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Szakasits Árpád elvtárs: 

„Munkások, parasztok, értelmiségiek 
baráti szövetsége a belső béke 
legfőbb biztosítéka!" 

A Szociáldemokrata Párt keddi 
színpompás és nagyszabású országos 
pártnapjáról és annak külsőségeiről 
kapunk szerdai számában már be-
számoltunk. Közöltük Szakasits Ár-
pád elvtárs beszédének főbb pont-
jait is. Most ismertetjük pártunk 
főtitkára történelmi jelentőségű be-
szédének egyéb részleteit. 

Szakasits elvtárs hangoztatta, a 
dolgozó millióknak kell dönteniök 
arról, hogy milyen sorsot választa-
nak. A néptől függ, hogy a szabad 
ságot elrabolják-e tőle, visszataszít-
hatják e a szolgaság sötétségébe. A 
nép azonban nem felejt és tudja, 
hogy kik döntötték romba az or-
szágot, kik alázták meg a nemzetet 
és most szemérmetlenül rajtunk ké-
rik számon a pusztulást. Akik így 
beszélnek, jöjjenek és lássák a mi 
munkánkat. Lássák meg egy életre 
:ermett becsületes és szorgalmas 
nép nagy erőfeszítését, hogy demo-
kráciáját teljessé tegye s országát a 
béke és szabadság talán kicsiny, 
de erős pillérévé építse, nemzetközi 
vonatkozásban is. 

— Kinyujtjuk baráti kezünket a 
szomszéd népek felé, hogy duna-
völgyi konferenciánk szellemében jó 
és termékeny kapcsolatokat létesít-
sünk velük és lerakjuk a gazdasági 
együttműködés alapjait. Tovább épít-
jük a baráti közeledést, a kölcsönös 
bizalom tévedhetetlen útját a Szov-
ietunió felé, amely annyiszor adta 
tanújelét, cselekvő rokonszenvét a 
magyar nép iránt. 

Nemzeti függetlenségünket és 
népünk békéjét semmi sem biztosit-
hatja jobban, mintha demokrácián-
kat megszilárdítjuk, gazdasági erőn-
ket felfokozzuk s agálytalanul nyílt 
és őszinte politikát folytatunk. Mun-
xások, parasztok értelmiségiek őszinte 
baráti szövetsége a belső békének, 
az alkotó munkának, az ország föl-
emelkedésének a legfőbb biztosi 
réka. 

A kommunista párttal való együtt-
működésről szólva, rámutatott arra, 
hogy a fogalmak tisztázása után a 
vitát lezártuk A Szociáldemokrata 
Párt öntudatos, fegyelmezett, párt-
jukra oly büszke tömegei jó tudják, 
hogy az ellenség nem balra, hanem 
jobbra van. És azt is tudják, hogy 
a testvérharc történelmi katasztrófa 
kráterét nyitná meg. Valljuk, hogy 
az őszinte és bizalomteljes együtt-
működés útján zavartalanul és cél-
tudatosan együtthaladhat a történelmi 
hivatásának tudatában lévő erős, 
önálló és független Szociáldemo-
krata Párt azzal a Magyar Kom-
munista Párttal, amely elévülhetetlen 
érdemeket szerzett az újjáépítésben 
és a nép szolgálatában. 

— Hisszük, — folytatta Szakasits 
Árpád elv'árs, — hogy megerősödve 
kerülünk ki a választasi küzdelemből 
mert jól és becsüle:esen dolgoztunk 
és a dolgozók tekinlélyes részének 
bizalma felénk fordul. Nem pártérdek 
vagy pártönzés sugalja ezt a hitünket, 
hanem az ország es a nép érdeke. 
Nem alkuszunk, békét, jólétet, biz-
tonságot akarunk, szabad hazát és 
benne szabad boldog népet. Egyen-
lőséget és testvériséget, a munka 
megbecsülését, a tudományok és 
művészetek tiszteletét, a kenyér biz-
tonságát, s az emberiség és szeliem 
dicsőséges győzelmét a nyomorúság 
a gyűlölet és a durva, megalázó 
erőszak fölött. Szavazzatok a Szo-
ciáldemokrata Párlra, és beteljesül 

Széchenyi jóslata: „Magyarország 
nem volt, hanem lesz! -

A lelkes tapssal és éljenzéssel 
fogadott beszéd után Marosán 
György elvtárs mondott rövid be-
szédet. A magyar dolgozóknak tu-
domásul kell venniök, hogy van 
vesztenivalójuk, hogyha nem jól vá-
lasztanak ezen a napon, — mon-
dotta. — Ezért legyen okos most 
a magyar nép. 

Kéthly Anna elvtárs mondott záró-
beszédet. Hangoztatta, hogy a leg-
fontosabb és legnehezebb v á l t á s i 
küzdelmet vívjuk. A Szociáldemo-
krata Párt az emberséges élet pártja, 
a munka értékelésének pártja, a jog, 
az igazság, a világbéke pártja. 

Dinnyés miniszterelnök Békéscsabán közölte, 
hogy a % egyházak egyetlen 
pártot se támogatnak 

Dinnyés Lajos miniszterelnök a 
Kisgazdapárt békéscsabai gyűlésén 
beszédei mondott. Bevezetőben a 
kereszténység jelszavának helyes 
használatát fejtegette. 

— Gaál Gaszton már az 1930-as 
esztendőkben kénytelen volt tilta-
kozni az ellen, — mondotta —, 
hogy egyes pártok a kereszténység 
jelszavával operáljanak. Annál meg-
lepőbb, hogy a mostani választáso-
kon nem is egy, hanem több uj 

párt terjeszti magáról kizárólagos 
joggal, hogy egyedül ő birja az 
egyházak támogatását. Az egyházak 
nyíltan és félreérthetetlenül jelen-
tették ki, hogy egyetlen pártot sem 
támogatnak. 

— Tiltakozni kell tehát minden 
politikai mesterkedés ellen, mert 
nemcsak a Független Kisgazdapárt, 
hanem minden más demokratikus 
párt is megvetéssel tekint az ilyen 
átlátszó agitációra. 

Veres Péter és Révai József beszédükben 
a koalíció további fenntartását kívánták 

István király napján Szentesen két, 
országosan ismert politikus beszéde 
hangzott el : Veres Péter újjáépítő 
miniszteré, valamint Révai József 
elvtárs, a Szabad Nép főszerkesztő-
jének kommunistapárti választói be-
széde. Ugyanezen a napon országos 
sportversenyek is voltak és igy kora 
délelőttől kezdve késő délutánig igen 
élénk forgalom összpontosult a Kos-
suth-téren. 

Veres Péter miniszter, a Nemzeti 
Parasztpárt ismert vezetője beszédé-
ben visszapillantást vetett az elmúlt 
időkre, hangsúlyozva, hogy a múlt-
ban a parasztságnak tulajdonképen 
nem is volt joga. A parasztság las-
sanként szabadon foglalkozhatott po-
litikai kérdésekkel. 1945-ben, amikor 
választott a parasztság, akkor se lá-
tott mindent tisztán. Most azonban 
megérti, hogy azért kellett uj válasz-

tást elrendelni, mert 45 ben rosszul 
választottunk. A 45-ös koalíció rész-
ben változott, mert a Kisgazdapárt-
ból nagyon sokan kiléptek és külön-
ben is lezajlott az összeesküvés. Az 
új helyzetben az első teendőnk, 
hogy a hároméves tervet megvalósít-
suk. Röviden úgy jellemezhetem a 
tervszerű gazdálkodást, — folytatta, 
— hogy mindazt a keveset, amivel 
az ország rendelkezik, ugy osztjuk 
el sokfelé, amint csak az igazság 
értelmében el lehet osztani, mindig 
a dolgozó nép érdekében. 

Majd a demokrácia lényegét ma-
gyarázta meg, igen egyszerűen és 
mindenki által felföghatóan. Veres 
Péter valóban ért a nép nyelvén. 
Igy magyarázta: Régen olyan volt 
a szerkezeti rendje az államnak és 
a társadalomnak, hogy egymás fölé 
építették a magyai társadalmat. Vi-

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

szont mink ugy építjük, hogy le-
bontjuk az egész lépcsőzetet és nem 
egymás fölé, hanem egymás mellé 
helyezzük a parasztságot, a városi, 
illetve az ipari munkásságot, az ér-
telmiséget, általában a dolgozó kis-
emberek millióit. A parasztság egyen-
jogúságához föltétlenül ragaszko-
dunk. A kolhoz meséjére tért át és 
megérttette, hogy miért nem lehet 
Magyarországon soha kolhoz rend-
szert bevezetni. Azért nem, — mon-
dotta, — mert Magyarországon csak 
apró tanyarendszeren építhetjük a 
társadalmat és az államot. Nagyon 
jól tudjuk mindannyian, hogy gaz-
dálkodni, állatokat tenyészteni csak 
úgy lehet, ha a gazda, meg a csa-
ládja bent van a saját kis birtokán. 
Nincs olyan emberi rendszer, amely 
az Alföldön meg tudná bontani a 
kis tanyáknak azt a hatalmas rend-
szerét, amely itt van. A Dunántúl és 
a felvidéki megyékben pedig a fa-
lucskák rendszere van és azt sem 
lehet megbontani. Kijelentem — 
emelte föl a hangját — a kormány 
nevében, hogy Magyarországon soha 
nem lesz kolhoz rendszer. Végül ki-
hangsúlyozta, hogy az igaz beszé-
den, a harcos cselekedeten és a 
tiszta életen kell épitenünk mindent 
és ez legelső sorban az uj ország-
gyűlés valamennyi tagjára érvényes 
lesz. 

A Magyar Kommunista Párt vá-
lasztási nagvgyülését Szőke Mátyás 
elvtárs üdvözölte, majd felhívására 
Erdei Mihály elvtárs képviselői be-
számolót tartott, visszatekintve, hogy 
mit végzett ő és pártja Szentesen és 
Csongrádmegyében. Utalt arra, hogy 
a munkanélküliség a legnehezebb 
probléma. A megyében jelenleg 4 
ezer a munkanélküli. A munkanél-
küliséget egyébként valamennyi párt-
nak együtt kell megoldani. Utalt 
arra, hogy a Duna-Tisza csatorna 
problémája előtérbe került. Csongrád 
megye 3 éves tervét a Tervhivatal 
elfogadta. 

Révai József elvtárs vázolta Szent 
István napjának a jelentőségét, Ist-
ván király államalkotását méltatta. 
Majd áttért a külpolitikai helyzetre 
és azt magyarázta. Sorra vette a hat, 
belpolitikai ellenzéki párt feltűnését 
és megjegyezte, hogy a Magyar 
Függetlenségi Front négy koalíciós 
pártjával szemben ez a hat párt tu-
lajdonképpen ellenség, legfőképen 
Pfeiffer és a pártja, amely fasiszta 
s a nagytökének és a reakciónak a 
pártja. Peyer pedig, aki kommunista-
ellenes, hátbatámadta a saját pártját 
és mint a munkásegység ellensége, 
szintén nyílt ellenség, mert hiszen 
Peyer jól tudja, hogy a munkásegy-
ség az a szikla, amelyre épül a ma-
gyar demokrácia. 

Majd a négy koalíciós pártot jel-
lemezte. A Szociáldemokrata Pártról 
a következőket mondotta: „Ez a mi 
testvérpártunk. Voltak és vannak a 
két párt közt súrlódások. Ne cso-
dálkozzunk ezen, mert ez az élet és 
enélkül nincs fejlődés. Miután mi, 
kommunisták, épúgy keményfából 
vagyunk, mint a szociáldemokraták, 
ezért érthető, hogy olykor bizonyos 
és fontos kérdésekben viták és át-
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meneti ellentétek fölmerülnek. Azon-
ban a munkásegység semmi körül-
mények között nem bontható meg ! 
Legújabban éppen Peyer kiválása 
bizonyítja ezt. Azonban a reakció 
pillanatig se higyje azt, hogy a 
munkásegységet megbontva, valamit 
elérhet. Soha! És én ebben az ér-
telemben, a szilárd munkásegység 
jegyében, üdvözlöm Szakasits Árpád 
elvtárs kedden délután elhangzott, 
nagyjelentőségű szavait. Egyetértünk 
abban, hogy nem lehet rést ütni a 

munkásegység ércfalán. Bármiképen 
végződik is ez a választás, szilárdan 
hiszem, hogy a munkáspártok kerül-
nek ki győztesen. Azonban nincs 
arról szó, hogy egyik, vagy másik, 
vagy mind a két munkáspárt kizá-
rólagosságra törne, — hanem arról 
van szó, hogy a kormányzati koalí-
ciót akkor is továbbra is fenntartjuk. 

Révai József okfejtéseit általános 
taps és helyeslés kisérte, majd Bor-
bás Lajos elvtárs bezárta a nagy-
gyűlést. 

Vásárhelyen szóhoz 5« engedték 
a reakciós Pfeiffer Zoltánt 

Tizenkét betörést 
követett el két elemista 

Az egyik budapesti utcán a na-
pokban két kisgyerekre lettek fi 
gyelmesek a járókelők. A két gyer-
mek hóna alatt különböző értékek-
kel fényképezőgépekkel és egyéb 
fotó fe'szerelésekkel szalad az utcán 
és szemmel láthatólag menekültek. 
Egy rendőr lefogta őket és bekísérte 
az ügyeletre. Kihallgatásuk során ki-

derült, hogy mindketten elemis-
ták, 12 évesek, Pestszentlőrincen 
laknak és a fővárosba villamosüt 
közön jártak be fosztogatni. Eddig 
mintegy 12 betörést követtek el. A 
lopott holmikat elfagylaltozták és ál-
landóan moziba jártak. Ügyükben a 
gyermekbiróság Ítélkezik. 

A Pfeiffer-párt István király nap-
ján akart zászlót bontani Vásárhe-
lyen. A Kossuth-téren elég nagy szám-
ban összegyűltek a kíváncsiak, azon-
ban mint kiderült, a többség Pfeif 
fer-ellenes volt. Keresztes Tamás 
volt kisgazdapárti képviselő, aki át-
ment Pfeiffer pártjába, nyitotta meg 
a gyűlést, azonban csak addig jut 
hatott el, hogy „Tisztelt nagygyűlés" 
— mert a következő pillanatban szá-
zan és százan kiáltoztak ugy ő el-
lene, mint főleg a pódiumon lévő 
Pfeiffer Zoltán és Futó Dezső ellen. 

— Legalább Salá'át hoztátok volna 
el, — kiáltotta valaki harsány neve-
tés közben. Egy óráig kísérleteztek, 

hogy szóhoz jussanak, aztán a kép-
viselőjelöltek elmentek. A rendőrség 
vigyázott, hegy senkinek baja ne 
essék. Ilyenformán a vásárhelyi zász-
lóbontás ann^k dacára se sikerült, 
hogy Pfeiffer azt hitte, sehol nem 
lesznek a pártja mellett annyian, 
mint éppen Vásárhelyen, ahová más-
fél év óta járt le izgatni a kedé-
lyeket. 

Hasonlóképpen járt Mindszenten 
Balogh István pártjával együtt Most 
akarta elmondani választói beszé-
dét, két képviselőjelöltjével együtt, 
azonban nem engedte a közönség 
szóhoz, úgyhogy gyorsan autóba 
ültek és visszamente* Szegedre. 

Városi hirdetmények 

Fölavatták 
az Ipartestület nagytermet 

Az Ipartestület ujonan kifestelt 
termének ünnepélyes felavatása szer-
dán este történt meg. Bevezeiésül 
az iparosdalárda elénekelte a Him-
nuszt, majd Fekete Antal ipartestü-
leti elnök üdvözölte a nagyszámban 
megjelent közönséget. Méltatta a 
teremfestéssel kapcsolatban, hogy az 
iparosfág áldozatkészsége által si-
került az Ipartestület nagytermét 
rendbehozni. Méltatta Drahos István 
iparművész munkáját, aki a terveket 
készítette, úgyszintén a szobafestő 
szakosztály tagjainak munkáját, akik 
tanfolyam keretében a nagytermet 
széppé varázsolták. Köszöne.et mon-
dott azoknak, akik anyagilag is 

hozzájárultak, hogy ezek a munká-
latok befejezést nyerhettek. 

Utána Vajda Imre polgármester 
emelkedett szólásra és kiemelte, 
hogy milyen nagy dolog ma ilyen 
áldozatot fölmutatni. Kérte, hogy a 
jövőben is tartsanak össze az iparo-
sok és álljanak be az épitő mun-
kába, mert csak együttes akarattal 
lehet eredményt elérm. A tönkretett 
országot is csak igy lehet ujjáépi 
teni. Ezt követőleg az iparosdalárda 
magyar énekszámokat adott elő. 

Az ünnepi műsor befejeztével 
megkezdődött a hajnali 4 óráig 
tartó táncmu'atság. 

A terményfurgalom miniszteri biz-
tosa körlevelet intézett a gyüjtőkeres-
kedőkhöz, ameiyben a jobbminőségü 
vetőmag megszerzése céljából enge-
délyt adott arra, hogy a gyűjtőke-
reskedők a felvásárolt készletekből 
a gazdák kívánságára elcserélhessék 
vetés céljaira a jobbminőségü buza, 
árpa, rozs és zab tételeiket. A cse-
rélés céljából átvett terményekből a 
gyűjtőkereskedő vételi jegyet nem 
állíthat ki és az ugyanolyan mennyi-
ségben kiszolgáltatott termények ki-
adásához vásárlási utalvány nem 
szükséges. Az esetleges minőségi 
különbözetet, valamint a mázsánkénti 
2 forint bizományosi jutalékát a 
gyűjtőkereskedő jogosult a cserélő 
gazdával szemben felszámolni. A 
terményeket az elvetés előtt feltétle-
nül tisztitani és csávázni kell. 

A föídmivelésügyi miniszter ren-
delete engedélyt ad azoknak a ter-
melőknek. akiknek átlagtermésük 
katasztrális holdanként 4 mázsán 

' alul volt, hogy az 1946. ev őszi és 
47 évi tavaszi vetőmagtartozásukat 
október l-ig készpénzben visszafi-

zethessék. A visszatérítés buzáná' 
80, rozsnál 72, árpánál 67 és zab-
nál szintén 67 forint mázsánkém 
A vetőmag árát a gazdasági hiva-
talban (Városháza 28) lehet kifizetni. 

A föídmivelésügyi miniszter az 
ujonan földhözjutott és hadigondo-
zott termelőket, akiket aszálykár 
sújtott, Ínséges vetőmag juttatásban 
részesíti. Ebben csak azok részesül-
hetnek, akiknek 3 mázsán álul volt az 
átlag termésük katasztrális holdan-
ként. Az igénylők összeírása a vá-
rosháza 28 as szobájában történik. 

Vonatkozó rendelet értelmében 
diónál 1 katasztrális hold, ősziba-
racknál 400 négyszögöl, egyéb 
gyümölcs nemeknél pedig 600 négy-
szögölnél nagyobb terület beültetése 
kereskedelmi gyümölcsösnek tekin-
tendő. Az ezeket meghiladó uj te-
rületek létesítéséhez a föídmivelés-
ügyi miniszter ad engedélyt. A te-
lepítési kételinekhez szükséges űr-
lapok a vármegyei hegyközségi ta-
nácsnál szerezhetők be a Tóth 
József-utcában. 

Mezőgazdasági szemle 
A gyomnövények elleni küzdel-

met a többtermelés érdekében a 
földművefésügyi minisztérium ren-
deletileg irja elő. Ez a küzdelem 
ma a mezőgazdasági termelés első 
feladata. A küzdelem leghelyesebb 
eszköze a helyesen végrehajtott tar-
lószántás és a nyári szántás. Bár 
a tarlószántást leghelyesebb rögtön 
az aratás után elvégezni, azonban 
még most is elérhetjük a kivánt 
gyo-nirtó hatást. 

A mostanihoz hasonló száraz 
időben a tarlókon való gyomirtás 
legcélszerűbb eszköze a traktor tár-
csázás Ennek hiányában 2—3, eset-
leg 4 es ekével végíett sekély szán-
tás. A szántás után sima hengerrel 
hengereljünk, hogy a gyommagvak 
nak kikelését és a talaj leéredését 
siettessük. A jó hat ás kétfélekép 
jelentkezik. Egyrészt a tarló marad-
ványokon és a leszántott gyomnö-
vények elkorhadásával a talaj táp-
erejét növeljük, másrészt a szántás-

sal elpusztult gyomnövények nem 
zsarolják az amúgy is kevés táp-
erejű földjeinket és nem fogyasztják 
talajaink kevés vízkészletét. 

A traktor tárcsát mindenütt, ahol 
azt igénylik, üzembe kell helyezni. 
A tárcsával rendelkező traktorok ki-
rendelését a Gazdasági Felügyelősé-
gen lehet kérni. A géptárcsázás he-
lyes kivitelezését a helyi termelési 
bizottságok elősegítik. 

Hadigondozottak 
Szentesen 

A hazatért hadifoglyok és hadi-
gondozottak foglalkoztatását rendelet 
irja elő. 

Szentesen a városi mérnöki hiva-
tal 60 hazatért hadifoglyot foglalkoz-
tat a berki csatorna építésénél. A 
MÁV és a városi kertészet pedig, a 
szakszervezeti munkaközvetítő hiva-
tal utján, 150 hadigondozottat állí-
tott munkába 

M e g j e g y z é s e k 
egy glosszára 

Laptársunk, a Magyar Alfö.'d au-
gusztus 20-i számában többek közt 

; azt is irta, hogy „három héttel eze-
lőtt az egész országban fdtünést 
keltett durva támadást intézett a Ma-

. gyar Kommunista Párt ellen a Szen-
, tesi L^p. Akkor a Szociáldemokrata 

Párt sü'gősen új szerkesztőt állított 
2 lap élére". 

Ezt helyesbítjük, amennyiben Szőke 
: Ferenc elvtárs korántsem a cikk 

miatt adta át helyét a Szentesi Lap-
nál, hanem — hónapokkal előbb 
megnyilvánult saját kérésére, - más-
irányú és rendkívüli elfoglaltsága 
miatt. 

B, Szabó István 
nem lehet képviselő 

Szentesen és a Viharsarok me-
gyéiben jól ismerik B. Szabó Istvánt 
Békés határában, két helyen van 
180 kat. holdas birtoka, egyébként 
a Független Kisgazdapárt alapítá-
sában és a békési zászlóbontó nagy-
gyűlésen részt kéit. Nagy volt és 
messzire vitt 17 év során az útja 
Jelenleg a Pfeiffer-féle reakciós párt-
nak a tagja . . . 

B. Szabónak Békésen nem adták 
meg a választói jogot. A viselt dol-
gait odaát jól ismerik, így történt 
ez a döntés. B. Szabó föllebbezett. 
Ugye az Országos Nemzeti Bizottság 
elé kerüli, amely végleg megfosz-

totta passzív választójogától. Ennek 
folytán B Szabó István nem lehet 
képviselőjelölt, még kevésbé kép-
viselő. 

Hir a fiainkról 
A tegnapi napon ismét éiénk mun-

kája volt a szemesi hadifogoly fo-
gadó bizottságnak: közel száz át-
utazó hadifoglyot vendégeltek meg 
Szentesiek a következők: Szegedi 
László Boros Sámuel-utca és Burkus 
asztalos fia. 

Hírek és értesülések . Dr. Simkó 
Istvánról (Lágerszám 307/8) hírt ho-
zott Tisza Pál Apátfalva, Vágóhidi-
utca 1204 sz. Tulipán Istvánról (Lá-
gerszám 7168 4) értesítést hozott 
Burkus asztalos fia. Jói van, egész-
séges. Mihály Andrásról Sáfrán Mi-
hály-u. 63 sz. hirt hozott Joó Sán-
dor Mártély tanya 2667. Borbás 
Qyula esztergályos jól van, értesí-
tést hozott róla Budavári Károly 
Orosháza. Thököly-utca 18 sz. Szé 
pe Antallal (50 év körüli) találkozott 
Priskin Ferenc Mezőkovácsháza, De 
ák F. u. 531. Sáfrán Imrével Bob-
rusban találkozott Marosmenli Mi-
hály Csanádmegve, Elek, Hősök uija 
371 sz Sáfrán Ferencről Honvéd u 
187 sz. hírt hozott Horváth Lajos 
Csongrád, tanya 403 szám. Szőke 
Józseffel Soós utca 27 sz. Minxben 
találkozott Kórógyi Pál Orosháza. 
Oyárhalmi u. 11 sz. Jól van, egész-
séges, Nagy Árpádról hir jött. Üzen 
Gulyás Juliannának Mező-u. 18 sz. 
Végül Berezvairól liirt hozott Burkus 
asztalos fia 



Karácsonyi főispán 
kitüntetése 

Csongrádmegye főispánját, Kará-
csonyi Ferenc elvtársat a köztársaság 
elnöke a demokrácia érdekében ki-
fejtett és eredményes munkássága 
után kitüntette: a magyar köztársa-
ság:- érdemrend tiszti keresztjét ado-
mányozta neki. 

Karácsonyi elvtárs az országnak 
legrégibb főispánja, aki rögtön az 
ország eme részének felszabadulása 
után elfoglalta állását és előbb 
Csongrádmegye főispánsága mellett 
Szeded és Hódmezővásárhely váro-
soknak is főispánja lett, továbbá 
közellátási kormánybiztosa. A renge-
teg munkát nem győzvén. Szeged 
váiOí főispáni teendőit a Kisgazda-
párt jelöltje, Pálfy György dr. vette 
át. Karácsonyi Ferenc magas kitün-
tetése úgy Szentesen, mî t Hódmező-
vásárhelyen és a Viharsarok megyé-
iben megelégedéssel találkozott. 

— Naptár. Ma augusztus 22 pén-
íeK Róni. kat. Mária szt. Szive, 
protestáns : Menyhért. A nap kel 
4 47 ó rakor , lenyugszik 18 46 óra-
kc A ho ld kél 1153 órakor, lé-
ny ¿eszik 21 38 órakor. 

— Mozik műsora. B a r á t s á g 
Mozizó : Az u j sheri f f és MŰKedveiő 
cowboy. Szabadság Mozgó: Hercegi 
szer?«'" 

— Ügyeletes gyógyszertárak 
A^.jsztus 16—22 ig Ihász, valamint 
Oiáh tartanak ügyeletes szolgálatot 

— Időjárás je lentés : A meleg 
iű: Európa nagy részen tovább tart. 
Az eqbolt jobbára felhős és vannak 
lecsapódások. Hazánkban a hőmér-
séklet 30—32 fokig emelkedett. Deb-
recenben és Miskolcon jég is hullott. 
Várható irtó : Mérsékelt északnyugati, 
és?jk; szél. Változó felhőzet, több 
íeH r. délutáni és esti órákban zá 
poresd, zivatar. A hőmérséklet alig 
váM'zik. 

— A megyei közkórház ré-
szére megérkezett a népjóléti minisz-
tériumból az augusztus havi pénz 
kiutalás. 18 ezer 400 forintot kapott 
a Kórház, a megye pedig a szegény 
gyógyszer kifizetesére 2084 forintot. 
Az 's-zegek bizonyítják a népjóléti 
minisztérium gondoskodását es azt 
az aldozatos munkát, melyet nép-
ee*czségügy érdekében kifejt. 

A Kereskedelmi Alkalmazot-
tak Szakszervezete ma, pénteken 
e?»£ <e 7 órakor tagértekezletet tart. 

Szovjet hősök temetője Bu-
dapesten. István kiráty napján, a 
Kerepesi temetőben ünnepélyes kül-
sőségek között avatták föl a buda-
pe?;. narcokban elesett háromezer 
S2ov €f katona hősi temetőjét és em-
lék-niivét. Ortutay Gyula mondott 
avató beszédet, a szovjet hadsereg 
részéről pedig Zamercev vezérőrnagy, 
Budapest városparancsnoka bes/élt. 
Utá'i a zenekar gyászindulója kőz-
ne.- a Koszorúk egész tömegét he-
lyezték el az emlékművön. A Szociál-
demokrata Párt koszorúját Böhm 
VíJths és Justus Pál helyzeték el. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
aw 23. 

Rendőrségünk dicsérete 
Régen volt olyan hatalmas méretű 

idegenforgalom Szentesen, mint szer-
dán István király napján. A kü-
lönböző gyűlésekre és sportünnep-
segekre, valamint a Csillagturára a 
kornyék lakóinak ezrei jöttek be. S 
mégis minden a legnagyobb rend-
ben és zavartalanul folyt le. Ez első 
sorban a szentesi rendőröknek kö-
szönhető, akik egész nap étlen-szom-
jan álltak szolgálatba, s biztosítot-
ták a rendelt. Rendőrségünk bebizo-
nyította, hogy hivatása magaslatán 
áll. 

— Uj városi orvos. A népjóléti 
miniszter a megüresedett városi orvosi 
állásba dr. Kun Andor orvost ne-
vezte ki. Dr. Kun Andor városunk 
köztiszteletben álló orvosa, kinek 
személye elegendő biztosíték arra, 
hogy a városi orvos állás a legjobb 
kezekbe került. 

— Besurranó tolvajnŐ. Pe'rovics 
Farkas Károlyné rovottmultu cson- j 
gradi cigányasszony, aki Dömötör 
Rózsa, Petrovics Róza és még több 
álnéven szerepelt, besurranó lopást 
követett el. Női és férfiruhanernüket 
lopott. Fiatalkorú társával együtt a 
rendőrség elfogta és a nyomozás 
lefolytatása után Szegedre kisérte. 

— Szappant kapunk. A közel-
látási hivatal közli hogy a zsiradék-
jegy „HM szelvényére 25 deka szap-
pjn kapható a kiskereskedőknél. 

— A mezei tolvajok ellen. A 
rendő;kapitányság felhívja a gazdál-
kodók figyelmét, hogy a földjeiken 
éjszaka felügyeletet tartsanak és 
abban az estiben, ha mezei tolvajt 
tettenérnek, azonnal hozzák be a 
rendőrkapitányságra. Figyelembe kell 
venni az?, hogy a rendőrkapitányság j 
csak kis legénységi létszámmal ren- j 
delkezik, de egyébként is keresztül-
vihetetlen, hogy minden dűlőúton 
rendőrségi őrjárat cirkáljon. 

A berekháti szarka. Gila 
István Szentes berekhá i lakost ku-
koricalopáson tettenérték. Több mint 
egy kocsi kukoricát lopott. Raktár-
helyiség céljára egy zárt istállót fel-
tört és a lopott kukoricát oda be-
rakta. Majd pedig hogy gyanúba ne 
keveredjen, fuvarost fogadott, aki 
azt onnan beszállította. A nyomozás 
során több m.>zsa kukorica és pulyka 
lopását ismerte be. Átszállítottak a 
szegedi ügyészségre. 

— Egy férj, két feleség. Kris-
tály Vilmos 28 éves segédmunkás 
1940 ben feleségül veite S?abó Ibo-
lyát. Évekig éltek együtt, de elmúlt 
a szerelem és Kristály elköltözött 
feleségétől. 1946 ban megtetszett neki 
Vass Terézia, akit feleségül vett 
anélkül,! hogy első feleségétől el-
vált volna. Később azonban meg-
unta ezt is és visszaköltözött első 
feleségéhez, akinek sejtelme se volt 
férje üzelmeiről. Vass Teréz édesapja 
azonban megtudta a dolgokat és föl-
jelen'ette a rendőrségen a bigámistát, 
akit az adatok kivizsgálása után a 
rendőrség letartóztatott. 

— A rendőrkapitányság felkéri 
a lakosságot arra, hogy amennyiben 
tolvajlás, vagy egyéb károsodás éri, 
azonnal, lehetőleg még abban az 
órában tegyen jelentést a kapitány-
ságon, hogy a nyomozást ezzel meg-
gyorsítsák és eredményessé tegyék. 

Győzött 
a Torpedó 

Kedden délután mutatkozott be a 
moszkvai Torpedó világhirü labda-
rugó csapat a budapesti közönség-
nek. A Torpedó a szovjet labdarugó 
bajnokság negyedik helyezetje. 45 
ezer főnyi közönség előtt mérkőzött 
meg a Vasassal, amely a magyar 
bajnokság negyedik h- yén áll. A 
mérkőzést szép és élvezetes játékkal 
nyerte meg a szovjet csapat 4:2 
arányban. 

A szovjet játékosok közül a vil-
lámgyors, kitűnően és minden hely-
zetből lövő középcsatár, valamint a 
balszé ső emelkedett ki. A Vasas 
játékosok nem nyújtották a tőlük 
megszokott jó teljesítményt. A szov-
jet labdarugók első budapesti sze-
replése nagyban hozzájárul a szov-
jet magyar sportbarátság kimélyité-
séhez. 

— Még az angol királyi udvar 
is takarékoskodik. A londoni ki-
rályi palotában közölték, hogy Er-
zsébet hercegnő nem kap kelengyét 
házasságkötése alkalmából. Erre az 
intézkedésre azért került sor, mert 
ugy határoztak, hogy a királyi ház-
nak is vissza kell tükröznie a jelen-
legi anglia takarékoskodást. A her-
cegnő rendkívüli juttatásként csupán 
esküvői ruhát kap. 

— Csökken a gyermekbénu-
lások száma. A népjóléti minisz-
térium hivatalos jelentést adott ki, 
amelyben közli, hogy az utóbbi na-
pokban már jelentősen csökken a 
gyermekbénulások szárna és az or-
szág területéről mindössze 100 meg-
betegedést jelentetlek. A legtöbb 
megbetegedés számszerint 30 Pest 
megyében fordult elő. Minden jel 
arríi mutat, hogy a betegség terje-
dését sikerült megfékezni. 

— Figyelmeztetés. A rendőr-
kapitányság kihágási osztálya ismé-
teken figyelmezteti a lakosságot, 
hogy a törvényes rendelkezéseket 
feltétlenül tartsák be. Nap, mint nap 
történnek kihágások, különösen a 
kerékpározók részéről. A legutóbbi 
24 órában a következő kihágások 
történtek: Vadász Mátyás József 
Attila-u. 18 sz., Kenyeres László és 
Kényen s Lászlóné Mentő u. 14 sz. 
a'atti Ákosok lámpa nélkül kerék-
pároztak. DSmsödi József Vekerzug 
31 szám alatti lakos kerékpárján 
nem volt névtábla. Nagy István 
Csongrád tanya 1328 sz. alatti la-
kos kocsiját őrizetlenül hagyta. Czakó 
Jánosné Rákóczi-u. 43 szám alatti 
lakos kerékpárján utast szállított. 
A kihágási eljárást minden esetben 
folyamatba tették. 

— Panama Makón, a hagymá-
val. Súlyos visszaélést lepleztek le 
Makón. Az történt ugyanis, hogy az 
elmúlt gazdasági évben a vasút meg-
állapítása szerint ezer vagon hagy-
mát szállítottak el Makóról, ugy, 
hogy ezután nem fizették meg a 
dézsmát, de a vasúti tarifa nagyré-
szét se fizették ki. Az árut sulybe-
vallással szállították és amikor 30— 
40 mázsa súlyt tüntettek fel 100— 
150 mázsát szállítottak el. A közel-
látáson kívül rendkívüli módon meg-
károsították az államot is, mert 
hatalmas fuvardíjtól ütötték el a 
panamával. A visszaélést elkövetők 
névsora már a rendőrség birtokában 

SZENTESI LAP 1947. aug. 22 3. 

Pártélet 
Választási gyűlések 

A Szociáldemokrata Párt augusz-
tus 23-án szombaton este 6 órai 
kezdettel választási gyűléseket tart 
a következő helyeken : 

5. körzet Rákóczi-u. 34, Palásti 
Tamás. 

8. körzet, Bartha János-utca 18, 
Erdei Pál. 

10. körzet, Rákóczi-u. 105 Pintér 
Győző. 

11. körzet, Deák Ferenc-utca 59, 
dr Rablóczki Árpád. 

13. Korsós-sor 13, Solymosi Fe-
renc és Juhász Jánosné. 

14. körzet, Munkás-u. 39, Farmasi 
Imre. 

15. körzet Wesselényi-u. 35, Téli 
Lajos. 

16 körzet, Damjanich-utca 5 
| Pilcz László. 
! 18. körzet, Aulich-u. 26. Győri 

Andor. 
19 Mátéffy-u. 12, Asztalos Dezső 

és Miskolczi Imre. 
• 21, körzet, Szondi-u. 7, Nervetti 
; Károly. 
i 25. körzet, Pipacs- u. 15. Nagy 

Mihály és Mosonyi László. 
26. körzet, Schweidel-u. 8, Biró 

Dezső. 
j 26. körzet, Kéreg-u. 4, Hajdú 

József és Váradi Antal. 
28. körzet, Somogyi Béla u. 48. 

Tomka István és Insperger Mihályné, 
29. körzet, Vecseri-u. 32, dr. Mi jó 

János. 

: Elvtárs! Nem vagy magad! 
Ne hagyd magad! 

— Harcias nő. Oláh Péter kő-
műves segéd följelentette a rendőr-
ségen a vele közös háztartásban 

' élő Hegedűs Erzsébetet, aki, amikor 
hazavitte hét végén a fizetését, azt 
kevésnek találta és ugy megverte, 
hogy nyolc napon túl gyógyuló sé-
rüléseket szenvedett. 

Ne hidd el a híresztelést: 
A Szociáldemokrata Párt nem 

egyesül más pártokkal! 

A Kommun is ta Párt 
f i l m s z í n h á z a i a 

M A F I R T 
m o z i k a 

3 éves terv 
jegyében o l c s ó b b á 
teszik a szórakozást, a 

SZABADSÁG MOZGÓ 
uj o l c s ó helyárai 
50 f i l l . - tő l 3 F t - i g 
Több olcsó helyár 

Több olcsó film 
Több szórakozás. 

22-én, pénteken 
este fél 8 órai k e z d e t t e l párlest a pártszékházban 

(KOSMlth.il. 26.) 

Beszámoló az országos pártnapról. 



3-as Usía, 3-as program: béke, Jólét, biztonság? 
Iparosélet 

Az ipt. elnöksége felhívja azon 
iparosokat, akik a vásárra jelentkez-
tek, továbbá a kiállítási bizottság 
iparos tagjait, hogy hétfőn, aug. 
25-én, d. u. 6 órakor az Ipartestü-
letnél saját ügyükben megjelenni 
szíveskedjenek. 

Az ipt. elnöksége felhívja a szak-
osztályok elnökeit, elöljárósági tag-
jait, hogy az ipt.-nél szombat d. e. 
fél 11 órakor megjelenni szívesked-
jenek, mert az elnökség ez alkalom-
mal vezeti azt a küldöttséget a fő-
ispán úrhoz, amely a kenyérfejadag 
biztosítását kívánja az ii 
részére biztosítani. 

A mesterlevelek megérkeztek, át-
vehetők hivatalos órákon az ipt. 
jegyzői hivatalban. Legközelebbi 
mestervizsga október végén lesz. 

Asztalos szakosztály részére eny-
vezett lemez és fenyő fürészáru ér-
kezett. Utalványok átvehetők a szak. 
oszt. vezetőségénél. 

Az épités és közmunkaügyi mi-
nisztérium nyilvános versenytárgya-
lást hirdet a 3 éves terv kapcsán 
épülő földszintes falusi lakóépü etek 
födél fedélszék és a fedési munká-
lataira. Részletes felvilágosítással a 
jegyzői hivatal szolgál. Ajánlatokat 
aug. 25-ig kell benyújtani. 

Hirdessen lapunkban! 

Vasutasok! 
G y ü l é s t 

tartunk augusztus 23-án, szom-
baton délután 5 órakor a 

színházteremben 
a vasutas dolgozók, legégetőbb 

problémáiról. 
Előadó: Karczag Imre min, oszt. 
főnök. Tényleges és nyugdíjas 
vasutasok, rólatok és családotok-

ról lesz szó. 
Legyetek ott mindnyájan ! 

Felhívás. 
A Szentes megyei város rendezé-

sében 1947 évi szeptember hó 27-
től október hó 5. napjáig megtar-
tandó alföldi mezőgazdasági, keres-
kedelmi, ipari árumintavásárra és 
kiállításra a jelentkezéseket a kiállí-
tási iroda (városháza 21 sz.) a mai 
naptól kezdve elfogadja. A jelentke-
zésalkalmával a tértidíj is befizetendő. 
Minden nemű felvilágosítást megad 
a kiállítási iroda. 
981 Polgár ment 

Ország-Világ 
Londonban hivatalosan cáfolják 

az Attlee brit miniszterelnök lemon-
dásáról szóló híreket. 

Augusztus 31-ig tízezer svábot 
telepítenek ki Magyarországról. . 

Asztalfő községben elfogták Gő 
ring volt német tábornagy titkárnő-
jét. Hosszabb időn keresztül bujkált 
Bécsben s mert a rendőrség már 
felfigyelt rá, átszökött Magyaror-
szágra. Az osztrák határőrök fogták 
el Asztalfő közelében. 

A budapesti gazdasági rendőrség 
ötven gépkocsival és 200 nyomozó-
val lolytatja a vidéki malomrazziá-
kat. Az eddigiek során az ország 
területén 61 feketéző malmost vettek 
őrizetbe, 22-tőt internáltak, 100 at 
pedig rendőri felügyelet alá he-
lyeztek. 

Választási naptár 
Augusztus 22, péntek. A polgár-

mester a választási hirdetmenyeket 
megküldi a központi választási bi-
zottságnak. 

Augusztus 23, szombat. A válasz-
tási hirdetmény közzétételének napja. 

Augusztus 25, hétfő. A szesztila-
lomra vonatkozó hirdetmény köz-
zététele. A pártokat figyelmeztetni 
kell, hogy a szavazóhelyiségekbe 
bizalmit küldhetnek. 

Augusztus 26, kedd. A felszólam-
lások elbírálásának utolsó napja. 

Augusztus 27, szerda. A felszó-
lamlások ügyében hozott határoza-
tokat a központi választási bizottság 
szétküld. 

Augusztus 28, Csütörtök. A vég-
leges választói névjegyzék közszem-
lére tételének első napja. Déli 12 
óráig lehet névjegyzékkivonatot ki-
szolgáltatni. 

Augusztus 29 péntek. A közszem-
lére tétel második napja. 

Augusztus 30, szombat. A köz-
szemlére tétel utolsó napja. Éjfélkor 
kezdődik a szesztilalom. 

Augusztus 31, vasárnap. A vá-
lasztás napja. Éjfélkor megszűnik a 
szesztilalom. 

Szeptember 3, szerda. A választó-
kerületi választási eredmények kihir-
detése. 

Szeptember 6, szombat. Az orszá-
gos lajstrom választási eredmények 
kihirdetése. 

r SPORT ~ | 
Beszámoló 

Augusztus 20-án igen mozgalmas 
napja volt a szentesi sportkedvelő 
közönségnek. Adétikai verseny, autó 
és motorkerékpár csillagtúra, továbbá 
háztömbkörüli motorkerékpárverseny 
volt a program s a nézők országos 
viszonylatban is jó versenyt láthattak. 
Sérülés nem történt, bár a polgári 
iskola előtti „tükanyar" nagy pró-
bára tette a versenyzők idegzetét. 
Első lett Reményi (egyik láb j mű-
láb I) 

A sporttelepen a budapesti Dreher 
—szentesi MÁV S. E. női kézilab 
dázó mérkőzésen a Dreher győzött 
majd a férfi kézilabdázók játszottak 
s 10:4 arányban a pestiek nyertek. Erős 
iram, sok kapufa jellemezte a mér-
kőzést. 

A budapesti MTE tornászai kor-
lát és nyújtó gyakorlatai, valamint 
szebbnél szebben felépített gúlái ra-
gadtatták hálás tapsra a szépszámú 
nézősereget. Az MTE súlyemelőivel 
együt erőlködtünk s egy egy sikernél 
megkönnyebbülten üdvözöltük a nagy 
súlyokat emelgető versenyzőket. 

A nagyszerű sportra kedvező idő-
ben 6 óra 10 perckor futott ki a 
vásárhelyi MTE II. és a szentesi 
MTE II. csapata, a Rákosi kupa 
döntő mérkőzésének megvívására a 
pályára, Salárki bíró vezetésével. 

A mérkőzés 2 : 2 ( 1 : 2 ) arányú 
döntetlennel végződött, de a kupa-
szabályok értelmében a HMTE II. 
lett a kupagyőztes s második a 
SzMTE II. Az első félidő 14 percéig 
hullámzó játék alakul ki s a 15-ik 
percben Dani szöglet után szép gólt 
6r el. A vendégek szépen tologat-
nak, a szentesiek csapkodnak, sem-
mi se sikerül, mig végre a 32 ik 
percben szabálytalan szerelés miatt 
a büntetőt Bélteki 16 méterről szé-
pen kapuba emeli. A 40 ik percben 

| Csányit felvágják, a büntetőt Dukai 
t belövi 1 : 2 Szentes javára. A máso-

dik félidőben Mészarosnak sok a 
í dolga, szép védéseket mutat be. A 

12 ik percben a SzMTE kapu előtt 
| nagy kavarodás s a HMTE egyenlít 

2 : 2 . Mindkét kapu sokszor jut ve-
j szélybe, de az eredmény nem válto-

zik J ó k : Mészáros, Halász, illetve 
! Székely, Szőke. Salánki jól vezetett. 

(Vecseri) 

Szobafestést 
J ó á l l a p o t b a n l evő 

gyermeksportkocsi 
eladó Törs Kálmán 10. 
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Augusztus 22. 

Az uj sheriff 
és Műkedvelő cowboy 

Vadnyugati történet, tele izgalommal. Legújabb híradó 
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címfestést, mázolást 
l e g o l c s ó b b é r b a n k é s z i t 

Pusztai József 
f es tőmes te r 

L a k á s : 
H o n v é d u . 2 

B e c s ü l j ü k m e g 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

D i v a t , r ö v i d á r u 
és p i p e r e c i k k e k 

Lőwyné l 
K o s s u t h u. 18 

H i r d e t m é n y 
Közhíré teszem, hogy a 34 >J0, 

1947. K. Sz. M. sz. rendelet alap-
ján minden természetes és jogi sze-
mély köteles a birtokában vagy bir-
tokában lévő tűzifakészletről minden 
hónap 5. napjáig az előző hónap 
utolsó napján fennálló helyzetnek 
megfelelően írásban két példányba:? 
az Anyag és Árhivatalhoz (Budapest 
II. Fő-utca 68) fenti rendelet mel-
lékletét képező 1 sz. minta szerinti 
bejelentést tenni. A meglévő tüzita-
készletet ismételten be kell jelentem' 
abban az esetben is ha annak m e n -
nyisége a legutóbbi bejelentés óta 
nem változott. Készletbejelentés be-
nyújtandó akkor is, ha az előzi 
hónap folyamán beérkezet! készíe* 
a hó végéig elfogyott. 

A bejelentést fenti hivatalnál sze-
mélyesen kell átadni, vagy postád 
ajánlott küldeményként keit feladd 

Nem esik bejelentési köte lezet tség 
alá: 

a) a nem fatermelők birtokába.-., 
vagy birlalatában lévő 20 q-át meg 
nem haladó készlet. 

b) azok a készletek, amelyek ol>ar. 
személyek birtokában vannak, v k 
tüzelőanyagellenőrzö lap igénylésre 
jogosultak, 

c) a fuvarozási vállalatok á.ia. 
szállításra átvett készletek, 

d) a tüzelőanyag nagy- a telepes 
és a kiskereskedő telepen, üzletéber 
raktárában, pincéjében tároló kés? 
letek, amelyek azonban 10. § sze-
rint bejelentési kötelezettség alá 
esnek. 

A 2. § szerint bejelentési kötev 
zettség alá eső tüzifakészletek 1947 
október hó 1. napjatól kezdve zár 
alá vétetnek és ezekkel birtokosa; 
csak az Anyag és Árhivatal enge-
délye, illetve utasítása szerint ren-
delkezhet. 

Tűzifát csak szállítási engedéil** 
szabad vasúton, hajón, tehergép-
kocsin és állati erővel vontatott jár-
művön szállítani, vagy fuvarozása 
átvenni. A száliítási engedélyt vas-
úton és hajón való szállításra í : 
Anyag és Árhivatal, tehergépkocs n 
vagy szekéren va'ó szállításra pedig 
a városi közellátási hivatal adja k 
Helyi forgalomban a szállítási er-
gedélyt az illetékes erdőgondnoksá^ 
által kiállított származási igazolván, 
illetve az eladó által kiállított szánva 
(szállító jegy, kiséröjegy) pótolja 

Felhívom a kereskedők figyelmér 

a rendelet 10. § ban előírt bejelen-
tési kötelezettségük pontos teljesí-
tésére. 

Figyelmeztetem a hatóságok, hi-
vatalok közintézmények, közületek 
közüzemek, ipari, vagy kereskedelff 
vállalatok beszerzési csoportjait, hogy 
a tagjaik részére ők is csak tüzel"1 

anyag ellenőrző lapra szolgáltathat-
ják ki a beszerzett tüzelőanyagot és 
ugyanúgy kötelesek a hatósággá 
elszámolni mint a kereskedők. 
1018. Polgármester 

Megfelelő helyre ft£||Al6re 
okt. 1 tői kiadnám > C I C I W 

másfél éves üsző borjúmat máj. l-ig 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szár" 

Borbély berendelés 
van eladó Nagy Sándor-utca 13 

Főszerkesztő • Sima Láftzló. 
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