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Dálnokí Veress Lajos 
vallomása 

A katonapolitikai osztály bravúros nyomozása 

Vadászok halálára 
A pártkongresszus a forrongó bel-

politikai helyzetben, s a demokrácia 
első komoly erőpróbájánál, amit az 
összeesküvés leküzdése jelent, való-
ban élvonalbeli esemény az egész 
ország szempontjából. Nem sablo-
nos tisztújítasról van szó, hanem 
ennél sokkal többről. A kongresszus 
feladata, hogy az általános közéleti 
zűrzavarból á szociáldemokrata po-
litika és a szociáldemokrata morali-
tás határozott aláhúzásával irányt-
mutató, s a kibontakozás útját meg-
jelölő programot adjon. 

A háború és a háború utáni át-
alakulás bizalmi válságot idézett elő 
minden ideál irányában. Talán rosz-
szul fogta meg a felszabadulás utáni 
á j rendszer a dolgok vezetését, ami-
kor a tömegek megnyerésére töre-
kedett elsősorban, s nem törődött 
azzal, hogy a tömeget alkotó em-
berek milyen értékeket képviselnek, 
milyen ideálokat köveinek, h3 egyál-
talán lehet erről beszélni. A pártok 
megalakulása után túl hamar követ-
keze;! be a sorompók felnyitása, s 
míg azelőtt az osztályharcos pántok-
hoz való tartozást ki kellett érde-
melni, addig a belépési nyilatkoza-
tok mellény zsebből való kifáncigá-
lása, s a jelentkezők kellő meg nem 
rostálása a páittagsagnak minden 
szimbólumát lerontotta. így követke-
zett be az, hogy m.t sokan elnek itt 
akik talán minden zst bükből egy-
egy tagsági könyvet húznának elő. 

A partagságnak ez a profán izá-
lása annál súlyosabban esik latba, 
mert a 25 eves fasizmus és az azt 
megelőző osztályuralom a tömegek 
értékét nagyban csökkentette. A há-
borút megelőző és a háború alatti 
mesteri propaganda kiölte az em-
berekből az öntudatos gondolkodást 
és tönkretette a kritikához szükséges 
tisztánlátást. Az emberekben nem 
maradi meg más, s ez a háb >rá fa-
lyamánya, mint az egyéni boldogu-
lásnak minden eszközzel való kere-
sése és az elmulasztott, vagy elve-
szített évek eredményének lehető 
leggyorsabb pótlása. Erkölcsi gátlá 
sok és a társadalommal szembeni 
kötelezettségek nem riasztották vissza 
a ma emberét semmitől. 

A pártok kapui kitárultak és ez-
zel megadatott a lehetöseg az érvé-
nyesülés, a karrier biztosítására. So-
kan jelentkeztek, megmondjuk ná-
lunk is, akik az első napokban 
szolgai alázattal közeledtek olya 
nokhoz, akiket azelőtt tiz lépesre 
kerültek ki. A második lépés ezek 
•él az úgynevezett párttagoknál a 
fontoskodás és a pártmunkában 
faló résztvétel lázas hajlama volt, 
majd következett az óvatos célzá-
sok ideje egy egy állas, egy-egy 
pozíció elnyerésére. Es jött az iiiö, 
amikor a proletárokból, a fizikai 
munkásokból alló pártnak Írástu-
dókat, sőt képzettséggel biró embe-
reket kellett állítani az egyes posz-
toké, nem volt más, mint az, aki 
Ült volt már p »rtigazolvánnyal a 
»ebében, hát jöjiön ö. 

A pozíció birtokában azután egy-
re nőtt az önérzet a behelyezettnel, 

Az egész országban keresték Dal-
noki Veress Lajost, az összeesküvés 
fővezérét. A vallomásból, amelyet az 
államvédelmi osztályon tett, fény de-
rült szökésének részleteire. 

A volt vezérezredes a belváros 
szívében, egy pazarul berendezett 
lakásban rejtőzködött. Egy levél fi-
gyelmeztette a katonai politikai osz-
tályt arra, hogy a Deák Ferenc-utca 
elején levő romházban, a Vigadó 
épületében rejtélyes események ját-
szódnak le. Katonatisztek és isme-
retlen egyének járnak fel ide. Ezért 
megfigyelés alá került az egész ház 
minden lakója, s a szálak a III. 
emelet 10 számú lakáshoz vezettek. 
Itt lakott dr. Bódy György autóke-
reskedő és Bódy Piroska 48 éves 
divatüzlettulajdonos. Bódi Piroska 
rejtegette a földalatti .vezért". 

A lakás az ostrom alatt megron-
gálódott, csengője nem volt, s így 
szürkület után nem lehetett oda be-
jutni. A belső szobában lakott Dál-
noki Veress, aki bizalmas kapcsola-
tot tartott fenn Bódy Piroskával. Az 
utóbbi napokban állandóan brómot 

Közöltük, hogy Dorogon súlyos 
szerencsétlenség történt, amelynek 
30 halálos áldozata van. A hivatalos 
közlemény szerint a szén öngyulia 
dása az annavölgyi bányatelep egy 
1942 óta eliszapo odott tárnájában 
keletkezett és hétfőn este átterjedt 
a Z igmondy- bányamezőbe, ahol a 
bányászok 454 méter rtiélyben 
dolgoztak. A keletkezett gá/.ok ölték 
meg a 30 bányászt. 

Rmi a jelentés mögött van 

Abonyi József, Farkas József, Gre-
gor Gábor, Hajnik Károly, Gula 
Jakab, Kiss György, Remetei János, 
Simon Lajos, Pór Lajos, Szálai 
Isi vén, Schlesser B.rnát Jmos, Pet 
rovics Sándor, Kreininger Márton, 
Turcsányi Mihály Varga Sándor, 
Stecz János, Uzvölgyi Ferenc, Honti 

s egyre fogyott az érdeklődés a 
párt irányában. S még ez a jobbik 
eset, mert megiörténhetett az is, 
hogy a pozíció birtokában ferde 
dolgok és egyéni érdekek meg nem 
engedett eszközökkel való biztosi 
tása is bekövetkezett. 

Ez a tünet egyáltalán nem tra 
gikus, velejárója minden átalaku-

szedeft és kezeügyében volt egy ka-
tonai fegyver 9 golyóval. 

A katonapolitikai osztály nyomo-
zóinak cselhez kellett folyamodni, 
hogy ne kerüljön sor tűzharcra és 
hogy Veress Lajos ne tehessen ön-
magában kárt. A vakmerő feladatra 
esy százados vállalkozott, aki üzle-
tében kereste fel Bódi Piroskát, s úgy 
mutatkozott be, hogy ő tagja a föld-
alatti mozgalomnak, módja volna 
Dálnokit megmenteni. Bódi Piroska 
értesítette Dalnokit, tekintettel arra, 
hogy több kérdés után a vezérezre-
des is úgy látta, hogy az ő embe 
révei van dolga, lement a lakásból 
és bement az ott várakozó autóba, 
hogy az n;3jd a repülőtérre szállítja. 
A repülőtér helyeit a katonai politikai 
osztály előtt állt meg az autó, ahol 
géppisztolyos katonák várták a ha-
lál rarémült Dálnoki Veress Lajost. 

A „fővezér" töredelmes vallomást 
lett, amely nem szűkölködik szen-
zációs adatokban, úgyhogy a közel-
jövőben szenzációs 'letartóztatások 
várhatók. 

József, Horváth Ferenc, Kreitner La-
jos, Izsó Sándor, Vadrovecz Ferenc, 
Varga József, Hégli Károly, Schultz 
Ferenc, Izsó József, Gula László, 
Pet rovics Gyula, Városi Ferenc és 
Tábori József a szerencsétlenség ál-
dozatai. Közülük négy alig 19 éves 
a legidősebb Tábori József sem 
több 49 évesnél. 

A szerencsétlenséget főként az 
okozta, hogy a háború alatt elpusz-
tultak a lehallgató készülékek és 
még nem tudtál: ezeket pótolni. 

A Szociáldemokrata Párt hatalmas 
akciót indított meg a bányászok 
hozzátartozóinak megsegítésére. Bán 
Antal elvtárs, Szakasits Antal és 
Borbély Jinos elvtársak, Vass Mik-
lós elvtárssal a Szakszervezeti Ta-
nács főtitkárhelyettesével együtt a 
szerencsétlenség színhelyén vannak. 

lásnak s csak egyre kell vigyázni: a 
tanulság helyes levonására. A de-
mokrácia és az az ország, amely 
ennek szellemében épül elég erős 
le^z ahhoz, hogy kivesse magéból 
és a maga irányításából azokat, akik 
a türelmi idő alatt elégtelenre fe-
lelte»«. Ebben a második szakaszá-
ban az uj ország formálásának akar 

Elismerés 
az iparvállalatok legjobb 
dolgozóinak és a fóí mü 
ködő üzemfeizottságí ta-
goknak 

Bán Antal iparügyi miniszter lei-
ratot intézett a Szakszervezeti Ta-
nácshoz és a munkáltatói érdekkép-
viseletéhez, melyben közli, hogy az 
iparvállalatok legjobb dolgozóit és 
legjobban működő üzemi bizottsági 
tagokat elismerésével szándéko?ik 
kitüntetni. 

A felszabadulás előtti időben az 
iparügyi minisztérium eliámerő ok-
levelével tüntette ki a legalább 25 
éve dolgozó ipari munkásokat. Most 
az iparügyi miniszter a régi renu-
szertől teljesen eltérő ntódon fogja 
adományozni a kitüntetéseket. A le-
iratból kitűnően ezúttal, jmintegy 
900 dolgozó részesül legjobb telje-
sítménye alapjan felső elismerésben 
és ez az országos viszonylatban 
aránylag kis szám teszi majd be-
csesebbe az elismerést. A legfonto-
sabb újítás a múlttal szemben az, 
hogy külön elismerésben részesül-
nek a legjobban müködö üzemi bi-
zottsági tagok. 

Az iparügyi miniszter ezen az 
úton is tekintettel kíván lenni arra 
a jelentős munkára, amelyet az or-
szág felszabadítása utáni időben a 
termelés megindítása, az üzemek 
helyreállítása és a munkafegyelem 
megszilárdítása terén az üzemi bi-
zottságok végeztek. Ugyancsak az 
újjáépítés terén végzett áldozatos 
munkát tartja szem előtt az ipari 
kormányzat akkor, amikor a kitün-
tetési javaslat feltételeit állapítja 
meg. Eszerint a kitüntetési előter-
jesztéseknél elsősorban jönnek szá-
mításba azok a munkavállalók, akik 
közvetlenül a felszabadulás után a 
legnehezebb körülményben hozzálát-
tak a helyreállítási munkálatokhoz és 
akik a termelés szempontjából ki-
magaslóan értékes egyéni teljesít-
ményt nyújtottak. További fontos 
újítás a munkáskitüntetéseknél még 
az is a múlttal szemben, hogy a 
fizikai és az értelmiségi dolgozók 
között nincs különbségtétel: egyéai 
munkájuk megbecsülése alapján, 
mindkét kategória dolgozói javas-
latba hozhatók. 

A kitüntetésre vonatkozó minisz-
teri leiratot, amely pontosan közli, 
a javaslatok benyújtásának módo-
zatát, az iparügyi minisztérium hi-
vatalos lapja a Közgazdasági Érte-
si ő legközelebbi számában teljes 
terjedelmében közli. 

a Szociáldemokrata Párt vezető sze-
ri pet vinni és pártkongresszusunk 
éppen akkor ül össze, amikor a 
csengő megszólal a magyar közélet-
ben s az uj óra a karriervadászok, 
az erkölcsi alap néltüli bajkeverők 
és a magvar közélet élősködőinek 
halálát kell, hogy jelentse. 

A bányásztragédia 
hiteles története 
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MEGJEGYZÉSEK 
Helyi politika 

A Baloldali Blokkhoz tartozó pár-
tok és a Kisgazdapárt jegyzékváltásai 
olyan helyzetet teremtettek Szente-
sen a helyi politikai életben, ami-
lyen a mult század 90-es évei óta 
nem volt. Mondjuk meg őszintén, 
az ellentétek annyira kiélesedtek, 
mint az 1891-es polgármesterválasz-
táskor, vagy 1897 ben amikor a 
Sima-Vadnay élet-halálharc meg-
kezdődött. Ha értékeljük az 50 év 
előtti történelmi eseményeket és vizs-
gáljuk a mát; ugyanazok az okok 
állanak egymással szembea, mint 
amelyek akkor ennek a városnak a 
békéjét feldúlták. A szemlét tevő 
ember ma is ugyanazt kérdezi, amit 
50 év előtt kérdezett: vájjon a job-
oldalnak okvetlenül szüksége van-e 
arra, hogy főiboritsa a politikai, tár-
sadalmi és ezek kapcsán a közgaz-
dasági életet? Lehetetlennek tartjuk, 
kogy ez kitűzött cél lehetne a Kis-
gazdapárt szentesi szervezete ré-
széről. 

oo 

Országos vásár 
Pénteken országos vásár kezdő-

dik Szentesen. A szentesi téli vá-
sár, amely megtartásának idejénél 
fogva is rendszerint igen kisforgalmú, 
majdnem jelentéktelen. Most azon-
ban ennek a vásárnak is megvan a 
jelentősége, mert bizonyára jószág-
ban nagy lesz a föl hajtás és tulaj-
donváltozásban szinte semmi. Egy 
és ugyanazon oka van mind a ket-
tőnek : nincsen takarmány. Aki most 
jószágot akar eladni, nem csak azért 
teszi, mert pénzt akar szerezni, de 
inkább azért, mert nem tudja eltar-
tani a jószágokat és viszont nagyon 
kevesen vannak abban a helyzetben, 
hogy jószágot tudjanak venni. Egy-
szer-egyszer nehezebb gazdasági 
helyzet nem adódott talán 1905 
óta soha, amikor nem 200 napos 
volt ugyan az aszály, de 100 napot 
akkor is kitartott és megsemmisi-
tette a takarmánytermést. Nagyon 
nehéz lesz a dolgokat összeegyez-
tetni és igy egész bizonyos, hogy a 
szentesi télivásárból takarmánykér-
dés lesz. 

oo 

Városi közgyűlés 
A mai városi közgyűlés el fog 

ütni rendes képétől, mert egyik párt 
hiányozni fog. A Kisgazda Párt pem 
fog megjelenni. Oka, amint halljuk 
a Baloldali Blokk pártjaival való 
jegyzék váltás. A Kisgazda Párt el-
maradása a közgyűlésről nem lesz 
első eset, mert a városfejlesztési ja-
vaslat tárgyalása alkalmával is el-
maradtak, miután a képviselőtestü-
let többsége leszavazta őket. Magunk 
részéről nem tudjuk összeegyeztetni 
a város érdekeivel szemben való 
kötelezettségükkel azt, hogy egy 
párthoz tartozó képviselők egysze-
rűen ott hagyják a közgyűlést Vagy 
komolyan veszik kötelezettségüket, 
vagy mondják meg: semmi közük a 
város ügyeihez. Ez is álláspont. És 
legalább ez az álláspont tisztázza 
az illető képviselő urak helyzetét a 
város közönségével szemben. 

Hirdessen lapunkban! 

A szociáldemokrata pártkongresszus 
külföldi vendégei 

Most futottak be külföldi Szociál-
demokrata Pártok jelentései a január 
31-én tartandó pártkongresszuson 
való részvételre. A francia testvér-
pártot Guy Molett elvtárs főtitkár 
képviseli, valamint S. Grumbach, a 
francia parlament külügyi bizottsá-
gának elnöke, és Robert Verdier, a 
Populaire szerkesztője. Grumbach 
elvtárs lotharingiai származású és 
mint ilyen képviselte a franciákat a 
német birodalmi gyfilésen 1914 
előtt. Egyik legnagyobb tekintélyű 
és legképzettebb szakértője a kül-
politikának, számtalan alkalommal 
képviselte a pártot az Internacionálé 
és egyéb külföldi szervezetekben. 
Verdier az ellenállási mozgalom ve-
zéralakja, Blutn gyengélkedése óta 
a Populaire tényleges szerkesztője. 

"Az angol test vérpártot a kon-
gresszuson Denis Healey a Labour 
Parti külpolitikai osztályvezetője kép-
viseli. Száz pályázó közül nyerte el 
ezt a nagy tudást és diplomáciai 
felkészültséget igénylő állást. Mint 

őrnagy résztvett a második világ-
háborúban. Kisérejében lesz Bar-
bara Ayrton elvtársnő, munkáspárti 
képviselő, elnöke volt a párnak 
Lasky professzor előtt, tagja az an-
gol munkáspárt Végrehajtó Bizott-
ságának és a női bizottságnak. Igen 
régi szocialista, kitűnő nemzetközi 
kapcsolatai vannak, különösen ápol-
ta az osztrák testvérpárjai való 
kapcsolatot. 

A csehszovák Szociáldemokrata 
Párt delegátusai Anna Jungwirth a 
női mozgalom titkára, dr. Jiri Hajek 
a cseh munkáspárt külpolitikai szak-
értője, fiatalember, résztvett a clac-
toni konferencián. És végül Ladislau 
Skaunitz, az ifjúsági mozgalom egyik 
vezetője. 

A bejelentett vendégek mutatják, 
hogy a Szociáldemokrata Párt 35. 
kongresszusa a magyar külpolitikai 
életnek is rendkívüli jelentőségű ese-
ménye lesz. Az egész világ érdek-
lődésének központjában van ma a 
magyar Szociáldemokrata Párt. 
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Rágalmazó feljelentés 
a Zsoldos Rt. ellen 
Faragó Ferenc alaptalan vádjai 

A Közellátási Felügyelőségre fel-
jelentés érkezett be az elmúlt na-
pokban. A feljelentés aláírója Fara-
gó Ferenc szentesi gazdálkodó. Fa-
ragó azt adta elő feljelentésében, 
hosy a Zsoldos- telepen a kazánokat 
korpával fűiik. A Kö ellátási Fel-
ügyelőség nyomban megindította a 
vizsgálatot. Ellenőrök szálltak ki a 
Zsoldos-telepre, ahol gondos vizs-
gálatot folytattak le. Megállapították 
a korpakészletet, megvizsgálták a ka-
zánokat, kihallgatták az ott dolgozó 
munkásokat, munkavezetőket, majd 
jegyzőkönyvet vettek fel. 

A jegyzőkönyvből kitűnik, hogy a 
feljelentés minden alapot nélkülöz. 
A Zsoldos Rt. üzemeiben az előírá-

soknak megfelelően, minden a leg-
nagyobb rendben folyik. Kérdést 
intéztünk ebben az ügyben Kovács 
János elvtárshoz, a Zsoldos Rt. igaz-
gatójához: 

A vizsgálat mindent tisztázott. A 
rágalmazó Faragó Ferenc ellen a 
feljelentést megtettük. A Zsoldos-
üzem ma Szentesen mindenben a 
szervezet munkásság által alakított 
üzemi bizottság ellenőrzésével mű-
ködik. Éppen ezért ez a feljelentés 
magát a szervezett munkásságot 
sérti. Ugylátszik, még nagyon sokan 
vannak, akik nem akarják megérteni 
az idők szavát. Megtaláljuk a mód-
ját annak, hogy ezért a sérelemért 

i elégtételt vegyünk. 

Cserebökény községgé 
alakításának előzményei 

Cserebökény községgé alakításá-
val kapcsolatban dr. Solti László a 
következő felvilágosítást adta lapunk 
munkatársának: 

A cserebökényi községalakitással 
kapcsolatban föltétlen párhuzamot 
kell vonni Magyartés községgé ala-
kításának fejleményeivel. 1946 1. hó 
9-én Bökény, Zalota, Belaőtehenes 
és Jaksor egy részét magszavaztatták 
és a szavazás eredményeként rgy-
hangu községalakitásról döntöttek, 
Magyarléshez való csatolásukat ille-
tően. Ám két nap múlva I. hó 11-
én a fentemiitett részekhez tartozó 
területekből 32 lakos egy gyűlést 
tartott a zalotai iskolában és ezen 
kifejtették, hogy nem értenek egyet 
a szavazással, mert az szabálytalan 
volt, a szavazók legnagyobb része 
nem ismerte a város álláspontját és 
csak igy történhetett az egyhangú 

a tiszti ügyész, di Boros Kálmtoi 
főjegyző, Sós János az Allamépité-
szeti Hivatal mérnöke es Gránic* 
Aantal gazdasági felügyelő jelenlé-
tében. A vizsgálat meg is történt 
és erről dr. Purjesz János tett je-
lentést megalakításra. 

A szakvélemény szerint, ahogy 
azt a gazdasági felügyelő mondotta, 
Cserebökény talaja termékeny agyag 
és kiválóan alkalmas a letelepülésre. 
A vármegye el is rendelte a szava-
zást, de ez ugyanolyan szabálytala-
nul történt meg, mint a magyartési 
szavazás. Olyanirányá propagandát 
fejtettek kl az ott lakó gazdák kö-
rében, hogyha Cserebökényt község-
gé alakitjak/ akkor nem lesz beszol-
gáltatás. Ezt onnan gondolták, mert 
Magyartés községben, ismeretle» 
okokból nem hajtották végre a tej-
beszolgáltatást. Természetesen ilyerf 
propaganda után a lakosok nagyré-
sze az önálló községgé való alaku-
lást határozta el. Az ügy Csongrád-
vármegye Törvényhatósági Bizottsá-
ga elé került és a bizottság a bel-
ügyminiszternél az elutasítást java-
solta. A harmadik fokon a belügy-
miniszter döntött a legnagyobb meg-
lepetésre, mert 1947 március hé 
elsején elrendelte Cserebökény köz-
séggé való alakulását. Az, hogy 
Cserebökény községgé alakult, csak 
úgy történhetett meg. hogy nem volt 
városunknak egységes községpoliti-
kaí véleménye, mint pl. Hódmező-
vásárhelynek annak idején, amikor 
néhány ezer holdnyi határrészt kí-
vántak elszakítani a város testéből, 
egy emberként szálltak szembe az 
elszakadással. Ebben a kérdésben 
azonban megoszlottak a vélemények 
és ezek a véleményeltérések tovább-
ra is fokozódni fognak. Hogy mit 
jelent Szentes városának Cserebö-
kénynek községgé való alakítása azt 
az alábbi néhány adatban fogjuk 
megvilágítani: 

A búzaföldadó szempontjából az 
eddigi jövedelemnek mintegy 60—65 
százaléka maradna meg csupán. A 
házadó, kereseti és jövedelmi adó 
terén kb. 30—35 ezer forintot vesz-
tene a város évenként. Ehhez ínég 
hDzzájárul a helypénz, a fogyasztási 
és forgalmi adó bevétel, amely mint-
egy évi 90—100 ezer forintot tesz 
ki. Ezen óriási összegű kiesések 
kétségtelenül a város háztartásának 
felborulására vezetnének. Ezért prö-
bálja rneg ma a képviselőtestületen 
keresztül a város ezt az óriási hibát 
valahogyan kikorrigálnt — fejezte be 
nyilatkozatátdr. Solti László főjegyző. 

határozat. Ennek ellenére Csongrád-
vármegye jóváhagyásával a belügy-
miniszter megalakítja Magyartést, 
és a belügyminiszter nem is vonta 
vissza határozatát a terület lakosai-
nak kellő felvilágosítása után sem. 
Ugyanígy erőszakolták keresztül a 
cserebökényi népszavazáson a köz-
séggé alakulás megvalósulását is. 

Magyartés megalakítása után Ve-
resegyházán lakó Kanász Nagy Já-
nos és több társa indítványozta 
Cserebökény községgé alakítását leg-
először. A vármegye elő is terjesz-
tette ezt az indítványt a város kép-
viselő testülete azonban a legéle 
sebben elutasította ezt. Mire Kanász 
és társai fellebbezést nyújtottak be 
Csongrád vármegye alispánjához. Az 
alispán olyan határozatot hozott, 
hoíjy tartsanak helyszíni szemlét és 
vizsgálják meg a városi főmérnök, 

UNRRA-adományok 
a vármegyének 

Az UNRRA nagyobb mennyiségi 
élelmiszerből álló küldeményt jutta-
tott el a vármegyének, amelynek 
szétosztása a községek között azon-
nal meg foc történni. A csongrád-
vármegyei közkórháznak is nagyobb 
mennyiségű élelmiszer érkezett, fg j 
902 kg. húskonzerv, 77 kg. bab, 28 
kg. tejpor (11 deka = 1 literrel) 89 
kilogram cukor, három zsák különb-
féle tápszer, két zsák liszt, két do-
boz kakaó, 40 darab tejkonzerv és 
254 darab gyermektápszer. Ezek az 
élelmiszerek nagyban hozzá fognak 
járulni a kórház nehéz élelmezési 
helyzetének enyhítéséhez. 

Szombaton délután fél 4 órakor a 

Baloldali Blokk nagygyűlése 
• színházteremben. Minden becsületes dolgozó ott legyen 1 



H I K E K 
Ma január 24. Rom kat. Timót pk., 

ptctestáns Ervin. 
Vízállásjelentés : Tisza 23-án 180, Kurca 

70. 
Hőmérséklet« — 10 fok 
Időjárásjelentés. Mérsékelt északi, észak-

keleti szél. felhőátvonulás, több helyen 
kisebb havazás. A hőmérséklet tovább 
süllyed. 

Ügyeletes gyógyszertárak t Január 18— 
2 4 ig Havas - Cselkóné. 

Téli napsugár 
Itt ütök az írógép mellett. Behú-

zom a papirost a gépbe és irni aka-
rom a Hhirfeja-et péntekre. Már le 
akarom ütni a billentyűt, hogy le 
irom a címet, amikor hirtelen bele-
pillán szemembe a téli napsugár. 
Onnan nyugat felöl, mert nemsokára 
búcsúzik Európától, hogy odaát 
Amerikában szerencséltesse az em-
bereket. Szembenézek a téli napsu-
gárral és egy pillanat alatt sok-sok 
minden fut át a gondolatomon. 
Hideg van, fázom, pedig a kályha 
fűtve van s ha nem is duruzsol, 
mert már a parázs vöröslik benne, 
de a meleg mégis egyenletesen su-
gárzik felém. Téli napsugár. Érde-
kes, ebben a pillanatban olyan fé-
nyes, akárcsak juniusban s mégis, 
igen megborzongat. Hazugság az a 
fény, ami most ide áramlik, olyan, 
mini a gőgös szép asszony hazug, 
hideg mosolya illúziókat kelt, a téli 
napsugár hideg fénye is megcsalja 
képzeletünket egy pillanatra. Oda 
álmodjuk magunkat a tavaszba, 
amikor a napsugár csókján virágok 
fakadnak. S aztán szomorú mosoly-
fyal állapítjuk meg: a téli napsugár 
olyan, mint a nyár perzselő csóku 
napsugara, virágot pusztít ez is, 
leolvasztja a jégvirágot az ablak-
rőt. (xa) 

— Külön iparigazolvány nél-
kül árusíthat vágott baromfit, 
vadat és halat a fűszerkereskedő, a 
kereskedelem- és szövetkezetügyi 
miniszternek egy konkrét eset kap-
csán kimondott döntése szerint. 
Egyes vidéki hatóságok és ellenőrök 
Jogtalanul követelnek külön ipar-
igazolványt a ffiszerkereskedőktöl. 

— A szappanszükségletek fe-
dezése érdekében 1947 ben havi 
110 vagon szappant állítunk elő 
De még igy is csak 4.5 millió em-
ber, azaz Magyarország minden 
második lakosa kap havonta 25 
deka szappant hatósági kiutalásra. 

— Élelmiszeripari bemutató-
termet létesített az Anyag- és Ár-
hivatal Fő-utcai székházában.. A ki-
állításon a malom, tészta, konzerv, 
baromfifeldolgozó, hütö, tároló, tej, 
sör, szesz, élesztő, bor,pezsgő, olaj, 
margarin és édesipar termékei sze-
repelnek. 

— Az általános iskolákban a 
tanilás megkezdődött. A tüzelőhiány 
miatt a tanulók csak másnaponkint 
járnak iskolába, s csupán három 
órát tartózkodnak ott. 

— A városi ipariügyosztály je-
lentós újítást vezetett be. Minden 
iparjogositványosról kartotékot ké-
szítenek. Igy könnyen áttekinthető 
lesz az iparjogositványosok neve 
és az, hogv milyen iparjogositvány-
nyal rendelkeznek 

A nagy világ 
A békeszerződés aláírására kiküld-

ték a meghívókat. A tervek szerint 
Párizsban február 10-én du. 4 óra-
kor kezdődik a szerződések aláírása. 
Először az olasz békeszerződést Ír-
ják alá, majd a román, bolgár, ma-
gyar és finn békeszerződéseket. 

Ramadier a francia nemzetgyűlés-
ben megkapta miniszterelnöki meg-
bízatásának jóváhagyását, 577 sza-
vazattal 11 ellenében. 

A lengyel választásokon, amint 
ezt már megírtuk, a kormánypárt, 
illetve a kormányt támogató demo-
kratikus pártok elsöprő győzelmet 
arattak. Ezt a tényt, nem lehet egy-
szerű világpolitikai napihirként re-
gistrálni. Lengyelország a feudaliz-
musnak és a rendi arisztokráciának 
Magyarország mellett második védő-
bástyája volt Európában. A lengyel 
történelem sok tragédiája hasonlatos 
hazánk ismételt elbukásával az év-

századok folyamán. A haladás útvo-
nalába való beleilleszkedni nem aka-
rás, s a népi erő föltörekvésének is-
mételt megakadályozása Lengyelor-
szágban is pusztulást vont maga 
után. A lengyel reakció hatalmas ve-
resége ez a választás, amely most 
zajlott le. Azok a népek, amelyek a 
demokratikus fejlődés útján lemarad-
tak, elemi erővel igyekeznek gyorsí-
tani az elmaradottak pótlását. Nem 
kétséges, hogy azok az erők, ame-
lyek Magyarországon manapság ösz-
szeesküvéseket hoznak létre, a de-
mokratikus fejlődés megakadályozá-
sára törekszenek, Lengyelországban 
is fellelhetők. Azonban a lengyel nép 
a német leigázás ével alatt megerő-
södött hi'ében és öntudatában. A 
reakció mesterkedései és elködösftö 
törekvései tehát ebben az országban 
nem találnak talajra. Ezt mutatja 
Mikolajczyk veresége 

L BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Január 25 28. 4 napig I 

Szerelem Kikötője 
Az amerikai filmgyártás kimagasló alkotása. A tiszta szerelem 
himnusza. Jean Gabin és Ida Luplno főszereplévével. Híradó. 

Erre van pénz... 
Ki ne ismerné Szentesen Ibolya 

János százados urat, a nép hóhér-
ját, a rettegett századparancsnokot, 
aki számos ember halálának bűné-
vel lelkében most a börtön falai 
között elmélkedik arról, hogyan se-
gítette ezi az országot a katasztró-
fába beletaszítani. A Népbíróság 10 
évi börtönre ítélte. Ezzel talán át is 
adhatnánk a feledésnek, ha egy ki-
rívó esetről nem érkezett volna be 
szerkesztőségünkbe egy jelentés. 

Ennek a lapnak a hasábjain so-
kat foglalkoztunk már a hadigondo-
zottak ügyével azzal, hogy a kor-
mány nem tud elegendő segítséget 
nyújtani azok számára, akiknek hoz-

zátartozói az Ibolya Jánosok mun-
kája köveikeztében pusztultak el, 
vagy vannak most hadifogságban. 
Nincs pénz az ő támogatásukra, de 
van arra pénz, hogy Ibolya János 
felesége megkapja a nyugdíjat. 

Oyenes Péter elvtárs, a szakszer-
vezetek titkára közölte velünk, lehe-
tetlen állapotnak tartja, hogy akkor, 
midőn a szervezett munkásság gigá-
szi küzdelmet folytat a megélhetésért 
és azt kell látni, hogy a közmunká-
kat 42 filléres órabérért akarják el-
végeztetni, akkor van pénz arra, 
hogy az ilyen háborús bűnösök fe-
leségeinek teljes kényelmet biztosít-
sanak. 

Felgöngyölítés előtt 
egy kerékpártolvaj banda 

Ismeretes, hogy a meglehetősen 
elharapódzott kerékpárlopások meg-
szüntetésére a szentesi rendőrség 
erőteljes hadjáratba kezdett a ke-
rékpártolvajok ellen. Mint egy más-
fél hónappal ezelőtt sikerült is lefog-
ni egy társaságot, amely üzletsze-
rűen foglalkozott kerékpárlopással. 

Mintegy két héttel ezelőtt Borsos 
Sz. Júlia bejelentette a rendőrségen, 
hogy kerékpárját ellopták. A rend-
őrség most megtalálta a kerékpárt 
s továbbfolytatja a nyomozást a 
tettesek kézrekeritésére. A nyomozás 
sikeres befejezése érdekében egye-
lőre csupán annyit közöltek, hogy a 

közeljövőben ujabb kerékpártolvaj-
banda felgöngyölítése várható. 

— A tojás ára. Megírtuk, hogy 
a tojás forgalmat a közellátási kor-
mányzat szabaddá tette. A tojás zug 
ára az utóbbi időben már 1.50 fo-
rint is volt, most azután már 40 
fillérért is kínálják a tojást. 

— Jeep-autók a vidéki tanke-
rületek szolgálatában. A hét vi-
déki tankerület — a munka meg-
gyorsítása érdekében — a közel-
múltban egy-egy Jeep autót kapott. 
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Ország - Világ 
Az angolszászak intézkedéseket 

foganatosítottak a német kartelek 
ellen. 

Mateotti gyilkosai a római nép-
biróság előtt állanak. 

A1 Capone, a hires banditavezér 
utólsó óráit éli. 

A bajai Nemzeti szállót újjáépítik. 

Hegtette a város 

a följelentést 
a két Lakos ellen 

Megírtuk, hogy lapunk főszerkesz-
tőjét, Sima László pénzügyi tanács-
nokot otromba durván támadták 
meg Lakos Ferenc és Lakos Géza 
a mult pénteken hivatalszobájában, 
ahol ugyanakkor a városi tanács 
ülésezett. A Szeciáldemokrata Párt 
vezetősége beadvánnyal fordult a 
polgármesterhez, amelyben arra kérte 
tegyen följelentést a két támadó el-
len. A följelentés megtörtént: miután 
a két Lakos cselekménye a törvény 
szerint hatóság elleni erőszaknak 
minősül, a polgármester a városi 
tanács nevében hatóság elleni erő-
szak büntette miatt tett följelentést. 

Szinház 
Meztelen lány 

Vaszary Gábor és Buday Dénes 
vidám operettjének bemutató elő-
adásán jóleső érzéssel állapítottuk 
meg, hogy a szinház látogatása egy-
re fokozodik. Meg is érdemli Há-
mori Aladár és társulata a szentesi 
közönség támogatását. Bár a darab 
nem nagy értékű, mégis alkal-
mas arra, hogy néhány órai szóra-
kozást nyújtson az amúgy is sok 
gondokkal küzdő embereknek. Kri-
tikát ezúttal nem óhajtunk írni, a 
közönség kacaja és a derűs arcok 
igazolják, hogy ilyen darab is kell. 
Mint mindég, ugy most is kitett 
magáért az egész társulat. A szereplő 
gárda a megszokott jót nyújtotta, s 
a már emiitelteken kivül ezúttal had 
dicsérjük meg Thury Évát, aki 
Erzsi szerepében kellemes feltűnést 
keltett. Reméljük, hogy hosszabb 
szerepben is fogjuk még látni. 

7.30: Reggeli zene. ÍJ: Asszonyok 
világhíradója. 9: Aczél Erzsébet zon-
gorázik. 12.15: Jazzegyüttes játszik. 
13: Sport és tánc. 13.15: Strausz 
Oszkár művei. 14.10: Magyar nóták. 
14.20: Igy is élnek tanoncok. 14.35: 
Hegedűszámok. 15.15: Rádióiskola. 
16: Hanglemezek. 17.15: Gyermek-
barátok műsora. 16 30: Ének-kettős. 
17.10: Szakszervezeti tanácsadó. 
17 25: Vöröskereszt közlemények. 18: 
Behozatalunk és nyersanyagellátá-
sunk. 1815: Halhatatlan szerepek. 
19: Egy régi bál. 20.20: A rádióze-
nekar játszik. 21.40: Angol nyelvok-
tatás. 22.30: Hanglemezek. 23: Hang-
lemezek. 

Jan. 24-énv pénteken fljy j ^ j j g m \ ñ l t \ 

Előadó: dr. Jeney János. 
este hat órai k e z d e t t e l 
szavalatokkal a Petőfi-utcai székházban. 
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— Nincs citrom. Az utóbbi idő-
ben megjelent az üzletek kirakatában 
a háború alatt maidnem teljesen el-
elfelejtett citrom. Ara is lement, s a 
kezdeti négy forint helyett, már egy 
forintért lehetett kapni. Amint ér-
tesültünk a nagy hideg miatt a leg-
utóbbi citromszállitmányok megfagy-
tak és igy megint hiányzik ez a vi-
tamindús táplálék. 

— Hirdetmény. A Szakmaközi 
Bizottság f. hó 27-én hétfőn du. 4 
órakor ülést tart a Szakszervezeti 
Székházban. A napirend fontossá-
gára való tekintettel pontos megje-
lenést kérek. Gyenes Péter. 

— Magánalkalmazottak figyel-
mébe. 1947. január 25-én délután 
5 órakor a Szentesi Takarékpénztár 
helyiségében vezetőségi üiést és 
1947. január 26 án délelőtt 10 óra-
kor ugyanott tisztújító taggyűlést 
tartunk, úgy a vezetőségi ülésen, 
mint a taggyűlésen a szegedi titkár-
ság részéről Kárász elvtárs lesz mint 
előadó, kérjük úgy a vezetőségi ta-

Íjókat, mint az össztagokat, hogy a 
elzett időben pontosan jelenjenek 

meg. A megjelenés kötelező. Ve-
zetőség. 

— A vetőmagelllátás megköny-
nyítésére a a földmívelé^tigyi mi-
nisztérium ötvenezer mázsa jóminő-
ségfi tavaszi árpavetőmag behoza-
talát tervezi Csehszovákiából A mi-
nisztérium 100 vágón kölesvetőmagot 
biztosított a tavaszi időszakra. Ez a 
mennyiség ötvenezer katasztrális hold 
kölessel való bevetésére elegendő. 

— A javadalmazás körül fel-
merült ellentét következtében szak-
szervezetbe tömörült az -Egyesült 
Nemzetek Szervezetének személy-
zete. x 

— A baromfi és lőttvadexport 
nagy arányokban megindult. Több 
mint 30000 nyulat visznek ki 
Ausztriába, ebből négy vagont már 
el is szállítottak. Egy vagon pulykát 
visznek Angliába Ceglédről, ezenkí-
vül Csehszlovákiába, Svájcba és 
Svédországba is nagyobb mennyi 
ségű magyar baromfit és löttvadat 
exportálnak. 

Párthlrek 
Szociáldemokrata Párt folyó hó 

26-án, vasárn p d. u. 3 órai kez-
dettel a Petőfi-utca 14 sz. alatti 
párthelyiségben összvezetöségi ülést 
tart. Az összvezetöségi ülesen pon-
tos megjelenést kér a Titkárság. 

Szociáldemokrata Pár' községi 
frakciójának tagjai folyó 24 én fél 9 
órakor a közgyűlés előtt fontos 
megbeszélésre a Petőfi utcai párthe-
lyiségben jelenjenek meg. Titkárság. 

Szociáldemokrata Párt OTI üzemi 
pártszervezete folyó hó 25 én, szom-
baton délután 1 órakor üzemi párt-
napot tart. Előadó dr. Mijó János. 

Szociáldemokrata Párt folyó hó 
24 én pénteken este 6 órakor a 
párthelyiségben, Ady Endre-emlék-
estet rendez szavalatokkal. Előadó 
dr. Jeney János. 

Január 26-án 

„FIATAL SZABÓK" 
vacsorás bá ja az Ipjrtes- III II 
tület összes termeiben — 
Mindenkit szeretettel vár a 

Rendezőség ||| || 

Az uj piaci árak 
Fejeskáposzla 
Kelkáposzta 
Vöröskáposzta 
Karaláb 
Sárgarépa 
Burgonya 
Bab (szára*) 
Borsó 
Mák 
Szilvalekvár 
Savanyukápoazta 
Ecetes uborka 
Ecetes paprika 

54 60 62 
60 69 72 
50 57 80 
68 70 80 

30-40 35 46 36 - 48 
68 76 80 
60 69 72 

2.60 2.92 3.12 
4.50 5 1 0 5.60 
1.58 1.82 1.90 

4.70 
5.20 
5.10 
5.20 
1.62 

Káposztás ecetes paprika 
Paprikás saláta 
Köleskása 

Gyümölcsök: 

Alma téli (I. r.) 3 . - 4 . - 3.50-4.60 3 60-4.80 
A ma (Ili.) 2 . - 3 . — 2.30-3.40 2.40-3.60 
Körte n. (1. r.) 3 . - 4 . - 3.50-4.603.60-4.80 

T e j és tejtermékek: 
Tej 80 
Tejiel 280. tehéntúró 2.— vaj kg. 20.— 
juhturó kg. 6.— juhsajt 6.50. 

Baromfi 
Tojás 25 KII. 

Tyúk kg. 
Csirke 
Pulyka 
Gyöngyös 
Hizott liba „ 
Hirott kacsa „ 
Sovány liba „ 
Sovány kacsa 
Hal folyami kg -ja 
Hal éllóvűi kg.-ja 

340 . 
400 „ 
400 . 
400 . 
450 M 
430 . 
320 . 
300 . 
250-350 . 
150-200. 

Irányárak 

KarKol 
Zeller 1 csomó 
Petrezselyem 
Céklo 
Sütőtök 
Sülttök lehérhaju kg. 
Sülttök fahaju 
Birsalma 
Naszpolya 
Dió 
Vöröshagyma 
Fokhagyma 
Dughagyma 
Torma 

83 95 1.— 
1 — 1.15 1.20 

83 95 1 -
50 57 60 
25 29 30 
90 1.04 1.08 
70 80 84 

1.50 1.72 1.80 
1.80 2.07 2.16 
3 40 3.90 4 . -

1.40 1.50 
4.70 5 . " 
4.80 5.20 

1.25 1.45 1.50 

K ö z g a z d a s á g 

Újból megkezdődik a tojástánc, 
mert a tyúkok rövidesen megkezdik 
közgazdasági tevékenységüket. A 
baromfivész ellenére is ugy látszik, 
hogy lesz tojás bőven. Meg kell 
tehát találni a módot arra, hogy a 
lebonyolítás megfeleljen a termelés, 
a kereskedelem és a fogyasztás ér-
dekeinek. Az egész problémát ta-
vasszal kell megoldani. A termelőt 
is ki kell elégíteni, de a fogyasztó 
helyzetét sem szabad megnehezíteni. 

Baromfi 
Ezzel kapcsolatban clöször is 

szólni kell a baromfivészről, amely 
erősen pusztítja a nagyraaőtt állo-
mányt és veszélyezteti a kivitelt is, 
mert a fogyasztó államokban a le-
ölt baromfitól is félnek, ha olyan 

területről érkezik, amelyen baromfi-
pestis van. 

A baromfivész leküzdése érdeké-
ben igen kevés történik. Pedig a 
dolog nem nehéz, sőt egyszerű: 
szérum kell hozzá ! Szérum pedig 
van s hogy bőven legyen, arról le-
het gondoskodni. Igen, valakinek 
gondoskodni kellene a baromfivész 
leküzdéséről. A földművelési mi-
niszternek? A közellátási minisz-
ternek ? 

Ezek az urak nagyon elfoglalt 
emberek és nem érnek rá ilyen 
„jelentéktelen" dologgal foglalkozni. 
Könnyé pedig a megoldás, még 
csak érteni sem kell hozzá. 

Ezért bizunk benne, hogy mégis 
történik valami. 

Folyó hó 25-én szombaton 

Móka, hangulat, sorsolási Álarc nem kötelezői 
Álarcok a helyszinen is kaphatók. 

S A K K 
A Földmunkás Szakszervezet há-

zibajnoki versenyén P»ti Lajos vezet 
21 és fél ponttal. Utána következ-
nek Garai 21, Turi II. 14, Kovács 
13 és fél, Turi I. 13, Miskolczi I 
és Székely 11 és fél. Herczeg 11 és 
Böszörményi 10 ponttal. 

Orosz megnyitás. 
Szemenyei A. Kovács L. 

(világos) (sötét) 
Játszották 1946 október 21 én 

Sze; tes város ifjúsági egyéni sakk-
bajnokságáért. 

1. e4—e5, 2. Fc4—Hf6, 3. Hf3— 
He4:, 4 H 5:—d5, 5 Fd3 Vf6, 
6. Hf3—Fg4, 7. Fe2—Fc5, 8. B f l -
Vb6, 9 d4—Fd6, 10. h 3 - F f 3 : , 
11. Ff3 : -Hc6. 12. c 3 — 0 - 0 - 0 , 
13 b4—Bht8, 14. Fe2—Hb4:, 15. 
15. Fd2 Hd3 + 16 Fd3:—Hc3:+, 
17. F e 2 - B e 2 : + , 12. Ve2 : -He2 : , 
19 Ke2:—Vd4:, 20 H c 3 - B 8 + , 
21 Kdl —Ff4, 22 H b l - F d 2 : , 23 
H c 3 - F c 3 : + , 24. K c 2 - B e 2 + , 25 
Kel—Vd2+, világos feladta, matt 
nem védhető. 

Folyó hó 26-án vasárnap du. 4 
órai kezdettel barátságos sakkmér-

közés lesz rendezve a Földmunkás 
Szakszervezet és a SzIM csapata 
között. A sakkverseny színhelye a 
Szakszervezeti Székház. — Miután 
mindkét csapat jóképességű ver-
senyzőből tevődik össze, igy nagy 
küzdelem várható. A verseny meg-
tekintése dijtalan. 

Hirdetmény. 
A magyar belügyminiszter 28. eln. 

1947. számú rendelete értelmében 
felhívom mindazon a fegyverszüneti 
egyezmény következtében Erdélyből 
kivon', a belügyi tárca keretébe tar-
tozó, szolgálatban álló, vagy nyug-
díjas közalkalmazottakat, akiknek 
há/i, vagy személyes ingóságai Er-
dély területén maradtak, hogy a vá-
rosháza 46 számú sz« bájában az 
adatok felvétele végett f. évi február 
hó 4-ig feltétlenül jelentkezzenek. A 
határiuőn túl jelentkezők adatai fel 
nem vehetők. 

A jelentkezők hozzák magukkal az 
Erdélyben maradt ingóságok pontos 
jegyzékét. 
87 Polgármester 

Iparos h irek 
Az Ipartestület jegyzői hivatai* 

értesíti az érdekelt vasszakmákat* 
hogy a szegedi Kamarától megeifcez-
Ick a januárhavi szeg, drót, ab-
roncsvas. vaslemez utalványok. A 
testület kebelébe tartozó szakmák; 
asztalos, ács, bádogos, lakató?, kt^ 
fekötő, kádár, kosárfonó, kárpitos* 
utalványaikat a szakoszí. elnökség-
nél vehetik át, legkésőbb e héten 
mert a jegyek érvényessége január 
végén lejár. Aki 27-ig nem veszt át 
utalványát a szakosztályától, annak 
jegyét a többi iparosok közt osztjuk 
ki. 

Megjelent a Közellátási szabályzac 
módosító és kiegészítése tárgyában 
kiadott M. E. rendelet. Megtekint-
hető hivatalos órák alatt a jegyző* 
hivatalban. 

A szappanfőző iparosok részére 
napraforgó olaj és marónálrum kiu-
talás érkezett az utalvány átvehető a 
jegyzői hivatalban január 24 ig. E 
határidő után, a kiutalást visszaküld-
jük, mivel a kiutalás december 3£ 
án érkezett. 

Miniszteri' rendelet az Ipar-
testület közgyűléséről 

Az iparügyi miniszter 1871 1947 
II. sz. a!a;t arról értesítette az !POK-
on keresztül Ipar'estületünket is> 
hogy a folyó évben tartandó év* 
rendes közgyűlésen általános tiszt-
újítást kfl! tartani A tisztújítást az 
1110/1946. M. E. sz. rendelet sze-
rint kell megejteni. Tájékoztatásié' 
iti közö'jük a fenti rendeletnek te-
kintetébe jövö intézkedéseit : 

A rendelet 2. §-a szerint: „tanács 
kozásai, szavazási és tisztségviselés«, 
jogot valamint a megbízatás lehe-
tőségét nem korlátozza, ha a tag a 
felszabadulás előtti államrend ellen* 
magatartása miatt á l büntető, vagy 
fegyelmi ítélet hatálya alatt. 

A rendelet 3. §-a szerint a jelölő 
listát, illetve listákat legkésőbb 3 
nappal a tisztujjító közgyűlés előít 
az ipartestület közgyűlését összehívó 
szervhez be kell terjeszteni. — A 
jelöltnek jelölésüket a listán, vagy 
külön ugyancsak a közgyűlés előtt 
3 nappal benyújtandó írásbeli nyi-
la kozatban, két tanúval előttemezett 
aláírásokkal el kell fogadniok. — 
A jelnlt kizárólag azon a listán és 
csak arra a tisztségre választható 
meg, amelyre a jelölést elfogadta. 
Más listára nevét felírni nem lehet 
A jelölt ugyanazon a listán több 
tisztségre való jelölést a fent meg-
határozott módon elfogadhat. A ren-
delet közli végül, hogy a tagsági és 
fe'vételi díjakat a jövőben nem az 
elöljáróság, hanem a közgyűlés ál-
lapítja meg. 

Hölgyeim I Uraim! 
Felkérjük 

ne felejtsen 
eljönni farsang szombat-
ján a békebeli hangula-

tot felidéző 

öreg szabók 
vacsorás báljára 

Rendezőség 

Egé^z szobák, plüss díványok és 
többféle ruhanemük eladók. Szent 
Imre u ca 14. 68 

Fejőstehén 12 éves és egy 
7 hónapos Oszöborju el* 
adó vagy anyajuhokért el-
cserélendő. Lázár Vilmos u. 17 szám. 

Fós/erke»ztő i Sima László. 
Felelős s?erkeazt6: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy MihAly. 
Nyomta a »Barátság* nyomda k f t . 

Felelői nyomdavezető: Cnernu8 L. lm»€ 




