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Magántulajdon ÉS szociáldemokrácia 
A magyar Szociáldemokrata Párt 

mostani 35. kongresszusa alkalmá-
ból elhangzott nyilatkozatok közül 
félre is értették, el is csavarták, sőt 
tudatosan megcsonkították azt ami 
a magántulajdonról elhangzott. Mi 
szocialisták nagyon jól tudjuk, hogy 
a pártnak a magántulajdonra vonat-
kozó állásfoglcíására általánosan fel-
figyelnek. A közhangulat a Szociál-
demokrata Pártot általában kiforrott, 
higgadt és mérsékelt irányúnak 
tartja, amely a sok évtizedes küz-
delmek tüzében megkeményedett, 
megérlelődött és megtisztult. A 
magántulajdon terén tehát nem gon-
dolják szélsőségesnek, vagy túlsá-
gosan radikálisnak. 

Mi hát az igazság? Most nem 
hivatkozunk a kongresszuson a ma-
gánvagyona vonatkozó kijelentésre, 
fcanem világosan és tisztán leszö-
gezzük, hogy a szociáldemokrata 
világnézet igenis ismer és elfogad 
magánvagyont. Ha figyelemmel ki-
sérjük a szovjetorosz államban az 
utóbbi időben kifejlődött vagyoni 
állapotokat, megtudhatjuk, hogy még 
ott is van maganvagyon. Az a ház, 
amelyben a munkás lakik, a ker', a 
kis föld, a felszerelés és az állat-
állomány, vasy a kisiparos műhe-
lye és szerszámai és a kiskereskedő 
izlete mind magántulajdont képez-
nek. Sőt éppen a szovjetorosz ál-
lam akarja, hogy a munkásság az 
ö megtakarított jövedelméből szerez-
aen magánvagyont, javítsa meg élet-
színvonalát és művelődésre is tud-
jon valamit jövedelméből fordítani. 

A szociáldemokrata világnézet a 
magánvagyon elméleti sikján ugyan-
azon az állásponton "an, mint a 
testvérpárt. Határozzuk meg tisztán: 
magánvagyon van és lesz is addig 
a határig, amíg el nem érik a kapi-
talizmus küszöbét, ahol már veszé-
lyessé válik és a szocializmus el-
lensége lesz. 

Hogy mi az a határ? Arra nézve 
egészen pontosan nem lehet meg-
felelni. Ott kezdődik a határ, ahol 
már nagyobbszabásu vállalkozás, 
vagy üzem van, ahol a munkáski-
z8ákmányoiás veszedelme előállhat. 
Ilyen üzem, vagy termelő vá|lalat 
szocializálás alá esik. Akár az ál-
lam teszi rá a kezét, akár magáno-
sok, mondjuk az összes munkások 
állanak össze és alkotnak egy szö-
vetkezetet, amehben együtt dolgoz-
nak. A dolog lényege az, amit úgyis 
mindenki tud, hogy a szocializmus 
csak a termelő nagyobb üzemeket 
veszi ki a magánosok kezéből, mert 
itt gyorsan megterem a baj, az 
egyéni munkaerő kihasználása és 
az abból gyűjtött vagyon. 

Legyen hát nyugodt minden elv-
társunk és mindenki más vegye tu-
másul, hogy lassan ugyan, de biz-
tos lépésekkel közeledünk a szo-
ciális állam felé és azt el is érjük. 
Máskép nincs és nem is lehet bé-
kés, nyugodt élet az emberek kö-
zött. Hogy mennyire ismer a szo-

ciális állam magánvagyont, ha más-
! ból nem, de abból bizonyosan meg-

tudhatja bárki is, hogy éppen a 
mostani kongresszus is sürgette az 
uj tulajdonosoknak juttatott föld 
végleges magántulajdonba való át-
vételét : sürgette a telekkönyvezést. 
Ez a tény a legvilágosabb bizony-
ság amellett, hogy van és lesz is 
magánvagyon. 

A Szociáldemokrata Párt állás-
pontja ebben a kérdésben világos 
és mentes minden hátsó gondolat-
tól. Azt hisszük, hogy a fentiek alap-
ján mindenki megértheti, mit akart 
jelenteni Bán elvtársnak a kongresz-
szuson elhangzott az a mondata: 
Célunk az, hogy a magántulajdon 
helyébe a köztulajdont állítsuk. Ezek-
után reméljük sikerült eloszlatni a 

kételyeket, sikerült elhárítani a rá-
galmakat, bár megjegyezzük, hogy a 
felvilágosult szocialistákat nem le-
het megdönteni apró kor lesfogások-
kal. Ha valaki esetleg megijedt volna 
Bán elvtárs kijelentésétől, az sem-
miesetre sem lehet képzett szocia-
lista és a legkevésbé sincs tisztá-
ban a Szociáldemokra Párt fenkölt 
célkitűzéseivel. 

Aláírták 
a magyar békeszerződést 

Tegnapelőtt írták í?!á Párizsban 
azokat a békeszerződéseket, amelyek 
helyreállítják a békeállapotot a 
győztes hatalmak és Németország 
volt európai szövetségesei között. 

A békeszerződések aláírásának 
szertartása 11 órakor kezdődött, ami-
kor Bidault francia külügyminiszter 
rövid beszédben üdvözölte a szö-
vetséges hatalmak megjelent kép-
viselőit. Ez alatt az idő alatt a le-
győzöttek delegációi az aláírás he-
lyiségével szomszédos úgynevezett 
„Békegalériá"-ban olt várakoztak. 

Sorrendben elsőnek az olasz bé-
keszerződést irták alá. majd a dél-
keleteurópa államokkal kötendő 
szerződéseket. 

A magyar békeszerződés alá-
írására délután fél 6 órakor 

került sor. 
Magyar részről Gyöngyösi János 
külügyminiszter i ia alá a békeszer-
ződést. Az aláírási szertartás a 
francia külügyminisztérium úgyne-
vezett „ÓraszaIonM-jában zajlott le. 
Az aktuson Bidault francia külügy-
miniszter elnökölt. A Szovjetuniót 
Bogomolov, az Egyesült Államokat 
Jefferson — Caffery, Angliát pedig 
Duff-Cooper nagykövetek képviselték. 

A győztes hatalmak részéről részt-
vettek még az aláíráson, Belgium, 
Brazília, Bjelórusszia, Kanada, India, 
Görögország, Uj Zéland, Csehszlo-
vákia, Délafrika, Lengyelország, Ju-
goszlávia meghatalmazottja is. 

A legvőzött államok részéről 
Gyöngyösi János magyar külügymi-
niszteren kivül Románia képvisele-

téhen Tatarescu külügyminiszter, 
Bulgária nevében Georgiev külügy-
miniszter, Finnország nevében Éne-
keli külügyminiszter, Olaszország 
képviseletében pedig Soragna marki 
párizsi-olasz nagykövet irta alá a 
békeszerződéseket. 

A békeokmányokat XVI. Lajos 
francia király egykori íróasztalán 
írták alá, amelyről a francia forra-
dalom annak idején eltávolította a 
királyságot jelképező díszítéseket és 
a liliomvirág helyett a phrygiaí 
sapkával díszítették. A győztes ha-
talmak döntése érte'mében a le-
győzött államok az aláirás pillana-
tában sem szóbeli, sem írásbeli 
deklarációt nem tehettek. 

Párizsi jelentének szerint olasz 
részről formális tiltakozó jegyzéket 
nyújtottak át a győztes hatalmak 
képviselőihez. Olaszország egyéb-
ként csak az utolsó pillanatban 
szánta rá magát arra, hogy aláírja 
a békeszerződést. Görögország 
ugyancsak tiltakozott az olasz béke 
ellen. Románia is észrevételeket 
juttatott el a nagyhatalmakhoz, 
amennyiben megjegyi, hogy a béke-
szerződés egyes rendelkezései igaz-
ságtalanok, de a szerződést a nem-
zetközi megbékülésbe vetett remény-
nyel aláirja. A hírek szerint Bulgária 
is megtette észrevételeit a béke-
szerződéssel kapcsolatban. 

A várakozások ellenére Jugoszlá-
via is aláirta az Olaszországgal 
kötött békeszerződést, bár a ju-
goszláv külügyminiszter kijelentette, 
hogy ez a tény nem jelenti Jugo-
szlávia jogos követeléseinek feladását. 

Szakasits Árpádot 
egyhangúlag választotta főtitkárrá 

az új pártvezetőság 
Hétfőn este összeült a Szociálde-

mokrata Párt újonnan választott ve-
zetősége. Főtitkárnak egyhangúlag 
Szakasits Árpád elvtársat választot-
ták meg és úgy határo*tak, hogy a 
főtitkárhelyettesek választására a leg-

közelebbi ülésen kerül sor. Megvá-
lasztották a politikai bizottság tag-
jait is A politikai bí/ottságnak t?l-
J.'S jogsai hivatalból tagja lett Sza-
kajts Árpád elvtárs, főtitkár, Kéthly 
Anna elvtárs, a nemzetgyűlési frakció 

elnöke és Száva István elvtárs, a 
Népszava szerkesztője. A politikai 
bizottság választott tagjai: Bán Antal, 
Kisházi Ödön, Marosán György, 
Ries István, Rónai Sándor, Szeder 
Ferenc és Szélig Imre elvtársak.. A 
politikai bizottság megválasztása után 
Szakasiis Árpád elvtárs referM a 
politíkaihelyzetről. 

Alaptalan 

politikai HomUlnüclö 
Az egyik hétfői lap azt a kombi-

nációt közli, hogy Kéthly Anna lesz 
a kultuszminiszter. 

Megállapítottuk, hogy ez a hír 
minden alapot nélkülöz, a Szociál-
demokrata Párt nem tárgyalt a kul-
tusztárca átvételéről és Kéthly Anna 
neve már ezért sem merülhetett fel, 
mint kultuszminiszterjelölt. 

Ujabb 

fatolvajokat 
fogott a rendőrség 
A derekegyházi földúton cirkáló 

rendőrőrszem tegnap este 8 óra 
tájban 3 fatolvajt fogott el. Szászik 
József, Szászik Józsefné és Tábo-
rosi Erzsébet személyében, akik 
8-10 cm. vastagságú növendék fá-
kat vagdostak ki. Tettenérésük után 
a rendőrőrszem előállította őket a 
rendőrkapitányságra és az eljárás 
megindult ellenük. 

Vármegyei 
kisgyűlés 

Ma délelőtt 8 órakor összeül a 
vármegyei kisgyűlés. A napirenden 
32 tárgysor« <zaii pont szerepel. Köz-
tük a fontosahbak a következők: A 
városi képviselőtestület határozata a 
gazdasági k^vasút létesítéséhez való 
h"zz* járulás tárgyában. A városi 
képviselőtestület határozata a városi 
vágóhíd rendbehozatala, valamint a 
piactér kiköveztetése, a városi gőz-
fürdő és kisuszoda javítása tárgyá-
ban. 

Ezt követőleg déli 12 órakor a 
közigazgatási bizottság tart ölést. 
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Bnromfltenyésztésonk 
Szentes közgazdasági életének 

egyik legjelentősebb tényezője vo 11 
a multszázad közepétől kezdve az 
első világháború idjéig a hizlalt ba-
romfiexport. A libatömés foglalko-
zás volt Szentesen, amiből igen 
sok család élt, mégpedig elég jói. 
Ez természetes dolog, ha meggon-
doljuk, hogy Szentesről évenkint 
20-30 ezer drb. hizottliba ment el 
nyugatra: Becsbe, Berlinbe, Svájcba, 
sőt Párizsba. Amikor arról gondol-
kodunk, hogy a szentesi termelők 
miképpen rendezik be tervszerűen, 
akkor meg kell állapifanunk, hogy 
a hizlalt baromfiexportunkat újból 
meg kell szervezni, ítft fokozni. 
Itt számításba kell vennünk a ka-
csatenyésztést. Nem szabad azon-
ban figyelmen kívül hagyni azt a 
körülményt, hogy a Jiba és a ka-
csamáj egyik legfontosabb ma-
gyar exportcikk. Erre tekintettel 
olyan liba és kacsa tenyésztése a 
fontos, amelynek nagy a mája. Ez 
pedig nem a husbaromfi liba és 
kacsa, hanem a kistestö magyar 
liba és kacsa, amely a legnagyobb 
és legjobb májat adja. 

Az első világháború előtt világ-
hírű volt a szentesi pulykapiac. | 
November végén, december elején j 
az angliai export több mint százezer j 
pulykát veit fel Szentesen. A puly-
katenyésztés ma is kiterjedt, de meg 
kell fontolni ' a dolgot, hogy nem 
lehetne-e a termelés elősegítésére a 
gépekkel költetett pulykát is forga-
lomba hozni. Meg kell jegyezni, 
hogy régen a fehér pulyka volt a 
kapósabb, ma azonban a hamvas, 
bronz és fekete pulyka tenyésztése 
célszerűbb, mert ezek nagyobb hust 
jelentenek. 

Csirketenyésztésünk nem esett 
vissza és jó sikerrel kiáilotta a hú-
szas és harmincas évek különböző 
„divattyúk rohamait". Vagyis meg-
állapodott a régi fehér, sárga, írom- j 
ba, kopasznyaku fajtáknál, amelyek ; 
vettek fel ugyan némi idegen ke- J 
resztezést, ami nem ártott. Ezeknek 
a tenyésztése ma is legjobban be-
válik, mert a magyar baromfi sza-
pora tojó, gyorsnövésű, edzett fajta, 
kitűnő ízű. A tyuktenyésztésnél 
azonban figyelemmel kell lenni arra, 
hogy husbaromfi tenyésztést aka-
runk-e, vagy a főcél a tojás terme-
lés A berendezkedés aszerint vál-
tozik, hogy milyen termelésre kívá-
nunk berendezkedni. Természetes 
dolog, hogy szelekciót kell végezni 
és megállapítani, a legjobb tojófaj-
tákat a tojásfarm létesítéséhez, vi-
szont a leghusosabb fajtákat a hus-
baromfi termeléshez. A tyúktenyész-
tésnél meg kell jegyeznünk azt, 
hogv intenzivebbé kell tennünk a 
gépcsirke keltetést, ami azt jelenti, 
hogy nagyobb keltetőtelepről, vagy 
több keltetőtelepről kell gondoskodni. 

Baromfitenyésztésnél még számí-
tásba jöhet a húsgalamb tenyésztés 
is bár az evvel foglalkozás inkább 
szórakozás, semmint gazdaságos. A 
baromfitenyésztéshez számítják a 
nyultenyésztést is, amely már nálunk 
is igen kiterjedt. Mind a hus, mind 
a szőrme, mind a gyapjunyulak te-
nyésztése folyik Szentesen és ennek 
kifejlesztése is fontos tényezője le-
het a város gazdasági élete fellen-
dítésének. Itt is ugyanaz a helyzet, 
mint a tyuktenyésztésnél, hogy a 
farmot egy-egy fajtára kell beren-
dezni. 

Afeketézők halála: 
az árak betartása 

A Bölcsőde ügye 
a várost közgyűlés előtt 

A közgyűlés hozzájárult a szerződés 
megkötéséhez 

Tegnap délelőtt 10 órai kezdettel 
a bölcsödé ügyével foglalkozva rend-
kívüli városi közgyűlést tartoltak. A 
napirend előtt Szőke Mátyás (MKP) 
hívta fel a közgyűlés figyelmét 

a nagyfokú munkanélküli-
ségre és a közmunkák kér-

désére. 
A közmunkák levezetésével kapcso-
latban kérte a közgyűlést, hogy na-
gyobb gondot fordítsanak a közterek 
takarítására, valamint a város lép-
jen érintkezésbe a közmunkaügyi 
minisztériummal a várost körülvevő 
tank árkok betemetésére a berki gát 
és. a környező utak rendbehozatalára 
a parasztság érdekében. Felszólítá-
sára Vajda Imre kijelentette, hogy 
ilyen ügyben már tárgyalt az illeté-
tékes minisztériumban és megegye-
zés jött létre: 

amennyiben az idő kedve-
zőbbre' fordul azonnal meg-
indulnak az ilyen irányú 
m u n k á l a t o k . A mun-
kaügyi m i n i s z t e r 
egy bizonyos összeget kilá-
tásba is helyezett a munká-

latokra. 
A napirend előtt még Kádár Sán-

dor szólt, a szeretetház ügyével 
foglalkozva. Kifejtette, hogy a sze-
retetházról terjesztett hír felelőtlen 
elemek munkája, kérte az ott ápolt 
öregek OMBI járulékának folyósí-
tását Szavaira szintén a polgármes-
ter válaszolt, amennyiben valójában 
félreértés történt a szeretet házról 
terjesztett hirek hátterében. Szavai 
után tériek át a bölcsőde kérdé-
sére. 

A szegedi Állami Qyermekmen-
hely igazgatósága, minthogy a sze-
gedi menhely épülete a háború kö-
vetkeztében tönkrement kéréssel for-
dult Szentes városához, hogy 

szeretne a városi csecsemő-
otthonban 30 férőhelyet biz-

tosítani 
és itt elhelyezni csecsemőket. A 
szerződésben — amely megkötésénél 
a közgyűlés hozzájárulásához volt 
szükség — a város köteles az ott 
elhelyezett csecsemőket élelmezni, 
gondozni nevelni, szakorvosokkal 
ellátni, csecsemő gondozónőket be-
állítani a kisdedeket gyógykezelni, 
súlyosabb esetekben a gyermekkór-
házban elhelyezni, megfelelő térítés 
ellenében. A közgyűlés egyhangú 
beleegyezését adta a szerződés meg-
kötéséhez azzal a kikötéssel, hogy 
immár 50 személyes gyermekosz-
tályban megüresedett helyeket csak 
Szentes környéki és az árvaszék 
által elhagyottnak- nyilvánítót! cse-
csemőkkel töltheti be. A közgyűlés 
második pontjaként 

Sima László pénzügyi ta-
nácsnok tartotta meg beszá-
molóját a második számú 
pót költségvetésről a böl-

csődével kapcsolatban. 

A bölcsőde költségvetése így alakult: 
a menhely igazgatóságával közölt 
szerződés figyelembevételével: Be-
vételek: A menhely térítése 32 400 
forint, magánosok térítése 1.140 fo-
rint, összesen 33 840 forint. Kiadá-
sok: Személyi járandóságokra 16.992 
forint, OTl 3 060 forint, fűtés 7.500 
forint, világítás, takarítás 1.200 fo-
rint, élelmiszerek 21.704 forint, ru-
hapótlás 1 500 forint, takarítószerek 
épületjavitás 1 000 forint, előre nem 
látható kiadások 500 forint, össze-
sen: 53.140 forint. Az előző költ-
ségvetésben biztosított ősszeg 19 616 
forint, a szükséglet tehát 33.840 fo-
rint. Ez a beiktatott összeg ez év 
julius 31-ig van előirányozva. 

Gépeket 
a parasztságnak 

| A gép a munkát olcsóbbá, gyor-
sabbá és tökéletesebbé teszi. (Pl. 
cséplőgép, vetőgép, malom), vagy 

' a nehéz munkától mentesíti az em-
bert, esetleg új mívelési ágakat, 

, iparokat honosít meg és az időjá-
rásból eredő károkat is csökkenti 
De az olcsóságnál is fontosad a 
gyorsaság. A mosonmagyaróvári 

| Mezőgazdasági Gépkisérleii Intézet 
i olyan, kisgazdaságoaban kitűnően 
! használható motoros, burgonya mí-

velésre alkalmas mindenes gépen 
folytat kísérletet, amely nemcsak 
töltögef, kapál és burgonyát szed, 
de szükség eseién körfürészt, szi-
vattyút is elhajt, sőt permetez is. 
Kísérlet folyik az Intézetben forgatás-
nélküli talajporhanyítás bevezetése 
érdekében, hogy ezzel éppen a nagy 
párolgás idején a talajnedvesség 
megóvható a feltalajban lévő mikro-
organizmusok élete pedig fenntart-
ható legyen. 

Belpolitikai helyzetkép 
Szakasits Árpád dorogi beszéde 

Súlyos terhelő vallomás Kovács Béla ellen 
Szakasits Árpád elvtárs vasárnap 

nagyjelentőségű beszédet tartott Do-
rogon, mintegy 5 ezer bányamunkás 
és esztergommegyei paraszt előtt. 

Az összeesküvés előretolt hadállá-
sa a Kisgazda Párt volt — mondotta. 
— Kiderült, hogy nekünk volt iga-
zunk, amikor bizalmatlanok voltunk 
a Kisgazda Párt hordalék elemeivel 
szemhen. Meglátjuk, hogy a Kisgaz-
da Párt át tud-e haladni azon az 
aranyhídon, amit felajánlottunk szá-
mára. Ha a Független Kisgazda Párt 
felismeri a parasztság demokratikus 

fejlődésének és a munkássággal való 
együttműködésének szükségességét, 
akkor jelentősége növekedni fog. A 
Kisgazda Pártnak nem arra kell tö-
rekednie, hogy számbelileg minden 
áron nagy legyen a párt képviselői 
csoportja, hanem arra, hogy a párt 
minőségileg megbízhatóvá váljék. 

Reméljük, hogy mégis a békés 
tárgyalások útján történik kibonta-
kozás a válságból, de ha a Kisgazda 
Párt nem akar önként rendet terem-
teni saját portáján, akkor új válasz-
tások útján ítéljen maga a nemzet. 

Az összeesküvők „hadseregparancsnok*" 
terhelő vallomása Kovács Béla ellen 

Most, hogy az államvédelmi osz-
tály kihallgatta az összeesküvő kép-
viselőket, átkérték a fegyintézetben 
ülő Szügyit és Békit, hogy újra ki-
hallgassák őket. A két fasiszta tiszt 
bevallotta, hogy Kovács Béla Irta a 
megbízóleveleket és informálta őket 
a belpolitikai helyzetről. Azt is el-
mondották, hogy Kovács Béla úgy 
került bele az összeesküvésbe, hogy 
a kintélö horthysta-tisztek és poli-
tikusok olyan politikus támogatását 
kérték, aki a Kisgazda Párt jobbol-

dalát melléjük tudja állítani. Igy 
esett Kovács Bélára a választás és 
ezért fogadták örömmel Kovács Bé-
lát, mert ő volt a Kisgazda Párt 
egyik vezéralakja. 

— Földgázkutatás Szegeden. 
Szegeden is rövidesen megindul a 
a földgázkutatás. A város polgár-
mestere felhívást intézett azokhoz, 
akik a kutatáshoz értenek, hogy 
sürgősen jelentkezzenek a munka 
mielőbbi megkezdésére. 

Egy millió forint 
állami hitel 
tenyészállat vásárlásra 

A fölűmívelésügyi miniszler elő-
terjesztésére a pénzügyi kormány-
zat a korábban engedélyezett 2 mil-
lió forint összegű tenyészállat fel-
vásárlási hitelt 1 millió forinttal 
felemelte. Ennek az össjegnek is 
legalább felét az újonnan földhöz-
juttatottak állatbeszerzésének előse-
gítésére kell fordítani. A felvásárlási 
területek: Hódmezővásárhely város, 
Békés, Zala és Tolna vármegyék, a 
kiosztásra kijelölt terület pedig Csa-
nád, Bihar, Szatmár, Szabolcs és 
Hajdú vármegyék. Az érdeklődők 
részletes felvilágosításért forduljanak 
a vármegyei Állattenyésztő Egye-
sületekhez 

Az olasz tengerészek 
lemondtak 

szövetséges kitüntetéseikről 
Az olasz tengerészek nápolyi tö-

meggyűlésükön vasárnap elhatároz-
ták, hogy az olasz békeszerződés 
tengerészeti záradékai elleni til;ako-
zásképen visszaadják a szövetsége-
sektől kapott minden vitézségi ki-
tüntetésüket. Követelték, hogy hétfőn, 
a békeszerződés aláírásának napján, 
valamennyi olasz hadihajón gyász-
lobogó lengjen. 

Bevin kedden délben 
üzen a magyar népnek 

Az angol rádió jelentése szerint 
Bevín külügyminiszter a békeszerző-
dések aláírása alkalmából üzenetet 
intéz a magyar néphez. Az üzenet 
szövegét az angol rádió kedden 
délben ismertette. 

Groza napirenden tartja 
a román-magyar 
vámunió ügyét 

Oroza román miniszterelnöknek 
széleskörű tervei vannak a dunai 
vámunió megteremtése terén. Mi-
helyt a békeszerződéseket aláírták, 
haladéktalanul ajánlani fogja a vám-
uniót Románia és Magyarország kö-
zött. Ezt az eszmét — amint mon-
dotta — Magyarország elvben már 
elfogadta. 

Fizessen elö ~ 
a Szentesi Lapra 



így történt... 
A Népszava párizsi munkatársa 

az alábbiakban számol be a ma-
gyar békeszerződés aláírásáról: 

Valamennyi állam részéről egy-
egy megbízott irja alá a békeok-
mányt s csak Csehszlovákia és Ju-
goszlávia kivétel, mert Csehszlová-
kia részéről ketten, Jugoszlávia ré-
széről pedig hárman irták alá a 
békeszerződést. * 

Végül Magyarország képviselőit 
szólítják. Gyöngyösi feláll és kísé-
retével átvonul a békeszalonba, elő-
veszi töltőtollát és aláirja. 

A filmfelvevők zugnak, fényképé-
szek lámpái villannak. Az érdeklő 
dés tetőfokára hágott, amikor Gyön-
gyösi aláirla az okmányt, amelyre 
vonatkozó kifogásait a békeszerző-

dés aláírása előtt egy-két órával 
írásban átnyújtotta a francia külügy-
miniszter utján a nagyhatalmaknak. 
Pontosan 5 óra 49 percet mutatott 
az óraterem híres órája: Ebben a 
percben a magyar köztársaság meg-
szűnt hadviselő állam lenni és be-
lépett a békés népek közösségébe. 
Az aláírás aktusa pontosan negyed 
óráig tartott. 

Ezután a diszegyenruhás köztár-
sasági gárda tisztelgő sorfala között 
a magyar békedelegáció elhagyta a 
francia külügymidisztérium épü-
letét. 

Gyöngyösi megállt a lépcső al-
ján, körülnézett az enyhe, alkonyodó 
délutánban és nagyot sóhajtott . . . 

Pincérek bálja 
február 13-án a „Petőfiben" 

A traktortulajdonosok 
értekezlete 

HÍREK 
Ma február 12. Rom. kat. 7 szerv. alap. 

protestáns Lidia. 
Vízál lás je lentés : Tisza l t -én 158. Kurca 

70. 
Hőmérséklet . — 1 lok 

Időjárásjelenté91 Változó szél, felhős 
:dő. A hőmérséklet lassan emelkedik. 

Ügyéleté« gyógyszertáraki Február 8-
"J5-ig Kerekes és Szentessy. 

Mélabú 
Ha az ember visszatekint a múlt-

ba és aztán hirtelen elolvas egy 
hírt, arról\ hogy ilyen, vagy amo-
lyan étkeztetési akció indul meg 
Magyarországon, amelyet a svédek, 
vagy a dánok, vagy az amerikaiak 
rendeznek, hirtelen valami mélabú 
jogja el. Keserves dolog elgondolni, 
hogy ennek az országnak a népe 
idegen országok által rendezett ét-
keztetési akcióra szorul, hiszen ne-
künk mindenünk megvolt ahhoz, 
hogy jól éljünk, hiszen mihozzánk 
azért jöttek idegenből, hogy jóllak-
janak nálunk. Bizony keserves gon-
dolat nekem is, másnak is, mikor 
számot teszünk körülményeinkkel és I 
nézzük a lefaragott kenyérfejadagot 
és meggondoljuk, hogy bizony ami-
lyen kicsi lett a kenyérfejadag, olyan 
kicsinyre szorult az ebéd és vacsora 
is, vagy hát vacsora már nincs is, 
mert inkább négy-öt óra között fo-
gyasztjuk el az ebédet, hogy ne kell 
jen vacsorázni. És mikor magunk 
elé meredünk és lehorgasztott méla-
búval állapltjuk meg mindezeket az 
igazságokat, akkor egy pillanatra 
irtózatos keserűség fog el bennünket 
azért, hogy tűrtük azt a gazságot, 
amely így kifosztott bennünket. És 
aztán még mint tovább gondolko-
dunk és eszünkbe jut, hogy most is 
összeesküvést szőttek ellenünk... 
ugyan mikor csap le keményen az 
Öklünk és mikor zúzzuk széjjel azo-
kat, akik még mindig tönkre akar-
nak tenni bennünket ?! (xa) 

— Értesítés. A Földmunkások 
és Kisbirtokosok Országos Szövet-
ségének szentesi csoportja február 
hó 16-án, vasarnap d. e. 10 órakor 
a színházteremben tartja évi rendes 
tisztújító közgyűlését. Kérjük a szak-
társakat és a szaktársnők el, hogy 
pontosan jelenjenek meg. Vezetőség. 

- - Meghivó. A Földmunkások és 
Kisbirtokosok Országos Szövetségé-
nek szentesi csoportja február hó 
13-án, csütörtökön d. u. 6 órakor 
vezetőségi ülést tart. Kérjük a szak-
társak pontos megjelenését a szak-
szervezeti székházban. Vezetőség. 

— Ittasan elaludt — megfa-
gyott. Dunaszentgyörgy község ha-
tárában holtan találták Csordás Pál 
ottani 44 éves lakost. Csordás a 
szomszédos községben nagyobb-
mennyiségű alkoholt fogyasztott és 
hazajövet az úton lefeküdt, elaludt 
és meRfagyott. — Nagy Imre 54 
éves derecskei gazdálkodó Berettyó-
újfaluba menet az országúton meg-
fagyott. A vizsgálat megállapította, 
hogy útközben több kocsmába be-
tért és iUasan folytatta útját. 

— Növénynemesítő és vető-
magtermesztési értekezlet Ma-
gyarovárott. Az értekezlet a nö-
vényfajták területi elhatárolás», va-
lamint a nemesítés és a szaporítás 
munkájának újjászervezése, továbbá 
a nemesített növények bevezetése 
utján a nemzeti jövedelemhen elér-
hető emelkedés kérdéseit fogja 
február 5 és 8 közölt megvitatni. A 
tanácskozásokon Bárányos Károly 
földmívelésügyi miniszter is részt-
vesz. 

Tegn2p délután több fontos kér-
déssel foglalkozva ülést tartottak a 
traktortulajdonosok a gazdasági egy-
letben. Elsőnek a gazdasági fel-
ügyelő hívta fel a figyelmet: 

Minden traktortulajdonos kö-
teles elszámolni a kivitt 

üzemanyaggal. 
Mindazok a traktortulajdonosok, 

akik tudják igazolni, hogy résztvet-
tek a nyári és az őszi munkálatok-
ban, az országos központ kezde-
ményezésére 

25 százalékos javítási ked-
vezményben részesülnek. 

Aradi Pál a traktortulajdonosok 
szervezetének Hnöke hivta fel ez-
után a figyelmet a szervezettségre 
és az egységre. Csak az volt a baj, 
hogy a résztvevők sokszor bele-bele 
kiabáltak a beszédbe, hangoztatván, 
hogy a parasztoknak semmi keres-
nivalójuk nincs a traktorok mellett, 
amikor megfelelő számú vizsgázott 
traktortulajdonos működik. 

Majd Aradi Pál ismertelte a köz-
pont körlevelét, amely a traktorok 
legalizálásával foglalkozik. Minthogy 
azonban egy-egy traktor legalizálási 
költsége 200 forintba került, ezi a 
legtöbb traktortulajdonos képtelen 
megfizetni és így a gyűlés arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy 

csak az orosz bevonulás 
után az uj birtoko>okhoz . 
került traktorokat kell lega-
lizáltatni. Mig a régi tulaj-
donjogú traktorokra ez a 
legalizálás! körlevél ne vo-

natkozzék. 

Erről a határozatáról az értekezlet 
értesíteni fogja a Csongrád várme-
gyébe tartozó fiókszövetkezeteket is, 
mint a hódmezővásárhelyi, mind-
szenti, szegvári, csongrádi, oros-
házi, gádorosi és kunszentmártoni 
fiókszövetkezeteket. Foglalkoztak 
ezeken kivül az anyag beszerzés 
nehézségeivel, tekintettel a nagy 
nyersanyag hiányra, megbeszélték 
az igénylések és az anyagleszáilítá-
sok részletes kérdését is. Az érte-
kezletet hosszú vita követte. 

— Sonkát vágtak a betörő-
höz. Az elmúlt napokban Bari An-
tal debreceni lakos lakásába beha-
tott két kiskorú betörő és az élés-
kamrából különbözö élelmiszert 
akartak elvinni. A betörést észre-
vette az udvarban lakó fiatalember, 
aki hirtelen haragjában egy sonkát 
vágott a menekülni akaró betörők-
höz. Az egyik fiatalkorú sem volt 
rest és felkapva a sonkát és elme-
nekült. A rendőrség rövid nyomozás 
után elfogta a tetteseket. 

— A baromfi árát a közellá-
tásügyi miniszter az 50.000/1947 
KM számú rendeletével szabályozta. 
A fontosabb baromfiárak nyilt pia-
con, vagy házhoz (telepre) szállítva 
élö élő állapotban az egész ország 
|erületén a következők: csirke 4, 
tyúk 3 40, pulyka 4, sovány kacsa 
3, hízott kacsa 4*30, sovány liba 
3 20, hizott liba 4'50 forint kilón-
ként. Ezek az árak csak a rende-
letben előirt sulyoknál érvénye-
sülnek. 
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Ország - Világ 
Felmentették a szolgálat alól a 

szófiai jugoszláv rendkívüli követet. 

Az UNO főtitkárának tiltakozása 
ellenére újabb kivégzéseket hajtottak 
végre Görögországban. 

Szombaton aláírták az ideiglenes 
szovjet-magyar kereskedelmi egyez-
ményt. 

Ellopták egy amerikai rákkutató 
feljegyzéseit. 

A* hét végén befejeződnek a ju-
goszláv-magyar kereskedelmi tárgya-
lások. 

Az Associated Press haditudósí-
tója elesett az indokinai harcokban. 

Névtelen levelekben halállal fe-
nyegetik egy náci-pör bíráit és 
ügyészét. 

Szabadonengedték Fritz Tyssen 
német iparmágnást. 

200 milliós sürgős hitelt kér a 
Beszkárt. 

Ismét virágzik Budapesten a ká-
bítószercsempészet. 

Kirabolták a volt portugál királyné 
villáját. 

SÉÉÉ Itt 
Olaj- és gázvezeték építése. 

Székesfehérvár most felterjesztéssel 
élt az illetékes hatóságokhoz, hogy 
a tervezett Lispe-Budapest-i olaj- és 
gázvezetéket a városon keresztül 
vezessék. A szétrombolt város ipa-
rának felépítéséhez igen jelentős 
segítséget fog nyújtani a tervezett 
vezeték. Mtnt értesülünk, az ipar-
ügyi miniszter hozzájárul a város 
kéréséhez. 

Szövetkezetek átalakulása. Szö-
vetkezeti körökben mind gyakrabban 
foglalkoznak azzal kérdéssel, hogy 
a fogyasztási szövetkezetek termelő 
szövetkezetet is állítsanak fel. így 
például a MÁV-Konzum fogyasztási 
szövetkezet konzerv, rum- és likőr-
gyárat állítanak fel Kerepesi-uti 
székházában. 

Magyar nyul Bécsben. Az oszt-
rák-magyar gazdasági egyezmény 
keretében Magyarország 30 vagon 
nyulat szállít Ausztriának. A szál-
lítmányból 17 vagon már meg is 
érkezett Bécsbe. 

100 vagon növényvédőszert 
hoz forgalomba hat gyár. Ebben 
a kormányban hat gyár vállalt kö-
telezettséget növényvédőszerek, vala-
mint kén előállítására, összesen mint-
egy 100 vagon mennyiségben. Ezek 
a gyárak, amelyek hatósági nyers-
anyag-kiutalástan részesültek, a kö-
vetkezők : Arzola, Biehn, Helvey, 
Mezökémia, Posnansky és Strelitz 
és a Shell. A* legfontosabb gyü-
mölcstermelő vidékek gazdái 6 hó-
napi hitelre vásárolhatják a védő-
szereket. 

Kétmillió forint mezőgazdasá-
gi gépvásárlásra. A gazdák ta-
vaszi gépvásárlásainak előmozdítá-
sára kétmillió forintos hitelkeretet 
bocsátottak rendelkezésére. Az egy-
évi lejáratú kölcsönök folyósításán*) 
az ujgazdák előnyben részesülnek 
a régiekkel szemben. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó J 
Február 12-13. 2 napig I 

Volt egyszer egy Kislány 
Az orosz filmgyártás műremeke. Könny és mosoly filmje. Csodá-
latos felvételek. Harc a világszabadságért. Főszereplők: Nlna 
Ivanova, Natasa Zascslpina és Ada Vojcik. Híradó. 
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— Borsó-, takarmányrépa-, 
máktermelési szerződés vetömag-
kölcsönnel köthetö a Földműves Szö-
vetkezetnél, Apponyi-tér 14. 

— Az ármentesltö társulatok 
személyzetének megerősítése az 
árvízveszély idejére. Miután az 
ármentesítő társulatok nem rendel-
keznek elegendő számú műszaki 
személyzettel, ezért a földmivelésügyi 
minisztérium, az állami vízépítési 
hivatalok személyzetéből kellő jár-
tassággal rendelkező mérnököket és 
vlzmestereket bocsátott az árvéde-
kezési szervek rendelkezésére. 

Megalakult 
a köztársasági 

spanyol kormány 
Lopis elvtárs megalakította az uj 

köztársasági spanyol kormányt. A 
szocialista miniszterelnök egyben 
külügyminiszter is. 

Meghívó 
Szentes megyei város Nemzeti 

Bizottsága f. évi február hó 13 nap-
ján d. e. 9 ó>ai kezdattel a város-
háza 18. számú helyiségében rend-
kívüli ütést tart, melyre a tagokat 
tisztelettel meghívom. 

Feltétlen és pontos megjelenést 
kérek: 

Szőke Ferenc 
h. elnök. 

Budapest 1. február 12. 

7 30: Reggeli zene. 8: Anyáknak 
gyermeki;krői: 8.15: Szórakoztató ze-
ne. 9: A rendőrzenckar játszik. 11: 
„Budapest talpraáll" kiállítás. 12.15: 
A Házi-együttes játszik. 13: A szí-
nészek börtöne 13.15: Operakettős. 
14.10: Jazz-együttes. 15: Hétköznapi 
gondok. 16: Magyar nóták. 17.10: 
vöröskereszt közlemények. 17.20: 
Előadás a Stúdióban. „Tornyos Pé-
ter". 18 30: A rákosszentmihályi női 
kamarakórus. 19: A felszabadulás 
versei. 19 30: Könnyű muzsika. 20.20: 
A közönség kérdezi... 20.40: . Antal 
István zongorázik. 21: Hangos hír-
adó. 21.25: Időszerű kérdések. 21.40: 
Orosz nyelvoktatás. 22 30: Dé ame-
rikai tánczene. 22 45: Külügyi ne-
gyedóra. 23: A szovjet követség 
ajándékieinezei. 

Vármegyei kisgyűlés Két éve 

Párthfrek 
12-én, szerdán este 6 órai kez-

dettel a Kunfi Oárda tagjai értekez-
letet tartanak. 

12-én, szerdán, 6 órai kezdettel 
a párthelyiségben vitaest. Mit és 
hogyan tegyünk az esetleges újabb 
összeesküvés megakadályozására ? 
cfmmel. Előadó: Farmasi mre. 

13 án, csütörtökön este 6 órakor [ 
a MÁV szociáldemokrata csoportja a 
szokott helyen pártestet tart. Előadó: 
Papp Lajos. 

14-én, pénteken este a pártszék-
házban Somogyi és Bacsó emlék-
est. Előadó: dr. Solti László. 

Hirdetmény. 
Értesítjük azokat a szaktársakat, 

akik a Társulatnál dolgoztak és a 
családi pótlékra jogosultak, azok 
jelentkezzenek a szaks?ervezeti szék-
házban a munkaközvetítő irodánál 
születési bizonyítvány beszerzése 
végett. 
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Fejeskáposzta 
Kelkáposzta 
Vöröskáposzta 
Karaláb 
Sárgarépa 
Burgonya 
Bab (száraz) 
Borsó 
Mák 
Szilvalekvár 
Savanyukáposzta 
Ecetes uborka 
Ecetes paprika 
Káposztás ecetes paprika 
Paprikás saláta 
Köleskása 

GyümölcsOk: 
A l m a téli ( l .r . ) 3.46-4.62 4 05-5.54 4.16 5.56 
A l m a (II r.) 2.31 3.47 2.66-3.93 2.77-4.17 

Tej és tejtermékek: 
Tej 8 0 
Tejfel 280. tehéntúró 2 . — va j kg. 2 0 . — 
juhturó kg. 6 . — juhsajt 6.50. 

Baromfi 
Tyúk kg. 340 M 

80 
72 

3.12 
5.60 
1.90 
4.70 
5.20 
5.10 
5.20 
1.62 

Csirke 
Pulyka 
Gyöngyös 
Hizoll liba „ 
Hízott k a c s a „ 
Sovány liba „ 
Sovány kacsa 
Hal folyami k g - j a 
Hal állóvizi kg.-ja 

400 „ 
400 „ 
400 „ 
450 . 
430 „ 
320 . 
300 . 
2 5 0 - 3 5 0 . 
1 5 0 - 2 0 0 . 

Irányárak 

Karfiol 
Zeller 1 csomó 
Petrezselyem 
Cékla 
Sütőtök 
Sültlök fehérhajú kg. 
Sülttök fahaju 
Birsalma 
Naszpolya 
Dió 
Vöröshagyma ' 
Fokhagyma 
Dughagyma 
Torma 

8 3 95 J . ~ 
1 — 1.15 1.20 

8 3 95 1 . -
50 57 fiO 
25 29 30 
» 0 1.04 1.08 
7 0 80 84 

1.50 1.72 1.80 
1.80 2.07 2.16 
3 4 0 3.90 4 -

1.40 1.50 
4.75 5 -
4.80 5.20 

1.25 1.45 1.50 

Jó szórakozás Hasyor-csárda 
A Közellátási Felügyelőség 
tájékoztatójc 
A Közellátási Szemle 1947 február 

hó 9-i számában közli dr. Erőss 
János közellátásügyi miniszter nyi-
latkozatát a kenyérellátás biztosítá 
sáról, amelyet az alábbiakban köz-
lünk: 

Munkatársunk kérdési intézett dr. 
Erőss János közellátásügyi minisz-
terhez azzal kapcsolatban, hogy mi-
niszteri biztos! nevezett ki a ke-
nyérellátás biztosítására. 

— A kenyérellátás és elsősorban 
a beszolgáltatás kérdésének, valamint 
a gabonaszállítás folyamatosságának 
biztosítása céljából, szükségesnek 
tartottuk — mondotta dr. Erőss Já-
nos közellátásügyi miniszter —, 
hogy egy kézben összpontosuljon a 
kenyérügyrk intézése. A közellátás-
ügyi minisztérium egyik kitűnő szak-
embere, 

dr. Szabó Jilek Jenő minisz-
teri tanácsos kapott megbí-
zást, mint miniszteri biztos 
kenyérellátás országos meg-
szervezésére és a beszolgál-

tatás szorgalmazására. 
Munkájában rendelkezésére áll az 

egész közellátási felügyelőségi háló-
zat, továbbá a malomellerőrök és 
az erre a célra igénybevett pénzügyi 
közegek. 

Az ügyek összpontosításának va-
lamint a kiadott erélyes közellátási 
rendelkezéseknek máris mutatkozik a 
hatása. 

A budapesti gabonafelhozatal ál-
landóan javul és a beszolgáltatás 
üteme nagymértékben megerősödött. 

in 
Minthogy azok a gazdák, akik be-

szolgáltatási kötelességük teljesítésé-
vel még el voltak maradva, január 
31-e után is teljesíthetnek beszol-
gáltatást, ilymódon mentesülnek az 
egyébként igen súlyos birságtól és 
jogosulttá válnak jutalomra. 

Számottevő készletek vannak a 
malmok, valamint a cséplőgéptulaj-
donosok kezén. Ezért elrendeltem, 
hogy a cséplőgéptulajdonosok gép-
keresetének azt a részét, ami a ház-
tartási szükségletükön felüt a birto-
kukban maradt, legkésőbb febiuár 
hó 15-ig szolgáltassák be. A mal -
mok is kötelesek a birtokukban levő 
búza- és liszikészleteket a kitűzött 
határideig beszolgáltatni. Ennek so-
rán a legsúlyosabb büntetések ki-
szabására js van mód. Kíméletlen 
eréllyel fogok eljárni a kötelesség-
mulasztókkal szemben, akik ellen, 
ha eljárásuk a közellátás érdekeit 
súlyosan sérti, igen súlyos büntetés 
kiszabására is sor kerülhet. 

Egyidejűleg lehetővé tettem, 
hogy a vámőröltetök f. évi 
július hó 3l- ig a j ' lenleg 
megállapított dézsmaarány 
mellett őröltethetnek, ha a 
dézsmát március 15-ig átad-

tak. 
Azokkal a gazdákkal szemben, 

akik beszolgáltatasi kötelességüket 
elmulasztják, nemcsak a pénzbírság 
kirovását fogják alkalmazni, de le 
fogják folytatni a legszigorúbb bün 
tető eljárást is — fejezte be nyilat-
kozatát dr. Erőss János közellátás-
ügyi miniszter. 

Aki költekező életmódot folytat, 
több adót fizet' 

F e b r u á r 15-ig bejelentést kell tenni 
az ost tálybasorozott adózóknak 

Azoknak a kereskedőknek iparo-
soknak és szellemi fogl«lkozá*úak-
nak, akiknek az együttes kereseti és 
jövedelemadójukat osztálybasoroz^s 
útján kell fizetni, február 15 ig be-
jelentést kell tenni az adóhivatalnál. 
A bejelentést egy erre a célra készült 

nyomtatványon kell meglenni, ame-
lyet a városi adóhivatalnál lehet be-
szerezni. 

A bejelentés alapján vetik ki 1947. 
évre az adót és igy fontos, hogy az 
ív euyes rovat<it az adózók a viló 
ságnak megfelelően töltsék ki Az ív 

egyes kérdései nemcsak az üzleti for-
galommal kapcsolatos adatokra, ha-
nem az adózó életmódjára és teher-
bíró képességének elbírására is vo-
natkoznak. 

A bejelentési ív egyik rovata tar-
talmazza azt az újszerű rendelkezést 
mely szerint az adózónak magának 
kell megállapítani, hogy saját ebírá-
lása szerint melyik adóosztályba 
volna sorozandó. Ennek a rovatnak 
a kitöltésénél figyelembe kell venni 
a rendelet előírásának azt a részét, 
amely szabályozza, hogy a külön-
böző foglalkozású adózóknak mini-
málisan melyik adóosztályba keli! 
magukat soíozni. Ennek elbírálásá-
nál az üzlet fekvését, az ipar keresett-
ségét, az alkalmazottak számát kel? 
figyelembe venni. Ezeknek a körül-
ményeknek a figyelembe vétele mel-
lett azonban csak a minimális osz-
tály adódik és az adóhatóság azt kí-
vánja, hogy az életmód és a teher-
biróképesség szerint a megfelelő ma-
gasabb adóosztályba sorozza magát 
az adózó. 

Az életmód és a teherbiróképesség 
fokának az eibirisa külső ismer-
tetőjelek figyelembevételével törté-
nik. Külső ismertetőjelként főleg azt 
vizsgálja az adóhiva'al, hogy az 
adózó tart-e és hány háztartási alkal-
mazottat, az önmagára, hozzátarto-
zóira és háztartására fordított kiadá-
sok milyen'összeget lesznek ki. Fi-
gynlembe jön többek között az is, 
hogy az ndózó gyermekeinek nevel-
tetési költségeire mennyit fordít ad e 
férjhezment, vagy megnősült gyer-
mekei? ck járadékot, rokonainak se-
gííféget. Azt is vizsgálják, hogy űz-e 
az adózó költséges sportot, vásárol-e 
ékszereket, műtárgyakat, részvénye-
ket, bútorokat, ingatlant ? Külső 
ismertető jel az is ha az adózó üz-
leti célra teher- és személyautót és 
személyes használatra nyaralót gép-
já< művet tart és költekező életmodot 
folytat. 

Amíg a bejelentési ív és az egyéb 
módon beszerzett ad-.tok alapján az 
adókivetőbizoitság nem értesíti az 
adózót, hogy melyik adóosztályba 
sorozta, a S3jái maga által megjelölt 
adóosztálynak megfelelő adót ha-
vonta előlegként kell befizetni. 

Anyakönyvi hírek 
Születés: Biró Ágnes Mária, Ve-

creri Sándor, Fodor Ferenc, F. Tö-
rök Ju''»anna, Kukove^z Eszter. Vá-
sárhelyi Béla János Dániel, Rátkai 
Mária, Bertus Mária, Kovács József, 
Oáll Imre, öze János, Józsa Korné-
lia, Més?áros László, Katona Kis 

Jiona Biró Erzsébet, Balogh Erzsé-
bet Mária. 

Házasság: Suhajda Aladár Alajos-
Sándor Erzsébet, Vecseri Antal— 
M kecz Eszter, Valkai Pál-Betényi 
Lidia, Nagy Gyula—Punyeczki Mária. 

Halálozás: özv. Rácz Sándorné 
Fazekas Erzsébet 76 éves, Székely 
Mihaivné S/ékely Julianna 49 éves, 
özv. Győri Lajosne Árvái Anna 67 
éves, Viríg Eszter 24 éves, Homlok 
Mihály 71 éves, Novinszki £r,na 5 
hónapos, Orgovány István 44 éves, 
Mulat Mihály 60 éves, Oyarmati Pál 
70 éves, Komendát Lajos 68 éves, 
özv. Déló Nagy Imréné Gyarmati 
Eszter 76 éves, Nagy Tóth István 
82 éves, özv. Bsgyi Imrénél F. Tö-
rő* Anna 62 éves, Kérdő Bálint 78 
éves, Molnár Eszter 6 hónapos. 

Megvételre keresek 8 - 1 0 
db. fiatal merlnól vagy 
racka hasas juhokat, Lázár 
Vil nos u 17. Ujj Sándor. ny 
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