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h  eredmények továbbfejlesztéséről, a hibák kijavításáról 
tárgyalt a KISZÍV második közgyűlése

Az elmúlt héten, csütörtökön 
tartották Tatabányán a megye 
kisipari termelőszövetkezetei má
sodik tó i dötlfközgy ülés ükét. 
Szarvas György elvtárs, ' a 
KISZÖV elnöke beszámolt az 
első küldöttközgyűlés óta vég
zett munkáról és az azóta' ta
pasztalt hiányosságokról. Fel
tárta a vezetőcég és a tagság 
hibáit és irányt szabott az 
1953-as év tervének ismertetésé
vel a hibák kijavítására.

Az . első hozzá szóló, Bihary 
Jmre, a tatai N őiéi Férfi Szabó 
KTSZ nevében mondta el észre
vételeit. Megígérte, hogy ebben 
az évben munkaversenyben fog
nak dolgozni, hogy feladatukat 
minél jobban elláthassák. Ehhez 
azonban az szükséges, hogy a 
KISZÖV biztosítson részükre 
folyamatosan munkát.

Vasas Tibor a Megy« Fény
képész Szövetkezet küldötte pe
dig arról számol be, hogy — 
bár egy hón'aipja alakultak meg 
— szövetkezetük fejlődőképes és

tagságuk száma is szaporodik. 
Szeptember óta csak háromszor 
ellenőrizték szövetkezetünk mun
káját — kezdte hozzászólását 
Ferbert László, ai Kisbéri Kar
bantartó KTSZ elnöke. A 
KISZÖV vezetősége fokozottab
ban támogassa munkánkat, hogy 
a hibákat kijavíthassuk. Több 
hozzászóló után Visegrádi Mi
hály elvtárs a megyei pártbi
zottság részéről megállapította, 
hogy — bár sok hiányosság Fel
vetődött a hozzászólásokban — 
sokat tanultak is. Fontos fel
adatunk — mondotta Visegrádi 
elvtárs — hogy a pórt és 
KISZÖV jó kapcsolatot építsen 
ki, mert ezzel komoly segítséget 
nyújthatunk a szövetkezet fej- 
1 ődéséhez.

Végül Szarvas elvtárs vála
szolt a hozzászólásokra, és kérte 
az elnököket és küldötteket, 
hogy az itt kapott iránymutatás 
szellemében kezdjék meg szö
vetkezetükbe visszatérve a mun
kát.

Ki p  felelős?
Nagyigmánd községben köröm- és szájfájás járvány tan. A 

vezetőség megtette a megjelelő óvintézkedéseket. Igazolással le
het csak ki- és belépni a faluba. Bezárták a szövetkezeti vendég
lőt, tilos a csoportosulás, házalás. Az ösizes baromfit; kutyát, 
m 'skát zárva kell tartani. A rendeletet végre nem hajtókát rend- 
birságolják. Tilos a csoportosulás, mint már írtuk, de nem volt 
tilos vasárnap a falu 50 százalékának a templomban csoporto
sulni! Kérdezzük: a rendelet csak egyeseknek szól? A templomra 
nem vonatkozik? Talán az védett hely, az ottani csoportosulás 
nem lesz fertőző?

German János és Szabó János

Alig telt el két hónap, hopv 
Molnár Aladár, a Dunavölgvi 
Timföldgyár-bővítés főépítésve- 
zetöje párosversenyre hívta ki 
Jedovszky József magyaróvári 
sztahanovista főépítésvezetőt — 
frja Vanyó János levelezőnk 
Almásfüzitőről, a Timföldgyár
ból. — Azóta folyt a harc az 
elsőbbségért. A januári értéke
lés alapján Molnár Aladár sze
rezte meg a vezetést. Elnyerte 
a Györ-Sopron megyei területi 
bizottság vándorzászlóját. _ A 
két főépítésvezető most további 
eredmények eléréséért harcol.

•
A mi szállónkban három ta

karítónő dolgozik. Szeiff Károly- 
né, Hlogyik Lajosné, és Szabó 
1-mréné elvtársitok — írja Fulöp 
Vince levelezőnk a Tatabánya 
újvárosi munkásszállóból. — Az 
elvtársnők fáradságot nem is
merve végzik munkájukat, s 
nem egv ízben, mint népnevelők 
is ió munkát végeznek. Szép
szóval, példákkal magyarázzák 
meg, hogy mit jelent az, ha szép 
tiszta^zobába térnek haza _ a 
munkában elfáradt dolgozók. 
Éppen ezért vigyázni kell a 
tisztaságra. Ezzel hozzájárulnak 
ahhoz, hogy szállónk otthono
sabb, tisztább, szebb legyen.

•
A pilismarót! DISZ-szervezet 

tánccsoportja és kultűrgárdája 
lelkesen készült a járási kultúr- 
verseny bemutatóira — írja Le- 
senszky László DISZ-titkár Pi- 
lismarótról. — A kultúrgárda 
tagjai bíznak abban, hogy lel
kes munkájukat siker koronázza. 
A fiatalok a politikai oktatásra 
is rendesen eljárnak.

*
A dadj DISZ-szervezetben 

nagyon sok hiba van — írja 
Beke Eszter dadi DISZ-titkár. 
— Az ifjúság nem összetartó, a

klerikális reakció még nagymér
tékben behatol a fiatalok közé. 
Ez a vezetőség rossz munkájára 
vet fényt. De emellett vannak 
más nehézségek is. Elsősorban 
nincs Dad falunak kultúrháza, 
ahol az ifjúság szórakozhatna és 
a dolgozókat is szórakoztatná. 
Másodsorban a DlSZ-szervezet- 
nek nincs helyisége, ahol vezető
ségi és taggyűléseket tarthat
nánk. Ezek miatt nehéz össze
fogni a fiatalságot. Jó volna, ha 
a tanács gondoskodna arról, 
hogy kultúrház is létesülne a 
faluban és a DISZ-szervezet is 
kapna egy helyiséget.

LEVELEINK NYOMÁN
Lapunk multheti számában je

lent meg panaszom a tatabá
nyai OFOTÉRT-üzlet munkájá
ról — írja Hegedűs fstván Ta
tabányáról. — Most arról szá
molok be, hogy az ügy elinté
zést nvert. Köszönöm az újság
cikket, mert ezzel az elvtársak 
segítettek panaszom mielőbbi el
intézésében. Ezekután is biza
lommal fordulok bármilyen ügy
ben a szerkesztőséghez.

•

Január 12-én az Esztergomi 
üttörőház igazgatója, Nagy An
tal elvtárs azzal a kéréssel for
dult hozzánk, hogy segítsünk ab
ban, hogy az esztergomi posta 
telefonközpontjának munkája 
megjavuljon, mert ott nagyon 
sok a hiba. Január 30-án a kö
vetkező levelet kaptuk Nagy 
elvtárstól: „Őszinte köszönetét 
mondok a Komárommegyei Dol
gozók Lapja szerkesztőségének, 
hogy a telefonközponttal kap
csolatos hibák kijavítása ügyé
ben gyorsan és eredményesen 
eljárt. A postahivatal ma már 
pontosan működik, hívásunkat a 
lehető leggyorsabban teljesítik."

Tanácstagok fogadóórái Tatabányán
A városi tanács taqjai m inden  

hét csütörtök napján d. u. 3 
érától 5 óráiq fogadóórát tarta
la k  a véq reh ajtób izottsáq i. ér te 
it ezl eteken.

Február 5-én az I. kerüle'ben  
Viqh Ferenc é s  Kuqlics Jánosné  
a II. kerületben Kukuda József 
i s  Riczu József, a IV. kerületben  
Po'ák Ferenc é s  N yerqes József, 
nó tanácstagok.

Február 12-én az I. kerületben  
Domina Gyula és Dr. Kabdebó 
József, a II. kerületben Drozsd- 
iák Antal és Boros Józsefné, a 
IV." kerületben Füredi János és 
tVilland Jánosné tanácstaqok.

Február 19-én az I. kerületben  
Drávái József és Morhaut Jó- 
r séf né. a II. kerületben Színak

vánné és Naqy Mihály a IV.
srületben Benyócs Ferenc és 

Ucstási Mária tanácstaqok.
Február 26-án az I. kerületben  

Frank János és Dobó Kálmár, a

II. kerületben Ternovecz József
né és Balázs Pál. a IV. kerület
ben Dévényi János és Szabó Bá
lint tanácstaqok taKanak foqadó
órát.

A III. kerületben m inden h é
ten kedden délelőtt a véqrehajtó
bizottsáqi taqok tartanak foqadó
órát a városi tanács k is tanács
term ében. Február 3-án Giovanni 
Ferenc, február 10-én Hontl 
Lászlómé, február 17-én BatHer 
József és február 24-én Antal 
Sándorné VB-taqok tartanák fo
qadóórát.

A foqadóórák a tanács é s  a 16- 
m eqek közti kapcsolat kialakítá
sa szem pontjából naqyjelentősé- 
qüek és  ezért felh ívjuk  Ta'abá- 
nya dolqozóit, hoqy javaslataik
kal. kérelm ükkel és panaszukkal 
k eressék  fel a tan^ sta q o k a t, 
akik a felvetett problém ákat a 
leheiöséqhez képest a leqsürqő- 
sebben fogják intézni.

Tatabánya Városi Tanács VB.

IRODALMI EST SÜTTŐN
Nálunk szeretik és megbecsü- könyvtáros felhívta a hallgató

iak az irodalmat — mondja 
Vemdler Ferenc a süttői tanács 
titkára. — Meglátjátok elvtár
sak, mennyi érdeklődő lesz az 
irodalmi esten. Azután mondja, 
hogy éppen egy szovjet mező- 
gazdasági szakkönyvnek segít
ségével érték el azt, hogy Süttő 
község naponta több tejet tud 
az államnak szállítani.

Esite beigazolódtak Vendler 
Ferenc szavai. Zsúfolásig meg
telt a kultúrotthon, virágdíszbe 
öltöztetett nagy terme érdeklő
dőkkel. Négyszázan várták a 
könyvismertető előadás megkez
dését. A színpadon százfőnyi 
ííttöröcsapat fogadta és nagy 
virágcsokrokkal üdvözölték Ré
vész Tibor írót, a Budapestről 
érkezett előadót.

Az úttörő pajtások rövid kul
túrműsort adtak, utána Révész 
Tibor tartotta meg színes, érde
kes előadását a magyar és 
szovjet falusi tárgyú regények
ről.

Nagy figyelemmel hallgatták 
meg az előadást és a vitából is 
alaposan, kivették részüket a 
falu dolgozói. Beszámoltak az 
elolvasott könyvekről, kérdése
ket tettek fel az előadónak és 
üzenetet küldtek a magyar írók- 
nak.

Bombicz József tanácselnök 
büszkén mondta el, hogy a süt
tői üzemi munkások és parasz
tok szeretik a könyvet, nagyon 
sokat ólvasnak. Mézei. Ferenc

Ságot,-hogy jöjjenek el a könyv
tárba, ahol szeretettel várja 
őket.

Höldanf Tibor azt üzeni a 
magyar íróknak: Több ifjúsági 
könyvet írjanak, ezt várja tő
lük a magyar ifjúság. AÍárkus 
IstVán dolgozó panaszt nagy 
lelkesedéssel beszélt Petőfiről, 
Bocs Mihály Ígéretet tett, hogy 
a jövőben még többet fog ol
vasni. ‘ L.'

Lakatos Irén Veres Péterről 
beszélt, aki a szomszédos Ge
recsén hónapokat 6zokott töl
teni és sóik müvét itt is irta 
meg. Szokölányi Gyula a tszcs 
agronómusa a mezőgazdasági 
szakkönyvekröl beszélt és el
mondta, hogy a „Kosziromai 
szarvasmarha kitenyésztése” cí
mű könyvnek köszönheti, hogy 
tehenészetük hatalmas arány
ban fejlődik.

Az előadás után, nagy cso
port veszi körül az előadót, aki 
alig győz a feltett irodalmi kér
désekre válaszolni. A másik cso
port a földművesszövetkezet 
kőnyvkiállítását veszi körül. 
Nézegetik, lapozgatják a köny
veket és igen solkan vásárolnak.

Révai elvtárs mondta: „A ma
gyar nép olvasó néppé válik, 
olvasva és tanulva építi a szó-, 
ciaHzmust."

Gimesi Károlyné, 
az Állami Könyvterjesztő Vál
lalat komárommegyei instruk

tora.

K Ö N Y V E SP O L C
íehér Klára: Sós Endre:

A BÉKEKÜLDÖTT
Fehér Klára «A békeküldőtt» 

című írásában egy baranyame- 
gyei dolgozó parasztasszony 
élettörténetével ismertet meg 
bennünket. A békeküldött pa
rasztasszony a békekongresszus 
egyik ebédszünetében maga 
mondja el életét attól kezdve, 
amint egy Villany-környéki cse
lédviskóban megszületett, egé
szen addig, amíg az a megtisz
teltetés'' éri, hogy már mirit 
nagyanya^ faluját képviselheti a 
III. Magyar Békekongresszu
son. Egyszerű, közvetlen sza
vakkal elmondott történet ez a 
vonzó elbeszélés, de feltárul be
lőle egész dolgozó parasztsá
gunk élete. Egy asszony életén 
keresztül kibontakozik a nagy 
történelmi átalakulás, amely 
meghozta a magyar föld népé
nek az új, boldog életet. A bé
keküldötté választott paraszt
asszony belső fejlődése pedig 
azt példázza, hogy aki megis
merkedik a közösségi élettel, az 
nem is tud meglenni nélküle és 
szinte sorsszerűén kapcsolódik 
az emberiségnek az egész vilá
got átfogó békemozgaimába. 
Fehér Klára műve most jelent 
meg a „Békebizottságok Kis
könyvtára” sorozatában.

Sós Endrének, az Országos 
Béketanács Külpolitikai Füzetei 
népszerű sorozatában most 
megjelent munkája az emberi 
ség legnagyobb mozgalmát, a 
nemzetközi békemozgalmat is
merteti. Az olvasó elé tárja a 
nemzetközi békemozgalom cél
ját, kialakulását, fejlődését, 
egész történetét és eddig elért 
eredményeit. Könnyen áttekint
hető módon és világos, közvetlen 
előadásban Ismerteti a Szovjet
unió sztálini békepolitikáját, a 
Tájékoztatót Iroda békevédelmi 
határozatait és útmutatásait, 
majd a wroclawi kongresszus
tól kezdve, a diadalmasan előre
törő nemzetközi békemozgalom 
minden jelentős mozzanatát és 
eredményét megmutatja a népek 
bécsi kongresszusáig. Végül 
felvázolja a magyar békemoz
galom kialakulását és eddigi 
történelmi jelentőségű eredmé
nyeit. „Az emberiség legna. 
gyobb mozgalma” tanulságos 
olvasmány. Nemcsak a békehar
cosok számára nélkülözhetetlen, 
de mindenkinek el kell olvas
nia, akit a világ népeinek és 
— saját magának sorsa érde
ket.

Rendelet az élelmiszerellátás körében dolgozók 
rendszeres egészségügyi könyvvel való ellátásáról

Az eg észsé g ü g y i m iniszter  
8200—4 /1 9 5 2 . szám  alatt u tasí
tást adott ki az élelm iszerellátás  
körében dolgozók egészség ü g y i 
k önyvvel történő ellátására. A 
m unkáltató köteles az egészség -  
ügyi köny b eszerzésérő l gon
doskodni é s  azt szabályszerűen  
kitöltve d íjtalanéi a dolgozók  
rend elk ezésére  bocsátani. A m un
káltató az eg észség ü g y i könyv  
útján ellenőrzi, hogy  a dolgozó  
az orvosi v izsgálatnak  a lávetet
te-e m agát. Á m unkáltató a je 
len utasítás hatálybalépésekor a 
m unkábaálló dolgozó legutolsó  
vizsgálati adatainak az e g é sz sé g 
ügyi könyv m egfele lő  rovatában  
történő bevezetésérő l az üzem i, 
va g y  körzeti orv o s útján gon
doskodni köteles. A könyvet tu
lajdonosa, a m unkahelyen is k ö
teles m agánál tartani és az e l
lenőrző szervek n ek  fem utatni. A

m unkahelyváltozás esetén  az 
eg észség ü g y i k ön yvet az új mun. 
kahelyen fel kell mutatni. Jelen  
rendelkezés 1952 decem ber 31- 
ével lépett érvénybe.

Or. Dobó Kálmán 
eg észsé g ü g y i oszt.-vez.

KOMÁROMMEGYEI 
DOLGOZOK LAPJA

M egjelenik hetenként kétszer. 
Szerkeszti a szerkesztőb izottság  
Felelő® ki adós PRATH KAROLY 

Szerkesztőség  é® kiadóhivatal: 
Tatabánya, L kér.

Tóth Bucsoki-út 362. ez. 
Telefon: Szerit. 380. Ktadóhlv. 428 

Előfizetési díj; 1 hóra 3.50 FL 
Szikra Lapnyom da  

BudapasL V ili., József-körűt 5. 
r. ».» Kulcsár Mihály.

NYÚL TENYÉSZTŐK
Minden faj‘ájú és minden mennyiségű 2 kg-on felüli élő 
házinyúlat szerződésre 12 Ft, szerződés nélkül 10 Ft.os 
áron_megveszünk. A belga óriásért 2 Ft-tal kevesebbet 
fizetünk. Kivá'ó minőségű tenyésznyulak rendelhetők. 
Nyúibőreif 70 százalékkal magasabb áron értékesítheti, 

ha szerződést köt.

Prémesállattenyésztő Vállalat
Budapest, V., Sütő-utca 1.

Telefon: 383—180; 181—46«.

A  S Z O V J E T  F IL M  Ü N N E P E  
H A Z Á N K B A N

1953 .február 13-án kezdődik 
Budapesten, február 18-án pe
dig vidéken a Szovjet Film ün
nepe, az 1953-as év egyik leg
nagyobb kulturális eseménye.

VisnyevsZkij színdarab jának 
filmváltozata a színes, magyarul 
beszélő „Feledhetetlen 1919” cí
mű film már eddig igen nagy 
sikert aratott világszerte. A 
film alkotói és szereplői több
szörös Sztálin-díjas művészek. 
A3 intervenció elleni harcok di
csőségét ábrázoló filmet a VII. 
nemzetközi karlovy-vary-í film- 
fesztiválon a „Nagy díjjal" tün
tették ki.

Tíz- és százezrek gyönyörköd
lek tavaly az „Aranycsillag lo
vagja” című szirtes filmben, A 
magyar dolgozók szívükbe zár
ták a film főszereplőjét, az 
aranycsiilag tulajdonosát, Szer- 
gej Bondarcsukot. Az idei Szov
jet Film Ünnepén bemutatásra 
kerülő „Széttört bilincsek” cí
mű színes, magyarul beszélő 
szovjet filmben ö személyesíti 
meg Tárász Sevcsenkót, az uk
rán nép halhatatlan költőjét. 
Bondarcsuk az „Aranyastllag lo
vagja” és a „Széttört bilincsek” 
című filmbeli alakításaiért meg
kapta a Sztáliri-díj első fokoza
tát.'-A lenyűgözően szép történet 
a legnagyobb ukrán költő, Tá
rász Sevcsenko ■ küzdelmes élet
útját hozza elénk.

Csodálatos daliamok, vidám 
népi táncok, népszerű opera- és 
balettrészletek során vetíti elénk 
a világhírű orosz zeneszerző, 
Glinka élményekben és alkotá
sokban gazdag életét a „Nagy

muzsikus" című új színes film. 
A magyarul beszélő filmben 
Glinka szerepében Szmirnovot, 
húga szerepében Orlovát, a nép
szerű szovjet művésznőt látjuk.

„Hangverseny Kieuben” a cí
me a legújabb zenei filmnek, 
amely a muzsika szárnyán a 
dalos Ukrajnába vezet. A film
ben közreműködik a Kievi Sev
csenko Operaház művészeinek 
zene-, ének- és balettkara, az 
Ukrán Állami Bandura Zenekar, 
az Ukrán Állami Népi Együttes, 
a Kárpátukrajnai Népi Kórus 
és az Ukrán Állami Népi Kórus.

„A mi államunk — mondotta 
Sztáiin elvtárs — abban is kü
lönbözik minden más államtól, 
hogy nem sajnálja a gyermekek 
jó gondozására és a fiatalság 
megjelelő nevelésére fordított 
eszközöket. . .  Azt hiszem, sehol 
nem törődnek annyira a gyer
mekek nevelésével és fejlődésé
vel, mint nálunk, a Szovjetunió
ban.”

A szovjet filmművészet is ko
moly tapasztalatokat szerzett a 
gyermekeknek és az ifjúságnak 
készülő filmek gyártása terén és 
a film mesterei a fiatal nézőkö
zönséget lelkesítő műveket hoz
tak létre. Ilyen film a magyarul 
beszélő, színes ,.A szép ifjúság”, 
amely a szovjet ipari tanulók 
ragyogó életét, a szeleburdi Ma- 
ruszja tanulóéveit mutatja be. 
A „Gyapottűndérke”, „Hasszán 
úttörő” és a „Gyapotmagocska”. 
a Pahta-Oj mesés kalandjairól 
szól. Kisérömüsora a „Bíbor- 
virágocska” című színes szovjet 
rajzfilm.

Ha az akták kiabálni tudnának!
Miért nem lesz a tatai I. számú állami általános iskola I. osztályos 

pajtásainak félévi értesítő-könyvük ?
A tatai általános 

iskolák még az el
múlt év májusában 
megrendelték a bu
dapesti Nyomtat
ványellátó Vállalat
tól., fiz, 1953—1953-as 
tanévre egész nyom
tatványszükségletü
ket. A nyomtatványok 
az Értesítő-könyvek 
kivételével rendben 
meg is érkeztek — 
valamikor augusztus 
végén.

Az Értesítő-köny
veket azonban meg
reklamálták október 
15-én, sót mi több, 
személyesen is érte 
mentek. Ott kedves 
mosollyal közölték, 
hogy majd a kiske
reskedelmi vállala
ton keresztül meg
küldik. December 
15-ig türelmesen várt 
az iskola igazgatója 
s amikor látta, hogy 
a rendelés íeljesité-

már 1953 szeptember
1. óta késik. Vájjon 
miért? Azért, mert a 
tatai járási tanács kö
vetkezetesen elfelejti 
kiutálni. Mózes Pálné 
még a múlt év szep
tember 1-én osztály
főnök tett, ami azt 
is jelenti, hogy a 
több és felelősségtel
jesebb munka mellett 
alapfizetése 36 fo

sét várni naiv illú
zió, újra megrendel
te az Értesítő-köny
veket, de most már 
a tatabányai kiske
reskedelmi papír- 
szaküzletnél. Decem
ber 27-én megjött a 
válasz: Az Eriesítő- 
könyveket a megyei 
tanács oktatási osz
tályán keresztül kell 
megrendelni! No, de
cember 29-én ez is 
megtörtént. Jött is 
a válasz: A megren
delés immár szabá
lyos, de az iskola 
terjessze fel azt a 
kiskereskedelmi vál
lalat áruforgalmi 
osztályára láítamo- 
zás végett. Azt is 
megtette az igazga
tó, mert bámulatosan 
türelmes. Sőt a me
gyei tanács oktatási 
osztálya a kérelmet 
ismételten igazolta 
— s a tatabányai

Mózes Pálné osztályfőnöki
rinttal magasabbra 
emelkedett. Az isko
la igazgatója annak
idején írásban jelen
tette be a tanítónő 
osztályfőnöki beosz
tását a járási tanács
nak, Sőt az elmúlt 
félév alatt többször 
is jelentette. Mégis 
mind e mai napig 
nem utalták ki a jo
gos illetményt, ami

kiskereskedelmi vál
lalat — ó, te vidá
man burjánzó bürok
rácia! — elutasította, 
mondván, hogy nem 
igényel Értesítő- 
könyveket, mert úgy
sem kap.

A z iskolaigazgató 
újra beállított a me
gyei tanács oktatási 
osztályára. Ott azt q 
nagyon értelmes vá
laszt kapta, hogy 
forduljon bizalommal 
a budapesti Nyom
tatványellátó Válla
lathoz.

A tatai iskola most 
ott tart. mint május
ban és az l. osztá
lyos kis pajtások ki
ábrándulva veszik 
majd tudomásul, 
hogy az annyira várt 
első Értesítőt — ami 
náluk is nagyon ko
moly esemény — 
nem kapják meg!

jelenleg már 216 fo
rintot tesz ki. A já
rási tanács oktatási 
csoportját is meg
kérdezték ebben az 
ügyben. Ott azt vá
laszolták, hogy a ki
fizetésre jóváhagyott 
aktát áttették a pénz
ügyi osztályra kifize
tés végett. A pénz 
mégis késik. Vájjon 
hol bujkál?

MÉH KELLENE KERES- 
qÉLt.M

Bírósági ítéletek
Hollósi Sándor esztergomtá- 

bori lakost, mert tokodaltárói 
munkahelyét önkényesen el
hagyta-, és a használatára ka
pott bánya-ruhát magával vitte, 
hathónapi 'börtönre és az oko
zott kár megtérítésére ítélte a 
bíróság.

Az esztergomi járásbíróság 
Balázs Mária esztergomi lakost, 
mert Zsadányi Mihályné és Je- 
róva Vilmosáé esztergomtábori. 
illetve dorogi lakosok méhmag
zatát 200—200 forint ellenében 
elhajtotta, négyévi börtönbünte
tésre ítélte, amíg Jerova Vil 
mosnét 4 hónapi és Zsadá-nyi 
Mihálynét 3 hónapi börtönre 
ítélte a bíróság. •


