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S Z O C I Á L D E M O K R A T A N A P I L A P Szerkesztőség és kiadón ív«ta> 
Szent Imre herceg-utca 1. s« 

összeesküvés ügyében megkezdődött 
a nepügyéssség munka ja 

Letartóztatták a Parasztszövetség egyik vezetőjét — Összeállították 
Dálnoki Veress Lajos bűnlajstromát 

Megjelenik héttő kivételével 
minden nap » reggeli órakban. 

Az ipartestületi 
választásokat, 

amint erről Bán elvtárs, iparügyi 
miniszter most kiadó i rendelete tá-
jékoztat bennünke-', február hónap-
ba fogja! megtartani. 43 budapesti 
éf 300 vidéki Ipartestület fog áj ve-
zetőségi.! választani. Nem nagyítunk, 
ha azt mondjuk, hogy február sors-
döntő lesz i\ magyar kisipar életében, 
mert az országszerte inegíjrtandóüFzt-
Újítások sor.Va vizsgázni fog a kis-
iparosság s ez a vizsga most még 
talán fel sem mérhető kihatással lesz 
a deirokraikus Magyar•»•.<• ág kis-
iparos társadalmának jövőjére. 

Demokráciában élünk, ahoi a sza-
vazás.n»~ ..limbu ikus jelentőségű 
és ¿»hol a megválasztott veze'Ők első-
sorba ? nem a rangot, a címei viselik, 
¿mi' or a fiatal magyar demokrácia 
kisiparossága, az új társadalmi rend-
?7er egyik le^j; lentőseb v vmányá-
vai, .i tit os választójoggal élv • egy 
es/'endőre megválasztja új vezetöse • 
gc., minden izonnya! megfontolás 
tárgyivá tesz, hogy kik azok, akik 
elsőnek emtlték fe! szavukat a kisipar 
érdekében és kik azok. «kik eme, 
igen számottevő tár^ód^Imi réicg 
fejlesztését é.-; felvirágoztatását szor-
galmazzák és á'landóan napirenden 
tertjak 

A felszabadulás utáni időkben, a 
lerombolt es gazdasagi javaitói 
megfosztott ország kisiparossága cso-
dálatos élniakarással kereste a ki-
bontakozás útját. itt, Szentesen is 
megindult az újjászervezési munka, 
amelyből a S < :iáldcinokríita Párt 
oroszlánrészt v jllalt és telj ^í'eít. és 
ez minden öndicséret nétkül á-l? 
pltjuk m-íg. Pártunk következetes és 
gigászi harcot f.rly'atou a s/entt-vi 
iphiiesiűlvfi < et újjászervezése és a 
ki.sipc.ros probitnv/. orvoslása érde-
kében Hogy ennek mi Jet az en d 
ménye és,"hogv mit p.odukált Fekete 
An«al elvtárssal az élén a s>entesi 
Ipariestület szociaüs a vezetősége, az 
ismeretes a szentesi közvélemény 
előtt. Csak egyetlen példát kell em-
lítenünk: az a z.akmai bemutató, 
amnly az elmúlt év végén Szentesen 
lezajlott, örökké emlekezeles arad 
nemcsak azért, mert országos jelen-
tőségű volt, hanem sokkal inkább 
azért, mer' éppen a szentesi kisipa-
rosság úttörő szerepén keresztül bi-
zonyította be először a magyar kis-
ipar hogy életképes, megértette az 
új i :ők ¿avat és helye« Kér az új 
demokra ikus társadalmi rendben, a 
dolgozó kisemberek országában. 

Sokan es sokféle oldalról próbál-
ják itt, Szentesen >s m.gközeiíteni 
é* befolyásolni a kisiparosságot. 
Áruig e ek c-ábftó jelszavakat kül-
dözgetnek feléjük -'ddig nu tényék-
ki!, a végzett munka eiedményeivd 
srolgálunk: élt jük tárjuk azt, hogy 
milyen eredmenyeket muta ott fel a 
szocialista vezetés alatt működ s szen-
tes1 kisiparosság. Nem mondjuk azt, 
h< rv i:f van az ígéret földje, 
nem mondlmtjuk zí sc.:>, hogy rr>ár 
iiinc több • egoid.isra varó kinpa-
ro. probléma, • 11 tudjuk, hogy — 

A Dálnoki Veress-féle összeeskü-
vés tárgyalásának előkészületei a 
legszélesebb érdeklődés mellett 
folynak. Az összeesküvés tárgyalá-
sával kapcsolatb n dr. Szűcs János 
elvtárs népfőügyész a következőket 
mondotta:' 

Nem tudjuk még pontosan. hogy 
hány vádlottja és hány tanuja lesz 
az ügynek A munka menetéről 
kellő időben tejékozíatjuk majd a 
közvéleményt 

Az amerikai egyenruhák rejtege-
tése miau le»ar'úZíattbk dr. Jeney 
Lászlót, a Patasztszöve'ség főtiszt-

A vasútforgalmi részvénytársaság 
budapesti igazgatója Szentesen j'̂ rt 
és tárgyalásokat folytatott dr. Kun-
szeri B:lh ali pánn. I. Értesülésünk 
szerint az amerikai autórwszok meg-
érkeztek Svájcból semmi kadálya 
nincs ann K bog) febru r 15-én a 
kővetkező lírátok megindulhassanak: 
Szentes Budapest, Szentes-Orosháza-

A tegnai n~p érkezett ha^a a pol-
gármesteri küldöttség, valamint Sima 
Dszlő pénzügyi tanácsnok és a vá-
rosi főügyész. Tárgyalásuk eredmé-
nyéről az alábbi felvilágosításokat 
kaptuk: 

Cscrebökény községéé a lak i jáva l 
kapc^ola'ban az illetékes minisztéri-
umokban folytatott targyalá^ok *red-
ményeképen a helyzet az. hogy 

Cserebökény elcsatolása ke-
vésbbé sem biztos. 

Az ügynek hathatósabb kivizsgálására 
tette'' Ígéretet a belügyminisztérium-
ban és ezzel kapcsola'ban a város 
feladata lesz néhány napon be'ül a 
belügyminisztérumho felterjesztést 
küldeni. 

A város vezetősége tbben az i 
ügyben rész'eiesen kifejtette állás-
pont ját és azzal az Ígérettel távo- I 

és ez nem a mi hibánk — még 
bőven van. 

V é g é t ü l még csak annyit: ha 
bárki szentesi kisip r sok közül 
figyelemmel kiféri pártunk rr.unkájá', 
nyomban rájön arra, hogy melyik 

viselőjét, aki ugyancs'k 1943 óta 
tagja a Magyar Közösségnek. Kiüe-
ritette a nyomozás azt is, hogy az 
amerikai egyenruhák megvásárlását 
Horváth János, a Parasztszövetség 
egyik vezetője bonyolította le. 

A köztársaság elleni földalatti 
összeesküvés ügyében a honvédelmi 
minisztérium kat napoliti!<ai osztálya 
és a rendőrség ' llamvédeirr.i osz-
tálya együttesen folytatja az őrizetbe-
vettek kihallgatását. Dálnoki Veress 
Lajos hünlajstrcmát már összeálli-
ották. Az összeesküvők fővezére, 

bevallotta, hogy a volt kormányzó 

Debrecen és Szentes-Kunszemmárton 
vonalon. 

A városnak egyedül a garázst ke 1 
biztosítani ezen ¿.utóbuszok számára. 
Ez azonban máris megold/sl nyert, 
amennyiben ezen autcbuszok a Pe-
tőfi zá.'ló udvó' ban lesznek elh«1 

lyezve. 

zott hogy az ügyet az illetékesek 
megfont las rárgy/ivá teszik* 

Maga Reisinger államtitkár 
is belátta, hogy városi kül-
döttségünknek súlyos tények 
állnak rendelkezésére az el-
szakadást ellenző álláspont-

jukat i lUtöen. 
A szabályrendeleteket, amelyekhez 

a belügyminiszter elvi ho zájarulását 
kérte volna a küldöttség, egyelőre 
nem tartották aktuálisnak, minthogy 
jogerőssé válásuk után f gja a vár-
megyei kisgyűlés 12 én tárgyalni és 
csak e?után fog z belügyminisztérium 
elé k'rtilni. Ugyanekkor f<-gják tár-
gyalni a p'(költségvetést is. 

' A Mentő-utcai bekö»ő út kiépítése, 
mivel ana megfelelő anyagi fedhet 
nem áll rendelkezésre, nem oldható 
meg. A kisvasút kérdésében ugyanez 
a helyzet, és ebben az ügyben 

párt az, amely védi és támogatja a 
kisipart és kik azok, akik ezzel 
szemben továbbra is kizsákmányolni 
akarják. Meg vagyunk győződve róla*, 
hogy erre a kérdésre méltó választ 
fognak adni a februári választásokon. 

teljes katonai diktatúra beve/etc£éveJ. 
is megbiz<a. A nyomozó tatóság<mt 
Dálnoki Veress Lajor; vallomása 
nyomán kiterjesztettél; a vizsgálatot 
a horthysta összeesküvők fővezére 
háború bűnösségének megállapí-
tására is. Dálnoki az erdél>i had-
sereg parancsnokaként 1944-ben 
sok kegyetlenséget követett el és 
meg nem engedett eszközökkel haf-
tat-a végre a Székelyföld kiürítését 
Illetékes helyről nyert ériesüléstin* 
szerint Románia háborús bfinöské?^ 
kikéri Dalnokit. 

sem sikerült semmiféle kézzelfogható 
eredményt elérni a városi küldött-
ségnek. A cserebökényi üggyel kap-
csolatban még közölhetjük azt is. 
hogy a kfizségalaklfást illető ellentr 
mondásokat a belügyminisztérium fi-
gyelembe vetle és még március előtt 
ki fog szállni a flelyszínre, hog? 
meggyőződjék a helyzetről. 

Meggyorsították 
a kereskedők igazolását 

Az iparreviziós munka sor^n ki-
dé ült, hogy a kereskedőknek egy 
jó ré zét még nem iga?olták. Főleg 
vidékén van rengeteg oly n keres-
kedő. akinek iparengedélyét azér. 
ntm lehet felülvizsgálni, mert iga-
zolása még nem történt meg. A jövő 
héten rendelet jelenik meg, amely 
a budapesti kereskedőknek 30, a vi-
dékieknek 60 napi határidőt ad arra 
h gy ügyükben lefolytassák az iga-
zolóbizottsági eljárást. Ujabb igá-
zó ó bi/ottságok alakulnak, hogy 
a határ dón belül lefolytassák az 
igazolásokat. 

Tisztul a határ 
A Szentesi Újság tegnapi száma 

közli, hogy O^rendi László megvált 
a lap szerkesztőségéből. Helyettesí-
tésével ideiglenesen Hajnii Lászíó 
ujsátirót biz'ák meg. Szeretnők hinni 
hogy Oere- di ur távozásával tulaj-
doi.képen kezdetét veszi P Kisgaz-
dapárt szent si szervezetének az a 
tisztulási folyamata, amelyet a Bal-
oldali Bl. kk abban a bizonyos 
szombati memorandumban követelt 

A kisiparosság tudja, hol van a he-
lye, hol vtdik az ő érdeke t, kivel 
kell, ho.v haladjon és ki ellen keli, 
ho^y küzdjön, ha jólétet, emberibb 
életmódot akar ebben az országban. 

Győri Andor 

Február 15-én megindul 
a MÁVAUT forgalom 

Városvezetőink budapesti 
tárgyalásainak eredménye 
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Különböző propaganda 
A modern világnak egyik legerő-

sebb fegyvere a propaganda. A pro 
ptgandának «agyon sok féle fajtája 
wn, A tisztességes és jót akaró pro-
paganda é* az aljas becstelenségek 
t a g s á g áradata között még nagyon 
sok fajta szájaskodás húzódik meg, 
amelyet mind propagandának nevez-
lek. Nagyon jól tudjuk, miiyen volt 
úz az ujságroham a közönség ellen, 
*nely Hitlert megdicsőítette és amely 
21 Jegaljasabb hazugságokkal árasz-
totta el a Szovjetuniót, A propagan-
da mai modern formája borzalmasan 
veszedelmes, mert nemcsak az embe-
rek beszéde, nemcsak az újságcikke1? 
mérges f u i l á n k j a i mellett ott 
*an rádió. Megdöbbenéssel látjuk, 
hogy milyen borzalmas szerep jut 
f rádiónak a propagandában, mert 
ttfyan egyetemes lélekmérgezést, 
ínint a rádió hangszórói utján leltet 
dkővetni egyenesen elképzelhetetlen. 
A szavak mételye egyszerre milllió-
tat köt le és vezet félre. Hazudni 
H hazudni és hazudni ugy, hogy 
kii az egész ország egyszerre hallja, 
csak a rádión keresztül lehet. Van 
azonban olyan propaganda is, mé-
telyezés, hazugsngáradat, amelyet 
nem a rádió közvetít, hanem sut-
fogó nénémasszonyék, nyalka fi-
csuiaif, torzon-borz bajuszu, aggas-
tyánt mímelő nagyszakállú bácsik, 
rongyos nadrágu, de finom kezű 
gyanús alakok, kopott ruhába át-
öltözött előkelő dámák és más efféle 
nációk folytatnak. Azután van tgy 
^tásik fajtája is a propagandának. 
Ezt tábornok urak, ezredesek, 
nemzetgyűlési képviselők, magas-
?angu hivatalnokok folytatják és 
fcerűí közöttük még minisz-
ter is. Mindezek a propagandisták, 
akárhány kategóriára oszolnak is 
te?, egyben azonosak, valamennyi 
egy célt szolgál: felrobbantani a mát, 
fcogy visszaálljon a tegnap... Ezek a 
propagandák országos jeilegúek és 
sgy egész országot kivantak meg-
mételyezni. De van helyi propag nda 
it, gyilkos rágalomhadjárat, amely 
ntm kiméi senkit és semmit, csak 
egyetlen célja van: s i k e r t aratni. 
Nincs az országban még egy másik 
varos, amely ellen a rágalom hadjá-
rat olyan fékevesztett erővel indult 
volna meg, mint Szentes ellen. Nem 
uj keletű ez a rágalomhadiárat, de 
még sohasem volt olyan veszedelmes, 
mint most. Amikor ezelőtt 70esztendő-
vel Szegeddel szemben nyomozni 
tudtunk, nem gondoltuk azt, hogy 
¿12 a győzelem csak egy újabb h ne 
kezdetet jelenti. Amikor egy bizo-
nyos csoport a békési út kiépítése 
érdekében azzal terrorizálta meg 
Szentest, hogy különben a király-
ságiak elszakadnak Szentestől, akkor 
ennek a társaságnak inteligens ve-
zetője maga sem tudta, nem is akar-
ta, bogy ennek a terrorizáiásnak 
olyan következménye lesz, mint a 
szövődményes influenza: halálos kór-
rá válik, mert az intelligens kórokozó, 
fcjsebb intelligenciájú, de trágárabb 
szájú és csökönyösebb bacillusok 
követik. A Szentes elleni első táma-
dás 1837-ben volt, pont 10 eszten-
dővel később megvan az első vesze-
delmes eredmény, Cserebökény. Itt 
n a propaganda dolgozott és a pro-
paganda győzött. Csak azt nem tud-
unk, kinek a pénzén teliettek azok a 
kéthetenkénti öt-tíz hu<z tagu kül-
döttségek, amelyek a dugvány min-
den szennyét és bűzét okádták Szertes 
ellen és sikert arattak ? (pont) 

Miniszteri bizottság vizsgálja 
Lakos Géza ügyét 

Lakos Géza vármegyei kőzmun-
kaügyi felügyelő személyével kap 
csolatban felmerül? panaszok és 
kifogások kivizsgálása céljából párt-
közi értekezletet hívtak.össze. 

Az építési és közmunkaügyi 
minisztérium részéről dr 
Pintér Viktor miniszteri ta-
nácsos és dr Preszler László 

miniszteri szakelőadó, 
valamint a pártok és a szakszer-
vezetek kiküldöttei vettek részt. 

Dr Pintér Viktor- ismertette az 
értekezlet előtt, hogy Lakos Géza 
közmunkaügyi felügvelő személye-
sen jelentést tett az ép tésügyi mi-
nisztériumban, hogy hivatali műkö-
dését a munkáspártok akadályozzák. 
Dr Pintér bejelentette az értekezlet-
nek, hogy az ügy kivizsgálására ka-
pott utasítást minisztériumától Kérte 
a megjelenteket, hogy Lakos Géza 
ellen panaszaikat és kifogásaikat ad-
ják elő. 

Gyenes Péter : Lakos többször 
felkereste őt és Erdei Mihályt, hogy 
dolgozni akar a demokráciában. A 

népbirósági tárgyaláson és a decem-
ber 20-i eltávolításával kapcsolatos 
bizottság előtt bebizonyította, hogy 
kicsoda Arra hivatkozott, hogy ő 
nem hajol meg és nem adja meg 
magát két krajcárért, mert őbenne 
van gerfne. 

Bozó Sándor MKP. Lakosnak 
baráti kapcsolatai voltak Mistéth 
volt miniszterrel. 

Végső Sándor MKP .Lakos Gé-
za társas viszonyban volt Nyerges 
Józseffel és szőnyegüzemet tartottak 
fenn Szentesen. A munkásokat ki-
használták és éhbért fizettek. 

Borbás Lajos MKP : Lakos ön-
ként jelentkezett a frontra, némel vas-
keresztet szerzett, a régi uri Ma-
gyarországot kívánta vissza. Hiva-
talát is elhagyta, csakhogy a nép-
birósági tárgyalásokon fasiszta vád-
lottakat menthessen meg, 

Szántó Imre: Lakos eldicseke-
dett előtte, hogy milyen hősiesen 
harcolt az oroszok ellen. 

Az adatok minden kommentárnál 
világosabban beszélnek. 

Rendelettervezet készült 
a kontárok megfékezésére 

Az IPOK a jogosulatlan iparűzés 
gyökeres megoldására XII. hó 12-én 
tartott miniszteri értekezleten nyolc 
p ntban állították össze a magyar 
kézmüvei ipar egyetemes kívánságait. 

Az iparügyi minisztérium a terve-
zetet magáévá tette, amelynek fon-
tosabb pontjai a következők: 

A munkaegyesítés joga nem ter-
jed ki a berendezési és felszerelési 
tárgyak készítésére, valamint a meg-
lévő olyan mértékű átalakítására, 
amely a kezelés és javítás körét 
nyilvánvalóan meghaladja. 

Az Ipartestületek a kötelékükbe 
tartozó iparosokat arcképes igazol-
vánnyal látják el, amelyet évenként 
meg kell újítani. 

Az iparügyi miniszter ügykörébe 
eső iparoknál felmerülő kihágások 
esetén a büntetés 30 napig terjed-
hető elzárás és 1800 forintig ki-
szabható pénzbüntetés. 

A rendőri büntető bíráskodásnak 
ipari kihágások esetén hozott első 
fokú határozata ellen közvetlenül a 
belügyminisztériumba szervezett Ki-
hágást Tanácshoz lehet fellebbezni, 
tehát az I. fokú határozat után a II. 
fok kikapcsolásával közvetlenül a 
Kihágási Tanácshoz lehet fordulni. 
A fellebbviteli a határozat kihirdeté-

sekor azonnal be kell jeienteni, in-
doklását pedig a kihirdetéstől szá-
mított 3 .i.ip alatt ¿z I. fokon eljárt 
rendőri büntető bírónál lehet előter-
jeszteni. Ha határozatot kézbesítés 
útján közölíék. a fellebbviteli és az 
indoklást a kézbesítést követő 3 na-
pon belül az I. fuku eijáró rendőri 
büntető bíránál kell előterjeszteni. 

Kihágás, követ el és 600 forintig 
terjedhető pénzbüntetéssel bünteten-
dő az, 

aki tudta, vágy kellő gon-
dosságai tudhatta volna, 
hogy jogosulatlan iparüzö-
vel végeztet ipari munkát 

A rendelettervezet úgy intézkedik, 
hogy az kihirdetése napján lép ha-
tályba és azt abban az esetben kell 
alkalmazni, ha az I. fokon eljáró 
rendőri büntetőbíróság a rendelet 
hatálybalépésekor még nem hozott 
ítéletet. 

Az iparügyi minisztérium ált d el-
készített tervezet tehát nagyjában 
felöleli minda/okat a kívánságokat 
és kéréseket, amelyek; t a jogosulat-
lan iparüzök megfékezése iránt elő-
terjesztettek. A magyar iparosság 
régi kérdése oldódik meg ebben a 
problémában. 

Afeketézők halála: 
az árak betartása 

Nagyszabású tenyészbaromfí-akciót 
bonyolít le a Gazdasági Felügyelőség 

Baromfiállományunk minőségi ja-
vitasa érdekében, valamint a földmi-
velésügyi minisztérium kezdeménye-
zésére nagyszabású tenyészbaromfi 
akció lebonyolitását hajtja végre a 
Gazdasági Felügyelőség. A cél a 
kisgazdáknak, kisbirtokosoknak és 
ujbirtokosoknak baromfiállományát 
felfrissíteni és, a minőséget kiváló 
egyedekkel emelni. 

A felvásárolást a mindszenti min-
tatelepekről fogják eszközölni még-
pedig fehér, sárga és kendermagos 
magyar fajtákból. A tenyésztőknek 
15 forintos átlagárat fognak kif -
zetni a faibabaromfiakért, amikor 
ugyanis jércék és fajkakasok kerül-
nek féláron kiosztásra a kisbirtoko-

sok között. (Féláron értjük a piaci 
maximált baromfi árakat.) Körül-
belül 80 90 gazdától vettek át vér-
vizsgáit és pestis ellen beoltott ba-
romfiakat. Ezzel kapcsolatban kö-
zölhetjük, hogy az ilyen fajjószágok 
ellenőrzése állandóan folyik a ki-
osztásban részesült birtokosok kö-
zött. 

— Az UFOSz február 2-án de 
9 órakor a Bocskay-utcai Munkás 
Otthonban gyűIéM tart. Az elnökség 
kéri a junius 20-án megválasztott 
választmány tagjait, jelenjenek meg. 
Elnök. 

Megoldás előtt 
a fertőző osztály m t 

A régóta vajúdó fertőzd osztály 
kérdésében a munkálatok nemsoka 
rneg fognak indulni. Dr. Kunszeri 
Béla alispán az Allamépitészeti Hi-
vatalt ké?te fel egy részletes v.öitség-
ve ési tervezet kidolgozására, a c^lbói. 
hogy a kór házgondnok négyszobás 
lakását gyermekkórház részére, vagy 
pedig fertőzőosztály részére átalakít-
hassák. A költségvetés elkészülte 
után fognak döntent, inert ha a 
gondnoki lakás a gyermekkórház 
céljaira megfelelne, ágy ebben az 
esetben a gyermekkorház helyire 
kerülne a fertőző osztály. 

Rendién van, 
hogy a közellátásügyi miniszter új 
rendeletet *d ki az éblmiszerje-
^yekkel kapcsolatban. 

De nincs rendién, 
hogy ilyen szöveggel: . . aki * 
rendeletet megszegi, kél hónapig, 
háberu esetén hat hónapig terjedő 
elírással büntethető". Ne tessék a 
tűzzel játszani miniszter url 

Hirdessen lapunkban I 

A Csehszlovákiából menekülni 
kénytelen testvéreink hathatósabb 
támogatása érdekében ezúton is na-
gyon kérjük T. kartársainkat, hogy 
úkár pénzbeli, akár ruhanemű, vagy 
más n. sznáiati ¡argy ado 'lányukat 
a lehető legsűrgősebocn juttassák ei 
Gyarmati íígyv. Elnök, vagy Gunst 
titkár üzMébi. Az esetleges munka-
lehetőségeket, melyekkel ar üzletek-
nek legna^yor b segítségére lehetünk 
szintén haladéktalanul kérjük beje-
lenteni. Körzeti titkárainkat felhívjuk 
hogy járják vígig körzeteiket és kü-
lön is szólítsák fel kartársainkat 
adakozásra. Várjuk az adományokat 
— még erőn felöl is. 

Tudomásunkra jutóit, hogy egyes 
Kartársaink a kisvasúi bélyegeit 
visszautasítják Nyomatékosan kér-
jük, hogy ne zárkózzanak cl e sem-
mi áldozattal nem járó feladat telje-
sítése elől. A szentesi ke esKcdelem 
jövője is épül a kisvasúttaV 

Ai üzleii icllar benyújtásának ha-
táridejéi a p: :zügyminis/térium 1947 
évi julius hó 15-ben szabta meg. 

Az adóköcös égek megalakítása 
illetőleg az áta'ányegyess*gek meg-
kötése alkalmából felhívjuk kartár-
saink figyelmét, hogy a vonatkozó 
rendelet értelmében pénztárkönyve-
ket továbbra is a leggondosabban 
vezessék, számláikat, levelezésüket, 
üzleti könyveiket Őriz.-ék meg, hogy 
azokat az adóhatóságnak bármikor 
lendelkezésére tudják bocsájtani 

Ujabb árszabályozások Zűrjeiben 
a Magyar Közlöny száma, amely-
ben a rendelet megjelent Ásvány-
olajtermékek — 104.002/1947. Ip 
M. (M. K. 9.) Hentesárúk —50.135-
1947. K M. (M. K 9 ) Narancs — 
citrom, — 50 080/1947. K M. (M. 
K. 10) Nyul, nyulbőr - 50,130-
1947. K M. (M. K. 7.) 

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

Egy drb jó állapotbao lévő 5 
HP Hoffher benzinmotor eladó. 
Kiss Sándor Nágyörvény-u I I . 



H Í R E K 
A>C /önuár 31. ttrtm kai. Bosco Sz. Ján.. 

i .1 icttana Virgilia. 

^ Vwájiéaielenté«: T W a 39-án 170. Kurca 

tfeméttéklet f — 20 fok 
!uüjéiá«j«Ier!t6® ? Mérsékelt szól. a hi-

tovább lart. 
(%ycfcfes íryó»y8zertár«k « Január 25— 

,rüf. (»áh <w Ihász. 

Zúzmarúz 
fai köddel fordult. Elölte kevéssel 

t fiyHSlt a rettenetes hideg és most 
megmt benne vagyunk a fagyhul-
iómban Január e.sak annyiban iga-
zulta Lucát; hogy fenemód gonosz 
rl aurvo téllet köszöntött ránk és 
asaci a megátalkodottsággal ter-
prr/Átdik nyakunkon, amilyen meg-
úiakMoílsággaí esett az eső 
n- o r t m b e r b e n, és amilyen 
f i j r o s dühhel kínzott bennün-
fa* _ jtumberí hideg. Nem emlék-
f^í'ir. másik olyan januárra, amely 
íj'yart szép jégvirágokat rajzolt vol-
rui ablakomra, mint az idei. De nem 
trtj fck zt'ni olyan januárra sem, amely 
JMüÖsebő tett volna mint az idei ja-
riiHS' át mégsem rakott volna a 
•rsttgfagyoií ködből zúzmarát — ka-
idtól i fii ágakra. Most Pál napja 
¿iu ofr&nok a fák, mintha kivirá-
gbziai. \otna. Felütöttem az ócska 
Thrzivt és kerestem benne a káden-
t\úl érti januárru. Nem találtam, 
rnőst Varga Ádám föl jegyzé-
sé) 1854-rőÍ. Azt mondja a följegy-
2ét tonuár vége ködös volt és sok. 
zit^merút hozott Gyertyaszentelő 
ftyon jé ive s volt mint ha u nipfényt 
faMyüfr iyei erősítették volna meg 
t* 5-ére sárnélkül kiment 
i ffildfagya és soha jobb esztendő 

YÖvetkezett el. Én nem bánom 
í/kótmr nnyire káromkodik itten Gyű-
li. mtti lágyon várja a kéziratot 
mégis azt mondom, hogy mindany-
rryian teleegyezünk a Varga Ádám 
:'t*í4-(s feljegyzésébe. (xa) 

Ugrás a 86-ik emeletről. 
f g| iiataí ember különös öngyil-
kosságot hajtői* végre Amerikában. 
>\s E-npire State Building 86 ik eme-
«iérö a viiag legmagasabb épüle-
tének tetejéről ugrott le. A fiatal 
imt*; szörnyet halt, de a járókelők 
ttOjfü is halálra zúzott egy fiatal 
nf>:. skíre ráesett. 

— A budapesti kisgazdapárti 
>6rc*atyák ülésén kiderült, hogy az 
intézőbizottság egyik tagját letar-
tóztatták az összeesküvésben való 
rfwvetel miatt. 

Felhívás. Felhívom a Keres-
atcelmi Iskola összes tanulóit, hogy 
szombaton, febr. 1-én fél 11 őra-
fco? a gimnáziumi otthonunkban 
w tícenki pontosan jelenjen meg. 

Szigorítják a feketézők bün-
i Kesét. Erőss János közellátásügyi 

tmniszternek tudomására jutott, 
toogy mig az alsófoku hatóságok 
rzigu Abban Ítélik el a feketézőket, 
kOzellátási bűncselekmények elköve-
tőit. ugyanakkor a feljebbviteli ha-
tötógok ezeken az Ítéleteken enyhi-
ttttek A miniszter intézkedésére a 
tötöben a feljebbviteli hatóságok az 
trlsőioku ^életeket szigorúbban fog-

elbírálni. 

A nagy világ 
A külügyminiszterhelyettesek kon-

ferenciája tegnap délelőtt tovább 
folytatja az osztrák békeszerződés 
előkészítését. Kimondották, hogy az 
1938-is Anschluss semmis, és ez-
zel visszaáll Ausztria függetlensége. 
Ausztria tartózkodni köteles minden 
olyan tevékenységtől, amely függet-
lenségét veszélyeztetné. 

Lehetséges, hogy a külügyminisz-
ter helyettesek mar a mai nap fo-
lyamán meghallgatják az osztrák 
kiküldöttet. Tegnap este a német 
békeszerződés vitáját folytatták. 
Olaszország emlékiratot küldött a 
konferenciának, amelyben kéri, hogy 
ő is résztvehessen a német béke 
tárgyalásánál. 

Át olast kormányválság 
De Gasperri kormányalakításával 

kapcsolatban nehézségek merültek 
föl. A köztársasági párt csak akkor 
hajlandó résztvenni a kormányban, 
ha megkapja a miniszteri tárcát. 

Legújabb hírek szerint szó van 
arról, hogy a szocialisták, kommu-
nisták és a keresztény demokraták 
fognak koalíciós kormányt létre-
hozni. 

Japán megszállásának ¿gye 
Illetékes amerikai körökben ki-

jelentették, hogy Japán megszállása 
jóval rövidebb ideig fog tartani, 
mint Németországé. Közölték, hogy 

előreláthatólag 5 éven belül 
ják a megszálló csapatokat 
ból és a további ellenőrzést 
vetségesek szervére bízzák. 

kivon-
Japán-
a szö-

Gyöngyösi és Clementis találkotófa 
Clementis a csehszlovák külügy-

minisztériumi államtitkárnak és 
Gyöngyösi János magyar külügy-
mi riszternek Pozsonyban vasárnap 
tartott megbeszélésén — amelyet 
még mindig titokban tartanak, — 
hir szerint a magyar minisz'er kez-
deményezésére jött léire. Gyöngyösi 
a hirek szerint kijelentette, hogy a 
magyar kormány hajlandó alkal-

mazni a kisebbségekre vonatkozóan 
létrejött megállapodást, de csak 
akkor, ha a szlovákiai magyar ki-
sebbség tagjai nem vetik alá a 
munkaerő mo?gósitásról szóló cseh 
szlovák térvény hatályának. A cseh-
szlovák köztársaság elnöke kedden 
kihallgatáson fogadta Clementis ál-
lamtitkárt, 

Jó szórakozás Haiysr-csórda 
Látogatás 

a gyermekkórházban 
Az egyik helyi lap a tegnapi na-

pon kifogásolta, hogy a vármegyei 
közkórházban elhelyezett gyermek-
osztályon nem fűtenek a kívánal-
maknak megfelelően és a gyermekek 
5—6 fokos hidegben fekszenek a 
kórtermekben, míg az ápolóik pedig 
nagykabátbin tartanak szolgalatot. 
Ezzel kapcsolatban lapunk munka 
társa felkereste dr. Kunszeri Béla 
alispánt és vele együtt, valamint a 
helyi sajtó képviselőivel nyomban 
kiszálltak a gyermekkórház megte-
kintésére. 

Határozottan nem állíthatjuk, hogy 
a kórtermekben nem volt jóidő, de 
az ápolók és maga a kórház főor-
vosa dr. Greiner Károly is beismerte 
hogy a kórtermek estefelé annyira 

le szoktak hűlni, h^gy valóban csak 
nagvkabátban lehet szolgálatot tel-
jesíteni, míg az egyik teremben, 
amelyet megtekintettünk valójában 
hideg volt. Nem akarunk vádaskod-
ni és nem akarjuk a kórházi ügyet 
állandóan teringetni, merthisz a kór-
házban van fa, van szén és fütsenek 
is megfelelően, hogy a javuló félben 
lévő gyermekek ne kapjanak ismét 
hurútot a hideg miatt. 

— Hegyközség értesiti tagjait, 
hogy Shell téli olajos permetező 
anyagra literenként 3 80 forintért, 
kénporra kg ként forint 3 50 ért, va-
lamint az összes védekező anyagok-
ra előjegyzést elfogad. Elnökség. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó J 
Február 4 napig 

Alvilág alkonya 
Amerikai filmremek. Könny és mosoly filmje. Izgalmas szerelmi 
történet. Főszereplők: James Cagney, Humhrey Bogart. Pris-
cllla Lane, Jeffry Lyn. HÍRADÓ. 

m m hírek 
Csütörtökön tárgyalta a Járásbí-

róság 3 árdrágító Ügyét és a kö-
vetkező ítéletet hozta: 

Siklós Sándor csongrádi lakost, 
aki a burgonya kilóját a megálla-
pított 9 bilipengős ár helyett 15 
bilipengőért adia a bíróság 80 fo-
rint pénzbüntetésre ítélte. 

Csatordai Lajosné szegvári lakosL 
aki 1945 őszén a burgonya kilójáért 
32 pengő helyett 60 pengőt kért, a 
bíróság 200 forint pénzbüntetésre 
ítélte. 

Ezen ítéletek, minthogy az árdrá-
gítást még a forintvedö törvény 
kibocsájtása előtt kOvették el azt, 
csupán pénzbüntetést képeznek, 
mig a többi árdrágitási vétségek 
elzárást is vonnak maguk után« 
minthogy a forintvédő törvény ki-
bocsájtása után követték el. 

Trencsik Jánosné alsóréti lakost 
a bíróság 7 napi jogerős fogház-
büntetésre itélte, mert egy pár tyú-
kért a megállapított 9.60 helyett IS 
forintot kért. 

Budapest I. január 31. 
7 20 Az Áttelepítési Kormánybiztos-
ság közleményei. 7.30 Reggeli zene. 
8 0 0 A forint és a takarékosság. 
8.15 Szórakoztató muzsika. 9 00 A 
hazi együttes játszik. 12.15 Remé-
nyi Sándor énekel. 12.40 Évszáza-
dos magyar állatvédelem. 13.00 Végh 
Mihály iazz-együttese. 14.50 A 
MMSz „Uj élet" Dalköre énekel. 
16.00 Csontváry, Bernáth Aurél elő-
adása. 16 20 Bogarak összeállította 
Kovách Aladár. 1610 Szakszerve-
zeti tanácsadó. 17 15 Szakszerveieti 
híradó. 17.25 A Vöröskereszt köz-
leményei. 1745 Sportközlemények. 
18 00 A Szociáldemokrata Párt 35-
ik kongresszusa, 19 30 Balettzene 
Rossini: Teli Vilmos c. operájából. 
19 49 Rajk László belügyminiszter-
rel beszél a belügyi kormányzat 
időszerű kérdéseiről a rádió mun-
katársa. 20.20 Régen volt — siker 
volt. 20 40 Hoffmann Edit emléke-
zete. 21 00 Lakatos Vince cigány-
zenekara. 21.40 Angol nyelvtanfo-
lyam. 22 30 Tánczene 23.00 Mü-
vészlemezek. 

SzIM hír 
Felkérjük az összes SzIM tagokat, 

hogy február hó 2-án, vasárnap dél-
előtt fél 11 órakor a Szoc. dem. 
Part Petöfi-utcai székházában fel-
tétlenül jelenjenek meg, ahonnan 
testületileg a színházterembe me-
gyünk a köztársasági évforduló 
megünneplése végett. 

Rendőrségi hír 
Szuireimanovics Reschárt orosházi 

lakos, aki a budapesti internáló tá-
borból megszökött, elfogták és a 
rendőrkapitányságra állították elö. A 
fentnevezett szélhámos, aki orsaágos 
kötözés alatt állt a szegedi tolone-
fogházba lesz szállítva. 

Hirdessen lapunkban! 

Jan. 31-én, p é n t e k e n I I | f f t P 1 1 1 P e t ő t ' - U t c a j székházban 
este hat órai k e z d e t t e l U I I W d I 
Előadó: dr. Boros Kálmán. A terem fűtve lesz. Minden elvtársat várunk. 



A Szociáldemokrata Párt tagjai február 2-án 10 órakör 
a Petőfi-utcai pártszékháznál gyülekeznek 

— Súlyos tűzharc volt Buda-
pesten- négy vetkőztető bandita 
egy rendőrjárőr között. A banditák 
elmenekültek, egy rendőr életve-
szélycsen megsebesült. 

— Egy Nápoly melletti tábor-
ban az angol parancsnok szeme-
láttára a csetnikek vasdoronggal 
meggyilkolták a nápolyi jugoszláv 
konzult és életveszélyesen megse-
besítették a jugoszláv katonai atta-
sét. A jugoszláv külügyminiszter 
helyettese a brit katonai hatóságok 
felelősségrevonását követeli. 

— A kaposvári törvényszék rög 
tönitélő tanacsa.10 10 évi fegyházra 
itélt két fegyverrejtegctőt. 

— Hivatalos angol helyen ki-
jelentették, hogy Bevin a békeszer-
ződéseket csak akkor irja alá, ami-
kor a képviselőházban a külpoliti-
káról szóló vita február első nap-
jaiban lezajlik. Bevin a parlarnen 
iránti udvariasságból döntött igy, 
mert a békeszerződések kétségtele-
nül szerepelnek majd a vitában. 

— Papent, akit a nürnbergi bi 
róság felmentett, .most a nácitlanfló 
bíróság elé állították. 

T— Amerikai részről tiltakoznak 
az angol kormánynál egy halálra-
ítélt zsidó terrorista kivégzése ellen. 

— A finn kormány felhatalma-
zást kapott a parlamenttől a béke-
szerződések aláirasára. 

Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom 

a SzIM otthonban február hó 1-én szombaton 

6 órától 12 óráig közkívánatra megismétli jól 

sikerült és hangulatos I 
tarka-estet 

Jelmezek díjazása. 
Hangulat. - Jazz-zene. 

B e l é p ő d i j n i n c s 
M i n d e n k i t szeretet te l v á r u n k ! 

Párthírtík 
Folyó hó 3l-én este hat órakor a 

pártszékházban pártesíet tartunk. 
Előadó: dr. Boross Kálmán. 

A Szociáldemokrsí'i Párt szentesi 
szervezetének fóbizalmiai és u'ca 
bizalmiai a pártszékházban (Petőfi-u. 
14.) február 2 án, vasárnap délután 
3 órakor értekezletet tartanak. A 
megjelenés kötelező 

Szociálüemokr :ta Part Rendező 
Gárda tagjai február 2 án, vasárnap 
d. e. 9 órára a pártszékházban 
fel.étlcn jelenjenek meg. 

A pedagógus frakció ülése szom-
baton délelőtt 11 órakor lesz a pari-
székházban. (Petőfi u. 14.) 

Tenyésztési 
ellenőrzések a 
vármegyében 

Mimhogy állatállományunk a há 
ború következtében su'yos veszte-
ségeket szenvedett é> a kiválóbb fa-
joknak továbbtenyésztésie való fenr-
taríása nemzetgazdasági érdek, ezért 
a Gazdasági Felügyelőség a törzs-
könyvvel tő gazdáknál áiiandé te-
nyésztési ellenőrzéseket fog foga-
natos tani. 

Csongrád vármegy'i körzelekre 
osztják fel és minden hónapb . gy 
kflrz'.tet fogn k felülvizsgálni. Az 
ilyen felülvizsgálások alkalmával 
teKarraányojaU I és állaíteny. sztüsi 
tanacs .kk.l fogják ellátni a tör?s-
kö-iyvezett jószágokkal rendel»-ez^t 
gazaikat 

Itt közöljü-., ho;;y az újonnan 
földh^jutotuk á s a t n a k törzskönyv-
iénél esét az >|i tekes h a t ó d o k 
telesen dijt.lanu' vég.ik, Míg a 
töKbi gardák évi 16 forin-os törzs-
könyvveztetési járulékot fzetnek 

Ingatlanforgalom 
Kocsis Ferenc és neje megvették 

Kocsis Gábor és neje Széchenyi 
utca 48. számú házát, 20C0 forintért. 

Tunyogi István és neje m?gvelíék 
Vass Imréné Wesselényi utca 18. 
számú házát 1 400 forintért. 

Szilágyi Mártonné megvette Do-
bos Andrasné és bt. Kishatutca 15 
számú házának 2/5 részét 400 fo-
ri f-tért: 
^ Dobos Andrasné megvette Bartha 

Gergelvné Huszár-uca 7. számú 
' ázána'k 2/5 részét 800 forintért. 

Dobos Andrasné megveMe Szi-
lágyi Mártonné és bf. Nagynyomás 
1 hold 960 öl földjének í/5 öd 
részét 1.100 forintért. 

Grecsó Józsefné megvette Sípos 
István Kistöke 1 hold 720 öl f*ld 
jét 1000 forintért. 

/. Iiá'át 1.500 forint-

s b'. megvették 
és bt. N igy nyom 

h 

nvi- utca 75. 
ért. 

M geny Imr 
dr. Kent Bóiáíu 
19 hold földjét 13 000 forintérl. 

Bartha Mihá?y és neje megvették 
dr. Kent Bél a ne és bt. Farkas M. 
utca 3 számú házát 25.000 forintért. 

Boros Lajos és neje mrgvutlék 
Bali Ariral e- nrje Rákóc » Fer nc-
u:ca 118 s?.ár<iú házát 8.000 forint-
ért. 

Kii.vási Tóth Lídia és bt. meg-
veitck Nemi's Sándomé Fe'sőrét 1 
hold 461 01 föld jé: 2.800 fo i tért. 

Bali . • t ¿i 1 es neje megvették 
Jónás K rolyné Nagynyomás 1 hold 
960 öl földjét 6.400 forintért 

Szabó Ferenc és neje megvették 
Kinvási Tóth Lajos és neje Nagy-
hegy 600 öl földjét 3000 forintért. 

Törflk János és neje megvette j « *•• I VJI» 
Bálint Lajosné megvelte ifj. Bálint \ Nagy Gáberné Bérc? '-vi-utca 152 

János Alsórét 
forintért. 

8 hold földjét 4000 ' s i nfj ház't. 

özv. Pusk^. Mátyásné megvette 
Fábián Tóth Imre Szatei u'c 4. sz. 
házát ezer forintért. 

Kocsis Józsefr/r megvette Arnóth 
Mária Kishát-etca 12. számú házá 
nak 1/7 részéi 400 fori tért. 

Molnár Ferenc megvette Pass 
Imre és bf. Sáfrán Mihály-utca 12. 
számú házá' 3000 forintért. 

özv. J?kab Istvánné megvette ifj. 
Fábián Nagy Imre muc>iháti földiát 
2000 forintért. 

Hemife Árpid megvett- Gr-c«ó 
Imréné és bt. N^yhegv 120ölfö!d-
jé 400 forintért. 

Kiss K. Ilona és bt. megvett 
Ni v Imrér* Lakos-utca 40 számú 
házát 10050 forintért. 

Molnár Sándor merveffc Dudás 
Sándor N'gvheev 815 öl földjének 
fele részét 2 500 forintért. 

Dudís V. Sándor ¿s neje meg-
ve íék Szé1 L -fos Vesselényi-utca 
5. számú házá! 4.000 forintért. 

G^jd* litván és neje megvették 
Vári Frrenc és neje Sáfrán Mihá»v 
utca 44. sz-unú htz fele részét 
9.996 forintért. 

Ifi Vecseri Lajos megvette Sebe y 
Bálint és bf. Horv'th Mihály utca 
11 számú házát 17.000 forintért. 

Patkós Sándor és rr je mepv^fték 
Győri Ferpnc Nagynyomás 1.280 ö! 
földjét 2 5 0 0 forintér*. 

Jub'\8i János és neje m ^ ^ t f - k 
Sarkadi Sz. János és neje VeSselé-

H i r d e t m é n y 

A közellátásügyi miniszter ur 
11.300 1946. S7ámu r r : deleiére 
í»ő/> irré teszem, hogy a janu r hó-
napra érvényes k-^ellát si jegyek 
cuk r szelvényeinejc beváltási !V KT 
idejét a kii ere kedőkr él február 5 
napjáig, mig a nagykeresWxlf n<*l 
törté elf zámolást f bru r 10 n; p-
iáig meghosszabbította a minisz-
térium. 

Polgármeser 

Hirdetmény. 

Felhivo a malmokat és a kije-
lölt ker- l'edc kr\ |10ííy 3 napon 
b Üli a közellátási hivatal beszol-
gáit tási 'S7taly,iho szóben vapy 
î á ban jelentsék be a következő 
adatokat: 

1. Milyen mennyiségű olyan ga-
b<nnt fáio'nak terménynemer.kénf, 
amely cs^lc raktározási vapy eg\Cb 
cimen van náluk, de annak ellen^r-
'ókr kifizetve v- s y v/teli, cv Hál-
litva nírcs. 

2. < ro'f í?abor 1 mennyiség ki-
nek tuloj imát képezi. 

3. A tár.t í mennviség mii en cél-
ból • n náluk. 

Polgármes er 

Pincérek bálja 
február 13-án a P e t ő f i b e n . 

r i z s e n « ! ö 
a Szentesi Lapra 

A február 2-i ünnepség 
műsora 

Értesítem a város közünsígü t 
kogy Szentem egyei város a/ Uu -
népség jelentőségéhez méltó kerettók 
között kivárja megünnepelni a Ma 
gyár Köztáisaság kikiáltásának ágy 
eves évfordulóját 1947 évi T>;»hrvAt\ 
2-án. 

Az ünnepségnek, amely u t* • . 
órakor a Tóth József színházterén-
ben kezdődik, műsora u köveiket 

1. Himnusz — Marseillaise. 
2. Elnöki megnvi ó : Erde Mihály 

nemzetgyűlési képviselő 
3. Szavalat. 
4. Ünnepi beszéd: Vojd Ima-

polgármester. 
h Nemzeti Füg^eMero gl Frov-

pirtjsi szónokai feNzólalása 
6 zavalat. 
7. Elnöki zárszó. 
8. Himnusz. — In'eraaci . aié • 

ünnepsegn1 czú'on h vom 
ít:-: összes pol ti kai pártokat, társa-
dal éi sz' rvezetekei és e^yesii'e:eker 
iskolákat, általában av. egé-z vátt* 
lakosságát ¿s lejrem a vári s közön 
ségéí, hosv minél tömepese m e ^ 
jelenésével demonstrálja hüSw-»er 
ragaszkodását a Mngyar Köi 
sághoz. ' Po!ü<irmest<-

Hirdetmény 
A Csongrád várnii^yei Állatié' 

nyésztö Egyesület crtesi:i rr.indazürt 
gazdákat, akik olajpogácsa darára 
befizettek, hogy az megérkezett é* 
Bá.i István B .rilia J;inos utca 13A1 

sz. raktárában ;:tveheté. Mindé,» 
igénylő vigye macával csekkbefjze-
tesi lapját és kb 9 forint fuvjrdi/-
többlet költséget q-kint. 

nt. all. „Uíd. főíc'ü^\ 

Hirdetmény. 
Felhívom a kereskedik és fogyás«:' 

tók figyelmét arra, t ogy Csonkád 
vármegye alispánjának r nd-íet-
alapján a 0—1 éves ellátatlan cse-
csemők részére 225 sz. közel' 
tási pótjegy n24' (januári) szelvenyé 
re fé! kg. hatósági ió szolgáltat 
ható ki. 

hz?el kapcsolatban köziöni azt is. 
hogy a j nuán só ;iváltasának ha-
tárid jét a mini^ziérium február 16 
15 ig meghosszabbította, így felhí 
vom zOi\ figyelmét, aki - tnég a 
januári sói a kereskedőknél ne a. 
igényelték, igényesüket február hc: 

10 ig feltétíen dják le a keresk -
dőknél. 

A kereskedők fenti n :pon~ Gyar-
mati kereskedőnél feltéUen számol 
janak le, hogy a sónak Szepederu 
ör.énő kiváltása a^ad-ilyokb;i ne 

üixözzek. 

118 Polgármester 

5 0 négyzetméter 

kátránypapír 
eladó. 
C f u l 

tő . Sltr.a Lás/lrt. 
Feleló» s?er!ie«/tfl : Szökt Ferenc, 

Umd Nagy Mihály. 
Nyom Ifi a #Bt^^íítoÄf:• Myomd«? ^It. 

Fefíi.«,» nvomJnve/etr CsemuS [., 




