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A SZEGED-C SENGELE I }íEaőG FZIASÁGI EGYESÜLET II. r ész

Az egyesület vezetésébe Csengele akkori éftelmiségét bevonták. Alandó
dísztag volt a helyi pap, az ískolaígazgatő és az orvos. A jegyzők rendszerint a
tanitók közül kerültek ki. A disztagok közé beválasztották Szeged város
gazdísát, polgármesterét, az országgyűlési képviselőket és a főispánt is.

Az utolsó előtti vá,lasztmányi ülésen (1946. június 2.) Magyar János
tiszteletbeli elnök felszólalt és a beszolgáltatálsi teher aránytalansága rniatt
panaszkodott. Az utolsó választmányi ülést 1946. július 7-én tartották. A
megszünés okairól megbízható információt az eltelt közel 50 év távlatából nem
sikerült szereznem.A ma még élő tagok visszaemlékezései ellentmonúásosak.
Tudjuk viszont, hogy a belügyminiszter 1946. júliusában 1500 tarsadalmi
egyesületet feloszlatott. Nagyon valósziní, lrogy a Szeged-Csengelei
Mezőgazdasági Egyesület is erre a sorsra jutott.

Az egyesület rendelkezett nenrzeti szini zászlóval és cégtÍlolával. Ezek
hollétéről jelenleg nincs információnk. A szegedi múzeum sem tud a holllétükrő1.
Ha előkerülnének, becses emlékei lennének a csengelei ernbereknek"

Végezetül az egyesület vezetésében tisaséget betöltő személyek felsorolása
következik.

§ze ged-Gsen gelei Grrzdqlrör.
-;. TAGsÁGi ]EGy. -l3 8
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Elnökök voltak: 1928, I. 6. előtt Sisák János, 1928. I. 6-tó1 Magyar Janos,
1932. \T. I2-től Papp János, 1936. II. 16-tól Molnár línos,I94L I. i9-től Papp
János, 1 9.13 I. 24-től Magy ar J ános, 1 9 46. I. I4-tő Molnár János.

Alelnökök voltak: 1928. L 6-tól Horváth György, 1932. \lry, 12-tő1 Sisak Istvárr,
1937. II[. 7-tőI vitéz Virág Menyhért, 1939,II. 2-ről Erdélyi Péter. 1940, II. 2-
től Sisak István, 1941. I. 19-tő1 Gazsovics Józsei 1942. Y.3-tól Drinócki Béla.

Helyettes elnökök voltak: 1932. W. I2-től Horváth György, 7934. I. 2l-ről
Molnár János, 1936. II. 16-tól vttéz Yirág Menyhért , 1937. III. l-től Lippai
Tstván, 1938. I. 9-tő1 Sisák István, 1940. II. 2-tőlErdélyi Péter, 1941. I. 19-tő1
Balog Károly és Sisák István. 1943. I. Z4-tőlHőhn József.

Jegyzők voltak: 1928. I. 6-ig Friltsek Nándor, |928. I. 6-tól Orosz Ferenc,
1928. V. 13-tól Répa Jenő, 1932. W. l2-ről Bagi Sándor, 1933.I. 6-tól Horváth
Isrván. 1941. I. I9-től Yarga Gyula, 1943 " I. 24-tő1 Sutka Mihály, 1945. IY .22-
tőIvttéz Csicsai János, 1946. I. 14-től Magony Imre.

Helyettes jegyzők voltak: 1928. ].6-tól Bovatsek Jenő, 1934.I. 2l-tőlMolnár
Péter, 1935. II.24-től Horváth Antal" 1940. II. 2-ről Lippai Mihály, I94I.I. 19-
től Tárnok Nándor, 1943.I 21-íől Orosz Ferenc, 1944. I.6-től Papp György,
1 9:15. IV. 22-tőI \fi . Daányi József,

Ugyészek voltak: 1928" I. ó{ó1 dr. Tóth Imre, L934" I. 2l-től dr. Fajka Lajos
(tisáeletbeli), 1936. VII. 5-től dr. Vinkler Elemér, 1936. \1[. 30-tól Csikós
Nagy József, 1939. lV. 23-tó1 dr. Hunyadi János.

Pénztárosok voltak: L928. I. 6-tól Szabó D. Lajos, 1932. VI. 12-tő1 Sutka
György, l939. II. 2-tő1 Molnár Péter, 1943. I. 24-től Virág Sándor, 1944. I. 6_tól
Bagi Jeremiás, 1946. I. I4-tő Gazsovics József.

KönFtárosok voltak: í928. L 6-tó1 Friltsek Nándor, 1932. w. I2-től Balog
Károly és Magyar Mihály, 1933. L 6-tó1 Balog Károly, 1935. IL 2aaő Balog
Károly és Papp Atrtal, i936. II. 16-tó1 Balog Károly és Dékány József, I9$. í.
i-l-tő1 Papp Antal^ 1944.I. 6-tól Rácz Lajos.
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Zászlőtartők voltak: 1928.I. 6-tól Drinóczki Béla, 1932. YI. Iz-tőlMagyar
Mihály és Molnár Péter, 1932. VII. 31-től Virág Sándor és Molnár Péter, 1933.

I. 6. Hatvani Istvánr és Gyovai Péter, 1934.I.2|-tő1r Süli János, 1935.II. 24-től

Süli János és Bagi Sándor, 1936. T1. 16-tó1 DrinóczkiBéla és Molnár Péter, 1937.

III.7-től Süli János és Molnár Péter, 1939. II.2-ről Süli Janos és Balázs József,
1940. II. 2-től Süli János és Nagy István, 1943. L 24-től Süli János és Börcsök
András.

Körgazdák voltak: 1928. L 6-tól Sutka György, 1932. W. I2-től Bagi PáL,
1941. I. 19-től Bagi Pál és Gyoval Péter, 1913.I.24-tőIBagiPál,1946.I. 14_tő1

Csókasi István.

Ellenőrök (számvízsgálók) voltak: 1941,. L L9-től Lippai Mihály és Horváth
György, 1943. I. 24-íőlvitéz Csicsai János és Balogh Jőzsef, 1945. lV- zZ-tő|
Börcsök Miklós és Gazsovics József, 1946. I. 14-tő1 Sisak istván és Balogh
Iőzsef.

Gazdasági tanácsadó volt: 1936. \1III. 30-tó1 Zilai Kis Tibor.

Tiszteletbeli vagy dísztagok voltak: 1933. I. 6-tól Vámosi MiháLly, Balassa
Jőzsef, Nippold János, Papp Márton, 1934.I. 21-től Vámosi Mihály, vitéz
Potyondi trnre, Papp Márton, 1935. II. 24-tőI Yámosi Miháy, vitéz Potyondi
Imre, id. Kordás Mihály, id. Papp Márton, L937. III. 7-től Jacban Ignác, dr.

Hunyadi János, vitéz Potyondi Inre, Tárnok Nándor, Orosz Ferenc, 1940. II. 2-

től Deák Milrály ésTukats Sándor, L94r.I. 19. Balogh Jenő, dr. Varga Iswán, dr.

Hunyadi János, Deák Mihály, 1943. I. 24-től Balogh Jenő, 1944. I. 6-tó1 dr.

Tukats Sándor, dr.Hunyadi Járros, dr. Magyar Dezső, dr. Boros Sándor, dr.

Kelemen Antal, Baloglr Jenő" Kozári Gyula. 1945. IV. 22-től a főispán, a
polgárnrester, dr. Magyar De4ső, Balogb lető,Kozárt Gyula.

Tisztelettleli elnök volt: 1946.I. 14-től Magyar János.

Források:

Szeged-Csengelei Mezőgazdasági Egyesület váasamányi
jegyzőkönyvei (Csongrád Megyei Levéltár)

Török Ferencné: Csengele földművelésének fejlődése régen
(sz,akdolgozat, 1962)

Molnár Mihály

és közgyűlési

Os naplálntUan
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ARCHlVUM
=:- 1á.. 3senge|érő| 15 éve:

ELLENŐRZÉS

Jelenleg a csengelei Aranyhomok Termelószövetkezetben végeznek
e enőzést a TESZÖV Revizori lroda szakemberei. Noha külső - a területi
szovetség alkalmazásában á|ló szakértők végzik a munkát, ez a
:e,,,ékenység mégis a belső ellenórzés egyik íajtája. Még a nagyobb
: e rm el őszövetkezetek sem tudnak l étrehozni szakképzett em berekből ál ló
a ,andó ellenőrző szervet, Egy szövetkezeten belül nem is lenne
'oiyamatos munkája egy ilyen testületnek.

A revizori iroda kétévenként folytat komplex vízsgálatokat a
terme|őszövetkezetekben. Nemcsak pénzügyi, irodai ellenőrzésről van
szó: a terepen, a szántóföldeken figyelik a termelést. Gépészmérnök
szemlézi a géppark kihqsználásá!, munkaszeryezést, üzemanyag-
fogyasztást a műhelyekben, Az ellenőrző csoport jogász lagja az
alapszabály betartását, a szoúetkezeti demokrácia gyakorlatát. a tagok
erdekvédelmét vízsgálja. Természetesen az adminisztrációt, számvitelt is
ellenózik.

Ha hibát észlelnek. figyelmeztetik a vezetőséget és javaslatot tesznek a
hiba kijavítására. különösen a vetésszerkezet, az üzemszervezés
kérdésében adnak gyakran tanácsot aziroda szakértői. Ezt nem kötelező
elfogadni a vezetőknek. Ha a jogszabályok betartásában észlelnek hibát,
kötelező érvényű javaslatot tehetnek felszámolására, ha pedig
oüncselekményre bukkannának az ellenőrök, és a szövetkezet nem jelenti
fel az elkövetót,'a revizori iroda alkalmazottai tesznek feljelentés.

l.
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hcisi_i*pít,ó:;zgt,í vált r:záscrkka]_, u,gyan_is a ki-
vl_il"t,ságí" r*nd*i}.;t:záí§*kí}t- sz.ívs:s*n a"lkal-mazt ák
firr,§ " hc,§}, épí {ó;rzeli:i l*errlr:mény*zi{;se k*ü prc}-
vcrlt;,rl,lanak. cr tempr.}.om jar.,ái szolgáló rgndel-
!-___ -a*,*l--l L^--_-*-.l_Á L:Z t l5!__lt{ l-: l j ltL)Z;7,, q_tlt{tt{.

E se$.a;xd}_ran p+lst"i* járvány prrszt,ít,ctd e*frrr
;r_§ trsxágrtl§uen, nrn*J_y r-.edőxLts a k6sö l*özép-
kr:rj. ví }ág ös*zer:rnlását"- .{z r:sszeomlást- el_ő*
>legiLrííe il las"*.;,rrr kiaj akuló pci.lit-ikn"i váit n-
aás,:k nkelrta hat.a}mi vi,sur:nyr:k rnegrnrrrlülóse.
IíL '}t,t,ó herc*rg: halá}át" kövl:t,ő*n i1312} for-
dulóprint. nlti keríilt, Atsó-Bajorország §*r§ir.
íli" La.jas bajor herceg ás *a risrt-rák Fri"fiyes
hÉrí]r:s harr:ha száltt, *aórt. a ierüIet-érí. Á
k:]izrlt*"irn*i a gammeisdorfi cs;rt-a rlönt.öt,t,e el.
i.;,l ins h*r,:*?g fenye-< ;=yőzelmef-. ;rratott, , ezzel-
in*ghíúsít-.v.a a Habsbur5ok mind*n t.*rvtl,t.. Á Ha].s
r.lr.alknrló csalárl hat.alma Lipói. halátával ért
r.,l§t=t. i 1375} . Hosszabb hat-almi lriszá_lyki_lrlásck
rrt,án a barlmgart.,i g:r*f'r:k szereztck magtrknak t.u-
i - :_l-- j-- __-ttr-l.JLlrjtl JLrsL}tJ.

[_,,srr_y*g,ll+ vált,cr*ásr:k _iöt.t,*k ]*dre * vallá-
5i-r35y|137j élei., t.cirén is iióg a Hals graf'ok
köxr*mfikc}fJ{*sÉvel Épít,e,t.í-.ák mes SzrlnL ;lnna
i"írizt.*t*t,érn a §:a*rrt" Ánna kápnlnát,. TCIváhbi
i"*.,rmp'T.*rn.-* } apít.i,ti lqexcle*móny*aásnek m_inősii1,&
pi }.rJr*nar.r,i t,*mpl-*m*pííés" Néhény évve.j- késűbb
an +lg3l}rtz j gu aLrályzat nl< ú j jásx*rvnró*e kexdő*
.-i i lr mr=,e

{ f o1yf.aL juk)

FíÉszárcis Ar;lnka
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"Á TERHÉSZETGYóGYÁSZÁT N§lt üZLET"

Á rendszerváL * ogtisÉ kőtret #en e6:yre i öbb t er-
nrésee* 53ió5yds;r ;e l ent ínÉ5" hüednJqban. §ireíe
közül lri t án3lt Ln;rr:snétlal besaét 5,et * em" ckt

+őbb cs+n5elet, seemélyt ts Jeeeel.

A természetgyógyágzal" melyik t"erület Én syó-
g7íü?
- Aki járüas valamelyesL ig a üermésaeteyó-
gyászaüban" az iudja, Frogy ennek a lerápiának
az a lénye5e, ho§y az ember egószráre kr:ncenf"-
rál. Akár gyógyítás, akár bet,egségmegelőzés
vagy su int,ent"ardá* á céI, rrem elég csupán
egyetl*n területet" kezelni." illeüve módszerü
alkalmaani. Elsősorban a reflexológiában adott
1ehetőségekeü alkalmazom. rle összekötöm a
megf*lelő étrend és a kezelést, kie,gészíüő
gyósyi*eák előírásával, valamint, a szükséges
Lestmoagás elvógaésér* bátorítam a hozzám
fordutókat.. Á kezelÉ,s alaít, nagy gondot, for-
dítok arra is.. hasy a páciensem lelki egész*
ségét e"lő*egít sem-
líilyen sikergket érü eI.? Yoltak-e jelentffsebb
gyógyut ások?
- Á kezelések eredményei báLorítot,Lak afFa}
l_rogy munkaidőmet t-el jes mérLékben sőt,
szinte erőm felet.í is - emherlársaim segíLé-
sére szán;iam. Áz elmúlt, évek alatí számtalan
eset-ben .tapaszt,alt-am a t,erápiám gyógyító
eredményeiü. Ha a kezelésre jelenLkező kósz
együttműködni a gyógyulágban ;rzza]_., hogy bi*
zonyos ártalmas rjolgokíót íart,ózkr:dik, vál-
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t*.*nt,.at, éi-:,*rrrJj*n, É.i"*t,miidján", allca]"fifizna fiu

*}iiír**, kiirál.;at-. ;l "jarlrt,l-áx n*ffi ín,epi}d *l. Hite-
}*s*bh míndr:zt- a g,y*gyul,í bet"egeim szájából
tra]l.etr_i." mÉr,t, ;:t ,javiriás mértékÉí í*ki,nt.vel t,a-
!,Érr ;i;rt. g:*ncicilhaf-.ja v;:-"1.iti*:i, hcr,§y elí"rilznm §r

t-enyelqct .

Ér.t'ék** kudarc*k?
* l"tirrt.iin *z eis# kt*aqlésen mtlg t,rrd*m áttapi-
t,;:rn j. , h,:§i, a tl*t'*gsÉ,,g k*z*itrr:i,,S-e+ ós mi J yen
mt5nt_.*ikhen r:gzel iil t-.erápiávai. ís}, krrrlarcaim
;lkk*r vannak., ha ;r kezelt személyek nem t,arL*
ják i:e r*lőír,ása,innat-.. üe ilycn *s*t,b*n is t,;l-
pas*ía3_haí* javl_liás,. csak irrlss*ah}: idő aiaít,
#s kisebh mér,tékh*n.
Köz}"_i.*e a Lretegekkel,. hrlgy mi"lyen beteg,ségük
van?
- En ;t bt:i;*g akarat,ái,ól., szemé}"1,isógét,ő1 füg,s,
A. kn,r"r*kt_.stig: és ;: fckozaLr:s. t,apint-at,ns t,ájé*
knst,at,ás *iős.:.gii.helii a gyóg:yu]"ást,- és a Lii,-
:r"t1 r;nr !qi;r1;lkulását,.
.& t grgrrésx*tgytigyásrok kamarájának áJ-lásfcgla*
]-ás* *r*rinL n{lm crvosi vógae t-,t-sógfi üer-
másrt+ügyó6yásx rlíagndzisü nem áltí-*"ha{, fel" }ti

erről {t v*trt-rndnye?

- §íxg:nn,"ris ft:lál l it ása nélkii]- fiÉfi sz,akiad §§y
ii*l*:6h*a nrvril n i , íie*1*16s*n csak ;rkkr:lr kezel-
ir*t,elq egy rlmhent,., ha - afi emLieri n,.rrrlás hat,á-
r"*!n !:rlü1 * turlrl§t." trcrg1" mi a baja_, mi , kg-
utll*s várhai.ó e::*:r:lmány*, miJ.yen irányban in-
riuljak *l, Arnik*r, eigy }:et.egl*rn lábáí ;r kezemtie
,!rir,§:{eífl,, ;l rlí*gntiu ist, nnl,eérit,e}enül -i-s fellá} } j *

t-c}ín, akár, megm*;rrJ*m ez*,.. ;lk;lr nem, Fti}yamat*i-l-

san képzem ma6am bi_rr}-ti6iábÉ1, anal'ómiábót.. s
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nz ,l 1rlrh*Lő §*séíjt"{idr:mányi_ii<}"ic,1. s mi,rrrlaz'i. k j_-

....3,i-=zit,i a t.öh}-rév€§ gy.q§;r:ir}at-. Á bet"tlg*imt-.ől
k ii ]_ *iii:*n i:árt,: i meg},;*ár':í*::hr:t,.i . tri:g1, cl i ;rgnóx i s
i'etáliíi-"ásá*rt, ,a:"; crrr,,cishnz ki-!Irl*m ő!c*t. r-l* .azt_.

js ,=im,:ndtrai.ják. i^lngy ;;iir !:jt-liíf§ ;iit,a1 frllátlÍ*
t.,:t,t diagnózis aÉrlrlvírr; es},b*csik az envÉmmc-ll_

i h,et.l"gu-ket-. iá jék*=tai.r:m az áit,;*.[am .,,r]_kalma*

=rit_,i_. t,i".rór, i;,o k,,;r. l át.ai::ó i is., s arr,Ó1.. hr_,.g1,-,- -, ,-.r ^,-

murikám n€fi *:r3 *lkeriilhele**l"tln ,:rvr:si i:t:atraí-
l:ozást }rivat".c_-,t.{ kivált;ani.
öni._ Trab;lnt- szernálygtipk*.=si_va1 láüom köu},r-
kedni. l{em ;!d iial_*d a t-*rmósaet-gyóg,vásaaü?

Á ri* }exr:3_ógi;,l . ."! Li:rmásret,gyógyásraí nem
iiz !trt - i'l.agw;lrlg se jnálcim az{-rliat, 3?, emberu,keL -

akik tlzt" enn,*k i.e!<ini.ik. §ízr:m 4i Jó íoíenb*n..
h,-rs}, i]g}rrr kevesekrlren. vasy t.alán senki nem
i.tr_:Sz i*-,1 i trl.e=;, kerdtlst a jr3vdíben ! Egyr,e i,,$kib

':r,vfl§ miiköcti}r *gyíji-,i. ve,liink, his= a mi ki-
L:geszít,#siinl.:kr:l ;*]_k*i.r:nk *gy *§*sZeL. CÉlunk..
fur.i,.glz nri,rló.]- k*vp=rhh mórcganyag _iusson ir sac,r-
-,,ezei_.hc,. s rl§r.i_ már belnn* van, mÉr*§t-efenjisük,
Ke1-1*t"l renrlkiviili adat-tság a t--ermésueüsyd-
g,r'ászat.tnmx?

F-tiz j sm*ri, az fi ve i emén1,,, }rcig1, ;f i,r i 1áo,rn

sz int.* mi"nrielnt, njes iehet i.arrit,een:i, , il* n*m
b i =t-.as ptildár"r1 - }rtigy miirlész J-esa a}:bó]" , ak j,

hibát_-1anu1 *1ját.*;zik §gy irrlner*ijr.,gf,.. Ezt, ;]

rlr:nt:.:rt-. is m+g ,1rtr+lt. t.;:rnrilni. mó5is ks, l1 Égy-
i'a,iía i i,i{,i_t íc i ó .:hhoz., hrigw ht,r*sari t.ávnn +rrctl*
ménnl"e-l leg,v+n vé§exh*t6,. ó* a.mi a 1r*gft:nío-
>-abb_, t.örlri:t.*t j *rr *..rl$íi,pni -nk,lr,ás ,:s na,sy-niigy
szeret+i*. ri:i *mh**rek j"ránt..
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An önkormányzaí jóv*lt"ábr:I megint, kiil*n.já-
r,"'tr:s Lr:_isszal ut'xnhat,Lak a cseng*lei spnr**.n-
lúk i*r i_dt*j, Rirzsai §pnrírlapr;r- hz utóLrhi Svek-
hr;z l<ópest kevés sport,olo vt:ít részt a verse-
.t*l}.*ri" ami}:r_:z lii:naájárir"i-t, aa agnap *si,i lakorla-
ii:rn is. liá:rasuland* f i":ta3nk_, szi=pt,*m}:er másrr-
tlik v;*sá::n.:lpján _iövőr* is lesz Spor,tnap., ak*
kl:rra nf: t,*r.v*z:t*t.crk i.aknda_lmai-,!

Áz előzö évtikhez basnn,ióan jól sz*replíek a
cscn#*!eíek. 5 aranvat." í ezrist,ot, É,s i bronroL
.51,fijt,ö*t,elk. §z**k ut,án iássuk a cs*:n.gelei ered-
mónvcrket. !

öggzei=*ít,, ati"tidika {ÉÉrfi,l : *qaárvfrs Róhe,rt
]. lrei 1yezet,t

dxszet"eüt, aílét"ika inőii : §zarvas íjabriella
IT _ hell.ezei-.L.

.tSS m-es fut,ás: .-§z;irvas Édberf- I.h*lyeze,Lt.
T*n,i_sz {nöi_} l S.zarvas t--iabr.iel_]_a I. helye-

,1. 
a_! r__." !, _

Súlv l ökós: !iun-É]zabó Ti bar- T hrll ve,zt.i-t.,
Li"ivésapd; rT* h*l;rezés. t]gapat"t.dglnk: §üii

Jáncs fifi kör,*5ység_ Tóth Csaba 53 k*r*gység.
Srabó Pé{tlr 4? kör*g:ység, Kiss anrlrás 48 kö-
regy*res" li,=rmán}rr,r*i Im:,t: 1ó köre,gys#$.

Kispályás labriarugá** {fÉrfi } : I"TJ. }ret.ye-
aÉs" {isapat.t,.:gak: B*:ncsik Atlila., Vígh Tibcir,
§.isak tjsaba. Virrcg* Sándor., H*im Tamáso l_izabó
Pét,r'r.. Kun-Szabó T'i bnr:. Szemer"Éili György.
Részereijmények;
[Ji:;na*;zók * *s*n,se}e, l]: $
Zál.:ányszék * ilsr:ng*le 11 5
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Zákán,wszók :rI - - t lserrgele 1: l" {?**s dőnt.És_}
_ásott,}ialitrm * üseng*ltl lt:Z
Kiibekház.r * ijtlerr5*ie l: l t-í'-*s riüni."é=}

Kézi.}_abd;r {_§dr:f _}: }iel3r<.:zti,st_, nc:m Érf_.ek r=l .

i]saplli-,L;i$il}q: Bagi Zst:li-., §ii it::a* Ist"v;*n.,
1.,'iilcz* :.S*nclr:r=. H*irr Termá*, {]sókási T.i}ror.
Bt n,_,:3ik Ai,t,í. 1ri t,i<apus,t .. :]zíir:*; F*,rq:n* . Fir:n-Sza-
bó T i-trrrr.
Reszer*dmény; Tis:ra vulián - Llselngei* 23: r4

j,l - }l.

nZ Efil'i{ F-7, I É 1:' {. VT T T . 3,É_lsz }

Az tigyhr§ai ev évkt-izi időszal<ának iinnt=pei
t,clhív iá.k f i.rve"lmün,ket a na§tr. szeníek, kigrn*].-

- J""" ,-ÉJ,-

kedfi *gyéniság*k ai.al..jéra. Éleíük megi,smere-
sét,ql_ pÉ.r } r1*1t adnak á hr:15,165; é"1 et,riLra ., az
er"ény+}iq trfisí fc]khrin f'okharr v;nió .§},fr&:nT,].ásár"e"

Pé idál:t n}.:t"í-ii:er 1 . l, i:+i*ur:,i kis ;:iz*irr{ T*rÉu ,l
1,t..-1..i_,|_,5-1- 4 " *.ssis,i Szetrt, Fererlc ; ok:Lc,tier 15 _

sy i 'l a i nat,v Srcni. l'o_r-*íz; ,:}.:i.Óbe,r :|_ ó. Á]..li-r_-ol.rrrt.

:iar"3i L l árptldház _i í:iu ení-, Her3v i g . st.ii.
1,'a1"lm*nrryi_ szent, kö=ött. ii 1i:.gnagyrhb a

Boidngxágcis §u *n.t l§zűz " akiről az év mii:dert
hónap_i;iL,an m{egrTlnléis-*=iti a kat,alil,;us riapiár.
Szcpl;*mb*:-- §. ;rl Saijz liár j,"t szijl et Ésének &

nap ja iKi*lasszony}, szc-g:t.+ml:*r, 13" }tár,ia &€*
venap ja. 11 t i k i.L3,*nknr- ki:saönt"en j" égi *cl*s*
anyánkat ., Áki ö íi:ils},ürn}eaí }<iilönöst*n is ;x"tri-
f'o5ás,:i.Lirr 1ir;gadt,.n "

].lá*ius c5s r:kirit_ler ;} §xűzalnyának §u*rrt.ellt-
irónaFi, iit-,áni"áva"l és rrizs;*fiirÉr jmárlki:zásávaJ_
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1'....-.-+,nn:},,lr. !:.,r,*i.;.?.J t,.t?.ti}t Éi! i.jlJT=l-}s lilr,,*rit .,l,,., l,
,.|...í,l isr, llí_lpx+tiirr,1 

"

f l'.,,'i iri1 1l i }'r,i.;,lt filiíit j"":rr+ +ll t;i ,,i:'i1 + l.i' t |T .|:i-.-r. "i-,rll '" (-r" '

.:]:.l . rlrl:i i,-l ,,. lt ?,;f,{-j:i ii:r,.r.,1.;,,r1.=a..,r+ r.l.r;r? j: /;;.}":.!. i]i:iJ.! F-t *

i]-i il,.ji,:"i-pí*l}:.:,ril.r|i ,if;l-?,r}{iűtri""e a !1.{5-,1-.,f plli{ 
,

,'i,ís,-rr-ít i:. nrrpr,,,;,.a..,1irJlr:,ár.1 ű r}.,17nl'SZijkÉ-r.,fo §lt
. .;.1i;lj íi_.,,*-1,i.-j,,,=*lii;r ,1 ,ilii1 irli"lrirr*, l,:i, jif ,?s,ítris.:il.,l
i r.:,ii" i rtfrjl ilfirrr]i" i,,1t;,l1,"5ri,-l 9!}|a.:T{":lfiírrf.:-.:iti i'+n-
-]:riil.i i??j fi? í _

,i !,.i,'i;,.r" it,,;.,i 1iq*,,"i, 1-;i;;.,irr jlitr iil.r;,:,_-{lf §.*i;Í,.*
i.-.ií fl l.i.rcii,i:t,!,?,iji ns_,r.,+l+].,:l .:r:}..,"fl,,,i..*,i-r,." {{..r*
; rli_;..1,,i f,,.-, ll;§::.,*ri=.:.ir.ól . rargi-r,l 5;:;*r.a,n* űí: l:"irT'fi
-: ]l-.iliiji..:s,r"li'.i rr:i*;r--li,r.:iri- i]:._riTlt]{:,íif_íli,.lircn r!!ő i.,{";i\i
;,,! i :',.1 i].\,._-:-i |5,-| 1,;:,r,* ii i!l.r.i;l.-ir-,i: F*+n,:F rii-l;:6,;1ii:..-;,.
, :..,.í,.rl .i.-_ii í1?lt Ős+,,iri.. ííll ,!r.ii,;?, t l:i!]?f]J,,tt íi,í:t

.il]|. 
"l:,,_,t.l,ii i ii Jiiií]t.arir í,,t -n{ls:]1 irii í1 t i rr-l-rrir.f t,,t

: _'- _ j -, ::__ _ ___? -_ 
--._^-:*- 

.-a:',' .i|,,,1 j"<,:''l i +sr,?'r:,,. il,'|;, l'\] :;;i'i'rnÉ {l:| .'jti}l,rf1F{}í]

,, -.,-.+,ji ; ").,t q +a^.11i}lplr, -.i!-]r,}í} Ft -. i r: + r-r f.orlr'i \ 1-.!*j;j,........'|.íl'li{,|':.{.*..'''.''.-...$

;-,; r -,,,q,',p. 1 ;1._1 1 iií t,=iiií q:=,-ifirr,:ii ,i j,.i 
,

'','r=r.i.?illr,.- 
{T l:,r'i;_,s,,i;i §F,., l,{i,r;;};pl;l'j|1-,+ ii.:1,,lj};ll,;i

-.,,, ..-!l-r.:,l Ft .t,g'1lii,-l;i,rtd:i-r j:,ilp+t i , íT,,;.:=rtE . ilr;iií}.' a:.
,.,i,ií.i ,?J,lr,} ,rr,},,} F* *i,J "lir1.,-i,"71á]ár:árái +li róJ:r-:,.:iir*
.a__.,-,::r,_._--i^
i Ji:-, r .a{l, rl í a,:+ | ra i rl ,aJ.!lr,. _

jirt',rt,iii,i,-iii htl7t;il,n1 i ,.*7 r_tí li si+lii 1,Ér t ':lt.,-
, ,],;]. j:ri j +.;ii;ít,§t Jií{f * i iÍni:ri;..: i - i,-É i. E:*rórr',J*:al si:l**

-_,,.];,,, _- !_j__.__"_*;:1 .], lir _ íil.,"l l \,r.,.{ ,J yr||!r_] l::t.,:_r,r*Tr]St tli /lI l i; {?.:]'r_lf.arf-

-. i: i i " rj# i i}*.l t,itllr:6.;,{t i rl*i ;. t_ lTiinr,r.ril .::í,i:ű;j rj{Íry*ritir*n
:i,r-lilrlá] prri r:rlmi§n,,tén5x*:Úi;l,:li: it;*l*r,r,:**trE,r'l i *,'",}ilii*

l ;....í +.,...'i; .:,i j_riii {ri"i;r;rti, &,t_:i_rtiti- tiatr i.:iJli í§{i r{ii:r**.r,i!lL-,,,
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* * I :rf*rr,,e;]és r. mrlrnls:óuü l t únt:gn* jrr.
ffgllt*n i* tájéknz{'at"juk a }akn*ságoü, hc8y

í! kilamegha}_l_gat"ássa!. egybeköüötí t.ggüii]"eüi
ülós {'",faiu6yfi}ás"}

§ss4. cl}a,*r:h*r ps*é& _rS ól,alr_*r

.a t_rrrn*ater*rmiren k*rül megtarí,á§r*r- ltfi.nd*nkiü
tiszt"gl,etüe]_ hjv #s vdr ax őnkarmÉnyzaí.l

Él' *}-""* Pdt :ili]+:lci*l,rs se,gÉly&"l*r,ell mieineh el -
r;t i:i*{ * r"isr:l i:i i *:nt fei. i. ei:br=xtisdt es t <ir"6yal t n {l

}r*pr,isel#-*r+"",gt ü1$* . *{i: átr,:clnt t lra*<í*F-örben
i 8t t pnlgdrnre§t €l,i t ntS;rkedóssei e5ye*ér* e* t ,

,:1 fr:_,i. lehlrr:rÍ:s!. r. Iutnsi*ot{rr.
".{s: r]i #s sc,i,rin si::Ót l+ér* és k,:,pat t t*bt, ril*

?_i,llrlpo L gúr, ci-,.ilp_ r_i_ sítler,rii r s *,r:iruóny nród*si*cs*l.
j""*í,*srjn r+,+pi fit Je_*;:et t hr* l gt r"iln.Jei r-,t et &.ri t i*
i]rjl, *l:ir:,+. ._l*t r,{e rül t eit- n jc.l enlér-lőF Tót7z rs* udn-
:t.j Fi*;:rás":rót dsdn, n}rz ű ?záxa fel53,újtcigrirr*l is
{*nli*§*t r§grj*, * . .§é63-őt &éprrisel ő is .b"i3|e;rt *t t e
.=í:rinlé:l- yes tlél emén3lét . §r * rö§síi pél dciltF"ct " mt
Jré*:"tet i: tl őJtet trrre * *löntésre"

.,l FlillnÉtlIcrs néx;:t ilnu,ető be*eél5*té*rln je-
Ie,n*ős Rrrj* ik-n. ér*e ,},a ts}telln r.i*á*tés* " l:, Fe-
r!ci5ii5:uscilt" c.ls s.liü t ő}t, htipr;t se t őJchíjg e l _7tl* t ct at *

panasetli n}rr:mdn. Igaz il,*lyfin" funs},, t,élemónr/óér*
Acieiit ü&" senj:_t a fel előssó6*rt ne,iir r"rríl lat jtr, is3,,
rrx:,g{tdlése*r s.e*rtn{ - nr*"l l3;el 116§ül {t tesíiite,{
is *53l*tórtet t * r: &rt* thd.h_ me6alcrpúaí}t tsrl$o
i l.r1l} JrÁy' qri.1rpq,.'íJ-."'."----'u-...-

íii.rjn*s irrtnt űrt" hisrem r;nö& i,g scr}scrn tc-
É}{:í{;it *i t rí,b i íen snls a sremdl, _v*+s ós csoport rrs
* i i l,:cat #t iJ .h:#:;:i**,5be.n , ,4 lie I 5;r*{ ínG§ * finrí: {rrry*
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1-2..,_:_;-.ii F_ji r]i+rá{r§;._l.J*t t , rr_l}ÉT\i r.i.j{rs;líifi;]f,:{ ,{::+ntíl?."$*

ll]i5:;;ii.,-:ja}i:r'í,! n,t rir_.*: |:}r:,ióf,\r" }?"inr,it*ij *{ir.,a}lS[Ií:r,]*f]*

sl=li .|Pn-i tl ii,:;i{!-{:td:;t §í":r:)ig,i1.3ri 3i:ihbl?a"i?:,J*}3 ai.::

i:.i!á:-l|l l,ttql"ti:*::dJ. F:a,i;fo;rr.drlJ,ilíncl& rji*d*nt* r,,r{l. l.*
.iiÉ;n,.:L= nlö;öt t {t.:j l}{i!Flni #l--drj-lgr.,r.{,ii,,3t?.} i e.i il*,* ő
:{r,i J-,:,r;.Jii,a.íiír:.ti]§{]tl. fi. h-<til:;nrr-i:;r:!r, hT r_:*ltrl-ig]}#{ln ri:
,-,,r,i r,áttI n l;*í rts;t risi Fl_.i;:i:ltri ei.; r::l "í.r,*i- i s i,,-ia;Tt {'!.-

i rr i ha t ó jl l_i pl:r"i + :í $dit ll::l'ií.-:t . §r.-"*:ri i* r,nl {í ir#;:sr,§
i.;.].ri351j.,;,,:_o-ttJ:: .i ,:.::,rgrz': l 5rrr-rríol i;;,:CÍl t#i:hs*iii* tl§ *
lii .:i:< i t _l,:; ,.Jf ,:t.ri?"ra§§::a,i ?iri * {i§ * {nlri,,iri t._i:lií t í,§ €i -
:{l:i.:rl.-;-}J!í] ,? 3qft:h Jr_},l.,;.; r,eit}énli1+1 l*i rrrl.tt a.tr.ll+i,n
:;ii_,jr: sa,ri t,t.ii::,:t,;t,

j: ii i i,-:,-i.: ,--'";1-.ll|,,1 pi t,,-,,.ili I r :- nr=,{ j,r,iíu'l_, l,:,;.,,i rí
,,":i 11;1;1 1r_"6'1r ra;,*f ir..t;ll#,;i.ldr, ,llr.!t ,nii<:-,+

*,í}üI

Hi-rl,i'ir.i r,., __íá*.,i.,: i
jil§__r,.i:r:i

í.r.:fll{iíA

i:. , iri, ,!l i E,it,r;l,.1.1};:

,i!]!-i4" fil-r*: .;l?. íiist,*li:l{ 1T. - {_lsi:n.stl_[* i:i: }i i../_j: iJ,}

:.,ltl! llt-|,/,( l.

i.:_:i-ti-!i,f,iIa, t-t{i_---.:nn..i_ [}iil,;7j, lli:_=s. C=Ól<á._i 
_]

i;:'zőn.-,i +r" }. l',ír,Tn"ir, F'iglt,r. i ili=.,ik j(.i , i_, l_,ll-
-:iiílr,2 i Fi,.:trc i i.,r, F'i,lil iczlsi " i,rirr--sz;'rhii, 5:r.-,h,-l

:. i,:á,!. q-l-;m<.ji.:qlJr_i:1.1*, 3'i!r,í._lilr,!,ij;i!} ;i l"t.,.,za*,.,:rf. lt is-
i.l- j;i.; i .:;i.l.i,;iir_.u-',ia t-_,]_J.,.,:r-t f'nrdul;:t,i]i{t}fin lri:il.*,]"i-:t:dő
T,.]:íIÉ:i.: m,ir.i:,,::rógt. 'i_;rt.h*t,r:lt,t. ;t *.;nópsg§§i! rró.llÍ_i*;r,.-

i', ..-1 A l, ii-::: |1].l,_,,.:1 ,i t.,'.]a.r,i.,l-rr-y1-{ l t',-lrii.Í t,.*rt,t,.rtn|.;,

ni ,-1,1 i,i.if y l,:i!:r,.i,,Ii-,Jir;it;^ i ,t:Ir,ri}iI i i i_--t t..-,l.- .,r tr+2_i j,;ic,!.;,
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tPP,4"*ru€pt".d,. {j*qgn6:rylr= * §áncícirí'*iva TT. 1;2
<-ü : 1.r Vtlr*t,t."c:: űe r:a, 5iJ néző.
i,]serrg*le: kur:scira., §zal_ró F" ., K-iss, üsókási_ J" .,

:inőnyi. " Figl_er {t}óczi óü'"i.. Kl:n-§zabó, Fran-
i:z_ia, Figninrki ", }leini, }íolnár.
Á mcgy*i 1. r:sztályú f'rrt,tlalis|ákat, fe]"vnnu].-
t-.;lLí:i §ánd*rf;l1va el }en heiyz*ieink aJ_ap ján
elkár * győzelm*t is m*.gszerezhet,dük vr:lna.
r-:selng*l,ei 5ó1 sxr:rxő: FícrJ_nár,

t"*§d. suept" l í " Eialást,ya - üsengele í_: 3 {fJ: 2)
V*z*i"t,e: r]Ei;rnrn-i,, J"üü néző-
{]sen§e]-e _; Ki_t*s*ra, Sz;:b,: P. . Kiss {.§rőnyi fiü" }

c"]sóltá§i J. . Dói:e j", SzaLió Zs. {Yígh T, É2'}.
F'i.5 "l.*:r", Fr*nne i;* {- iiun*Szabó H6 ' '! F i r"n iczki .

l,,t:sr'nr,:z :i . }Il:Inár.
,i li,it. szi_irng,zgrivár r*ngadón a csengelei csapaí
.j{n,jái.ókkal ma.gabizt,*x győzelmet aralc_lt,t_,. Lcr*
§i:in{:u ii, il 55. p::::,*ti*n * m.,isndíi< s§r5a 1ap ut,án
kió] }íf-.ot"l.ák. §ís* Ánrlróg a Sü. p*rcbrn tr l-est.
h i iiázr:ít..
{l*.r*ngr*l,t:i gólxzerző: Fi,g:ler, Kj,*is Á. . Fig-
n,i,*zki.

1PP4" **a*pt.l-í}. Cseng*l,e - at"t-ömös 3:0 (1: {J"}

lieze tt,tl: L.ar:skó , 1_ tJü nóző "

üsenge j e: li.t"t*sclr;i, Pig:niczki, Kis' , §zőnyi.
Sxa}:n P. " fisókási, Pi,gl*r, !,.clsnncai", Kun-Sza-
ijü"- fi*j,rn.." Sa;rbr5 Bs. {§*czi 7ü'} "

Á vó.gi_g: r:s;lk a vétl*k*:=r*sqstl1 t.örőr3ö" ;rnt.ifacit"
_i"rt.*xr *t.i.*nrög:t:k eil*n eg3. p*rcig srm f*rgott
tri:*,uii:l},bi:í} ;1 hárr:nr pnní §nr§* , csak a ,grilkii-
1i:,nhstg .,r*trt, a lcérrl**e*i.
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Krr**§rahó Tit*rrr

YF.§l}brfiSÉ#SEl{ Á Hüt.t.JtF{B ZSÁRilKHÁt"
l ii _ i ir,,-,t,z.rf.1:;i;

Sz*.:.rd.r

in,irI'i,iq ::.z;..rpi-ir.Éi] ;' i ir-L-r,ía í:r|T1: Fr-)Fíl mi L-r-,*.-

|,:jSszai j_.i.**n ul,.]erir!i.:. _{ r!a_§.l=i,orszási. ti+-
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i;-rmri]nüs i:=- móg űi rrr,rt.ogai_,. -á nérne.t_,-nsgt.rá}< h;l*
:,.'l ,!^,,.-,T-r lrini:li :jt,iníT,i pi-,űirlóma. m-j-S.:ifi lit.ji-Vii]tl,|*:;-t_.
-<},::! ht,r r l; L,i ,.l:-;,l ,lí_.a:li}s }jl,,.án í]rkr:fiiirljt, ínt]§
-, n,=;ilnf,.oT]=Z.}§ i i.iiir,nhl"rghf,. A sz+ i "l .-j:i tl:§,V
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f,siitiir{ök

g:hr.tlszf"ő hár.i:mn*gytld haíkor, Á rrémeL i,anr.il*k
is tlk:kr:r l<t:],rlr,k. Tuml.ilLLl:§ a fürdőti*n. Á nómelt
r+lnd,ii:palánt.ákn;lk már r*g.g:e 1 í-knr eiígazíta=
-§fi udvar*n. *dána el"vtnulnak a t",ant.erm*kbg.
}!:i rrtrgy*rl nl.nlckr:r i*r]ltlr,ink -;,i Lrttssra.1 " Á ne*
mr*t.*h*} 1alrrl hai-.árax :1_3ű krnlúra setiessógge1
,li:rrge*{r.i!nk á,L, nín*s sr*mmi fé]"e e1 l$nőr,sés imint,
tc*isőbl: ki,:l*:rii ] t- ", *sak 1 át,hat"óan n i ncs e1 li*n-
őr"e#s.i. Tnkihi hnj ].and t,*J_epü}ési=n i:l-azr.inic áí;.
Az clső }:enytimásnm. hc,gy minrlen háu teLőt*re
htl v;:rn éf,ríf-vt,. Flár,rrmknr erünk az, anersfr:rt i
i:t*ndőrsÉg:r*, §ávilval és t,,:ávai várnak krenniin-
i":tli. Á t*á.vdl .l nSfi#i;h*._,s ha*"-ónlóan híg. l{x_,í,véJ"yes
.: f+g.,rt.at.ás, o,!"rnnnrijá}< a prt-_i6ramní" },lem f'*gnnk
itn;*,i,k.:lzrri. ilti:mc*i rrtán j_ndulás ;! panzióba. Nem

t.li"l ni}§_y.. kát.s;ztlmél.yes szc:bák színest,évéve! ás
i.l_:si::,] *v;l].. Tt,t, l;it.nm t;l#szőr kridoiat,lanu j ít

§isi::*:very és RTI--\:' csat-cl:,nákaí. Összclsen 2§

E:r,agramr:t. _lelhel f*gni. §§fi-i., RAI lJi-lot", rlc fi

{}ttna T§*{ nem. 18-kor v;rc§cra a kínai ótle*
re,mir*n, Két,személytls t.álakat, iroznak. RajLa
*".És*t.á}:an :xiit.t rák. rla}amilyerr húsok". scik
szóssza j- ". rigzse.l és t_.ószt.áv;:1. f,rős fűszere-
ke+, ha*r:ná]-nak, V*,,gén kávét, ka,punk tlonbann;ll .

B;aja után sóLálrrnls a vár,**han. §gy já,i,élct,e-
rt:ml-relfi i:§}r fll"ög:árils br;rnl:t,at j;l a válasrt--Ékot"
l!r:"r] liendi.áh,:rn a könnyíi káhít,ó*rzr=rck: {mar-"ihr.lána "

hasís-} mr:g*ngr.:r:l*i,t"ek. l.ra§y haL-héí f*í,1* dr:a,-

síjt. ]"át,rrnk" iian i,inxíí} knlumi:lj"ai ha*qis. h*l*
'l artd mnr ihuán;l. J_ ü ós 25 gul rien { kb , 6$n és
J. T{.i{} ts1*.i kö.;r{rt,t i az ár:ul<., saá,rm*,xá*;i he_iytő1
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rr{Et§F*,+1 í:E,l a.,ftiF_!rr,rf-i}F,}r

.4 í'+íszcbtrd:;ilis lJ. §{:i, ícir{iri.? *i.:t* ;rr*gnlt:ii,t ű

|lr :r-rr!lr i i:-liir, i,ri i:_q.,i i.r,thd.-_,rr* t br_,í t J ]"+r, ltr,ti:i-
i,i,..;.!rl i:t. ,l ,-ini"itt sir..]T"1r,jpii _í7.T.,i Ft. c]3.:{.l'ii+e}:

::,,:,!a+r..i.pi_í !_1._,it_,, Ft, fÉr,te ryi.:li {..3 ,,ii:) í!.]:_J F't,
.-,t1l l' ,l i:<,.i t',í rjhi ;; 3.'i S-t . iii]i:,?a,1l5 t+{}*f8d.} i,'t .

.i.ir_f i rl i l:,:t i rii ,_: i pó íiiJí'r ít . ili:ít,d*qr-l' Í '.'49.1r Ft
'*]_ i t r ,n_ t,,.,t _íőt ,i i pÉi,lt e, j.:,t] ri., ?*t Ői|_ 'r T.*{ s. §:|-:'i3*-lr)l ,-
1 ít7l.! n- t i':: i_ ,a;]* i ilí. ,'.Í:._{i-i,,lt l;"É t {:i r.,ríl,_Írtl.' i c"t'nr,f Ő

l ií{i,.]:{ ,_'.a'{íll,{ !Jl j;,\,{,{T ,,

l-r,t,esrt.Cm ;t ] .1iqr,rc:5;igr1 i.. lrn,91, ;r C:itlr},Tel{il . i,]:<a-

i.Dr,n.i i_! _ ). szár* i-li,írt_.t. {ili]§k:*,;{ilt"*ín nrlrii.airácga-
,ló j í.s kön-=.r,* iő i t.{:\,.:il:€]rrt,rir:,:.sF.mrri_.. Est,enkc,nL
sz{,mE11,,]sen i=r f'*nt.,i címc,n, naí"lkciuLien a 3Bfi 1,32
i.;, ief,onsz.imr--n vni§yük e,lórhet.ő.

l-j T-lrlikó1-1!i, r.! t1 Lt

d'rtr-si*enr a *tsctrlt I*3t-clssd-
4:,fi+ hn.gl_1 .x {.1í:}.í. rnrrunr, ,i** {5i.- L!".r -._J,_JY !J-*.-*'' "

t {jlr{.?, flll:rrr,:fir"Íxsci hőrriIt i:- t *-
r,,r',Jr,-tta,,;<ó,í{,ltl . I.'ó i i n l rrltl t?f-,t l: í,1 r'i

i i-}il íli:l ,t *h*r, §í::É r i i + ,isúic Jilf; i *
<: *r:i f öi,dr'_irt

ali?II l llll):, L,._r,l I. lrtl.,i],í)

r1,.:r,-,:nc j.a f't,,.],tl lőt:*;;r.li§*.
_--_-L j 
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l-;-,j l- -_í] \ i iíit' ! 1_1 i.t !:a ! t,,. t::ii, tr_l Jl.,|7*:12

r..rii.i<irzl..r1.ov+. l -:1 !,l {:!!.:;i
, .;,-_-:.*,:*-l i_,, 1!_i_Lt,j| \*-]í..l,|_..

Cas:í:í_f-. ].rk;is* ,i= !*.-jt-
_-i:_ ír:--_ 1_i --r.:it.:íti:"i: ] {.:ll _ F.L:sZ,].{_,i,.Éj}{

Lj"s*t.,=l" t, ii.*_:yí"+: 1tll-: rti:n-
Siit j í,,,:r_inn,;:

J __!,,-s^*- .,n l ,-!/l,,l
!.r:j_i{:tl .lll+ ;|{-l{l L,++
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li{iiaül{}fii fntó áx r",tdeó f*lrtétel*l+" ,b"észitését
{es]siirlőF", lakr:dnl"*rrl&_. *soI cdt eseményeje síLr. ).
FCItti *tit}::ets*r* árus{*,:}r. Ámn*örf z lm Airlo,1 5ozás
,a nüp tr l rr* t r8 F* lltép dron.

Nrl**n Jánosné
K,istelnF-, ffrrsu* ?t, tt, 34.

t s l §"f ű,?l; 3S4 54 r

§i_ms*n k3-pufrrgók És egyéb Simstrn al"kalü-
résgtrk., va};rmi.nt ETZ 1§$ és ETZ e§1 mtrünrke*
rókpárokhtrz kipufogók a bolüi árnál olcsóbban
k;rphat6k a gyárt,ónál:

Yarga }tihá}-y lakaírrsnál
Kistelek Tany;r 3d§.

t,*lef*n: §Sd 19t
;F§

j{inden Lipusri szivatt.yú javídását Ér; felrljííá-
s;it,., t-r:válrbá házt,áji gépekhez yaló alkat.résaek
gyár,t,ásád {fogaskr:rék stb. } vállalr:m. P§-gáz
s:?ab\íányo."g csat-lakazó {pörkölőhöu st,b. ) állan-
rlóan kaphat ó.

Dénes Baláas vállatrk*zó
üsengele. Ft:lszabarlulás u. 3 "

ieIgf'nn: §8d *t7

t] ü tJün ü n ü ü iln n m nün n i] ilnfi il ü nün n nr]n n §

A Cs+rlü+l.+l P.;, l,,;trír{1 r Cs_,t,;.rt
t ii,tli c, ,;t ;r', .i ,. i-, +, k '|. cl F, t .:r

F*]". *L ii,: },: r, ,:,r"clá i K,-ri i öí iir. F'ál sr
1!zar i.:*sgt ő: L{e,i ylü,!^ lt{:- l,rcil-,g
§-+" L,a=-1.!.--i.,1 , í:=artclr+l,+_ F+t s;.rtb.:t-<l ,:Láa rl_ 1í,?, " _,,

S.,!:.. ?..,l .:i..u l i rl.: í),:, l- g.:i r r,r**t. el, r i{r-, l,,:rL.:t , Cs-itr.3*l- +

Sc,i".-_=:,:.r,:.ar_i,;| q{li_ f +], +|.,,:.1 F,: Bc.rkél,,, J'4zse{'
ű l: ü ü iJ ü ü ü r_j ü i] ü n r ü il n n ü ü n f] n n ü n ü n nlf n n íj üü § ü üü t] t] t]í:Jf} n n


