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Azoknak szól, 
akik nem demokratikus 
eszközökkel dolgoznak 

Egyes, felelős pozícióban ülő, 
de önmagukról megfeledkezett sze-
mélyek meg nem engedett eszkö-
zökkel dolgoznak a választási harc-
ban. A koalíciós pártok leszögezték, 
hogy a választások tisztaságát min-
den körülmények között biztosítják. 
Igy e felelőtlen személyek káros 
túlkapásait egyéni akciónak kell 
minősiteni. 

Főleg a vasutasok körében, de 
közigazgatási vonalon is tapasztal-
juk, hogy egyesek erőszakkal és a 
nyilas időkre emlékeztető terrorral 
akarják rábirni a közalkalmazottakat 
meggyőződésük feladására. 

egy konkrét és kirivó pél-
dával álljunk elő, szólnunk kell né-
hány szót Gyöngyösi János, a sze-
gedi MÁV üzletigazgató kortesfogá-
sairól. Gyöngyösi belépett az egyik | 
munkáspártba, de ahelyett, hogy a 
párt célkitűzéseit magáévá tette | 
volna, nyilas módszerekkel terrori- \ 
zálja a szegedi üzletvezetőséghez j 
taitozó Csongrád és Csanád megyei 
vasutasoka'. Azzal fenyegeti őket, j 
ha 24 órán belül nem lépnek át az 
ő pártjába, akkor áthelyezteti, vagy 
Kidobja őket. Egyetlen ember terro- \ 
rizálja két vármegye vasutas társa-
dalmái, amely felháborodva és elke- j 
seredetten tárgyalja ezt az egyéni j 
akciót. 

Mi haladéktalanul vizsgálatot kö- ; 

vetelünk az üzletigazgató ellen. Tud- 1 

ni akarjuk, hol volt, mit csinált a 
fölszabadulás előtti, viharos idők-
ben ? Ha a múltban is tagadta és 
meghamisította a demokratikus fel-
fogást, akkor zárják ki a mostani 
pártjából. Ugyanis az ilyen eszkö-
zökkel dolgozó embereknek nincs 
helyük a demokratikus közéletben. 
Tűrhetetlen, hogy egyéni akciósok 
semmibe vegvék az alapvető emberi 
szabadságjogokat ! 

Elvtársainknak pedig azt üzenjük: 
gondolkozzanak. Oondoljanak Sza-
kasits Árpád elvtárs szentesi be-
szédére, amelyben kijelentette, hogy 
az öntudatos szociáldemokratákat 
semmiféle erőszakkal nem lehet el-
tántorítani az eszmétől. Bízzanak 
bennünk az elvtársak, igaz ügyért 
harcolunk, tiszta és becsületes esz-
közökkel és az igazság minden 
körülmények között győzni fog. 

A mi választási sikerünk 
az európai dolgozók ügyének a győzelme lesz, 

— mondotta Szakasits Árpád elvtárs 
. Közöltük, hogy Európa különböző 
j államaiban élő és erősen működő szo-

cialista pártok üzenetet küldtek a ma-
gyarorszagi Szociáldemokrata Párthoz, 

i amelyben sikert kivánnak pártunknak, 
j a választással kapcsolatban és ko-
: moly győzelmet várnak is A kül 
! földi te,>tvérpártok választási üze-
, netével kapcsolatban Szakasits Ár-
; pád elvtárs, pártunk országos főtit-
j kárja, a következőket mondotta : 
j — Külföldön fontosnak tartják a 
! magyarországi Szociáldemokrata Párt 
: előretörését. Ugyanis Londonban, 
; vagy Bernben, tehát Svájc főváro-
; sábán, továbbá Rómában, Bécsben 

és m ndenütt jól tudják a szocialista 
vezetők, milyen hatalmas munkát 
végzett a mi pártunk Magyarország 
újjáépítése terén és emellett módot 
találunk arra is, hogy a nemzetközi 
munkásmozgalom kifejlesztése te-
kintetében eredményesen közremű-
ködjünk. 

— Az angol, a svájci, az osztrák 
és az olasz, valamint a többi test-
vérpártok azért remélik a magyar 
párt megerősödését, mert a mi vá-
lasztási sikerünk rgvben egész 
Európa szocialista munkásságának 
győzelme is lesz. Külföldi kapcso-

latainkat, a szocialista pártoknak a 
magyarországi Szociáldemokrata Párt-
tal szemben megnyilvánuló nagy ro-
konszenvét arra fogjuk felhasználni, 
hogy az egész magyar nép részére 
érjünk el tredményekel. A párt hi-
telét nagymértékben növelte az a 
tény is, hogy külföldön látják: ed-
dig sem pártpolitikai szempontok 
vezettek bennünket a külföldi kap-
csolatok kiépítésében, hanem a ma-
gyar nemzet egyetemes érdekeit 
szolgáltuk a külföldi szocialista 
testvérpártokkal való összekötteté-
sünk során. 

M i j ó J á n o s d r . : 

A Föitíhivaiai szeptemberben befejezi 
a megyei telekkönyvvezetés műszaki részét 

A Csongrádmegyei Földhivatal fá-
radhatatlan munkajárói számolhatunk 
be ismét, amikor közöljük, hogy 
szeptember második felére — tehát 
alig néhány hét múlva a föld-
hivatal befejezi az egész megye föld-
hözjuttatottjainak telekkonyvezésének 
előkészítő munkálatait. 

De minden szónál ékesebben bi-
zonyítanak az adatok. Nézzük meg, 
mi van még hátra és kérdezzük meg 
Mijó János dr. elvtársat, mikorra 
lesznek kész ? 

— Még ezen a héten elkészül és 
átvezetjük a szegedi telekkönyvi hi-
vatalhoz a Sövényháza—mindszenti 
részének 4 800 kat. hold, Sövény-

háza — sándorfalvi részének 9 933 
kat. hold, Sövényháza község 7 783, 
Csanytelek — csongrádi részének 
1.140 kat. hold és Kiskundorozsma 
2 550 kat. hold földjének telekkony-
vezésének előkészítését. Ez összesen 
26.206 katasztrális hold földet tesz 
ki. Szeptemberre már csak Csany-
telek 4.453 kat. hold és Tápé 4.012 
kat. hold, összesen 8 465 kat. hold 
földje marad. Ezzel készen lesz az 
egész megye. 

N'agymágocs telekkonyvezésének 
előkészítésének műszaki iratai már 
át vannak vezetve a szentesi telek-
könyvi hivatalhoz. Felkerestük Mo-
sonyi László telekkönyvvezető elv-

társunkat, akitől megtudtuk, hogy a 
nagymágocsi földosztás a legnagyobb 
mérvű, mert itt 8.370 kat. holdat 
osztottak széjjel. A telekkönyvezés 
munkái szeptember 15-ére készen 
lesznek és a telekkönyvi hivatal ré-
széről semmi akadálya sincs a te-
lekkönyvi végzések szeptember 16-án 
történő kiosztásának. A 8.370 kat. 
hold föld 1.358 újbirtokos között 
oszlik meg. 

Mindezekből láthatjuk, hogy a Cson-
grád megyei Földhivatal megfeszített 
munkávai eleget tesz kötelességének 
és az előirt határidő elöt befejezi a 
demokrácia nagy vívmányát a föld-
reformot. 

Mí a helyzet a szentesi kenyérfronton ? 
Azt remélte a közönség, hogy 

augusztus hónapban, amikor nagy-
mennyiségű lisztet őrölnek az 
uj búzából, valamivel javulni fog a 
kenyér minősége. Igy történt az el-
múlt években. Miután az idén ez 
nem következett be, érthető, hogy 
az oly sok esetben rosszminőségű 
kenyeret szóvátették. Egyébként en-
nek adott hangot az ejjyik laptár-
sunk is, azonban politikai vágányra 
terelte az ügyet, kihangsúlyozva azt, 
hogy Szentesen egy idő óta nem 
volt kenyér. Lássuk tehát tulajdon-
képpen mi a helyzet, van-e hiba és 
hol, és mikép teljesitik a hatóságok, 
valamint a pékek kötelességüket? 
Még mielőtt tovább mennenk, idéz-
zük laptársunk cikkéből Karácsonyi 
Ferenc főispán, egyúttal a megye 
közellátási kormánybiztosa nyilatko-

zatából az alábbi részt: 
— Nem kaptam jelentést arról, hogy 

Szentesen fennakadás van a kenyér-
ellátásban. 

Felkerestük az üggyel kapcsolat-
ban Hankóczy Béla elvtársat, a Köz-
ellátási Felügyelőség vezetőjét, aki 
a következőket mondotta: 

— A szentesi kenyérellátás ügyé-
ben kijelentem, hogy a tegnapi na-
pig a Felügyelőséghez senki a ke-
nyérellátással kapcsolatban panaszt 
nem jelentett be. Az a körülmény, 
hogy Szentes állitólag a szükséges-
nél kevesebb kiutalást kapott a köz-
ellátási minisztériumtól, Szentes vá-
ros kenyérellátási helyzetét károsan 
nem befolyásolja, mert az ellátatla-
nok számának megfelelően bármikor 
kaphat a város pótkiutalást, ami a 
nehézségek beállta előtt mindenkor 

eddig is rendelkezésre állt. Ép négy 
nappal ezelőtt személyesen ellen-
őriztem Szegeden az MSzK-nál a 
városi lisztkiutalást Hargittai Andor-
ral, a városi közellátási hivatal ve-
zetőjével együtt, mikoris nyomaté-
kosan felhívtam az MSzK szegedi 
kirendeltségét, hogy a lakosság ré-
szére járó nullás lisztet is minden 
esetben biztosítsa az ellátatlanok 
részére. Előttem történt meg a szó-
banforgó nullás liszt ügyében az 
intézkedés. Megyei készleteink bár 
a legnagyobb takarékosságra inte-
nek, de mégis biztosítékot nyújtanak 
arra, hogy nemcsak a város, hanem 
a vármegye ellátásában sem állhat 
be zavar. 

Egyébként a panaszok igazi hát-
terének kivizsgálására a mai napon 
a városi közellátási hivatalnál vizs-



3-as l is ta : s z o c i a l i s t a 
gáiatot tartok, amelynek eredménye 
tisztázni fogja a kérdést az előttünk 
teljesen érthetetlen esettel kapcso-
latban, — fejezte be nyilatkozatát 
Hankóczy elvtárs. 

Hargittai Andor, a városi közellá-
tási hivatal vezetője, készségesen állt 
rendelkezésünkre. 

— A városi közellátási hivatalhoz 
— mondotta, — kenyérellátást ille-
tően egyetlen fél se fordult panasz-
szal, hogy ő a nek járó kenyérfeja-
dagot jegyre nem kapta volna rneg. 
A pékek állandóan zaklatják a hiva-
talt kiutalásért, de a hivatal csak a 
készletnek megfelelően tudott kiuta 
lást eszközölni. A tény ugyanis az, 
hogy a havi kiutalás nem fedezte a 
szükségletet, de a hivaial kérésére 
kétszer 100 mázsa pótkiutalást kap-
tunk s mivel ez sem bizonyult elég-
ségesnek, helyettesem két nappal 
ezelőtt a hivatal saját felelősségére 
a szeptemberi kontingensből vett el 
előleget, felettes hatóságunk tudta 
nélkül, hogy a kenyérellátásban fenn-
akadás ne álljon elő. 

Néhány péket és fogyasztót is 
megkérdeztünk, s ezt a választ kap-
tuk : 

Előfordul néha, hogy egyes 
pékek nem sütnek, de ugyanakkor 
előfordul az is, hogy a sütött kenyér 
másnapra is kimarad. Ekkor a pék 
a következő napra hagyja a kiutalást 
és egyszerre süti meg a kétnapi 
mennyiséget. Egyébként a kenyérgyár 
mindennap rendelkezésére áll az el-
látatlanoknak, s ha a közeli péknél 
véletlenül nincs kenyér, a kenyér-
gyár mindenkinek beváltja a kenyér-
jegyét. 

— A kenyér minőségét illető pa 
naszok valóban fennforognak, de ez-
egyes pékek visszaélésére vezeihető 

Az utóbbi időkben szerte az or-
szágban egymást követték a válasz-
tási gyűlések. A koalíciós pártok 
fokozottabb újjáépítést és még erő-
teljesebb munkát hirdetnek a dolgo- ; 
zók életnívójának emelése érdekében j 
s ezt a nemes programot semmiféle ! 
ígérgetésekkel nem tudták ellensú- j 
lyozni a jobbDldali. ellenzéki pártok j 
vokssszerző körútjai. 

Egy vidéki szociáldemokrata gyü- | 
lésen, hol a budapesti kiküldött sza- j 
vai nyomán egyre sűrűbben verődött | 
tapsra a tömegek tenyere, elvegyül- j 
tünk a hallgatóság közé s beszédbe j 
elegyedtünk a jelenlevőkkel Hallani j 
akartuk, hogy ismeretlenül és anél-
kül, hogy sejtenék, kinek nyilatkoz-
nak, hogyan vélekednek pártunkról, j 
a 3 as listáról és választási ellen- ! 
feleinkről. 

Fiatal férfi tünt fel elsőnek, kinek 
sötét hajában már itt-ott csillogtak 
a szürke hajszálak s valami fáradt j 
nyugalom látszott az arcán. 

Hadifogoly voltam, 
mondja, mikor megszólítjuk; 

— Nemrég jöttem haza Hogy m> 
j a foglalkozásom? Apám nem volt 

éppen szegény ember, elvégeztette 
velem az iskolákat, de én csak pa-

i raszt maradtam. Olyan paraszt, akit 
ma úgy hívnak: kisgazda, 

j — Érdekli a szociáldemokrata I 
. gyűlés? — kérdezzük 
! — Hogy érdekel-e? Hiszen már 

a harmincas években érdekelt Ne- ' 
j künk már Nagyatádi Szabó idejében j 

elég volt a kisgazda ideológiából. 

Nem is engedték továbbjutni s ipa-
ros lett belőle. Nem lázongok, de 
kérdem, hogy az én pénzem nem 
olyan tandíj lett volna, mint az 
„emelkedettebb" társadalmi osztá-
lyoké? Persze, rögtön azt vágták a 
szemembe: „Maga megbízhatatlan, 
cucilista". Igen, szocialista vagyok 
és voltam s most még akadnak a 
jobboldalon olyan bután op imisták, 
akik azt várják, hogy őket támogas-
sam „cucilista" létemre, ökeí, akik 
még az életből ís szerettek volna, 
a családommal együtt, kiebrudalni. 

Már többen állnak körülöttünk, 
kiket érdekel a beszélgetés és sutyo 
san bolongatva hallgatnak. Iparos-
elvtársunk körülnéz s szinte nekik 
mondja: 

— Mi, iparosok sokszor emleget 
tük egymásnak ezeket s mindenkép 
arra jutottunk, hogy a szélsőségek-
től mentes iparosság látjt a közép-
utat, a szocializmus ulját. A hármas 
lista a miénk, iparosoké. 

Hazajövet apróra megbeszéltük a 
hallottlkat s jó érzés volt hallani, 
mennyien megérlik és ér-ékelik a mi 
programunkat. 

A tanár, a népnevelő 
nem hallotta a beszélgetést s most 

érdeklődve figyel ránk. Szenvedé 
lyektől mentesen mondja el a véle-
ményét : 

— Én ismerem a mult bűneit, de 
a jövőbe nézek Valóban nagyon 
sok népi tehetséget kirekesztett a 
mult iskolapolitikája a művelődésből. 
Nekünk, nevelőknek csak az lehet a 
feladatunk, hogy az ész és a tehet-
ség legyen a jövőben az értékmérő. 
Le kell törlesztenünk a mult bűneit 
az eljövendő munkánkkal. A szoci-
alizmus győzelme lehet a biztosíték, 
hogy a jövő generáció a minden 
hamisítás és elferdités nélküli mű-
veltség birtokosa lesz. 

—- Én niszek és bízom a Szociál-
demokrata Párt választási győzelmé-
ben s az ifjuságnevelö hatalmas 
munkán tul az én s a nevelők éle-
tének jórafordulását várom a 3 as 
lista győzelmétől. Azt az életnivó 
felemelkedést, amely mentesítene 
bennünket a gyötrő anyagi gondok 
tói. És a?után minden erőnket arra 
fordíthatjuk, hogy a jövő generáció 
a müveit szocialisták élgárdája le-
gyen. 

Felhívás valamennyi szervezetünkhöz! 

vissza, nem pedig arra, kogy közel- Oroszországban, hol tanuja voltam 

Felelőtlen elemek, peyeristák és 
reakciósok barátjaik az ország kü-
lönböző részében, mint például Deb-
recenben, Győrött, Makón, Kistele-
ken, Pécsett Szegeden azt az ostoba 
és valótlan hirt terjesztik, mintha a 

látásra őrlő malmok szemetesen őröl- • a különböző társadalmi osztályok két munkáspárt fuzionált volna. 
nének. Ilyen malom ugyanis három 
van Szentesen : A Földműves Szö-
vetkezet, a Mobilia és a Zsoldos-
malom. 

Pataki István, a Földműves Szö-
vetkezet főmolnára, tényekkel iga-
zolta, hogy az előirt rostálás való-
ban megtörténik és saját szemünk-
kel győződhettünk meg a rostálásról, 
láthattuk azt a rengeteg szemetet, 
ami 8 óra hossza alatt kikerült a 
búzából és nem kerülhetett bele a 
lisztbe. A Mobilia malom főmolnára 
Bieier Károly pedig elmondotta, hogy 
a malom még csak egy napja őröl 
a közellátás céljaira, tehát ebben a 
malomban ilvesmi nem fordulhatott 
elő 

Ezek a tények, 
szónál élénkebben 
zonyitják, hogy a kenyérellátás za-
varai elszigetelt jelenségek s minden 
közbelépés és pártravaló terelés nél-
kül biztosítva volt és biztosítva lesz 
a városok kenyérellátása. 

A nép gyűlöli 
az erőszakot 

A nép szabad akar lenni, mert 
utálja, gyűlöli és megveti a szolga-
ságot és az erőszakot, mert végre 
emberként akarna élni. Ezt a vágyat 
azonban teremtő akarattá kell át 
alakítani, mégpedig ugy, hogy fel-
szítjuk az emberekben a szellem 
bátorságát és felébresztjük az embe-
rekben az emberi méltóságérzetet, 
amely elulasit magától minden szeny-
nyes terrort, amely a személyes sza-
badságot, a közszabadságot és a 
közösség érdekeit veszélyezteti. 

egymásra-találásának, még jobban 
megerősödött bennem a szocializmus • 
eszméje iránt való meggyőződés. An- ; 
nál jobban meglepődtem azonban, 
mikor itthon egyes pártok gyűlésein , 
a „polgári gondolat" mellett agitál-
tak és sokan, lelkendező örömmel i 
fogadták ezt a mézesmadzagot. Óri-
ási eltévelyedés ez! A polgárság, i 
mint ilyen, a két világháború során | 
elveszett. Saját maga mondotta ki 
az itéleíet maga fölött, mikor haj- ! 
landó volt odatartani testét a hódító j 
imperializmus étvágyának. Mindenki \ 
előtt világos volt, hogy a vér és tüz | 
óriási kohójában a társadalom éle- í 
sen elhatárolt kasztjainak össze kell 
olvadni, hogy diadalmasan megszü- s 

melyek minden I lethessen az eddig hibásan értelme- I 
beszélnek s bi- zett fogalom : az Ember. 

Zavartan végigsimít homlokán s 
mentegetőzve mondja: 

— Ne haragudjanak, de a fogság 
! évei hozzászoktattak, hogy átlagnál 

mélyebb problémákon gondolkoz-
. zam. Ha már nekünk nem adatott 
; meg a gondtalan ifjúság öröme, sze-
; retném, ha legalább gyermekeimnek 
I ebben része lenne. A Szociáldemok-
: rata Párttól várom e feladat megol-
j dását, mely az embert emberré, nem 
, pedig rémülten botorkáló páriává 
I teszi. 
, Egy másik elvtárs, ki pár perce 
; hallgatta a beszélgetést, most meg-
I szólal: 

Egészen nyilvánvaló a céljuk ezzel 
meg akarják gyengíteni a két munkás-
pártot, a munkásosztály egységét. E 
zavartkeltő hírekre már többször hi-
vatalos, határozott és félre nem ért-
hető választ adott Szakasits Árpád 

elvtárs, valamint a párt többi veze-
tője. 

Felszólítjuk pártszervezeteinket, 
hogy ahol ilyen provokatőrökkel ta-
lálkoznak, adják át a legközelebbi 
rendőrhatóságnak és az esetet jelent-
sék a pártközpontnak. 

Végezetül hozzáfűzzük, hogy akik 
figyelemmel olvassák a Népszavát és 
a Szabad Népet, azok úgyis látják, 
hogy ez a híresztelés otromba ha-
zugság. 

Iparos vagyok 
s világéletemben az egyszerű be-

széd híve voltam. Fiamat taníttatni 
akartam, orvost szerettem volna be-
lőle nevelni, de azt mondták annak-
idején, tanulja meg az ipaaosszak-
mát s válassza az én mesterségem. 

Nincs szükségünk 
kortesfogásokra 

Tegnap délután a város szélső 
negyedeiben jártunk. Elbeszélgettünk 
az egyszerű választópolgárokkal. 
Szinte kétségbeesve kérdezik, hogyan 
szavazzanak. 

— Éppen most kaptunk hivatalos 
értesítést — mondja az egyik fej-
kötős nénike —, melyen rajta van 
a névjegyzék sorszáma is Ez az 
értesítés azt mondja, hogy tegyük a 
keresztet a 2-es kockába. Hát most 
mit csináljak? Én a Szociáldemo-
krata Pártra akarok szavazni! 

Megnyugta'juk az összes választó 
polgárt, akinek csak ilyen „értesítést" 
kézbesítettek, egész nyugodtan szét-
tépheti, mert ez nem egyébb mint 
kortesfogás, tehát egyáltalán nem hi-
vatalos. Mindenki oda teszi a ke-
resztet, ahová akarja. 

Egy másik munkásember még en-
nél is „hivatalosabb" utasítás hatá-
sáról számol be : 

j — Kérem falragaszon jelent meg 
hirdetmény formájában, mely azt 
mondja: hogyan kell szavazni. Ez a 
falragasz meg azt mondja, a keresz-
tet az l-es kockába kell tenni. Hát 
nem szavazhatok a 3 as kockán 
ezek szerint a Szociáldemokrata 

Pártra ? 
Öt is megnyugtatjuk, ez is csak 

kortesfogás es a. legkevésbbé hiva-
talos. Tehát ne hagyja magát senki 
befolyásolni „semmilyen hivatalos 

, értesítés", vagy „hirdetmény" kortes 
[ fogásaitól. Mindenki szabadon sza-

vazhat. A 'tények beigazolták, hogy 
a Szociáldemokrata Párt mentes bár-
milyen fenyegetéstől. Senkit se kény-
szerít semmilyen formában hívei 
közé. Akinek megfelel pártunk irá-
nya, törekvése, aki a béke, a jólét 
és biztonság után vágyakozik, az 
úgyis szociáldemokratára szavaz, 
a 3 as kockába. 

r SPORT ~1 
A mai meccsek 

Ma délután 5 órai kezdettel a 
Csongrádi Barátság—Szentesi MTE 
közötti barátságos labdarugó mérkő-
zés. Előtte fél 4 órai kezdettel a 
Sajtó-Bőrös futballcsapat játszik a 
Mechanikusokkal. A Szentesi MÁV 
csapata ma délután Csongrádon ját-
szik, a jóképességü és az őszi sze-
zonban nagy reményekkel induló 
Tisza csapatával. 

Elvtárs! Nem vagy magadf 
Ne hagyd magad! 



Ma este fél 8 órakor beszél 
a rádióban Szakasits Árpád 

: Ez a mi kockánk!-

H Í R E K 

Hozzák már az angol 
ü já ndék szerszá mgépeket 

Hogy több gyáripari cikket állit-
habunk elő, e célból szükséges, hogy 
minél több szét számgép legyen az 
országban. Igen ám, de melyik az 
az állam, amely a háború után való 
rnubtani időkben nélkülözhet 100 és 
)(H alsórendű szerszámgépet ? El-
végre valamennyinek otthon van rá 
^zlksége. És ime, mégis kapunk 
nencsak egyszerű szerszámgépeket, 
hw. -77 olyan komplikáltakat is, ame-
lye'. alkalmasak szerszámgépek elő-
állításúra ! 

Az angol munkáskormány, amely | 
na£) figyelemmel kiséri a magyar- i 
országi testvérpárt, a mi pártunk \ 
ZQTgalmas és eredményes működé- ; 

>t: valamint az egész dolgozó ma- i 
gyár társadalom erőfeszítéseit, ugy j 
'.L'itött, hogy ezer darab, prima és | 
iif-' irága szerszámgépet ajándé J 
ko:-M a magyar népnek. Ez tulaj-
ai tehát az angol népnek az 
i/ ;.1ri tka a magyar dolgozók ré-

.42 első szállítmány, amely 52 
>:e- :ár,igépből ált, a mai napon 
Biiiiapestre érkezett. Ezt a gépet 
<:^'Kadatlan egymásutánban, igen 

. iu időn belül még ezer darab 
szerszámgép fogja követni. 

A-int a szerszámgépeken elhelyezett 
k - angol zászlók és a nyomtatott 

>tgek igazolják: „Ez a szerszám-
g:? a: angol nép ajéndéka, hogy a 
magyar hároméves terv minél jobban 
. .¿ráljön és a magyar gazdasági 

ti föllendüljön". 

Ezeket a szerszámgépeket gyártó, 
> aálatos technikai gépek alkalma-
U-. arra, hogy sokfajta elektromos 

'ühztrélést, továbbá vasúti berende-
c - Je tgyébként is a legfontosabb 

mtnJcn;éle gépeket megcsinálhassuk. 
A magyar munkások energiájával s 
a :agyar mérnökök szaktudásával 
socákat miivelhetünk a szerszám-

gépek ezrének a segítségével. 
t>itH> érzéssel, büszkén mutatunk 

rd. logy a magyarországi Szociál-
demokrata Párt, ime, nem áll egye-
tűi Részesei vagyunk a világ uj 

ezeré vét hozó és az öt föld részre k'i-
terjedő, szocialista óriási emberi kö-
zt regnek. 

Naptár. Ma augusztus 30 
t.Df i. Római katolikus Limai Róza. 

Protestáns Róza. A nap kel 4 58 
órakor, lenyugszik 18 31 órakor. A 
toté kel 18 33 órakor lenyugszik 
3 09 órakor. 

Időjárás jelentés. Hazánkban 
időnként megélénkülő széllel hüvö- j 
sebb légtömeg tört be, aminek foly- j 
tán a hőmérséklet csökkent. Az 
éjszakai lehűlés 10—12 fokig sülyedt.; 
Több helyen volt záporeső és zi- ; 
varar. 

Várható idő: Mérsékelt, időnként 
megélénkülő északnyugati, északi 
síé). Változó felhőzet, több felé zá- / 
poresö, zivatar. A hőmérséklet pár 
fokkal ismét süllyed. 

— Mozik műsora B a r á t s á g 
M.igó: Tarzan győz. S z a b a d s á g 
Mozgó : A szerető két arca. (Ameri-
ka: film.) 

Péntekre virradó éjszaka ország-
szerte megkezdődött a néma félhét. 
Ezt ugy kell értenünk, hogy nyil-
vános nagygyűlések, amelyek a va-
sárnapi választással voinának ösz-
szefüggésben, - nem tarthatók. 
Azonban a politikai pártok saját 
párthelyiségükben továbbra is foly-
tathatják az agitációt. 

Közvetlenül a választások elő-
estjén, azaz ma, szombaton, a kora 
esti órában nagyjelentőségű politi-
kai beszéd fog elhangzani a rádió-
ban. Ugyanis Szakasits Árpád elv-
társ, a Szociáldemokrata Párt or-
szágos főtitkárja, 19 ó;a 30 perckor 
fogja megkezdeni a nagyjelentőségű 
habár rövid időre tartó választási 
beszédét 

A belügyminisztérium összegyűj-
tötte azokat az adatokat, amelyek 
arra vonatkoznak, hogy az ország 

területén hány embert zártak ki a 
választói jog gyakorlásából. Ezekből 
az adatokból kiderül, hogy ugy 
Budapesten, mint vidéken a kizár-
taknak több, mint felét ismét föl-
vették a választási névjegyzékbe. 
Ezek után a szavazók létszámához 
viszonyítva, jelentéktelen azoknak a 
száma, akik nem szavazhatnak. 

Több lap tévesen közölte a sza-
vazás kezdetének időpontját. A bel-
ügyminisztérium ismételten és hiva-
talosan azt közli, hogy a szavazás 
az ország egész területén, tehát a 
Csongrád—csanádi választókerület 
minden vár« ^iban és községében is 
vasárnap reggel 7 órakor kezdődik 
és este 8 óráig tart. Azt mondja a 
belügyminiszter, hogy a zárórát 
csak abban az esetben lehet vala-
hol meghosszabbítani, ha a szava-
zók jelentős része esti S ig sem 
adja le a szavazatát.* 

Stühmerné, Sulyok Dezső jobbkeze is 
ismeretlen helyre távozott . . . 

Amint a Szentesi Lap megirta, az 
országból kiszökött Sulyok Dezső 
átlépte a svájci határt. Miután az 
útlevele nem volt szabályszerű, a 
svájci belügyminiszter átmeneti időre 
úgynevezeit menedékjogot adott neki. 
Ez meghatározott időre szól. Minden 
jel arra vall, hogy Sulyok Svájcból 
repülőgépen továbbindul és New-
Yorkba fog távozni, Eckhardt Tibor 
és Na^y Ferenc után. Annak dacára, 

•hogy Sulyok haragban van Nagy 
Ferenccel, ez r.em zárja ki, hogy 
most, amikor Magyarország ellen 
közösen áskálódhatnak, ne békül-
jenek ki. 

Nincs minden érdekesség nélkül 
az se, hogy a szökésben Sulyokot, 
mint reakciós vezérét megelőzte 
Stühmerné Oberschail Ilma, volt 
nemzetgyűlési képviselő. Fz az asz-
szony volt Sulyok mellett a legnyíl-
tabb ellenforradalmi politikus. A 
férje Stühmer ismert cukorka gyáros 

volt, akitől azonban elvált és úgy 
volt, hogy Szily Márton földbirtokos-
hoz megy feleségül. Szilytől több 
ezer hold földjét elvették és felosz-
tották. Elképzelhető, hogy Szily is 
mennyire hive a demokráciának . . . 
Oberschail Ilma, mint a neve is mu-
tatja, sváb. Az 1945 ös választás 
folyamán ő is bekerülhetett a nem-
zetgyűlésbe, mint kisgazdapárti je-
lölt. Akkor hasonló eset tucatjavai 
előfordulhatott. A dúsgazdag, fiatal 
és szép menyecske máról-holnapra 
a központjába került a reakciós ele-
meknek. Vacsoráiról, amelyeken arany 
szervizzel teritettek és egy-egy alka-
lommal 60-80 személy is megjelent, 
sokat beszéltek Budapesten. Inkább 
a színfalak mögött dulgozott, mint 
a parlamentben és mi tagadas, bi-
zonyos határig még Sulyok Dezső 
is a hatása alá került. Hogy aztán 
most a külföldön találkoznak-e, az 
az ő titkuk. 

Az uzsorásnak 
se könnyű 

A legutóbbi minisztertanács meg-
változtatta az uzsorabiróságok eljá-
rásáról szóló rendeletet. Az uj ren-
delet szerint azt a személyt, akinek 
egyénisége és életviszonyai alpján 
tartani lehet a gazdasági életbe való 
káros befolyásától, az uzsorabiróság 
letartóztathatja. Az uj rendelet az 
uzsorabiróságon magukat elmebeteg-
nek mutatók kérdésében is változ-
tatást eszközöl: az elmebetegeket 
elmegyógyintézetbe kell szállítani és 
onnan egy évig nem lehet kiengedni, 
így tehát nem lesz könnyű mostmár 
elmebajt tetetni a bíróságon. 

— Szentes belterületén az álta-
lános iskolákban lesz tanítás. 
Közöltük már, hogy a kultuszmi-
niszter rendelete szerint szeptember 
16-ára halasztották az új iskolai év 
megnyitását, Városunk belterületén 
hat általános iskolában lesz tanitás. 
Az iskolák igazgatósága felkéri a 
szülőket, hogy mindenki a lakóhe-
lyéhez legközelebb eső iskolába írassa 
be gyermekét. A tanítás zavartalan-
ságá mindegyik iskolában biztosítva 
lesz, így akármelyik iskolába irat-
koznak is be a gyerekek, tanulmányi 
előmenetelük nem fog hátrányt szen-
vedni. 

— Ügyeletes gyógyszertárak: 
Augusztus 2 3 - 2 9 ig lile, valamint 
Szentessy tartanak ügyeletes szolgá-
latot. 

Nem nagyon 
szeretik egymást 

Szerdán este Budapesten, a Par-
lament előtti téren gyűlést akart 
tartani Pfeiffer Zoltán. Ugyanerre 
az időpontra Balogh páterék is gyű-
lést jelentettek be a térre s igy a 
rendőrség^ Pfeifferék kérelmét eluta-
sította. Ők azonban nem vették ezt 
a döntést tudomásul és amikor a 
Balogh párt szónokai emelvényre 
léptek, hangos közbekiáltásokkal és 
röpcédulák dobálásával zavarták a 
szónokokat. A rendzavarás a két 
ellenzéki párt hivei között verekedéssé 
fajult, úgyhogy a rendőrs*4 íek kel-
lett közbelépnie. 

- Zavartkeltő röpcédulák. Az 
utóbbi napokban több helyről 
kaptunk olyan jelentést, hogy 
ragasztó röpcédulákat terjeszte-
nek, amelyeken zavart keltésből, 
vagy a pártunk iránt megnyil-
vánuló határtalan bizalom ellen-
súlyozásából a 3-as lista alá kü-
lönböző pártok neveit i r t á k . 
N y o m a t é k o s a n figyelmeztetjük 
elvtársainkat, adják hirül minden 
rendelkezésükre álló eszközzel, 
hogy a 3 mas lista a Szociál-
demokrata Párt listája és aki a 
3-as kockába teszi a keresztet, 
az a Szociáldemokrata Pártra 
gzavaz. 

SZEJHjES^ 

Hír a fiainkról 
Már beszámoltunk arról, hogy 

fiaink fokozott ütemben térnek visz-
sza a hosszú hadifogságból. Most 
örömmel számolhatunk be arról, 
hogy Debrecenbe a szombati napon 
közel 50 szentesi és környékbeli 
hadifogoly érkezett. Az itt felsorolt 
fiaink hazaérkezése minden órában 
várható. 

Antal Imre, Bartha József, Blázsik 
István, Bíró Imre, Horváth Kálmán, 
Hajdú Mihály, Kalmár Mátyás, Lé 
nárt István, Leány Lajos, László 
József, Mezei László, Miskolczi Ist-
ván, Nagy Bálint, Székely László, 
Török József, Világos Sándor szen-
tesi, Blaskovits András, Borsi József, 
Deák Pál, Drakola Szabó József, 
Forgó Pál, Gyöngyi Mihály, Gyovai 
Sándor, Hajdú Ferenc, Kardos János, 
Keller József, Keller Károly, Tóth 
János, Medgyesi Gáspár, Molnár 
Pál, Óbester István, Szabó János, 
Sándor Ferenc, Tari István és Varga 
Ferenc csongrádi, Farkas István, 
Fodor Márton, Gila Ambrús István, 
Kiss Mihály mindszenti, Bokor János 
gádorosi, Bódis Mihály kiskirálysági, 
Bujáki Antal gátéri, Balla István 
kunszentmártoni, Berta István sánr 
dorfalvi, Deák Imre tömörkényi, 
Fejes István nagymágocsi, Halustyik 
Pál gádorosi, Juhász János szegvari, 
Jaksa György tömörkényi, Kasza 
Imre gátéri, Kukovec János nagy-
mágocsi hadifoglyok. 

— Jönnek az uj tankönyvek. 
Az uj, demokratikus szellemű tan-
könyvek, amelyeket a magyar diákok 
és nevelők egyformán várnak évek 
óta, szeptember végéig elkészülnek 
A könyveket már nyomják és az első 
példányokat csütörtökön délután adta 
át az egyetemi nyomdában a kultusz-
miniszter a forgalomnak Tildy Zol-
tán köztársasági elnök jelenlétében. 

— Talált tárgyak. A kórház 
mellett, a Kurca híd alatt találtak 
egy szürke férfikabátot, egy csokor 
nyakkendővel. A Vásárhelyi uton is 
találtak egy rossz állapotban lévő 
férfi kiskabátot, személyi okmányok-
kal. Igazolt tulajdonosaik a rendör-
ségen átvehetik. 

— A Rendező Gárda azon tag-
jai, akik még nem kaptak választási 
munkára beosztást, vasárnap reggel 
7 órára feltétlen jelentkezzenek a 
pártszékházban. Kossuth-u. 26. 

— Mistéthtet három és félévre 
ítélték. A budapesti népbiróság pén-
teken hirdetett ítéletet Mistéth Endre 
volt újjáépítési miniszter és Össze-
esküvő bűntársai ügyében. A nép-
bíróság Mistéth Endrét bűnösnek 
mondotta ki és 3 és fél évi kény-
szermunkára intélte. Jaozkó bünte-
tése 4 évi kényszermunka, Vattai 
László hat hónap és 13 nap, Kiss 
Sándor 2 és fél év, Kémeli 9 év, 
Fáy Aladár szintén 9 évi fegyházat 
kapott. A többieket 5 hónaptól 4 
évig terjedő fegyházbüntetésre, illetve 
kényszermunkára Ítélték. Hám Tibort 
a népbiróság fölmentette. 

— A vasgyomor se bir el min-
dent. Hivatása áldozataként halt 
meg Lisszabonban egy ember, aki 
három évtizeden keresztül abból élt, 
hogy mindent megevett, — persze 
fogadásból. Megfelelő díjazás ellené-
ben egeret, békát, élő halat és szám-
talan legyet fogyasztott el. Halála 
napján megevett már 25 legyet, 12 
békát, 7 gyíkot és egy élő csirkét, 
tollastól-böröstöl. Végül egy szuszra 
megivott két liter pálinkát, ami aztán 
leterítette a vasgyomrú portugált. 

— Választani csak Bobovka féle 
sapkák között lehet. Szépek {ók és 
olcsók — Kossuth-utca 14. sz. alatt 
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— Ha kilenc a gyerek . . . A 
szentesi járásbíróság csütörtökön íté-
letet hozott egy falopási ügyben. Ki-
lenc gyermekes, szegény ember a 
szomszédja földjéröl kivágott egy 
nagy fát s a bíróság 10 napi fog-
házbüntetésre átváltoztatható 100 fo-
rint pénzbüntetésre Ítélte. — Bűnös-
nek érzi magát ? — kérdezte a biró. 
— Csak annyiban, hogy kivágtam a 
fát és tudom, hogy az lopás. De ha 
kilenc gyerek ieszket a nideg szo-
bában, sok gondolatot félretesz az 
ember. — Leüli, vagy megfizeti a 
büntetést? — kérdezte Ítélethirdetés 
után a biró. Tompán érkezik a fe-
lelet: Rossz termés volt, megfizetni 
nem tudom, tehát leülöm . . . 

— Pontos maradt mindhalálig. 
Nem rég halt meg egy csikágöi 
vállalkozó. Most bontották fel a 
végrendeletét, amelyben 50 milüó 
dolláros hagyatékáról intézkedik. Az 
adósokról külön jegyzéket meUékel 
végrendeletéhez. A többek között 
kéri, hogy hajtsák be azt az 50 dol 
láros követeléset, amely Csikágó vá-
rosától jár neki. Ugyanis 30 esz 
tendövel ezeiőtt a csikágűi városhá-
zin volt tisztviselő és 50 dollárral 
adósak maradtak neki. 

— 11 lovat és 7 c s i k ó t . . . La-
punk legutóbbi számában irtunk ar-
ról, hogy a mult év ősze óta Cson 
grádmegyében vakmerő lólopások 
történtek. Közöltük azt a feltevésün-
ket is, hogy valószínűleg szervezett 
banda garázdálkodik. Ezt megerősíti 
az a tény, hogy a Szeged melletti 
Kiszombor határában két órás éjsza-
kai tűzharcot vivtak egy fegyveres 
rablóbandával. A banda tagjai kettes 
csoportokban hatoltak be bi egyes 
házak istállóiba, ahonnan elkötötték 
a lovakat. A banditákkal a rendőr-
ség éá a határvadászok felvették a 
harcot. A kétórás tűzharc után a 
rablók lóra ültek és zsákmányukkal 
átszöktek román területre. A vérnyo-
mokból arra következtetnek, hogy a 
banda tagjai közül többen megsebe-
sültek. Kiszomborból 11 lovat és 7 
csikót raboltak el az éjszakai táma-
dók. A magyar hatóságok felvették 
az érintkezést a román biztonsági 
szervekkel. 

— Aknamező. Az egyik Zemplén 
megyei község mellett dróttal elkerí-
tett aknamező van. A község disznó-
pásztora Pandák József 18 éves fiu 
ide hajtotta legelni az állatokat. Köz-

ben a földből egy hatalmas aknát 
ásott ki és azt piszkálni kezdte. Az 
akna felrobbant és a fiút darabokra 
szaggatta. 

— Ki akar katonai pályára 
lépni? Felszólítom mindazon 1927 
és 1930. évek között született ifja-
kat, akik a katonai pályát élethiva-
tásul szándékoznak választani, vagy 
akik a honvédséghez folyó évben 
tényleges katonai szolgálatteljesitésére 
önként belépni kívánnak, hogy ille-
tékes kiegészítő parancsnokságuknál 
jelentkezzenek. A következő okmá-
nyok szükségesek: 1. Állampolgár-
sági bizonyítvány, 2. Hatósági er-
kölcsi bizonyítvány, 3. Születési 
anyakönyvi kivonat, 4. Szülői bele-
egyező nyilatkozat, amit hatóság 
előtt kell aláirni. 5 Esetleges előny-
zésre szolgáló okiratok. 6. Belépési 
bizonyítvány. (A közigazgatás veze-
tője állítja ki.) Gyulai alezredes, 
Hódmezővásárhely, kieg. pk. 

Beiratkozás a Zeneiskolá-
ban (N.gy F.-u ) 29, 30, szeptem-
ber 1 2 - 3 án délelőtt 10—12-ig, dél-
után 4—7 óráig. Tanítás 4 én kez-
dődik. Tanszakok: Zongora, hegedű, 
énekkorrepeialás tangóharmonika. 

Ne hidd el a híresztelést: 
A Szociáldemokrata Párt nem 

egyesül más pártokkal! 
— Mentőautó telefonhivó szá 

ma 23. 

Szakszervezeti élet 
A magánalkalmazottak szakszer-

vezete 30-án, ma délután 5 órakor 
értekezletet tart a Szakszervezeti 
Székházban. Dr. Földes Pál, a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
igazgatója tari előadást a legújabb 
könyvelési módszerekről, valamint 
szövetkezeti, vállalati és banktech-
nikai kérdésekről. 

A hivatásos zenészek helyi veze 
tőée^e felhívja az összes zenészek 
figyelmét arra, hogy a rendelet sze-
rint zenészek, csak rendőrségi mű-
ködési engedéllyel játszhatnak. Az 
engedéllyel nem rendelkezők kihá-
gást követnek el és velük szemben 
hatósági eljárás indítható. 

BARÁTSÁG-MOZGól • 
Augusztus 30. 

Tarzan győz 
A dzsungel ezer veszélyt rejtő világa. Tarzan robinzoni paradi-
csoma elevenedik meg előttünk ebben a filmben. Legújabb híradó. 
Figyeleml Olcsó leszállított helyárakkal. 50 fillértől 3 forintig. 

Előadótok kezdete hétköznap: 6. 8. vasárnap 4. 0. 8. 

Hol lesznek a pártunk 
választási irodái ? 

A Szociáldemokrata Párt választási 
irodái aug. 31 én, a választások 
napján az alábbi helyeken lesznek : 

Kiss Báünt utca 14, Kossuth utca 
26, Szent Imre hg. utca 1, Temető 
u ca 8, K'auzá! utca 23, Baross ut 
13, Deák Ferenc-utca 47, Bartha 
Jáncs-utca 18, Ady Endre-utca 24, 
Rákóczi Ferenc-utca 105, Deák 
Ferenc-ulca 59, Korsós-sor 13, 
Wesselényi utca 35, Honvéd-u. 48, 
Damjanich u 5, Bercsényi-u. 130, 
Boros Sánuel u. 46, Mátéffy Ferenc 
utca 14. Egán Ede u*ca 12 Szondi-u 
7, Farkas Antal u. 29, Szent Imre 
hg-u. 4, Árpád u. 12, Farkas Antal 
u ca 26, Kéreg u'ca 14, Béke-u. l/a, 
Temető utca 7, Kossuth-u. 31. 

Felhívjuk az elvtársak és olvasó-
ink figyelmét, hogy a választások 
napján bármilyen panaszukkal for-
duljanak a szavazókörükhöz leg 
közelebb eső szociáldemokrata vá-
lasztási irodához. 

A 1 3 I Ó 
Budapest I augusztus 30. 

7.25: Reggeli zene. Hanglemezek. 
Közben: Naptár. 8.00: Hogyan sza-
vazzunk ? 8 15: Szovjet ajándékhang 
lemezek. 9.00: A postászenekar ját-
szik. Vezényel: Eördögh János. 12.15: 
Thomán Maria hegedül. 12 45: Séta 
a plakátok köpött. Fehér Mária elő-
adása. 13 00: A házi együttes játszik. 
14.10: Humoreszk és ami mogötie 
van 14.30: Masyar nóták 14 45: 
Társbérlet. 15.30: A „Caveau des 
Oubliottes". 16 00: Galsai Ervin éne-
ke!. 16 30: Gyermekrádió. 17 10: A 
Vöröskereszt közleményd: 17.30: A 
Muknás Kulturszövetség müíora : 
„Szélmalomharc" 18 CO: A Rádió-
zenekar játszik. 19 30: Szakasits Ár-
pád helyettes miniszterelnök, a Szo 
ciáldemokrata Párt főtitkárának vá-
lasztási beszéde. 19 45: Rákosi Má-
tyás miniszterelnökhelyettes válasz-
tási beszéde. 20 20: Zengő zene, — 
színes s/ó. 21 00: Hangos Heti Hí-
radó. 22 30: Udvardi Tibor hang-
lemezei. 22 45: Egy szót se válasz-
tásról. 23 00: Férfi és nő. 

Szobafestést 
clmfestést, iRczo'dst 
legolcsóbb árban készít 

Pusztai József 
lestőmester 

Lakás: 
Honvéd u. 2 

Előnyösen vásárolhat, eladhat 
varrógépet, kerékpárt, Írógépet, mér-
legeke/, súlyokat, kerékpárgumikat 
Borinál. 1042 

Nagyörvény-utca 21 számú ház 
eladó, villany, viz bent. Gazdálko-
dónak is alkalmas. 

A mi eszményünk 
Mi, szociáldemokraták a szabaci.^ 

eszményét követeljük A mi eszmé-
nyünk szabad emberek szabad ha-
zája, öntudatos állampolgárok békés 
társadalma. Gyáva és szolga!?tkű 
nép nem teremthet szabad, függm 
önálló hazát I 

Mire törekszünk ? 
Elég volt a válságokból, elég voU 

a nyugtalanságokból. A nép béliére 
vágyik, élni és dolgozni akar. Af«, 
szociáldemokraták is ezt akarjuk 
Ezért törekszünk a nemzeti erők 
egyesítésére, a demokratikus erOl; 
összehangolására. 

Borbély berendez és 
van eladó Nagy Sándor-utca 13 

ORVOSI rendelőbe üzletbe, vagy 
bármily hasonló állápba f iatal jobb 
iparosleány elmenne, cím a k»ádó 
hivatalban 

TARTOSHULLÁMOl, hajfestés! 
szárítást, vízhullámot garanctava' 
gyönyörűen készíti Zsemba Tcient 
Pál u. 25. '¿V. 

50 négyzetméter uj bükkparkeita 
olcsón eladó. Érdeklődés Gellért 
Testvérek fatelepén. 1002 

Becsüljük meg 

A FORINTOT!] 
Mindent 1 he l yen l e g o l c s ó b b a n j 

Diva t , rövidáru 
és pipere cikkek 

Lőwynel 
K o s s u t h u '8 

Törzs Kálmán utca 10 szánu 
há? eladó Értekezni ehet Roz-
gonyi utca 1 szám alatt a déli 

órákban. 

•í Vasáruk, 
tűzhelyek; 

zománc-
edények 

szeg, drót, ráf vas, drótkerítés 
® legolcsóbban beszerezhető 

v L u p t á k L á s z l ó 
m j vaskereskedönél 
S J Szentes, Bartha János u. 12. 
mf Telefonszám: 13 » 

Megfelelő helyre t A | A l & r f * 
okt. 1 -tői kiadnám > C ' C I W 

másfél éves ü<ző borjúmat máj l-ig. 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 

Jó állapotban Iev<f 

gyermeksportkocsi 
eladó Törs Kálmán 10, 

Főszerkesztő. Sima László. 
Felelős szerkesztő : Szalay János 

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

Felelő« nyomdavezető: Csarnus L. Imr» 




