l e k ! 
Rezső énekel, zongorán kiséri Kar-
dos Isiván. 18 45 így készfii a Ké-
pes Sport. A helyszíni közvetítés 
vezeti Sz?pesi Oyörgy. 19.00: A 
budapesti közlekedés. 19 15: A Deb-
receni Kollégium Kórus énekel. 
19 45* Falurádió. 20 20: Donizetti : 
Don Pasquale. A V<g Opera együltes 
előadásának közventésr. 22 25: N gy-
kovácsi Ilona énekel. 22.45: Külügyi 
negyedóra. 23 00: Az amerikai „Nati 
onal Bro?dcasting Corporation" szim-
fónikus zenekarának hangversenye. 

„Julius 27-én Makón vármegyei 
SZ1M nap lesz. A csanádmegvei 
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 nagygvüfés ie«2, 
melynek szónoka Bölcsföldi Andor 
a SZIM orsz. vezető titkára és Qál 
Jenő a SZIM orsz. nevelési titkára 
esz." 

Párfhírek 
Pénteken, 18 án d. u. fél 8 éra-

kor pírtest. Közellátási kérdések 
Előadó: Magony Imre. 

8 A K K 
w 

A dé:i sakk kerület elnöksége, 
döntő párosmérkőzés lej Úszását ren-
delte el a szentesi Pili és a vásár-
belyi Pákozdy között. A két játé-
kos a baj ttok i versenyeken egyfor-
mán 6—6 ponttal holtversenyben 
végzett. Ezé t van s'ükség a döntő-
mérkőzés megtartására. 

Szentes sakkcsapatát me^hivák 
az országos sakkbajnoksági mérkő-
zésekre Budapestre au?.- 15, 16, 
17-érc. Ezen a versenyen a vidék 6 
legiobb csapata vehet reszt. Szentes 
sakkozói mint a déli kerület nyugati 
csoportjának győztes«* indul. Eíő é-
sziiéc,ül két baráíságos mérkőzést 
játszik a szentesi csapat M kó és 
Félegyháza vologaiott csapatával Szen-
tesen. 

Minden közmunkáról, 
versenytárgyalásról, 
rendeletről tájékoztatja a 

KISIPAROS 
Iparosoknak vállalatoknak fontos I 

M e g j e l e n i k m i n d e n pénteken 
Az alábbi megrendelést levelezőlapra 
felragasztva küldje be. Itt levágandó t 

T. KISIPAROS k: dóh'va ala Budapest. VII. Dohány otu 12 

Megrcndetem a Klsiparos-t I/4 é v r e [0 F t . 

Név: V« „ 18 , 

Foglalk.; 1 

Pontos cim: 

34 „ 

(A nem kívánt 
rész törlendő) 

Idb 1 és fél éves ég drb fiatal 
racka nőstény juh H anya kec -

ke 2 db 7 hetes nősténv fiával el-
adó Lázár Vilmos u 17. Ujj Sándornál 

Az uj piaci árak 
Élelmiszer 

ntegnevézése : 

FejeskápoaiMa 
Kelkáposzta 
K a i l ' O j 
Uborka 
Bürge ya 
Zöldbab 
Tök 
Paradicsom 
Karalábé 
Sárgarépa 

Csirke 
Tyúk 
Pulyka 
Kncsa sovány 

Termelő a 
fogy .nak 

Forint 
0.60 70 kg 

60 70 
80 100 , 
60-70 „ 

100-150. 
100 140 . 

20-ffl 

300 400. 
24 40 csom. 
16-26 . 

Kerrsk. a 
fogy.-nak 

Forint 
0.70 84 kg 

72 84 
96-120. 
72 84 . 

100 150. 
120 170. 

24-36 . 
360 480. 

30-50 
20 30 

Gyökér 25 30 „ 30 36 . 
Sóska 160-180 190-210. • 
Zöldhagyma 20 30 csom 24 26 
Foghagyma 40-70 . 50-84 . 
Retek 25 30 . 30-36 . 
Hegyenepaprika 6-16db 8 18db 
Tölteni való paprika 16-25 . 20 30 . 
»Alma 80-150 kg 100-180 
Körte 140-180 170 900 
Barack - 120-200 140-240 
Meggy 100-180 120 220 
Püszke 140 170 170 200 
Málna 360-360 360-400 
Morzsolt tengeri 160 160 

Baromfi irányárak 
Forint Kacsa hizott 

6 - k g 

5 - kg 

4 - kg 

3 - kg 

Liba sovány 
Liba hizott 
Csirke na os 
Tojás 

6 - kg 

4 - kC 
7 - k g 

1 - db 
40 db 

Főszerkesztői Sima László. 
Felelöt szerkesztő: Szőke Ferenc. 

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

FeWr* nyomHaveiwWV Csarnna L. !mr* 

BÚTOROZOTT s?oba különbejá-
fitiai kiadó, cim: áll. adóhivatal al-
tisztjénél. 777 

Gyermekkerékpár, teljesen jó-
kar brjn. eladó. Bálint- u. 29. 787 




