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Ui csillag 
A világpolitika az 1946-os esz-

tendőt a béke derülátó légkörében 
zárta le Az Egyesült Nemzetek köz-
gyűlésének és a külügyminiszterek 
•ew-yorki értekezletének eredményei 
biztatóak. Ezek után a világ feszült 
érdeklődéssel fordul a moszkvai ta-
nácskozások felé. Itt fog eldőlni, 
hogy a három nagy békülékenysége 
valódi-e, vagy csupán mesterkélt és 
a karácsonyi ünnep szellemének át-
meneti hatása alatt született. Vájjon 
a modern három királyok a Betlehem 
felé vezető uton az emberiségnek 
egy új csillag felragy» gását fogják-e 
megteremteni ? A népek erősen sze-
retnének hinni, hogy igen; a ma-
gyar nép különösen 

Igen. mi magyarok jobban vágyunk 
a valódi béke után, mint bárki más. 
A történelem annyiszor tanított meg 
bennünket, hogy az új reménységek 
és az új bizakodás, nem hozta meg 
a kivánt eredményt. Az évszázadok 
viharaiban úgyszólván mindegyik 
•salódást és pusztulást hozott szá-
munkra. A csalódások és a haszta-
lan türelem után, most mégsem 
hagyjuk magunkon úrralenni a re-
ménytelenséget. A magyarság lelké-
ben mindezek ellenére mélységes és 
hatalmas életerő él Az elmúlt évek 
uinden nyomorúsága, keserűsége 
elvonul szemünk előtt, amikor meg-
állapítjuk, hogy a ket világ között, 
amit röviden Keletnek és Nyugatnak 
»eveznek, az a különös sors jut 
•ekünk, hogy az összekötő szerepet 
KMijük be. Nem könnyű és kényel-
mes helyzet ez, bizonysága maga a 
történelem. A magyar nép sohasem 
nézte páholyból a világ sorsának 
alakulasát, hanem az itt alakult vér-
rel, szenvedéssel és pusztulással a 
mi testünk felett. És nincs lehetősé-
glnk, hogy ezt a szerepet átadjuk 
másnak. Állni kellett a viharokat és 
tfkni a pusztúlást, ami utána jött. 

Ha most az újabb tárgyalások 
elölt a világ kívánja az új hékekor-
azak beköszöntését, mi szívvel és 
lélekkel, mindenünkkel kivánjuk. Nem 
tolna helyes, ha nem látnók meg a 
két szféra, Kelet és Nyugat között a 
htlönbségeket. De ugyanakkor hely-
iden lenne ha azt mondanánk, hogy 
a két szféra között nincs ruódus vi-
vepdi, nincs lehetőség arra, hogy 
egymás.mellet4 éljenek. Vannak, akik 
ezt tagadták, de mi, akik híd va-
gyunk a két okUI között nem ve-
hetjük ezt tagadásba, mert akkor 
Önmagunk felett mondanánk halálos 
Ítéletet. A tagadókkal szemben a 
biztosabb érv, vájjon a megbékelés 
és az együttélés tagadói maguk a 
•épek-e? Á népek, az emberek mii-
Hói alkotják minden országbdn a 
politikai igazságok legbiztosabb alap-
ját s ök igenis ludják, hogy lehet 
valódi bék-. 

A viszályok, a háborúk nem a né-
pektől, hanem egyesekői indultak 
ki, akik magukénak tudtak hazudni 
a békés emberiséget. Ezért kell olyan 
életformát megteremteni, amely ki-
tárja a lehetőséget, hogy egyesek az 
emberek millióit önmaguk ellen 

A köztársaság elleni összeesküvés 
újabb fejleményei 

A keddi Kossuth Népe beszámol 
a köztársaság elleni összeesküvés 
nyomozásának legújabb fejleményei-

j röl. A kiadott hivatalos közlemény 
j felderítette, hogy kik állottak az 
Í összeesküvés élén. A Hetes Bizott-

ság tagjai közül hat: Dónát György, 
Szentiványi Domokos, Szentmiklósi 
István, Arany Bálint, Kiss Károly, 
dr. Héder János letartóztatásban 
vannak. A hetedik tag, Dálnoki 
Veress Lajosnak a legújabb jelen-
tések szerint a rendőrség nyomában 
van. A bizottsági tagokon kivül 
több más, az összeesküvésben részt-
vevő személyek, összesen 55-en van-
nak letartóztatva. 

Az összeesküvők a Horthy rend-
szert akarták visszaállítani a „jog-

folytonosság" alapján. Földalatti 
fővezérséget szerveztek, amely már 
hadparancsot is bocsájtott ki. 

I. számú Hadparancs 
Ez a hadparancs a földalatti fegy-

veres erők részeinek tekinti a nyu-
gaton lévő alakulatait, a jelenlegi 
honvédség és rendőrség, volt csend-
őrség ós rendőrség tagjait. 

Az összeesküvés résztvevői a 
Horthy rendszer szélsőjobboldali 
szemilyi&égeiből tevődik össze. Ez 
a naiv mozgalom, amely nem ke-
vesebbet akart, mint Lakatos Gézát 
a miniszterelnöki székbe visszaültetni, 
Magyarországon töltötte volna be 
a német Werwolf szerepét. 

Repülőgép alkatrészek 
A közlemény azt is megemlíti, 

hogy a Hetes Bizottság már töbh 
repülőgép felett is rendelkezett, 
amelyeket szétszedett állapotban tar-
togattak. Befurakodtak az összeeskü-
vés résztvevői a pártokba is, és a 
koalíció felrobbantásán fáradoztak. 
Igyekeztek volna a magyar politikai 
élet erőit átcsoportosítani, hogy az-
után az orosz hadsereg Kivonulása-
kor a hatalmat átvegyék. 

Az összeesküvés felgöngyölítésére 
irányuló rendőrségi akció továbbtart. 
A legújabb hirek szerint két vidéki 
városban az összeesküvéssel kap-
csolatban letartóztatásokat fogana-
tosítottak. A legszigorúbb határzár! 
alkalmazták, úgyhogy valószínűleg 
Dálnoki Veress Lajos az összees-
küvés vezetője az országban bujkál. 

Több fontos kérdésben 
döntött a kórházi bízottság 

Tegnap délelőtt a kórházban a 
fertőző osztály kérdésével foglalkoz-
va ülést tartott a kórházi bizottság. 

Az ülésen legelsőnek dr. Kunszeri 
Béla alispán olvasta föl Molnár Erik 
népjóléti miniszter leiratát: Az or-
szágban számos kórház pusztult el 
a háború alatt, azonban áldozatos, 
időt és fáradságot nem kímélő mun-
kával mégis újjáépítették ezeket. A 
népjóléti miniszter az újjáépíté ben 
hozott áldozatukat honorálni kivánja 
és ezért felkérte az alispánt leirata-
ban, hogy terjessze fel a szentesi 
közkórház újjáépítése terén önzeiie-
nül működő személyek neveit. A 
kórházi bizottság a közetkező neve-
ket javasolta: Gyenes Péter. dr. 
Filep Aladár, Sipos István gondnok, 
Marton János, Sárszegi József, dr. 
Greiner Károly, Török József ü/em-
bizottsági tag, dr. Kunszeri Béla, 
dr. Gábos Zoltán. Ezenkivi^az osz-
tályvezető főorvosok: dr. Gárdos 
László, dr. Mihajlovits Lehel, dr. 
Bugyi ístván, dr. Juó Béla. valamint 
a gyermekkórház építésénél közre-
működött szobafestők, mint Kiss 
Imre, Gujdár Bálint, Vass Bálint és 
Szőke András, a kórház háztartásá-
nak vezetésénél Gladics Anna, özv 
Csúcs Pálné, valamint a kórházi 
munkálatokat díjtalanul végző asz-
talos szakosztály. 

Ismertette dr. Kunszeri Béla, hogy 
Budai Rezső népjóléti miniszteri ki-
küldött átvizsgálta a kórházat és 
annak költségvetését. Megállapítást 
nyert, hogy mintegy 458 000 forint 
a hiány, melyből a kórház fent tudja 

tartani magát. A miniszteri kiküldőt 
biztosította az alispánt, a kórház to-
vábbi zökkenőmentes működéséről 
és a fenntartáshoz szükséges össze-
gek állandó folyósításáról. 

Ezután került sor a fertőző osz-
tály kérdésére. A miniszteri kiküldött 
a legteljesebb mértékben ellenezte a 
tüdőosztályon va'ó elhelyezést, egy 
önálló pavilon felállítása pedig 3—5 
millió forintot venne igénybe. Meg-
oldás lehetne a vármegyeház mel-
lett lévő emeletes épület, amelynek 
átalakítása közel 100.000 ft-ot tenne 
ki. A kórházi bizottság minthogy ez 
a kérdés halasztást nem túr elhatá-
rozta, hogy a fertőző osztályt ideig-
lelenesen a volt fertőzőosztály helyén 
fogja elhelyezni a kórházban a se-
bészet mellett, ahol jelenleg orvosi 
ebédlő és két alorvosi szoba van, 
ugyanakkor elhatározta a bizottság, 
hogy a fertözőosztály végleges fel-
állítását a városi szegényház helyén 
fogjak megoldani A szegények el-
helyezéséről pedig más formában 
fog gondoskodni a város. Ebben az 
ügyben a kórház rövidesén megkezdi 
a tárgyalásokat a várossal. 

Szó volt a kórházban szórványo-
san előfordult fegyelmezetlenségről 
és hanyagságról is, amely természe 
tesen a betegek rovására megy. 
Kétségtelen, hogy a kózházban ta-
lálkozunk ellentélekkel, ez ket azon-
ban igazságos és erélyes kézzel ki-
küszöbölhetjük a demokrácia javára. 

Foglalkozott a kórház a • em kór-
házi ápoltak közzé tartozó bejáró 
betegekkel is, valamint a kórházi 

vizsgálatokat igénybevevő betegek 
fizetési kötelezettségeiről is. Mint-
hogy igen sok ilyen eset fordul elő 
a kórházban, elhatározták, hogy az 
ilyen ambuláns betegek kezelési 
költségeit, a szegényeket kivéve rend-
szeresen szedni fogják az illetőktől. 

Majd Filep Aladár kórházi igaz-
gató szóit a bizottsághoz és kifej-
tette, hogy fordulnak elő ugyan a 
kórházban rendellenességek de mind* 
ezeket ki lehet küszöbölni, ha a pár-
tok és a bizottságok hathatósan tá-
mogatják működését. 

Majd a kórházi alkalmazottak 
anyagi ellátásával is foglalkoztak, 
akik sokszor éjtszakázva hideg szo-
bákban látják el feladataikat becsü-
lettel dolgozva a jobb jövő érdeké-
ben. 

Ezúton is értesítjük a lakosságot, 
hogy a most felállítandó fertőző 
osztály csak a legsúlyosabb ese-
tekben 10—12 ággyal áll rendel-
kezésére az érdekelteknek. 

Újból megkezdték 
a deportálásokat 

Dél-Szlovákiában 
A szlovák hatóságok január 3-án 

hajnalban körülzárták a Komárom 
mellett levő Kamocsa községet és 
közmunkára szóló behívókat kézbesí-
tettek a község magyar lakosságá-
nak. A szlovák hatóságoknak ez az 
intézkedése azt jelenti, hogy az ün-
nepek alkalmával felfüggesztett de-
portálásokat tovább folytatják. 

használják fel. Ez az életforma a 
közösség alapján álló és a társada-
dalom egységéért harcoló szocializ-
mus. Mi akik a szocializmus meg-

valósításáért küzdünk, s látjuk a 
győzelmesen előrevezető utat, éppen 
ezért hiszünk az igaz békében és 
semmi sem téríthet el bennünket 

attól, hogy minden erőnkkel ne 
küzdjünk érte: az emberiség nyu-
godt és egymást szerelő életééit. 
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Idegesség 
Hogy az emberek idegesek a mai 

világban, nem kell feltétlenül cso-
dálkozni rajta. Ezeregy oka van rá 
mindenkinek, hogy idegeskedjék. Ez 
a kegyetlen, szigorú tél, mely olyan 
hirtelen csapott le ránk és amely ki-
tartóan kínoz bennünket, kétségtele-
nül nagymértékben növeli az embe-
rek türelmetlenségét, idegességéi, el-
keseredését. Egyáltalán nem lehet 
rajta csodálkozni, ha például a ha-
disegélyezettek népes társasága meg-
jelenik a városházán és nem éppen 
csendes, nem éppen higgadt modor-
ban lép fel, nem rimánkodik, söt 
nem is kér, de követeli, hogy se-
gitseaek nyomorúságán. Hogy a vá-
ros nem tud raj«uk segíteni, leg-
alábbis úgy nem tud, hogy egv-
szersmindenkorra megszüntesse a 15 
forintos és a 6 forintos segélyek 
nyomort nem enyhítő összuge által 
teremtett helyzetet, azt maguk az ér-
dekeltek is tudják és érzik, de va-
lahol ki akarják ontani a keserűsé-
güket, ezért elmennek a városházá-
ra a polgármesterhez, az adóügyi 
tanácsnokhoz és a pénzügyi tanács-
nokhoz. Természetes, hogy ezek a 
látogatások szenvedélyes kifakadá-
sokon kezdődnek és mikor a kifa-
kadásokkal szemben a higgadtság 
szólal meg, amikor belátják, hogy a 
següeniakarás, sót a segítségnek va-
lamilyen kis mértéke is jelentkezik, 
a kifakadások megenyhülnek és el-
jutnak a megértéshez és megbéké-
léshez. így volt tegnap is, amikor a 
hadisegélyezettek egy nagyobb cso-
portja felkereste hivatalában Sima 
tanácsnokot és megvádolta a Magyar 
Alföld és Szőke Mátyásnak, a Ma-
gyar Kommunista Párt szentesi tit-
kárának szavai után azzal, hogy a 
Nemzeti Bizottság által elrendelt 20 
filléres népjóléti jegyeket nem nozta 
forgalomba. Az érdekeiteknek felol-
vasott nemzeti bizottsági határozat 
és a vármegyei kisgyűlés szintén 
felolvasott határozatának meghallga-
tása után meggyőződtek arról, hogy 
a jegyek kibocsátásával Sima ta-
•ácsnok nem volt megbízva, a vár-
megye pedig ezeknek az illetékeknek 
a szedését attól a feltételtől tette 
függővé, hogy az érdekeltek önkén-
tesen engedjék meg azoknak a sze-
dését. A h disegélyeze'tek a dolgot 
megértették és most már megsegíté-
süknek a kérdését nyugodtan tudták 
a tanácsnokkal megbeszélni. A meg-
beszélés eredménye megnyugtató 
volt. Az érdekeltek belátták és meg-
értették, hogy a megsegítés módja 
nem korlátozatlan, de a lehetősége-
ken belül a városi tanács mindent 
•egtesz, hogy a hadisegélye« csalá-
dok ínségén segítsen. Ez a cikk nem 
riportnak készült, de ezeket el kellett 
mondani azért, hogy rámutassunk 
miképen lehet az idegességet sajtó 
útján is és egy pártnak felelős ál-
lásban levő férfia által tett nyilatko-
zata útján fokozni, esetleg kirobba-
náshoz vinni Nem tesz jó szolgála-
tot a közügynek senki, sem újság, 
sem felelős pozícióban levő férfi, de 
még más valaki sem, akinek a sza-
vát megbízhatónak gondolják ha 
köztisztviselőknek a működését a 
valóságnak meg nem felelő forrná 
ban mutatják be. Mi nem védjük 
Sima tanácsnokot, egyáltalán senkit 
sem védünk, de újévi lapunkban mi 
közzétettük a Magyar Alföld helyt 
nem álló megjegyzései után Sima 
László nyilatkozatát, amely a mez-
telen igazságot foglalta magában. A 
Magyar Alföld nem közölte a hely-
reigazítást, Szőke Mátyás pedig nem 
tekintette meg az aktakat, amikor 
nyilatkozott. A mai ideges világban 
nincs szükség arra, hogy csak úgy 
kapásból bántsunk embereket, mert 

a tüzet felgyújtani nem nehéz dolog 
akkor, amikor szenvedelmekkel van 
tele az emberek legnagyobb része, 
de ki felel azért, ha ez a felgyújtott 
töz romboló tűzvésszé fejlődik. 

Zongorát bérelek. Kossath-utca 
13/a szam. 

Másfél háló és különféle hasz-
nált bútorok eladók Apponyi tér 
23 szám. 

c/i báli szezon 
ezúttal nem szilveszterkor inrMt 
meg, hanem sokkal előbb. A béke 
hivatalosan is közeledik, rövidesem 
megtörténik a magyar békeszerző-
dés aláirása is, s ezzel hivatalosat 

. is megkezdődik hazánkban a béke-
állapot. A háború pusztításait é* 
viharait átélt nemzedék felejteni 
akar és lélekben újjá kíván szület-
ni. A nagy feladatok, a nagy ne-
hézségek, amelyek az országra há-
rulnak, gyakran szinte emberfelet-
tinek látszanak, s a sokat csalódott 
és kiábrándult fiatalság a szórako-
zásba merül bele. Különböző fejte-
getések látnak napvilágot az ifjú-
ság problémájával kapcsolatban. 
Mindegyik általános tanulságként 
azt vonja le, hogy a fiatal lelkek-
nek meg kell adni a lehetőséget a 
gyógyulásra, s a szórakozás mel-
lett rá kell őket vezetni a komoly 
munka és komoly kötelesség-teljesí-
tés útjára. Általában ostorozás ás 
szidalom jut az ifjúságnak, s meg-
van a hajlandóság arra, hogy a 
bálozó fiatalságnak csak egyik ol-
dalát emeljék ki : a rosszat. Ho 
tárgyilagosak akarunk lenni, akkor 
nem eshetünk az egyoldalúság hi-
bájába, s meg kell látnunk, hogy 
ha a fiatalság ma talán fokozot-
tabb mértékben is keresi a szóra-
kozást, a mutatást és a táncai 
meg tudja fogni a munka végét 
is. A Tiszahid felépítésének crosz-
lunrészét az ijjuság végezte el, s a 
vállalkozási kedv megvan a fiatal-
ságban. Sokkal óvatosabban ¿* 
sokkal nagyobb körültekintéssel heti 
a fiatalsághoz közeledni, mint att 
eddig tették. Legyünk tisztában az-
zal, hogy akármilyen a fiatalsá-
gunk, vele kell újjáépíteni az or-
szágot és őt kell alkalmassá tenni 
arra, hogy egy-két évtized mai fa 
a demokrácia pillérévé váljék. 

Feloldották a 
penicillin kiviteli tilalmát 

A penicillin első helyen szerepelt 
azon áruk között, melyeket az Egye-
sült Államokban felszabadítottak a 
kiviteli tilalom alól A felszabadított 
áruk között van a tejpor, a kakaó-
bab, méz. bizonyos fűszerek és bi-
zonyos halkonzervek. * 

Ezenkívül ínég 17 tétel exportál-
ható, f !eg gabonancműek és élel-
miszerek Ezeknek szabad kivitett 
engedelyeztek a Fülöp szigetekre, 
valamint Észak- és Díl-Amerika 
minden pontjára Ez utóbbiak enge-
dély nélkül más országokba nea 
exportálhatók. 

Az Egyesült Államokban nemré-
giben felszabadították a penicilliit 
minden árusítási ellenőrzés alól, az-
zal a céllal, hogy a termelést addig 
fokozzák, míg az összes bel- és kftl-
töldi igényeket ki nem elégítik. A 
penicillin gyártásában az idén élt-
állt jelentős többlet nagyrészben a 
gyártási eljárásban bevezetett ájl-
tasnak köszönhető. 

A nagy világ 
A hontalanok 

az Egyesült 
Truman elnök közölte, hegy in-

tézkedés történt oly európai mene-
kültek és hontalan személyek Egye-
sült Államokba történő szállításának 
elősegítésére, kik szabályszerű vizűm 
birtokában szállítási nehézségek mi-
att még nem utazhattak az Egyesült 
Államokba. Egy bizonyos számú ha-
jót jelöltek ki a bevándorlás előse-
gítésére. 

bebocsájtása 
Államokba 

Az elnök emlékeztetett arra, hogy 
mult decemberben utasítást adott az 
illetékes hivataloknak, hogy a me-
nekültek és hontalan személyek be-
vándorlását az amerikai bevándoria 
si törvényszabta lehetőségek legszél-
ső határáig segítsék elő. A törvény 
értelmében kb. 3900 ilyen személy 
bocsátható be havonta az Egyesült 
Államokba. 

A német béketárgyalások amerikai résztvevője : 
Robert D. Möfpliy 

Róbert D. Murphy nagykövet, a 
németországi amerikai katonai kor-
mányzat politikai tanácsadója meg-
bízást kapott arra, hogy az Egyesült 
Államokat képviselje a külügyminisz-
terhelyettesek január 14-i londoni 
értekezletén, mely megkezdi a mosz-
kvai külügyminiszteri értekezlet elő-
készítését. E megbízatás, melyet a 

külügyminisztérium ma hozott nyil-
vánosságra, összhangban van a kül-
ügyminiszterek newyorki értekezle-
tének döntésével. A helyettesek meg-
hallgatják a szomszédos és egyéb 
szövetséges nemzetek német béke-
szerződésre vonatkozó véleményét és 
megállapítják a békeszerződés elké-
szítésének módozatait. 

A franda helyzet 
A francia szakszervezeti tanács 

elhatározta, hogy támogatja Blum 
kormányának a drágaság elleni 
akcióját. Ez a döntés azért érdemel 
említést, mert Blum a drágaság 

elleni harcában a bérek nívójának 
megtartása mellett foglalt állást. 
Ezzel szemben a szakszervezetek 
a leguíóbbi időkig béremelést kö-
veteltek Franciaországban. 

^ • i Ha azt akarod, hogy néped, nemzeted a 
O i e S S ! a romokból fe lépf l l jön , meg kell hoznod 

e r ő d ö n f e l ü l ls a z á l « } o z a t o t l 

K A P C S O L Ó D J B E A 

Siess! Adi! Segits! 
m o z g a l o m b a ! ; 

1947. januárjától k e z d v e minden hónap 
e l e j é n h o z z á d ls bekopogtatnnkI 

Adj! 

Segits! 

Fölemelik a mezőgazdasági 
termékek árát 

A Szociáldemokrata Párt állandó 
sürgetésére* a hivatalos fórumok 
végre előveszik a stabilizáció miatt 
szándékosan alacsonyan megállapí-
tott mezőgazdasági árak ügyét. Ér-
tesülésünk szerint a Gazdasági Fő-
tanács foglalkozik ezzel a kérdés-
sel. Minthogy számos érdek össze-
egyeztetéséről van szó, az érdekel-
tek előzetes meghallgatása után hoz-
nak majd elvi döntést. 

A mezőgazdaság újjáépítéséhez 

feltétlenül anyag- és áru importra 
van szükség. Kitűnt, hogy a mező-
gazdasági cikkek maximális ára 
annyira alacsonyan lett megállapítva, 
h^gy jelenleg a termelési költséget 
sem fedezi, ne.nhogy még beruhá-
zásokra is jutna belőle. A mező 
gazdasági árak ezért revízió alá 
szorulnak. Reméljük, hogy ez a ter-
melő és a fogyasztó érdekeinek 
megfelelően rövidesen bekövetkezik. 

LBARÁTSÁG-MOZGÓ 
Január 8 — 9 . 2 napig. 

E l t é v e d t e m b e r e k 
Francia óriásfilm a szerelemről és féltékenységről. Csem-
pészek és rendőrök izgalmas párharca. Hiradó. 

Fegyver- és lőszer-
vásárlási engedélyről 

A belügyminiszter elrendelte, hogy 
lőfegyvert és lőszert csak a belügy-
miniszteri engedély alapján lehet 
vásárolni Sörétes vadászfegyver tar-
tásara jogosító engedéllyel, illette 
fegyvervásárlási engedéllyel rendel-
kezők 1947 március 31-ig külöa 
löszervásárlási engedély nélkül ha-
vonként és fegyverenként 300 -300 
kész sörétes vadásztöltényt vagy 
ugyanannyi töltény elkészítéséhez 
szükséges hüvelyt és csappantyút 
és lőport vásárolhatnak. 
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70. 
Hőmérséklet • — 16 fok. 

Időjárásjelentés: A hideg tovább tart. 
Havazásra nincs kilátás. 

ggyeletea gyógyszertárak Január 4 — 
»t-ig lile 

Pipiske 
Pénteken találkoztam a pipiskével 

M Szürszabö Nagy Imre utcában. 
Nem tudom hogy van, de a madár-
világ proletárjánuk mondott veréb-
tél is proletárabb ezt a madarat 
kisgyerek korom óta nagyon szere-
tem. A pipiske hangja maga a fáj-
dalom, az éhség. A pipiske itt telel 
tálunk, de nem olyan élelmes, vagy 
íalán nem olyan szemtelen, mint a 
veréb, ő ott keresi meg az élelmet 
MZ utcán, a pusztán, ahol bizony 
alig akad ennivdtó a tél folyamán. 
A régi mondókák azt állitiák, hogy 
tí pipiske, mikor a hidegbe csipákol, 
Mzt kiabálja: csiki sziirt, csiki szült, 
igaza lehet neki, mert a csiki szűr 
fi meleg ruhadarab és a kis prole-
tár madárnak ha nem is kabát he-
lyett, de a csiki szűr zsebe lakásnak 
jó volna. A hó szitált, amikor az én 
tis pipiskémmel találkoztam. Nem 
wlt nagyon elanyátlanodva és bizo-
nyára talált a járdán valamit, bizo-
nyosan a Celtisz• fák bogyóiból hull-
hatott le a földre és azt szedegette, 
mert jókedve volt... És amig néz-
tem ezt a jelenetet, eszembe jutott, 
§osrv mennyien vannak ebben a ke-
mény télben a pipiske sorsán, há-
nyan vannak, akik a hideg szobá-
ban. hideg tűzhely mellett didereg-
tek és még annyi élelem se jut ne-
tik, mint a kis pipiskének a Celtisz-
fa bogyójából. (xa) 

— A HONSz szentesi csoportja 
érlesiti a város közönségét, hogy a 
belügyminiszter ur 609.993/1946. sz. 
H. 150 drb. gyüjtöív kiboc>ájtását 
engedélyezte. E?u»on kérjük a város 
közönségét, hogy csekély adomá-
íyukkal könnyítsenek a hadirokkan-
tak. özvegyek és árvák nehéz hely-
zetén. Elnökség. 

— A Szociáldemokrata Párt 
BÖi csoportja f. 1ió 12-én, vasárnap 
délu'án 5 órai kezdettel a pártszék-
házban teadélutánt rendez, amelyre 
ezúttal hívja meg a város közönsé-
gét az Elnökség. 

Gyászhír. Fájdalommal jelent-
ek, hogv draga feleségem és édes-
anyánk : Berényi Bálintné, szül. 
Pusztai Rozália 66 éves korában, 5 
feónapi súlyos szenvedés után el-
fcunyt. Teme'ése január 8 án d. u. 
3 ótakor lesz a Jókai-u. 14 sz. 
gyászháztól a felsőpárti katolikus 
Jristemetőbe. Gyászoló család. 

/— Felhívás. Vas, műszaki, ke-
rékpár forgilmiadókÖzAsség tagjait 
felkérem, hogy fontos megbeszélés 
tégett 9 én, csütörtökön délután 5 
¿rakor a Kereskedő Egylet helyisé-
fében megjelenni szíveskedjenek. 
Elnök. 

— Magyar kereskedelmi küldött-
ség utazik Koppenhágába, hogy a 
tereskedeími kapcsolatok feléleszté-
séről tárgyaljon. 

— A közellátási miniszter a 
»izs fogyasztói árát leszállította. A 
szabad riz^ legmagasabb fogyasztói 
ira a következő: egész szemű 16, 
törmelék 13 más minőségű rizs 
10 forint kilogrammonkint. 

— A nemzetközi vásár au-
gusztusban lesz Budapesten a vá-
rosligetben, vagy a régi lóverseny-
b e n . 

H A N G Y A agazdáké 
a termelőké 
a dolgozóké 

l 
adja el termékeit a Hangyának 

s z ö v e t k e z e t i értékesítésre l 

Hangya Szövetkezeti Értékesítő Telepe és Hűtőháza 

Szentes, Soproni-u. 3. Telefon 91 

Hangya Szövetkezet Gyüjtőtelepe 

Orosháza, Bajnok-u. 2. Telefon 178. 

átvesz minden mennyiségben és legjobb árban 

baromfit, tojást, lőttvadat 
Piacokon is megtalál minket! Vadásztársulatok is kérjenek töltényt! 

Vigyázz! 
Hólabda Szentesen 

SZENTESI LAP 1947. jan. 8. * 

Nem arra a hólabdára gondolunk 
most, amelyikkel az utcán a gyer-
kőcök dobálódznak, hanem ' az 
ujabban Szentesen is lábrakapott 
tömeghisztériával, amely „amerikai* 
jelszó alatt igyekszik elbotonditani 
a hiszékeny és a könnyű nyereségre 
vágyódó egyszerűbb embereket. 

„Egy amerikai barátunk látva sú-
lyos helyzetünket, elindította ezt a 
segélyezési akciót, amellyel kis be-
fektetéssel segíthetünk felebarátain-
kon is, ha pontosan betartjuk a le-
vél utasításait". Így kezdődik a fel-
hívás, amely — mondanunk sem 
kell — pénzkéréssel végződik. Fi-
zess be, te naiv ember 5 kemény 
forintot egy névsor elején lévő cimre, 
ugyanakkor írd be magad az öt név 
végére ötödiknek és a végén 15.625 
forintot fogsz kapni. De hogy mi-
kor? azzal adós marad a felhívás, 
mert nem hisszük, hogy lenne a 
földtekén olyan emberpalánta, aki 
már ebből 15.625 forintot látott 
volna. 

íme itt közöljük a felhívást. 
Kedves sorstársunk! 
Egy amerikai barátunk látva sú-

lyos helyzetünket, elindította ezt a 
segélyezési akciót, amellyel kis be-
fektetéssel segíthetünk felebarátain-
kon is, ha pontosan és lelkiismere-
tesen betartjuk e levél utasításait. 
Tennivalók a következők: 

Mindenki lemásolja ötször ezt a 
levelet és elküldi vagy átadja barát-
jának, vagy ismerősének, akik kö-
zül egyik sem szerepel a levél al 
ján lévő névsorban. Ezzel egyide-

jűleg elküld posíán öt forintot a 
jelen levélbeni névsorban szereplő 
l-es számú személynek. A posta-
utalvány szelvényt pedig a sajat ér-
dekében megmutatja annak, akitől e 
levelet kapta és annak az öt barát-
jának is, akinek az általa lemásolt 
levélpéldányt küldte, vagy adta. Ez 
fontos, mert biztositékot jelent arra, 
hogy mindenki becsületesen részt-
vesz a segélyezésben. Az általa el-
készített 5 levél aljára pedig a név-
sort ugy írja le, hogy annak a ne-
vét, akinek pénzt küldött kih gyja és 
a maga nevét irja be 5-ösnek. így 
a többiek is egy számmal kisebb 
számot kapnak. A 2-esből l-es lesz, 
a 3-asból 2-es, a 4-esből 3 as, az 
5-ösből 4-es és ő maga kerül be 
5-ösnek, így tehát mire ő 4-es 
lesz 25 helyen, 3-asként 125, 2-es-
ként 625, egyesként 3125 helyen 
fog szerepelni. Ami azt jelenti, hogy 
3125x5 forintot fog postán kapni 
cimére, ha mindenki ellenőrizte ba-
rátait és ezek pontosan és gyorsan 
végezték el a csekély munkát, ugy 
3125x5, azaz 15.625 forintot fog 
kapni. 

Ezt a társasjátékot ismerjük a 
másik háború végéről. Épp olyan 
kisérő jelensége a háborúnak, mint 
a „bilgeri" csizma. A rru't háború 
végén egy pesti cég csinálta. 

Akkor is sok embernek a pénze 
veszett benne, mígnem a pesti c 'g 
főnököt a rendőrség lefülelte. Most 
ezt az esetet is a rendőrség figyel-
mébe ajánljuk. 

Vásárló közönség 
figyelmébe! 

A „Hangya" és az FSzOK autókaravánjai állal vidékre kiszállított 
és a gazda beszolgáltatási jutalom cimén szövetkezetek és keres-
kedők által forgalomba hozott textilcikkek legmagasabb fogyasztói 

ára a következők: 
Karton 80 cm-nél keskenyebb . . méterenként 
Karton, legalább 80 cm széles . „ 
Ruhaflanei 80 cm nél keskenyebb . w 
Ruhaflanell legalább 80 cm széles . . „ 
Teniszflanell legalább 80 cm széles „ 
Pamutvászon legalább 80 cm széles . „ 
Kanavász legalább 80 cm széles . „ 
Zefír legalább 80 cm széles . . „ 
Nyomott inganyag (freskó) legalább 80 cm széles „ 
Inlet, legalább 80 cm széles 
Lepedő, legalább 142 cm széles . . „ 
Ezekhez az árakhoz sem forgalmiadó, sem egyéb 

sem szabad hozzászámítani. 

7 — Ft 
8 40 Ft 
9 70 Ft 

11*10 Ft 
8 90 Ft 
8 50 Ft 
8 80 Ft 

12 - Ft 
8 10 Ft 
8 20 Ft 

16 20 Ft 
cimen semmit 

Ország - Világ 
De Gasperi olasz miniszterelnök 

New-Yorkba érkezett. 

A főváros ezer rendkívüli hó-
munkást alkalmaz. 

A náci orvosok mesterséges torz-
embert akartak gyártani. 

Károlyi Mihály január 19-én 
Kecskeméten tart előadást. 

Január 15-'én életbelép az új élel-
miszerszállítási rendelet. 

Tegnap ült össze az amerikai 
kongresszus. 

Erős áramkorlátozásokat léptettek 
életbe Berlinben és Hamburgban. 

Han8 Else, Hitler egyik fegyver-
kezési szakértője megszökött. 

Vanderberg szenátor lesz az ame-
rikai szenátus külügyi bizottságának 
elnöke. 

Montgomery a tervezettnél hosz-
szabb ideig maradt Moszkvábaa. 

A román szakszervezetek taglét-
száma meghaladja a másfélmilliót. 

Harcminckét vagon gépalkatrész 
érkezett Nyugatról. 

Szervezett rablógarázdálkodással 
pusztítják a Debrecen környéki 
erdőségeket. 

Kaposvárott összefogdossák a 
kóbor ebeket. 

Január 14-én H-ondonban meg-
kezdődik a német béke előzetes 
megvitatása. 

Svájci orvos bizottság érkezett 
Pécsre. 

Tömeghalált okozott Bécsben a 
gázömlés, 29 embe. veszítette 
életét. 

Január 1-én megnyílt a postai 
csomagforgalom Magyarország és 
Törökország között. 

A szegedi vasúti hid bontását 
megkezdték. 

Nenni olasz külügyminiszter rö-
videsen Londonba utazik. 

Makói hagymakertészek 50 tonna 
szenet kaptak. 

A nyudíjasok B-listázását január 
15-ig be kell fejezni. 

342 tanitót a VI. fizetési osztályba 
neveztek ki. 

Kétezer német gyárból 150 jut 
Jugoszláviának. 

Megépítik a világ legnagyobb 
repülögepét, amely 54 méter hosszú 
lesz. 

Gandhi elindult gyalogkörutjára. 

Párthirek 
Szerdán délután 5 órakor a fá-

roshá/i frakció részére pártnap. 
Előadó: Sima László. 

Szerdán délután 7 órakor vitaest 
a Pártszékház ban. Vitavezetö Szőke 
Ferenc elvtárs. 

Hirdessen lapunkban! 
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— Felhívási A hadisegélyezettek, 
hadiözvegyek és hadirokkantak ja-
nuár 8-án délután fél 3 órakor az 
MKP székházában (Kiss Bálint-u. 
11.) naggyülést tartanak. A gyű-
lésen a hadisegélyezettek ügyéről 
lesz szó. 

— A közellátási miniszter a 
szölöiz legmagasabb fogyasztási 
árát az 50 százalékos tartalmúnál 
7.24 forintban állapította meg. 

Szakszervezeti hírek 
A vendéglátóipari Munkások Szak-

szervezete értesiti tagjait, hogy f. 
hó 10 én, d. u. 3 órakor a Szak-
sservezetek székházában levő he-
lyiségben tisztújító közgyűlést tart. 
Fontos megjelenést kér a Vezetőség. 

Kiadó egy 6x20 méteres helyiség, 
amely raktarnak vagy nagyobb mű-
helynek alkalmas. Értekezni a Szak-
szervezeti Tiikárságon. A helyiség 
azonnal elfoglalható. 

Változások 
a hentesáruk áránál 
A közellátásügyi minisztérium a 

hentesáruk eladási árát újból sza-
bályozta a következők szerint: 

Szentesen és általában a törvény-
hatósági és megyei városokban a 
virsli ara 11 forintról 12 forintra, a 
sertéskolbász ára 14 forintról 12 fo 
rintra, a fejsajt ára 8.50 ről 7.30 fo-
rintra módosult. A többi korábban 
megállapított árak változatlanok. 

Községekben a füstölt kolbász ára 
9.60 ról 8.40 re, nyári szalámi ára 
9.60 kól 8.40 re, párizsi 8-ról 7.10-
re, szafaládé 8-ról 7.20-ra, sertés-
kolbász 11-ről 9.50- re, fej sajt 7-ről 
6.50 re, bőrs-.jt 1.80-ról 2 forintra 
módosult. 

A közellátási felügyelőség felhívja 
a fogyasztóközönség figyelmét arra, 
hogy a henteseknél az árak kötelező 
kiírását és az árak betartását ellen-
őrizze és azok ellen a hentesek el-
len, akik a megállapított árakat bár-
mely módon kijátszák, a legközeleb-
bi rendőrörszemnél vagy közellátási 
hivatalnál tegyen feljelentést. 

Háborús veszteségeink: 
emberben félmillió fő 
anyagban 22 millárd p. 

Érdekes és eddig ismeretlen ada-
tok kerültek nyilvánosságra Ma-
gyarország háborús ember- és 
anyagveszteségéről. A honvédelmi 
minisztériumnak adatgyűjtése szerint 
a honvédség 260000 embert vesz-
tett hatottakban és eltűntekben, a 
hadifoglyok száma körülbelül 500 
ezer. A bombázá-ok következtében 
Budapesten 6 500, vidéken 9 500 
ember vesztette életét. Budapest 
ostroma alatt 9 000 ember h-It meg, 
az ostom utáni több ethalálozások 
száma 20-000. Az adatok szerint 
az ország embervesztesége a máso-
dik világháborúban több mint fél-
millióra tehető. 

Az anyagi veszteség kereken 22 
milliárd békepengőre, azaz negyed 
milliárd 1938-as USA dollána te-
hető, 

«ml a nemzeti vagyon 30-40 
százalékát jelenti. 

A gyáripar vesztesébe 2, a ke-
reskedelem* több, mint 1 milliárd, 
hGdekedésünké pedig 37 milliárd 
békepengőre. Jelentős a magánház-
tartásokban és személyi tulajdonok-
ban okozott kár is. 

Hadísegélyezettek és a város 
Tegnap délelőtt nagyobb számú 

hadisegélyezett gyűlt össze a város-
házán és Sima László tanácsnokot 
kereste fel, hogy tőle felvilágosítást 
nyerjen a hadist gély ügyében és 
érdeklődjék aziránt, hogy a város 
miképpen fog pénzbeli, vagy termé-
szetbeni segélynyújtással enyhtteni 
a többszáz család nyomorúságán. 
Az érdekeltek először szenvedélyes 
hangon vádolták meg a tanácsnokot 
a Magyar Alföld december 31-i 
közleménye és állítólag Szőke Má-
tyás kommunista pártiitkár kijelen-
tése alapján, hogy nem hajtotta végre 
a Nemzeti Bizottságnak a 10 és 20 
filléres népjóléti bélyegek kibocsáj-
tására vonatkozó határozatát és ez 
zel megkárosította a hadisegélyezet-
teket. A szenvedélyes kifakadások 
egészen a fenyegetésig jutottak el, 
Sima tanácsfiok ellenben kijelentette, 
hogy közönséges hazugság az, mint-
ha a Nemzeti Bizottság határozata 
ő reá bizta volna a népjóléti bélye-
gek kibocsájtását, mert az, amikép-
pen január másodiki számunkban 
már közöltük, a Népi Kollégium 
gondnokára volt bizva, s mikor a 
város a Nemzeti Bizottsághoz ha-
sonló határozatot hozott, azt felter-

jesztette a Vármegyei Kisgyüléshez, 
amely a határozatot nem hagyta jóvá 
s az érdekelt felek hozzájárulásától 
tette függővé, hogy a jogszabályel-
lenes illetékeket a város beszedhes-
se. Az idevonatkozó határozatokat a 
megjelent hadisegélyezettek előtt fel-
olvasták és abból megértették az 
érdekelt asszonyok, hogy a város-
házán ebből az ügyből kifolyóan 
mulasztás, vagy felelősség senkit ! 

sem terhel. 
A szenvedélyek ekkor le is csilla-

podtak és hosszas megbeszélés kö-
vetkezett, amely azzal végződött, 
hogy a hadisegélyezeMek ma dél-
utáni gyűlése küldjön ki négy tagu 
küldöttséget Bud«pe<tre a népjóléti . 
és pénzügyminiszterhez a hadise- I 
gélyezettek ügyében, ennek a kül- 1 
döttségnek vezetésére kérjék fel Er-
dei Mihály és Jószai Bálint nemzet-
gyűlési képviselőket, az u iköltséget 
a város fogja fedezr 5 és ezenfelül a 
város kéthetenként fog fasegélyt adni 
természetben. A megjelentek meg-
nyugvássá! vették tudomásul mind-
ezeket és a zajosan indult tárgyalás 
a legbékésebb "nyugalommal fejező-
dött be. 

Vasat kap 
a falusi kisipar 

Az iparügyi minisztérium mun-
kájának eredményeképen a keres-
kedelmi és iparkamarák a napok-
ban kapták meg a kisipar vasanyag 
ellátására szolgáló első utalványo-
kat, hogy az Ipartestületek közöü a 
vasfeldolgozó iparosok számára meg 
felelően osszák szét. Az utalványok 
sodronyszeg, huzal, abroncsacél, 
henge;elt vaslemez vásárlására jo 
gosit. Az utalványokat az iparosok 
az Ipartestülettől kapják meg. 

Egy utalványra a kivetkezőket 
adnak: 30 mm-nél rövidebb sod 
ronyszegből 10 dekát, 30 mm-nél 
hosszabb sodronyszegből 1, huzal-
ból fél, melegen hengerelt abroncs 
acélból 25, hidegen hengerelt ab-' 
roncs acélból 5, horgonyzott vasle 
mezből 8, fekete vaslemezből 8 
kilogram. 

Megalakult az UFOSz 
megyei szervezete 

Vasárnap délelőtt tartotta alakuló 
közgyűlését az Uj Földtulajdonosok 
Országos Szövetségének csongrád-
megyei csoportja. Ez a szövetség 
jelentős szeiephez jut a Földigény lő 
Bizottságok megszűnése után a föld-
reform befejezési munkálataiban. A 
vasárnapi közgyűlésen megválasz-
tották az elnökséget és a tiszti ka>t 
A tisztség iselök a két munkáspárt 
soraiból kerültek ki. 

Jól sikerült 
a festő-bál 
A szentesi szobafestők divatbemu-

tatóval összekötött magasnivójú estet 
rendeztek vasárnap este az Ipartes-
tület nagytermében. A közönség jól 
szórakozott az ötletes műsoron, Cseh 
János tréfás konferensziéján. A női-
sabomesterek b mutatták legújabb 
kreációjukat, amelyek azt bizonyít-
ják, hogy a szentesi nőiszabóipar 
országos viszonylatban is kimaga ló 
helyet foglal el. Tetszettek a szűcs-
mesterek bemutatott alkotásai is A 
terem gyönyörűen volt díszítve, a 
köaönség kedves ajándékokat kapott 
a rendező-égtől és mindenki p< m-
pás hangulatban töltötte el a vasár-
nap estét. 

A vámőrlések 
szabályozása 

Újból szabályozták a vámőrlési 
engedélyek kiadását. A polgármester 
annak a beszolgáltatásra kötelezett 
személynek, aki kenyérbeszolgáltatá-
si kötelezettségét 100 százalékban 
teljesítette, kenyérgabona őrlésére 
jogosító vámörlési engedélyt a ház-
tartáshoz tartozó minden személy 
után 200 kilogramban állapítja meg. 
Aki beszo'gáltatasi kötelességét nem j 
teljesítette, csupán 150 kilóra kap-
hat őrlési engedélvt. 

Anyakönyvi hírek 
Születés: Sütő Sára Julianna, Tar 

nóczi László, Homlok Mihály, Gás-
pár Erzsébet Éva. Tóth Mária, T ó » 
Edit, Kuznyikov Raisza, Untermüiier 
Béla Ernő, Török József János, Mol-
nár Jusztina, v. Négyesi Mária Mag-
dolna Zsuzsanna Terézia, Szanjrf 
Zsuzsánna Mária, Lakos Katali* 
Busi Lajos, Bodnár Mihály, Löschio-
ger Katalin Margit, Fodor Erzsébet 
Jancsik Erzsébet, Törőcsik Jáno* 
Szilveszter. 

Házasság: Puskás Mátyás -Botos 
Erzsébet, Joó István—Makai Kis Js 
lianna, Szabó Sándor—Pete Terézt*^ 
Seitan Sándor—Molnár Anna, Asz-
talos Sándor—Kovács Mária, Juháae 
János—Balla Franciska, Gránicz Já-
nos Károly—Borbély Kismoni Anna, 
Virágos Sándor—Orosz Rozália, )% 
Molnár Imre—Tomcsányi Eszter, 
Sárközi István—Borbély Er/sébeL 

Halálozás: Koncz Elekné Fütö* 
Vilma 71 éves, Molnár Antal 8* 
éves, özv. Aradi Kalmánné Nag| 
Kovács Lidia 72 étes, Kanász Szao* 
Julianna 6 éves, Szabó Jánosné 
Lantos Erzsébet 39 éves, Cirbus 
János 84 éves, Fábián Tóth Bálint 
79 éves, Kádár Etelka Sára 2 hetes, 
özv. Csák Imréné Bodnár Terézia 
Pintér Jánosné Gomöri Mária 61 
éves, Nagy Mó/es 63 éves, Na^f 
K vács Károly 72 éves, Ökrös Sán-
dor 67 éves, ö>v. Futó Kovács Ró-
kusné Bolehorszky Terézia 83 éves* 
Varga Pal 44 éves, Vecseri Sándor-
né Gyuricska Borbála 72 éves, Dan-
csó Mihály 91 éves, Patai Mátia c 
napos. 

Deóh F.-uícal lakosok 
panasza 
az artézikat ügyben 

Több Deák Ferenc utcai lakos 
panasszal fordu t lapunk szerk sz-
tőségéhez, hogy a Deák Ferenc uica 
és a Vörösmani-utca sa kán tevő 
ártézikut egyáltalan nem ad vizet 
nekik. Ennek szerintü.: az az oka, 
hogy ebbe a kútba van bekapcsol-
va egyik sz ppanfőzö üzem, amely-
nek a kuth z k'-z*etlen vezetéke 
van. Igy ez az üzem a kut egész 
vi/ét elveszi, s a többi házak egy-
általán nem mtnak vizhez. Ezen 
valamik ppen segíteni keli. ne, an-
nál is inkább, mivel a közelben 
má ik kut nincsen. A hatóság fi-
gyelmébe ajanljuk ezt az esetet 
Hzzal, hogy az érdekeltek sürgős 
intézkedést követelnek. 

Hirdetmény. 
Közhíré teszem, hogy a kereske- | 

delem- és sz^vetkezetügyi miniszter ! 
az 50.200/1946. számú rendeletével 
a cukorka üzletek nyitvatartasi idejét 
az egé.z ország terű etére vasárna 
pokat és az e^yeb munkaszüneti 
napokat is beleértve, — reggel 9 
órától egyfolytában este 8 óráig ál-
lapította meg. 

Azokat a cukorka üzleteket, ame-
lyekben a cukorkán kívül egyéb 
éleim szert is árusítanak, k^znapo 
kon reggel 8 órá ól délután 1 óráig 
és délután 2 órától 5 ónig szabad 
nyitvatartani. 

Polgármester. 

Hirdessen lapunkban! 

30 dkg. olaj kapható 
Ma reggeltől a zsiradékjegj 

3. számú szelvényére a hente-
seknél 30 deka étolaj kerül ki-
osztásra. 

Ujabb visszavételek 
a B-lista revízióval 

A Szociáldemokrata Párt előter-
jesztésére a B lista revizió során 
visszahelyezték állásukba Lendvay 
Istvá i és Pálfy Bela gimnáziumi 
tanárokat 

Felhivás 
a B-listázott 

vasutasokhoz! 
A Szociáldemokrata Párt MÁV üze-

mi szervezete felhívja azokat a vas 
utasokat, akik B-listára kerültek és 
eddig visszarendelve nem lettek, ok 
mányaikkal felszerelve visszavételük 
kibürgetése végett haladéktalanul je 
lentkezzenek : Józsa László káder-
vezetőnél. 

Iparos hirek 
I Az ipt. jegyzői hivatala felhívja a 
| kovács, lakatos iparosokat, hogy ré-
| szűkre 150 métermázsa kovács-koksz 

érkezett. Az elosztás szerint a koksz 
átvehető Krausz testvérek fatelepén 
(Klau/ál u.) legkésőbb jan. 9-ig. Aki 
ezen idő alatt nem veszi ki a részére 
biztosított mennyiséget, az ugy te-
kintetik, mint aki lemondott arról ¿S 
további igényt erre a kiutalásra nem 
tarthat Úgyszintén kérjük az iparo-
sokat, hogy a Traj fakereskedőnóJ 
levő kiutalt koksz mennyiséget is 
mielőbb váltsák ki, mert a kereskedő 
nem tarthatja azt tovább 

Fftazerkesrlö > Sima László. 
Felrlfia seerkcszlfi: Stőlie Ferenc . 

Fdefoattadó: Nagy Mihály. 
Nvomta a «Barátság* nyomda kÜ. 

Fe>!#«n« nyomdnm*«' Ceernnt L. Imfe 




