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Ez a s z o c i á l d e m o k r a t a képviselőjelöltek listája 
Csongrád- és Csanád megyében K é t h l y Anna, Szeder Ferenc, Takács 

Ferenc, Papdi György és Kiss Ernő a listavezetők 
A Szociáldemokrata Párt országos 

választmánya, a közelgő országgyü 
lési választások képviselői jelölését 
megejtette. Az országos választmány 
tanácskozásait Kisházi Ödön elvtárs 
elnöklésével kezdte meg. Minden a 
legaikotmányosabb formában töriéiit. 
A jelölésekre vonatkozó javaslatokat, 
amelyek valamennyi városból és vár-
megyéből befutottak a központba, 
egy külön erre a célra alakitott bi-
zottság dolgozta fel. Mégpedig akep-
pen, hogy valamennyi kerület kikül-
dö teit bdvOíl ídk . 

Amikor az országos választmány 
ülésezett, akkor került nyilvánosság 
ra, hogy Peyer Károly és tö^b társa 
elkövették pártunk ellen az árulást. 
Az országos választmány határozot-
tan leszögezíe, hogy 

Peyerék ezzel a lépésükkel 
végleg idegenné váltak és 
kiközösítették magukat a 
magyar dolgozó munkásosz-

tályból. 
A választmány ünneplése közben 

szólalt fel a betegségéből felépült 
Szakasits Árpád országos főtitkár. 
Kifejtette azokat az okokat, amelyek 
szükségessé tették, hogy új válasz-
tásokat tartsunk s amely indito oko-
kat idejében fölismerve, éppen a 
Szociáldemokrata Párt követelte hó-
napokkal ezelőtt először a nemzet-
gyűlés feloszlatását. Kifejtette, hogy 
pártunk programjában jelenleg a 
hároméves terv minél sikeresebb 
keresztülvitelének ügye a középpont. 
A hároméves tervvel tudjuk a ma-
gyar dolgozók millióinak életszínvo-
nalát javítani, ugyanekkor a tiszta 
demokráciát is továbbépíteni. Ehhe^ 
hozzátartozik, úgymond Szakasits 
Árpád, hogy a koalíciós pártok to-
vábbra is együttdolgoznak és ennek 
folyamánya a választási szövetség, 
amelyet nemcsak mi tartunk be, ha-
nem a többi párt is betartani meg-
ígérte. Ezen a szövetségen belül áll 
szilárdan és megbonthatatlanul a két 
munkáspárt. Mint két önálló és füg-
getlenségére féltékenyen őrködő két 
Pártnak a harci egysége. 

Pillanatra se tévesszük szem 

elől, hogy ennek az egység-
nek köszönhető az eddigi 
újjáépítő eredmény s ez lesz 
az alapja a további fejlő-

désnek is. 
S/akasits Arp^d jelentésé» a vá-

lasztmár y mindvégig általános he-
lyesléssel fogadia és vette tudomá-
sul. S ezzel hitet tett a párt úgy 
osztályharcos politikája, valamint a 
munkásegység és a magyar demo-
krácia nagy vállalkozása mellett, 
tudniillik a hároméves terv mellett 

Bőhm Vilmos elvtárs szóéit fel 
ezután. Utalt a k^pviselőjelölések 
elvi szempontjaira. Hangoztatta, hogy 
mint a dolgozó osztályok nagy párt 
jának, a Szociáldemokrata Párt par-
lamenti képvi.-eleténrk magában kell 
foglalni úgy az üzemek munkásait, 
valamit a parasztságot, úgyszintén 
a dolgozó ér'elmiséget, a mfwésze-
ket, a kultúra munkásait, az ifjúság 
képviselőit, a kisiparosokat, a kis-
kereskedőket egyaránt De igen fon-
tos a nők szerepe. 

A magyar nő egész életfel-
fogásával, szorgalmaval, és 
ugy a család, mint a köz 
iránt való helyes felfogásá-
val elérkezett oda, hogy 
megfelelő helyet biztosítsunk 

számára mindenütt, 
így az uj országgyűlésen is. Azt re-
méljük, hogy a jelölések helyes el-
végzése^után a legjobb és a legal-
kalmasabb frakcióval vonul fel az 
uj országgyűlésen a mi párlunk. 

— Nemcsak a belföld, tehát egész 
Magyarország figyelme fordul felénk, 
— fejezte be Bőhm Vilmos a be-
szédét, — hanem az egész kül 
föld is. 

Béke — jólét — biztonság: 
ennek a három jelszónak a 
jegyében kell dolgozniok 
mindazoknak, akiket a Szo-
ciáldemokrata Párt megbíz 
a parlamenti képviseletével. 
Majd áltajános figyelem közben 

felolvasták a jelöltek neveit. 
I. választókerület, Baranya-

Tolna-megye 

Bán Ar.tal, Kéth!y Anna, Tolnai 
József, Bechtler Péter, Csech József. 

2. választókerület, Somogy me-
gye : Kéthly Anna, Boér István, Ré-
vész Ferenc, Végh Lajos, Nagy 
László, Balla József. 

3. választókerület, Zala megye: 
Magosán Gyö;gy, Kéthly Anna, 

Dombai J^nos, Dávid János Horváth 
Zoltán, Kovács L^jos, Gyurkovits 
Károly. 

4. választókerület, Vas megye: 
Szakasits Árpád, Marosan György, 

Kéihly Anna, Gesztesi Jenő, Polgár 
H?rvíth Takács Já^os 

Lapzártáig a választmány a 
fenti jelöléseket fogadta el. Ér 
tesüléseink szerint a hátralévő 
választókerületekben a következő 
jelölések várhatók: 

5 választókerület, Győr, Mo-
son, Sopron megye: 

Bán Antal, Mala*its Géza, Kéthly 
Anna, Zentai Vilmos, Medei István, 
Fürediné Jancsecz Magda. 

6. választókerület, Veszprém 
megye : 

Ban Antal, Kéthly Anna, Kisházi 
Ödön, Visnyei Sándor, Viiágh Sán-
dorné. 

7. választókerület, Fejér , Ko-
márom, Esztergom megye : 

Szakasits Árpád, Vas Miklós, 
Kéthiy Anna, Tóth István, Borbély 
János, Nagy Ferenc, Varga József, 
Poprádi Pál. Czézner József. 

8. választókerület, Nagy-Buda-
pest : 

Szakasits Árpád, Bőhm Vilmos, 
Ries István, Kéthly Anna, Bán An-
tal, Rónai Sándor, Kisházy Ödön, 
Marosán György, Kelemen Gyula, 
Száva István, Révész Mihály, Dávid 
János, Kertész Miklós, Halász Alf-
réd, Ivanics József, Mónus Illésné 
Koronya Jolán, Vágvölgyi Tibor, Jan-
csecz Imre, Gyurkovics Károly, Végh 
Lajos. Kárpáti Antal, Antal János, 
Popik János, Visnyei Sándor, Kassák 
Lajos, Harustyák József, Kelemen 
István, Honig Ferenc, Dabronoki 
Gyula, Juhász Sándor, Fenyvesi Gá-
borr.é, Ferencz Gábor. 

9. választókerület, Pest me-
gye : 

Szélig Imre, Kisházi Ödön, Turi 
István, Hajdú Ernőné, Pavlovszky 
Ferenc, Bede Béla, Faragó József, 
Konferszky János, Erdei Pál, Ci-
covszky József, Némedy-Varga Jakab. 

10. választókerület, Csanád, 
Csongrád megye : 

Kéthly Anna, Szeder Ferenc, Ta-

kács Ferenc, Papdi György, Pallagi 
Ferenc. 

11. választókerület, Békés me-
gye : 

Szeder Ferenc, Marosán György, 
Botyánszky Pálné. Eperjesi András, 
Rákóczi Mihály, Nagy Lajos, Csú-
vár Imre, Kurunczi János. 

12. választókerület, Jász-Nagy-
Kun-Szolnok megye : 

Ries István, Kéthly Anna, Takács 
József, Molnár Imre. 

13. választókerület, Hajdú. Bi-
har megye : 

Ries I<tvá.:, Kéthly Anna, S/eder 
Ferenc, Káliay Sándor, Szamai La-
jos, Erdélyi Ferenc. 

14. választókerület Szabolcs, 
Szatmár, Bereg megye : 

Rónai Sándor, Kis Róland, Pász-
tor József, Horváth Zoltán. 

15 választókerület, Borsod 
megye : 

Rónai Sándor, Marosán György, 
Preisinger Ferenc, Nemes Júlia, Ju-
hász István, Jeviczky Kálmán 

16 választókerület. Nógrád, 
Hevt s megye : 

Bán Antal, Kisházy Ödön, Maro-
sán György, Szurdi István, Brumiller 
László, Orosz Márton, Zathureczky 
Jenő, Okos Miklós, Spitálszky Ká-
roly, Czézner József. 

17. Országos l i s ta : 
Szakasits Aipád, Böhm Vilmos. 

Kéthly Anna, Ries István, Rónai 
Sándor, Marosán György, Bán An-
tal, Buchinger Manó, Justus Pál, 
Faragó László, Vajda Imre, Révész 
Ferenc, Kőműves József, Schiffer Pál. 
Török Júlia, Gallai Lajos, Pintér 
János, Fischer József, Faragó György, 
Kemény György, Bölcsföldi Andor, 
Barcza Sándor, Bródy Sándor, Gari-
ner Pál, Bóka László, Mészáros Jó-
zsef, Egri István, Erdődy János. 

Ország - Világ 
Szakasits Árpád vasárnap Tata-

bányán és Dorogon beszél. 

Még ma is tizezer ember lakik 
Budapesten romházban. 

Magyarnyelvű politikai napilap in-
dul Bukarestben. 

A Biztonsági Tanács megvizsgálja 
Magyarország felvételi kérését az 
UNO-ba. 



Érted, családodért küzd a Szociáldemokrata Párt I Erősítsd szavazatoddal! 

Megkérdezzük 
a néptől 

Tudott dolog, hogy a Szociál-
demokrata Párt nevében Szakasits 
Árpád elvtárs, miniszterelnökhelyet-
tes, követelte legelőszőr, hogy az 
eddigi nemzetgyűlést feloszlatva, uj, 
országgyűlési választásokra kerüljön 
a sor. Meg volt ennek az előzmé-
nye és az abból folyó indoka. Az 
1945 iki választások során olyanok 
is — és hozzá nagy számban —• 
bekerültek a parlamentbe, akik a 
politikai magatartásukkal kerékkötői 
lettek volna a 3 éves beruházási 
program keresztülvitelének. 

Mérlegelve azt, hogy áz örökös 
belpolitikai válság másként nem 
oldhaló meg, csak uj választások 
elrendelésével, elhatároztuk, hogy a 
koalició többi pártjaival együtt ki-
állunk a magyar dolgozó nép elé, 
s megkérdezzük tőle, akarja-e to-
vább, hogy ebben az országban 
egy többségi párt olyan államfér-
fiakat állítson az ország élére, akik 
ezt az országot okosan, tervek alap-
ján továbbépítsék. 

Nem kétséges, hogy elszánt el-
lenségeink is vannak Azok látni-
valóan megpróbáljáK a magyar dol-
gozóknak a demokráciában való 
tiszta hitét rontani. Ezek anarchiat 
akarnak, gyűlölködést szita iák, sza-
botálásra uszitanak. Ha tervük si-
kerül, — aminthogy nem fog sikc 
rülni! — annak következménye 
nem lenne más, mint az ország 
tragikus elpusztulása 

Tehát válasszon a nép! Romlást 
akar-e, avagy egy olyan párt támo 
gatasát a szavazataival, amely ki-
fogja vivni tervszerű, békés munka 
jávai az ország dolgozó tömegeinek 
jólétét. 

A Szocialdemokrota Párt az 
egész magyar dolgozó társadalmat, 
fajra, vallásra és foglalkozásra való 
megkülönböztetés nélkül, ennek az 
orszagnak becsületcs tdgjainak te-
kinti. Mindenkit biztosit arról, 
hogy amit a magyar nép, a magyar 
dolgozó társadalom ebben az o. 
szágban épit, azt magának épitse. 
A Szociáldemokrata Part a tesivér-
pártt?!együit garanciát vállal arra, 
hogy az uj országgyűlésben és az 
uj köztársasági kormányban ne le-
hessen olyan személy, aki ennek 
az országnak úgy befelé, mint ki-
felé békeszerető és munkára kész 
szorgalmát hátráltatni próbálja. 

Tehát augusztus 31-én a magyar 
népen van a sor. A szavazó urnák 
előtt tegyen hitet amellett, hogy élni 
akar-e, vagy elpusztulni. Mi szociál-
demokraták, azt hisszük és remél-
jük is, hogy a magyar nép helye-
sen fog itélni Hisszük azt, hogy ez 
az ország a mienk, magyaroké le-
gyen, s akarja azt, hogy csak a 
dolgozók akarata érvényesüljön. 

Ha a magyar nép ezt megérti és 
az urnák előtt helyesen választ, ez 
az ország virulni fog és benne lakó 
dolgozók boldogok és békeszeretők 
lesznek. Akkor eléri a magyar nem-
zet azt a nivót, mely őt megilleti, 
és ezáltal az egész világ békéjét 
kívánó és békeszerető népei szere-
tettel fogják soraikba fogadni 

Farmasi Imre 

— Az orvosok szakszervezete 
értesiti tagjait, hogy a tudományos 
előadás ma délután 6 órakor kez-
dődik a Városháza közgyűlési ter-
mében. Előadók: dr. Gömöry Pál 
egy. m. tanár, a budapesti belkli-
nika adjuntusa és dr. Greiner Antal 
belkinikai tanársegéd. 

A l e g k o m o l y a b b esélyekkel 
i n d u l u n k 

Budapestről jelenlik: Marosán 
György elvtárs beszédet mondott a 
Hitelbank érdekkörébe tartozó 140 
vá'lalat szociáldemokrata üzemi ve-
zetői előtt. Az 1945. évi és a mos-
tani választást összehasonlítva rámu-
tatott arra, hogy amíg 1945 ben a 
Szociáldemokrata Pártnak 1.000 
pártszervezete és 350 ezer tagja 

volt, addig ma 3000 pártszervezete 
és 1 millió tagja van. 

A választáson a legkomolyabb 
esélyekkel indulunk. Mi vezetőpárt 
akarunk lenni ebben az országban. 
A magyar választás az európai vá-
lasztás előjátéka lesz. Az európai 
szociáldemokrácia első kiállását te-
remtjük meg ezen a választáson. 

Nyugdijat az elöregedett 
kisiparosoknak 

A Szentes és Vidéke Ipartestület álláspontja 
orvoslásáról az ő meghallgatása nél-
kül döntenek. A rendelettervezetet 
ugyanis véleményezés céljából meg-
küldték valamennyi ipartestületnek. 

A betegségi biztosítási tervezet — 
a l-ülönböző kifogásolható pontok 
ellenére is — alapjában jóhiszemű 
és kellően átgondolt tev, amely ki-
lendítené az iparosságot szociális 
helyzetének mélypontjából. Bizonyos 
szempor.tokból mégis érthető, hogy 
a szentesi Ipartestüket vezetősége 
(a többi Ipartestület határozatát még 
nem ismerjük,) olyan mereven el-
utasító álKisponot fogialt el ebben 
a kérdésben. Iparosaink hosczú év-
tizedek óta küzdenek az öregségi 
nyugdíjért *s nem fogadják szívesen 
hogy ehelyett más megoldást válasz-
tottak. Ök a nyugdíjról szóló ren-
delettervezetet várjak, mint régi vá-
gyuk beteljesülését. 

Inaricstünk vezetőségének eluta-
sító határozata a szentesi iparosok 
többségének állásfoglalását tükrözi 
vissza. Azonban éppen a demukra-
tiktts elvnek megfelelően a kisebb-
ségi ellenvéleményt is figyelembe 
kel! vennünk. Ha esetleg vannak, 
akik nem értenek egyet az elutasító 
határozattal, úgy ennek az Ipartes-
tületen belül hangot kell adniok s a 
vezetőségre vár a? a feladat, hogy 
az ellentétes németeket közös neve 
zőre h jzza. 

Végeredményben mindannyiunk-
nak egy a célunk: az ország egyik 
értékes és néikülö hetetlen dolgozó 
rétegének, a világhírnévnek örvendő 
magyar kisiparoi ságnak is biztosí-
tani akarjuk a boldogabb, biztosabb 
emberibb életet. 

Lapunk szerdai számában foglal-
koztunk a Szentes és Vidéke Ipar-
testület vezetőségének határozatával, 
amely kimondja, hopy a kisiparos 
betegségi biztosításról szóló rende-
lettervezetet nem fogadja el tárgya-
lási alapul Az indoklás egyik sar 
kalalos p ntja az, hogy a tervezet 
célt tévesztett, mert a kisiparosság 
évtizedek óta arra törekszik, hogy a 
kormányzat elsősorban az iparosok 
nyugdíj-kérdését rendezze. 

A régóta vajúdó kérdés kétségte-
lenül egyik legjelentősebb problé 
mája kisiparosainknak. Mosí bizo-
nyos hangok hallatszanak, amelyek 
szerint sok szentesi iparos csodál-
kozással fogadta az Ipartes'ület 
zelőségének a betegbiztosítási ren-
delettervezetről szóló elutasító hatá-
rozatát. 

Meg kell jegyeznünk, !iogy Ip.«r-
testüleíünk jelenlegi ve etősége ti.szta 
és demokratikus eszközökkei végre-
hajtott választási eredményekép ke 
rült a szentest iparosok érdekkép-
viseleti szervének élért. így nyil-
vánvaló, hogy a vezetőség határoza-
tát a szentesi iparosok nacy több-
ségének álláspontjaként keil elköny-
velnünk. 

Az mindenesetre megnyugtató, 
hogy a rendelettervezet részletes 
megtárgyalása a demokratikus el-
veknek megfelelően történik. Bár 
amint ez az Ipartestület vezetőségé-
nek határozatából kiderül, — a ren-
delettervezet előkészítésébe nem von-
ták be az iparosság érdekképvise 
leti szerbét, ez mégsem jelenti azt, 
hogy az iparossá« problémájának 

A Duna-Tisza csatorna megépíté-
sére három tervet dolgoztak ki. Az 
első terv szerint a csatorna Vácnál 
indulna ki a Dunából és a duna-
tiszaközt dombosvid^ken alagútban 
haladna át. Ezt a tervet, mivel nem 
gazdaságos és csak nagy nehézségek 
árán lenne megvalósítható, elve-
tették. 

A második terv, melyet a legutóbbi 
tárgyalásokon elfogadtak, mint az 
már ismeretes a következő: Sorok-
sárnál indult ki a Dunából, a domb-
vidékig fut egyenesen. A dombvidé-
ken 9 szivattyúval ellátott zsilip se-
gítségével emelkedne keresztül és 
Ujkécskénél torkolna a Tiszába. Ez 
az úgynevezett magasvezetésű rend-

A Soroksár—csongrádi Duna—Tisza 
csatorna tervének ismertetése 

szer, mely öűtözésre a bonyolult 
zsiliprendszer miatt ne,n használ-
ható. 

Miért előnyösebb? 
A harmadik Gács Lajos terve. 

Nevezzük röviden Gács-féle tervnek. 
Ez a mélyvezetésen alapszik. A terv-
nél figyelembe veszi, kogy a Duna 
Soroksárnál 25 méterrel magasab-
ban fekszik, mint Csongrádnál a 
Tisza. így a Duna fölösleges vize 
magától folyna fe a Tiszába. A csa-
torna ú'vonala nagyjából a követ-
kező: Soroksár — Izsák —• Kiskun-
félegyháza — Csongrád. De lenné-
nék mellék ágai is. Ezek Soroksár-
ról—Bajára, Kiskuntélegyházáról— 

Tiszafüredre és Szegedre vezetnének 
Ezenfelül a Sajtó torkolatánál duz-
z^sztógátat tervez és néhány kilomé-
terrel lt jebb még egy csatorna in-
dulna ki a Körösök és Orosháza 
érintésével Szentesen át torkolna a 
Tiszába. A félegyháza tiszafüredi 
csatorna és a sajó torkolatánál lé-
tesítendő duzzasztógát biztosítaná a 
tiszántúli — nevezzük orosházi — 
csatornának az öntözéshez szüksé 
ges vizet. Félegyháza—Csongrád kö-
zött 18 és Csongrád között 18 és 
félméteres vízesés van, melynek 
energiáját kihasználva, 250 milllió 
kilowdtt áramot nyerünk! 

A Gács féle terv költségei 
Az egész terv kivitelezéséhez 620 

millió forintra lenre szükség. Ilyen 
Összeg mellett a csatorna összes 
munkálatai kézierővel kubikosmun-
kával lenne elvegezve. A 620 millió-
ból 540 millió forint esik a föld-
munkára Azonban ha a földmunkák 
modern gépierővel lennének elvé-
gezve, ez az ősszeg mindössze 60 
millió forintot tenne ki. Tthát ez 
esetben a költség 120 millió forint. 
Az már aztán az illetékes miniszté-
riumoK feladata, hogy tetszésük 
szerint hány millió forinttal akarják 
megépíteni, aszerint, hogy a mun-
kanélküliség leküzdésére hány kézi-
munkás, kubikos munkába állítását 
tartják kívánatosnak. 

Még mielőtt az egész Alfö d né-
pének állásfoglalását lapunk hasáb-
jain keresztül ;smertetnénk, meg va 
gyünk győződve, hogy Takács Fe-
renc földművelésügyi államtitkár 
elvtársunk a közérdeknek megfelelő 
Gács-féle tervet megismerve, azt 
maeáévá teszi és annak minél 
előbbi kivitelezését elfogadtatni tör-
rekszik. 

; Karolyi ieit 
a párisi követünk 

Károlyi Mihá'y, a II. magyar köz-
iár asá ; elnöke rerdkivüli követ és 
meghatalmazott miniszter, párisi ma-
gyar követi megbízásához francia 
részről a hozzájárulást megadták. 

Ugyancsak hozzájárult a Svájci 
Szövetség« Tanács ahhoz, hogy 
Oltvánvi Imre rendkívüli követ es 
meghatalmazott miniszter bizaSsék 
meg a berni magyar köveiség ve-
zetésével. 

Mecsér a medvékkel 
Annak idején általános nevetség 

tárgya volt Mecsér Andris „gazda-
sági főszakértö" próbálkozása, aki a 
nyilas lapok üdharsogásának rek-
lámtüzében mosómedve fel pet ren-
dezett be biftokán A nyilasurr>lom 
bukása a „mintatenyészet" végét je-
lentette. Hitler személyes barátja 
német testvéreinél talált menedéket. 
Leguióbb azt irtak róla, hogy Abesz-
sziniában a Négus gazdasági tanács-
adója lett A hírforrás azonban azt 
nem közli, hogy a nyilas gazdlsz 
ott is niosómédve tenyészetet kí-
vánja e népszerűsíteni. Hiába mjn-
den, meri még ezek a medvék'se 
tudnák Mécsért büntelemre mosni. 

A szentesi rendőrkapitány-
ság nyomozója elfogta Németh 
Mihály Kasza-u. 7. sz. alatti lakost, 
aki Budapesten 1946 julius havá-
ban két motorkerékpárt lopott. A 
nyomozás során megállapítást nyert, 
hogy jelenleg is hasonló céllal uta-
zott Budapestre. Bűncselekményében 
orgazdaként szereplő három társával 
együtt a szegedi államügyészségre 
kisérték. 



75 év óta a dolgozóké a Szociáldemokrata Párt. Erre szavazz! 

Hagyomány 
Magyarországon hivataloknak a 

cirn-̂  legelőször a Bach korszakban 
írták ki. A legelső hivatal, amely-
nek a cime Szentesen ki volt pin-
gálva, a kerületi adóhivatalé volt. 
Természetesen kétfejű sasos osztrák 
címerrel. Régi öregektől tudom, hogy 
évek multak már el az 1867 es ki-
egyezés után, amikor a szentesi adó 
hivatalnak a falán még mindig a 
német föliratú és osztrák cimmerrel 
ellátott hivataljelzés állott. Egyik 
embert bosszantotta, a másik ember 
nevette, mig végre az 1871 es kép-
viselőválasztás alkalmával letépték 
ezeket s fölira'okat Mikor az ember 
a Tóth józsef utcán az ÁÜami Adó-
hivatal palotájához jut, igaz, hogy 
rozsdamartan, de a következő föl-
iratokat talál ja: „Magyar K i rá l y i Adó-
hivatai ' „Magyar Királyi Pénzügy-
őrség - , ..Magyar Királyi Pénzügy-
őri Biztosság14. Nem tudom, ösi ha-
gyomá^y-e az adóhivatalnál, hogy a 
változást)': után évszámra megtartsa 
a rég föliratot, fenyegetnek-e, kedv-
derítőnek e, vagy mi az ördögnek? 
Vagy miután most is képviselővé 
las tá: következik, azt vár ják, hogy 
megismétlődjék, ami 1871-ben tör-
tént, hogy a választó polgárok tá-
volítsák e! azt, amu a hivatalfőnö-
kök elfelejtettek. (S—ó) 

Naptár. Augusztus 9 szombat. 
Róir. kat. Vianney János, protestáns 
Ernőd. A n p kel 4 30 órakor, le-
nyugszik 19.08 órakor. A hold kél 
22.22 urakor, ienyugszik í2.15 óra- j 
ke | 

Lassan csökken a meleg. A 
hűvös >bb óceAni lég-ömegek beáram- i 
lása í<*ieg Köz peurópában tovább- j 
folytatódik Hazánkban c*ak néhány ; 
helyen wineikede-t 30 fok ielé a hó- i 
irérsek<et. Több helyről jelentettek j 
csapadékot. A csapadék a 3 miü 
métert *.sak Szenlgotthárdo érte el 1 

Az éjszakai lehűlés megközelítette a 
10 fokot. 

Várható idő: Mérsékelt, időnként 
élé - szaknyugati szél. Felhőátvonu-
lás Néh.v.y helye'1 záporeső, ziva-
tar A hőmérséklet alig változik. 

— Ügyeletes gyógyszertárak: 
Augusztus 9 —15-ig Kerekes, vala-
mim Toiday gyógyszerárak tartanak 
ügyeletes szolgálatot. 

— Mozik műsora. B a r á t s á g 
Mozgó Lidia (Merle Oberon szerep-
lésévé ) Szabadság Mozgó : Az eskü. 

Nepdalest. Ma, szombaton 8 
órakor, a Vármegyeház közgyűlési 
termében népdal est lesz. «. Vezető 
Dezsi K. Jenő gimnáziumi tanár. 

— A városi Ifjúsági 48-as Bi-
zottság 11 én este 7 órakor az 
„Egy marék búzát a hadifoglyaink-
ért" gyűjtési mozgalom megszerve-
zése tárgyában ülést tart a város-
háza közgyűlési termében. Azok az 
ifjak, akik a gyűjtési munkában részt 
kívánnak venni, jelenjenek meg. 

— Kiosztották az újgazdák 
birtokleveleit. Az UFOSz vezető-
sége ünnepélyes keretek között osz-
totta ki a oirtokleveleket 240 csöng 
rádi újgazdának A nap jelentőségét 
Török Antal, az UFOSz megyei tit-
kára méltatía. Résztvett az ünnepsé-
gen és beszédet mondott Erdei Mi-
hály is. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

K é t h l y A n n d t szeretnénk h o l M i , -
mondták Nagymágocs dolgozói jólsikerült pártestjükön 

Az esti szürkületben a békés ma-
gyar rónák közt kígyózó uton robo-
gunk Nagymágocsra. hogy résztve-
gyünk az ottani szociáldemokrata 
dolgozók pártestjén. Rövid félóra 
alatt már ott is vagyunk a helyiség 
előtt, ahol a pártvezetők várnak 
bennünket. 

— Az elvtársak még csak most 
mentek be földjeikről, szorgos napi 
munkájuk után, — mondja Molnár 
András, a párt jegyzője. Egy órán 
belül azonban mindannyian itt lesz-
nek. 

Érdeklődünk a pártszervezet éle-
téről. Szabó Béla párttitkártól meg-
tudjuk, hogy a község lakóinak 
28—30 százaléka szociáldemokrata. 
Ha figyelembe vesszük, hogy a 
lélekszámba gyerekek is be vannak 
számítva, ugy minden túlzás nélkül 
állithatjuk, hogy minden második 
nagvmágccsi ember szociáldemo 
krat,*. Minden csütörtökön igen né-
pes páltestet tartanak, a SzIM ta-
gok is lelkiismeretesen dolgoznak, 
és oroszlánrészt' vaílalnak a mun-
kábói. 

Még egy szocialista se 
hagyid c s e . b e a népet 

Érdeklődünk a választási előké-
születek iránt. Nagy általánosság 
ban jói haladnak. Igaz ugyan, hogy 
egyesek vissza próbálnak élni ka-
pott jogaikkal — így nem adtak 
összeíró lapot több családnak, — 
mi azonban minden esetben békés 
uton elin'ézzük a dolgokat. A rr.un-
kísegységet pedig minden körülmé-
nyek kö/ötí megvédelmezzük. 

Közben «'• szegyülnek az elvtársak 
éo megkezdődik a pártest. Az elnök 
megnyitója után Biró Dez ő elvtárs 
szólalt foi. 

— A p" uikusok egymás után 
patkány módjára szöknek ki az or-
s ágból, — kezdi. — Ezek megtol-
lasodtak a mi nyomorú .águnkon, 
azután megcsömörlöttek a néptől és 
elhagy ik a - országot Ezért most, 
az uj választáskor, jól fontoljuk meg, 
kire szavazzunk é.-» kik képviseljék 
a mi érdekeinket. S/em eiött tart-
juk, h <gy még egyetlen szociálde-
mokrata képviselő se nagyta cser-
ben a nép2i é* egyse lett hűtien 
elvéhez. 

Ai ország sorsa 
és a nok feladata 

Juhász Jánosné elvtárs a nőkhöz 
intézel? szavaiban emlékeztetett arra, 
hOí>y a szociáldemokraták már ré-
gen'felismerték a nők érdemeit és 
je!:ntösé;>ükct azor>zág ügyeinek irá-
nyításában. — Azt mondhatjuk, hogy 
az ország sorsa a nők kezében van. 
Legfőbb célunk, hogy soha többé 
ne iegven háború. Soha többé ne 
legven az, hogy az asszonyok a 
f.ijószivü anyák könnyes szemmel 
lessék, várják a híreket, a szerelvé-
nyeket és fájdalomtól összetört szív-
vel vegyék tudomá-ui, hogy fiuk, 
férjük még nem érkezett haza. 

Beszéde végén Juhászné a követ-
kezőket mondotta : Hivunk minden 
nőt, álljon zászlónk alá és legyen 
ott velünk mindenütt, «ihol a csa-
ládokért és az ország békéjéért 
kell sikraszállnunk. Minden nő él-
jen a szavazati jogával! 

Hlért dolgozunk! 
A pártest harmadik előadója Pin-

tér Győző elvtárs volt. Beszédében 

kiemelte a mánkásegység fontossá-
gát és elitélte azoknak a tevékeny-
ségét, akik önkényesen megpróbál-
ják azt fölborítani. Ismertette pár-
tunk célkitűzéseit. Azt akarjuk, hogy 
meglegyen minden községben, falu-
ban a villanyvilágítás, korszerű 
gazdasági fölszerelés, gépek. Át kell 
térnünk a belterjes gazdálkodásra, 
ha versenyképesek akarunk lenni a 
többi országokkal szemben. Nincs 
sehol még egy olyan föld, amely 
olyan zamatos gyümölcsöt, tápdus 
zöldséget teremné, mint a magyar 
föld. 

Azért dolgozunk, hogy fölemeljük 
a munkásságot emberi nivóra és 
biztosítsuk kulturigényeit is. 

„Nagyon szeretnénk 
Kéthly Annát látni" 

Az előadásokat vita követte. A 
hallgatóság soraiból felállt Fróman 
József és az egybegyűllek nevében 
megkérdezte Pintér Győzőtől, hogy 
pártunknak most kik a jelöltjei? 
Pintér elvtárs válaszában közölte, 
hogy a jelöltek névsorát még nem 
hozták nyilvánosságra, annyi azon-
ban bizonyos, hogy a kerület lista-
vezetője Kéthly Anna lesz. 

Erre a hallgatóság, az asszonyok 

vezetésével, bizalmuk kifejezéseként 
kérték, tolmácsoljuk Kéthly Annának, 
hogy nagyon szeretnék látni és 
Nagymágocson hallgatni, mert ezzel 
megsokszorozódna hitük és bizal-
muk a mai választási harcokban 
pártunk iránt. 

Az idő előrehaladottságára való 
tekintettel az igen szép és nívós 
gyűlést az elnök bezárta. A hallga-
tók megnyugodva és uj erővel in-
dultak haza, hogy az elkövetkezendő 
hetekben megállják helyüket és ki-
tartsanak közös célunk: a szoci-
alizmus eszméinek megvalósítása 
mellett. 

Már indulni készülünk mi is, 
amikor egy idősebb asszony kér, 
hogy vigyük el őt a volt kastélyig. 
Útközben megtudjuk, hogy Kovács 
Jánosnénak hívják és sok elvtársá-
vá! minden csütörtökön 10 km-t 
gyalogol, hogy ott lehessen a párt-
esten. 

— Megéri a fáradság, — mond-
ja, — mert érezzük, hogy az igazi 
célért a szocializmusért tesszük. 

Arra kérjük a jó Istent, minél 
több ilyen Kovács Jánosnét rdjon 
ennek az országnak, ennek a Párt-
nak ! 

— ítéletidő Kassán. Egy órán 
át tartó forgószél és jégeső pusz-
tított Kassán és környékén, amely 
háztetőket sodort le, sok fát és tá-
viróoszlopot döntött ki. A gyümöl-
csösökben is nagy a pusztulás 

— Motorkerékpárral az teher-
autó alatt. A győri vagongyár dol-
gozói tehergépkocsin igyekeztek a 
Balatonra. Menetközben a gépkocsi 
vezetője meg akana fordítani az 
autót. Ugyanakkor ért oda motor-
kerékpárt al Arnhoff r János vesz-
prémi kőműves, akinek már nem 
volt ideje lefékezni és a tehergép-
kocsi alá került. Súlyos állapotban 
szállították a kórházba, ahol rövi-
desen belehalt sérüléseibe. 

— Vadászok figyelmébe. A ren 
dőrkspitányság felhívji a Csongrád 
vármegyében lévő Vadá6ztársulatok 
elnökeit, hogy tagnévsorukat a fog-
lalkozás és lakás megjelölésével ha-
ladéktalanul juttassák el akár szemé-
lyesen, akár pósta utján a szentesi 
rendőrkapitányságon dr. Szabó Ká-
roly rendőralhadnagyhoz. A névsor-
ban jelöljék meg, kint k van új há-
romrészes fegyvertartási engedélye. 

— Ezek már nyugodtan elvál-
hatnak. Pálmafi Béla budapesti la-
kos följelentést tett a főkapitánysá-
gon felesége, született Waldsteiner 
Margit és annak testvére, Whdsteiner 
Vilma ellen, életveszélyes fenyegetés, 
tettlegesség miatt. Előadta, hogy 
amikor megjelent a felesége lakásán, 
hogy megbeszélje vele elválásuk 
ügyét, felesége és annak nővére neki-
rontottak és üt egelni kezdték, letép-
ték a nadrág- és kabátzsebeit, majd 
kiuobták a folyosóra. NAz ütlegelés 
közben állandóan azt kiabálták: 
„Qyilkos.44 Az orvosi vizsgálat #sze-
rint a férj sérülése nyolc napon be-
lül gyógyul. A rengőrség az eljárást 
meginditotta. 

— Hadifoglyainkért. A műked-
velő gárdának ismét sikerült vendég-
szereplésre megnyerni Nagy Istvánt, 

a kiváló fővárosi színművészt. Hadi-
foglyaink javára megűjráz7ák augusz-
tus 16 án és 17 én a „Bors István 
cimü vígjátékot. A címszerepet N3gy 
István játsza és a darab ugyanabban 
a szereposztásban kerül szinre, mint 
legutóbb. A belépődíj egységesen 5 
forint, mely érvényes a 16 i előadás 
után a strandon reggelig tartó táncra, 
a 17-i előadás után a Petőfi-kert-
ben tartandó magyar nótaestre. Je-
gyek már válthatók a Petőfiben, Bá-
lint ingatlanirodájában. 

— Kivégezték az anyagyilkost. 
Kosó András 24 éves turkevei föld-
műves vasdoronggal agyonverte az 
édesanyját. Kosó rossz társaságba 
keveredett, viszonya volt egy pincér-
nővel, akire sok pénzt költött. A 
gyilkosság napján el akarta lopni 
anyjának hatvan forintját. Az asszony 
azonban észrevette, mire a fiu vas-
doronggal félholtra verte, majd meg-
fojtotta. A szolnoki törvényszék rög-
tönitélő tanácsa Kősót kötéláltali 
halálra Ítélte. Az ítéletet végrehaj-
tották. 

Vásárhelyen elfottAk 
a miuiRDSzolSálatosoR 

hóhérját 
Hírhedt, kegyetlen munkaszázad-

parancsnok került kézre, Katona Sán-
dor hódmezővásárhelyi kántortanító, 
a Vásárhelyen állomásozó munka-
szolgálatos zászlóaljnak volt a segéd-
tisztje. Ebben a zászlóaljban gyűj-
tötték össze a szegedi és környék-
beli munkaszolgálatosokat, hogy azu-
tán a keleti fontra küldjek. A 
zászlóalj ura Katona Sándor volt, 
akit könyörtelen szigora miatt soron-
kivül századossá léptettek elő. Később 
szovjet fogságba került és nem ré-
gen tért haza. Vásárhelyen többen 
felismerték, jelentést tettek róla a 
rendőrségnek, amely őrizetbevette és 
átadta a szegedi népügyészségnek. 



neiíf'jeleS8közösístát, — szavazz a Szociáldemokrata Pártra! 

R kertészeti bizottság fontos határozatai 
a szentesi gyümölcstermelés érdekében 

Csütörtökön Sima László elnök-
lésévei ülést tartott a város kerté-
szeti bizottsága. A gyűlés Szentes 
gyümölcstermelése szempontjából 
fontos két határozatot hozott. 

Meződazdasági termelésünk átállí-
tásánál nagyon fontos hely ût gyü-
mölcstermelésünk fejlesztésének, mert 
hiszen köztudomású, hogy a szen 
tesi gyümölcs mind szinben, mind 
Ízben országoshiíü. Olyan cseresznye 
meggy» szamóca, barack, szilva, 
naspolya, amilyen Szentesen terem 
nem igen terem másutt. A szentesi 
meggy és naspolya világmárka. Gyü-
mölcstermelésünk kifejlesztésének két 
célja van, az egyik az, hogy meg 
legyen állapítva az egységes íer-
melés érdekében azok a gyümölcs-
féleségek, amelyeket Szentesen leg-
helyesebb termelni, a másik, hogy 
a gyümölcsfák nemesítése érdekében 
kellő mennyiségű szemező és oltó-
gally álljon rendelkezésre. Ez utóbbit 
a gyümölcsfák törzskönyvezésével 
lehet elérni. 

A bizottság legelőször is megálla-
pította: „A gyümölcsfák törzsköny-
vezéséről" szóló szabályrendelet ter 
vezését, amely a legközelebbi köz-
gyűlés elé kerül A szabályrendelet 
első szakasza kimondja, hogy Szentes 
területén a tömegtermelésre alkal 
kalmas gyümölcsfák közül azokat, 

amelyek különösen nemes gyümöl-
csöt termelnek, épek, életerősek és 
bőtermőek, törzskönyvezni kell. A 
törzskönyvezett fák hatósági ellenőr-
zés és védelem alatt állanak, azokat 
hatósági engedély nélkül kiirtani 
nem szabad. A hatóság gondoskodik 
arról, hogy ezek az anyafák kellő 
módon meg legyenek védelmezve a 
különböző gyümölcsfa betegségek 
ellen. 

Rendkivül fontos mint említettük az 
is, hogy a termelés egészséges le-
gyen és tömegesen csak olyan gyü-
mölcsfaféléket termeijenek Sz< ntesen 
amelyek termelése itt kifizető. A bi-
zottság, amelynek ezen a- ülésén 
meghívott kertészeti szakértők is 
résztvettek, alapos szelektálással ál 
lapította n.eg a termelésre ajánlott 
gyümölcsféleségeket. Anyafát törzs-
könyvezni csak ezekbe a fákból 
fognak és a városi facsem. tekertek 
csak a tömegtermelésre ajánlott fá-
kat fogják szaporítani. 

Elhatározta a kertészeti bizottság 
azt is, hogy mintagyümölcsös tele-
pet létesír és a kertészeti telepen 
szőlőoltványokat is szaporít s hoz 
forgalomba, a?ért, hogy mindazoknak 
akik csemegeszőlő-telepet akarnak 
létesiteni, a megbízható, alkalmas 
szöliőfdjokból elegendő oltvány álljon 
rendelkezésre. 

Három gyerek agyonlőtt 
és kirabolt két feínőttet 

Két héttel ezelőtt Szentendre vég-
állomásáról a há/a felé igyekezett 
Baranyai János tisztviselő Amikor 
az erdőn át sietett, váratlanul lövés 
dördült el. Baranyai véresen össze-
esett. Haldokolva csak ennyit tudott 
mondani: 

— Három gyerek volt . . . 
Mogyoródon, a szántóföldön is 

gyilkosság történt. A szántóföldön 
dolgozoti Matus János kisgazda. 
Látta, hogy egy suhanc és két, 
12—13 éves forma gyerek közeledik 
feléje. Azok egyike váratlanul forgó-
pisztolyt rántott és mellb? lőtte Ma -
tust. Amikor meggyőződtek arról, 
hogy a kisgazda nem bir mozdulni 
és szájából-orrából dül a vér, átku-
tatták a zsebeit, elrabolták a tarisz-
nyáját befogták a kocsiba a két lo-
vat, elhajtottak. A harmadik faluban 
eladták a jószágokat, ők pedig to-
vább álltak. 

Mind a két gyilkosságot Fábián 

László 19 éves suhanc és két gyerek-
ismerőse követték el, egymással szö-
vetkezve. De hónapokon át gará' 
dálkodiak a pestkörnyéki városok-
ban. Saját bevallásuk szerint 17 
helyre törtek be. El voltak szánva, 
hogy ha valahol, bárki ellenszegül, 
az* megölik. 

A tárgyaláson Fábián csak egyik, 
13 éves bfiotarsával jelent metí, mert 
a másik, 12 esztendős gyerek idő 
közben kivándorolt Amerikába 

— Mi is ki akartunk menni, azért 
csináltuk mindazt a bűnt, — vallotta 
szepegve a 13 éves vádlott. 

A bíróság Fábiánt 12, a fiatalko-
rút pedig 10 évi fegyházra ítélte 

ORVOSI rendelőbe üzletbe, vagy 
bármily hasonló állá>ba fiatal jobb 
iparosleány elmenne, cím a kiadó-
hivatalban. — 

Hirdessen lapunkba«! 

BARATSAG-MOZGÓ 
Augusztus 9—12. 

L I D I A 
(A szerelem visszanéz) 

A fenti hatalmas film keretében vendégszerepel 

PETUR ILKA 
művésznő, a szegedi Állami S*inház tagja. 

Előadások kezdete hétköznap: Vi 7. V« 9. vasárnap »/« 5. »/« 7, »/« 9. 

Végre egy zsebmetsző 
aki becsületes 

9 Borra a zsebtolvajok királya !u 

— harsogták a plakátok a Darátság 
Mozgószinház szenzációját. Az emel-
vényre fellépő, mosolygós fiatalem-
ber valóban királynak számit a zseb-
metszők szakmájában. Káprázatosan 
iigyes ujjai pillanatok alatt kiemelik 
a „ páncienseku pénztárcáját, zseb-
kendőjét, lekapcsolják karóráját, sőt 
hogy a humor se hiányozzék, a nad-
rágtartóját is. Természetesen mindez 
észrevétlenül történik, s az illető 
csak hebeg, mikor Borra idegen ki-
ejtéssel megkérdezi: „Hány óra?" 
— és az óra nincs. El lehet kép-
zelni, milyen kinos érzés, mikor az 
emberre rászólnak: „ Vigyázzon uram, 
leesik a nadrágja.u Az ördögbe! 
Hiszen a nadrágtartó nem engedi... 
Igen ám, de az már Borra kezében 
van, s valóban csak jószellemek óv-
ták meg a nadrágot a lecsúszástól, 
különben a szégyen elkerülhetetlen 
lett volna. 

Általában a zsebtolvajok társa-
dalma nem tü/to2ik a szociális in-
tézmények közé, de ez az egy zseb-
metsző belopta magát a szentesi 
közönség szivébe, s sokáig emlegetni 
fogják az elővarázsolt égő cigarettá-
kat, találgatják, hogyan került szá 
jába az a rengeteg golyó, villany-
körte és tojás. Valóban van művészet 
a zsebmttsztsben is, de azért az 
illegális kollegáit jobb szeretjük la-
kat alatt látni. Borra kaprázatos 
ügyességü mutatványaival valóban 
rászolgát a „zsebtolvajok királyau 

cimre, csak oz a kérdés, hogy a 
pesti és vidéki „ zsebe se k" elfogad-
ják-e királyuknak, miután ismételten 
kijelentette, hogy o pedig becsületes 
ember. 

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Divat, rövidáru 
és pipere cikkek 

Löwyné l 
Kossuth u. 18 

- -mm i~i • imwMi m i 

¥ Vasáruk, 
v tűzhelyek, 

zománc-
edények „ 

szeg, drót, ráfvus, drótkerítés ¡¡a 
legolcsóbban beszerezhető V 

Lupták László v 
vaskereskedőnél 5 

Szentes, Birtha János u. 12. 
Telefonszám : 13 «¡¡I 

r SPORT 
Ma délután 6 órai kezdettel: 

VAOSz—SzMTE n. 
k u p a m é r k ő z é s 

PárTéíet 
Auguszíus 9-én délután 1 órakor 

az OTI. üzemi pártszervezet részere 
pártnap. Előadó; Juhász Jánosné. 

Csongrád vármegye Szociálde-
mokrata Párthoz tartozó vagy ro-
konszenvező orvosait f. hó 30-en 
vasárnap de. 10 órára fontos meg 
be*¿élésre tisz'.elettil me^hi.juk Kos-
suth utcai párthelyisé^ünk nagytér 
mébe. 

Hirdetmény 
A kereskedelem és Szövetkezet-

ügyi miniszter ui 34.760/1. i i84 
sz. körrendelet alapján közhírt <e-
szem, hogy a várt.'j közellátás» hi-
vatal (városháza 14 sz. szob ) a 
mai naptól kezdődben megkezd; nz 
ú j fűtési idényre szóló tüzelőanvag-
cllenönő lapok kioszásat. Az el-
lenőrző lapok 10 hónapra szólnak, 
meri a j övö év május 1 tői új , 12 
hónapos idény kezdődik. A hivatal 
ké* féle tü/előan/agellí nőrző lapot 
fog kios?tani és pedig: aiapot, és 
pótalapot Az alapra jogosult m in -
den önálló háztartás, póta lapra pe-
dig: 1. ha a lakásban legalább 2 
szobában négynél több személy hkik, 
2. ha a lakásban 3 éven aluli gyer -
mek van, 3. ha a lakásbari 8 ¡bérlő 
lakik külön szobában. 4. ha a la-
kásban ezzel összefüggő és állan-
dóan használt üzlethelyi >g, műheiy, 
ügyvédi-, mérnöki irodn, vagy egyébb 
irodahe'yiség tartozik. 

Az alap 40, a pótalap 10 szel-
vényt tartalmaz, "s minden egves 

[ szelvényre 40 kg. 'üzifát, vagy'30 
kg. szenet, vagy 25 k^ kobzot, 
vagy 80 kg. nyers lignit^ jogosult 
ennak tulajdonosa megvásárolni 

Folyó évi szeptember hó 30 ig az 
alapon és p^talapon valamenny» 
szelvény beváltható. Október hó 1-
töi kezdve az eddig az i dőponug 
fel nem használt szelvények ertekü 
ket vesztik és folytatólagosan m i n -
den hón p első napjával az előző* 
hónapra be nem váltott szelvények 
érvénytelenné válnak. 

A tüzelőanyag ellenőrző lapokra 
kiszolgáltatható, — fentiekben meg 
jelö!t mennyiségek, csak keretmenv-
nyiségek, armly mértekig való ¡T-a 
radéktalan ellátásra a kor ányzat 
nem váiMhat felelőséget A renűe 
let kihangsúlyozza, hogy a tüzelő 
anyage'ienőrző lapok kiadása képezi 
a jegyrendszer bevezetésének tárgyát 
ez csak az egyes fogyasztók felvá-
sárlás lehelőségének kiván mértéket 
szabni, éppen ezért az igényléshez 
kézbesítői (mezőőri) igazolást kelt 
hozni, mely azt igazolja, hogy az 
igénylő milyen mennyiségű tüzelő-
anyagkészlettel rendelkezik. 
943. Polgármester. 

GELLÉRT testvérek fatelepén min-
dennemű sárléc, karó, széldeszka 
kapható. Szives pártfogást kér Gel-
lért Testvérek fatelepe. 

i Sima László. 
Felelős szerkesztő : Szalay J á n o s 

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

Felelői nyomdavezető: Cscrnus L. l a « « 




