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zetért, a házéért és e közérdekért dol
gozni az igaz magyar ember legszen
tebb kötelessége, nem pedig a vagyon
szerzésre és bizony legtöbbször múló 
értékű, ünnepeltetésre való alkalom és 
jogcím.

Amikor élete derűs delelő]én látta, 
hogy az első világháború szenvedése
iben elalélt nemzete j trianoni megpró
báltatások éjszakájába szédült s amikor 
a magyar Szent Korona testéből lesza
kított részek magyarsága — közöttük 
a Maguraalatti városka magyarsága is — 
a szörnyű ítélet pörölycsapása alatt el
alélt, — ö nem nézdelődőtt, nem fon 
tolgatott, hanem — nem törődve az 
idegen hatalom véleményével — az 
elsők között állt ki e város, e me
gye elárvult magyarságának biztatójául, 
bátorítójául, vagyoniakban és lelkiekben 
áldózókedvü munkájául, — magyar faj
tájának megpróbáltatisos sorsában nem 
esett össze, nem sóh ajtozott, hanem dol
gozott és e városbar és vagy vidéken 
kese nyomán nemsokára kísarjadt a 
magyar élniakarás magvának legelső 
csirája, amit itt ápolt és vitt gyümölcs
érlelő boldogságba.

Hiába volt számára szenvedés, a 
a legnagyobb nélkülözés, a meghurcol
tatás, a megalázás, a ráleselkedés, a 
magyarság életfájájának télben is rü
gyező hajtásait téntoríthatatlaBul őrizte, 
lelkében egy szebb tavaszra várva.

S mikor csakugyan elérkezett a 
szabaditó óra, az őszben kinyílt tavasz, 
újra reáháramlott ismét a legnagyobb 
feladat. A  pihenés, vagy egy jobban 
jövedelmező állás helyett vállalnia kel
lett a polgármesteri állás székét, amely 
az idők fejlődésében nem is annyira 
a megtisztelő stallumot, mint irdatlan 
robotmunkát jelent ezidőszerint.

Igazán nem csoda, ha a huszonkét- 
évi kisebbségi küzdelemben folyton mor

zsolódott, mégis csak véges képességű 
szervezetét az újabb robotos munka most 
már kifárasztotta, mert ha volt a vá
rosnak fényesen ragyogó és borúsan 
sötétlő történelmében nehéz négy esz
tendő, úgy ezalatt az idő alatt volt az, 
amig 6 volt a polgármester.

S most, amikor megfáradt szive pi
henni akar, s kezéből leteszi a tollat, 
amely huszonkét évig a kisebbségi sorsra 
jutott magyarság szenvedéseinek hőmé
rője volt, — nézzük meg a*t a széket, 
amit most átad utódjának, nem kopott 
meg selymének bíbora, nem hagyott 
rajta legkisebb foltot sem, hanem a ma
gas hivatal fénye régi ragyogásban ve
títi szét sugarait az őrségváltás ünne
pében.

Az ő személyének nem adott fényt 
a hivatal nagysága, hanem inkább ő 
adott tekintélyt a polgármesteri szék
nek puritán magatartásával s e város 
és népe iránt való mély szeretetével.

Őt nem tántorította meg egy pilla
natra sem a polgármesteri tisztségben 
rejlő hatalom, mist egész életében, úgy 
most is szerény maradt.

Hatalmi botjával sohasem koppin
tott senkinek a fejére, sőt még rágalmazói 
ellen védelmi fegyverül sem használta 
fel soha. A  bosszút pedig nem is is
merte. Kimerült szive mindig csak a 
megbocsájtást verte bele e város leve
gőjébe.

Polgármesteri ajtaja sohasem volt 
zárva senki előtt sem. Aki már ajtaján 
belépett, a szivét is kitárva láthatta. 
Mert volt benne minden nemes ügy és 
minden Igaz ember számára hely.

Úgy viselte a polgármesteri tisztsé
get, ahogy az emelkedett lelkű és agyú 
igazi magyar köztisztviselőhöz illik.

A  közéleti tisztség
és állás sohasem jelentette nálunk, ma
gyaroknál a gondtalan megélhetést, még 
kevésbbé a meggazdagodási lehetőséget.

A tisztviselői sors mindig egyet je
lentett a küzdelmes élettel, ami egyenlő 
volt az igényességről való lemondással, 
ami a dolog anyagi oldalát illeti Mert 
a tisztviselő: igényességét mindig a 
munkában való komoly elmélyülésbe, 
a tisztakezüségben való megmaradásba 
és a becsületes utón való lehetőségbe 
fektette.

Hátha még hozzászámítjuk, hogy e 
tisztviselői életúthoz a kisebbségi sors 
ingoványain keresztül és a próbáratevő 
történelmi idők alatt ez a mindennapi 
falat kenyérért küzkődő más kényszerű 
életpálya, helyesekben: megélhetési le
hetőség után jutott el a felszabadulás 
után az a tisztviselő, aki huszonkét 
évig viselte nemcsak a családnak az 
igavonta terhét, hanem az idegen meg
szállás alatt nyögő városnak és magyar
ságnak minden keserven, — akkor netn 
csoda, ka e város munkazaja a hét
köznap munkarohamában megáll egy 
pillanatra s a mai élet nehéz lüktetésé
ben is áhitatra kondul a lélek benső 
séges ünnepi hangulatnak harangja és 
elmélkedésre hiv a lelkiismeret kis ká
polnájába.

Egy tisztviselő felett átviharzó negy
ven közéleti esztendő ugyanis még 
rendes életviszonyok között is tiszte
letre int, de méginkább akkor, ha ez 
az idő egy városnak történelmi távla
tából is reánk eső szakának eleven 
darabja, ha ennek a tevékenységben 
gazdag múltnak rugója sohasem kitün
tetésekért, pénzért, vagy éppenséggel 
az emberek kegyeinek kereséséért fe
szítette pattanásig húrjait, hanem egy 
egy magasabb életszemlélet egy felüí- 
emelkedettebb eszme- és gondolkodás- 
mód, valamint a valóban igaz önzetlen
ség sugallatára.

S valljuk csak meg őszintén: ha 
a most távozó s akár a kisebbségi sors 
harcos munkájában, akár az azután kö
vetkező évek rendkívüli munkalázában 
valóban megviselt egészségű polgár- 
mester csupán a maga anyagi boldo
gulásainak útjait járta volna végig az 
emberöltőnek is beillő korszakon, ma 
talán több és hangosabb ünneplő tö
meg venné körül, különösen, ha ara
nyainak gazdag kiacshalmairól moso
lyogna éltető poharazóira. De 6 lelke és 
életszemlélete szerint — az ünnepelte- 
tésnek még a gondolata elöl is kitért 
mindenkor, vallván azt a külsőleg ugyan 
sovány, de emberileg annál keményebb 
és időtállóbb életigazságot, hogy; a nem-

P flspöklá logaiás
Megírtuk már egy alkalommal, hogy 

Főtisztelendő dr. S c b e f í l e r  János 
szatmári püspök, mint a nagyváradi 
egyházmegye apostoli kormányzója ju ' 
lius 2-án a r. k. templomban szenteli 
pappá a város szülöttjét, Ferécsik Lő
rinc, végzett hittudományi hallgatót.

Most részletes felvilágosítást adunk 
olvasóinknak az egész ünnepségről.

A püspök ur már julius 1-én, szem 
haton délután 6 óra tájban érkezik meg 
Nagyfalu felől gépkocsival.

Érkezésekor a hívekkel együtt fo
gadja őt és kíséretét a helybeli papság 
és aa elöljáróságok.

S ziiá g yso m iyó n .
Utána azonnal a templomba megy, 

ahol 7 órai kezdettel ájtatosságot tart 
a hívekkel együtt.

A papszentelés vasárnap délelőtt 9 
órakor kezdődik, szent-mise keretében.

Végeztével, kb. félegy órakor a püs
pök ur a tisztelgő látogatókat fogadja, 
nevezetesen a városi elöljáróságot, a 
különböző hatóságokat, intézményeket.

Hétfőn délelőtt 9 órakor lesz az uj- 
misés Ferencsik Lőrinc áldozópap első 
szentmiséjének bemutatása, ünnepélyes 
keretek között.
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Polgáf mesterváltozás 
Szilágysomlyón.

Ismeretes, hogy városink polgár 
mestere, dr. U dvary  József teljes szol
gálati idejére és betegségére való tekin-. 
tettel 1944. évi julius hó 31. napjával 
nyugdíjazását kérte és addig is beteg- 
szabadságra távozott.

A m. kir. Belügyminiszter Ur a fen
tiek folytán dr. Székely Árpád miskolci 
thj. városi tanácsnokot bízta meg e g y  
elfef napra a polgár mesteri teendők 
ellátásával. Dr. Árpád tehetséges, erős 
jobboldali goadolkozásu, szociális érzésű 
vezető tisztviselő, aki miskolci műkő 
dése alatt igen sok érdemet szerzett. 
Működése elé városunk közönsége sok 
reménnyel és várakozással tekint.
— ]?■ i ,i"" i . ' ' I ---- tti ------- í—n

Megnyílt a Hangya.
Amit a város közönsége régóta óhajt, 

nevezetesen egy Hangyát, a mai nap 
folyamán beteljesedett- u  beje Izom i;a

Régóta dolgozik már a város ezen az 
Ogyön, hpgy a mai időkben egy ármér- 
sékló, nagyforgalmu Hangya üzletet nyit
hasson. n9 1 s v , Mj ■ U--

A Hangya központ megbízott veze
tője nevében Juhász Ferenc a Kirendelt
ség vezetője nyitotta meg Péter-Pál nap
ján a nagyszerűen berendezett, árnyalj 
felszerelt üzletet. m ymrn j .

A megnyitó ünnepélyen megjelent a 
város vezetősége, a rendőrkapitányság, 
a járásbíróság, intézetek, egyesületek stb. 
vezetősége, akik előtt Juhász Hangya- 
vezető ismertette a Hangya célkitüzé-eif, 
szerepét, stb. Átadja — mondotta — 
az üzletet a forgalomnak, hogy az szol 
gátja a köz legnemesebb Ügyeit

Ezután Finna Qéza az üzlet rokon
szenves vezetője megmutogatja a fűszer, 
vegyes, textil! és a Hangya ipartelep 
gyárttnáoyaít. kbnzejvet, vegyészeti és 
háziipariakként stb'. és biztosítja á ve
vőket a legmesszebbmenő udvarias ki
szolgálásról.

A  városban az uj Hangya nagy ér
deklődést keltett. iíoqsls

Uj rendelkezés a* cukor- 
jegyek beváltásáról.

U '/fii <* y  4-i /í i i J r i D y i i i  - n i  í * •
A hivatalos lap utóbbi száma közli 

a közeilátásügyi miniszter rendeletét a 
cukoriegyek beváltásának újabb szabá
lyozásáról és' a cukorfegyokért fizetendő 
térítési dijak újabb megállapításáról.

A miniszter rendelkezése szerint a 
félévre kiadott cukorjegyek egy egy hó 
napra szóló szelvényeire a havi cukor 
fejadagot egyszerre keli kiszolgáltatni.

A cukorért a következő térítési dija
kat kell fizetni: a havi 104 deka cukor 
vásárlására jogosító fél évi cukorjegyé't 
60 fillért, a havi 52 deka és a havi 32 
deká cukor vásáriáfára jogosító félévi 
cukorjegyért darabonként 36 fillért, az 
áldott állapotú és szóptatős anyák 52 
dekás kiegészítő jegyeiért ugyancsak 6 
fillért, a ha jóscukor jegy ért ugyancsak 6 
fillért, a, zsidók részére kiadott havi 3() 
deka cukor . vásárlására jogosító félévi 
cukorjegyért pedig darabonként 60 fillért.

Nyilvános -oa*d- eláifárél értekezlet.
IsoarfyóujSak! ref. lelkészek tartottak. 

Utána műsoros előadások keretében
Közismert már járásunkban m  a szé

leskörű tevékenység, amelyet gazdáink 
között kifejt a sziiágysomlyői járás gaz
dasági felügyelője, Major Pál.

Időszakonként elöljárói értekezletet 
tart, amelyen megbvézéíik * legfontosabb 
gazdasági teendőket, útmutatásokat, stb.

A ragft yisáreapftf spmjyógyőrtöteki 
szórványrnagyar telepen megtartott ilyen
irányú gyűlés azonban messze tulszár- 

- - nyalta az eddig szokásos összejövetele
ket, mert amíg az eddig megrendezett 

:ártekez!^^éfiöpá^; egy egy község előf-k 
járóit vonta hatáskörébe, n mostani egész 
járásunkat magába foglalta. o<í|

Örömmel láttuk ott dr, Szlávy László 
főispánt, d?: Qazda Bődbe alispánt, Ka
rász József, Monduk Sándor, Horváth' 
Qábor  ̂ Márton ( k é z i ,  Bernáth Kálmán 
Puy Aladár, Zalányi- dlibtm m kir ‘̂ga#>/ 
daság;felügyelőket, dr. Bujdosó Qéza 
főszolgabirótH dr. Fehér Ferenc íőispáni/r 
dr. Miklóssy Béla alispán i títk&Bokatjgdiij 
Molnár Ferenc tisztiorvost, Maxin; Mi
hály gazífc iskolai igazgatót, sok körjegyM 
zót, stbiíátb. ayioiöq 1 >i ti uyatosz

A-'nagy seregszemléti istentiszteletein 
kei kezdték, amelyeket Bernáésik Jó-»ó 
zsef selymesilosvai rk és Szabó Pál i

zajlott,le a nagyszerű értekezlet,.amelyet 
Major Pál m. kir. gazd. felügyelő, mint 
rendező vezetett ba, hangóZtatvá ez ősz- 
sfeJÖyeJeM f^tosságát. 
dpr lompérii és K1raly 5z János zovónyi 
gtezd. elöljárók a leguIA ntríágyázásáró!, 
illetvdt a áengoiásienraeaztéí-rőDtertoü-'év-ííjd 
tékes beszédet, •' Somogyi B:- János Hal
mosd' gazd; elöljáró ^Qyökér“ c. saját * 
szerzésű versét szavalta. Beszéltek méc

gazd^femgyefŐK, Maxii y igazgató
mogsííoa aállé eérácuían ansínsiar msesfloe aőiiastb.f ^StbjnuJcn aiísinf - a., $ m

Í w m * m m
k : ?.■&?. c?8i4á 4§>gm -

4 f$ \  ■v^<ím lett»ltíílé gsmlabsűJ b tioiool 
Swibó Miklós, a bagosi földműves ,7

hó ügyes- m m B B  :̂örmB
aitássorozatpt Dx Szj4yy,Lás^őJ^i^)4p B
- 4  J ó«vte*M8™k

\ÜMziiföiM $jlA ls«Ü  £ 
fi Jhéd  utáni népünnepély aó
•ej járásbeii községekből zászlók

.w n ! 5 j f > t a f e l ,* ísíM biS;"
^fwíififBftiöiq a íűliisaisj nisyajsvogai
jiöt

g^aéil aBiíi Őbö>l\ÜJÍ jioi&yasJ tfiíel

fííttiw a p fe sA kereskedelem.-
miniszter áz iparhatóságókh^ y^föininf 

kereáU'edelía! és tp*árkamatán6z íhfé

az íparjogesitványok kiadásának rendjét. 
A rendeled szerint nem szabad fűszer
rel, gyarmatáruval — ide nem értve a 
szatócs- és vegyeskereskedőt — itallap 
textillel, vassal, fémmel, bőrrel, cípőkel- 
lékkél, vegyszerrel, gyógyáruval, üveg
gel, porcellántíttl, papírral, írószerrel,1 
ólával, ékszerrel, bélyeggel, műtárgyak
kal, régiségekkel és filmmel kereskedés-; 
re, hitelszolgálat és hiteltudósitó inkasszó 
ipar gyakorlására, fílmkölcsöazáére, hir
detőirodára, áruháziénatartásra jogeaitó 
iparigazolványt kiadni Az ilyen ipar-; 
jogoaít vány okra vonatkozó beadványt 
az iparhatóságok nem fogadják el, il
letve az ilyen kérelmet érdmi tárgyalási- 
nélkül visszautasítják. j> ... I

Kivétel a fenti,szabály alól, ha olyan

ÍU{
,öí?eivts8Ít £ nstu

Jiiabfilsao e Jtóomsn eibeiv givé 
r íparjogosítványt, aki amellett, iJ«i^yíjai 

a szükséges szakképzettséggel ■lieaddífif.a 
késik, a katonai szolgálat hözbéDu EÉeĝ SS' 

zeit kőrFéódeltébén 'újtól szabályozza sebesült, vagy - más maradandó eg&stomo
ségi romlást szenvedett (hadirokkaap és id 
az íparjegosítvád&yj kiadását az országos, 
hadigondozó hatóság javasolja. Legalább-ni 
hat hónapén! át arcroaalbelj katonai-ie 
sielgálatit teljtsitetU HősPs haláUb htaU. L 
vagy a mostani háborúban telj esitett ikaíoq 
tónál szslgáUk.köxbeia elhunyt k á ^ f-  
társa, vagy, Jysaárm^zettjai. A légi, ve- , 
szály miatt az, egyik községből tyárog^-j 
böl) ,a másik kőzségba jvárosb^) költőijei 
•sött és eddigi i p f t Ö i ( k f |^ ^ l ^ s t ^ - Sg 
kenykedésések folyiatá^ra,;;qj ip a r jo g ig  
sitványra van szükség.^VjfUmilyen^a^^

váftja átvenni hoszátarfozójának üzletet, >sj 
vagy vállalatát, igy az üzletek száma az 
ipar jogosítvány ok kiadásásval nem

3 yge telálmsxfiíoiá ddBafitjfim
__________  NÉPfina

| n^íesűo sSft acdöíev e iaimcifiv ,bőm
Pályázati hirdetfffétí^* 2
iparostanoncófáadói állásra; 2

A lj)gros-' és ic^ré'á- ^
kc-dőtanonc-iskola folOgyefö blrotísá^*11 
a fiú- és Icánytagozat csoportjaihoz 1 —-1 '

6}‘o í í^  fü -  iaw £ ,l)v

— A Levente Leányközpontju- 
lius 5-tol 19-ig leveöteleány vézető-fei- 
képző tanfolyamot rendez Szilágysom- 
lyón. A tanfolyamon száz tanítónő vesz 
részt. A tanfolyam hallgatói julms 16 án 
Magyar népi irodalmi és művész-estet 
rendeznek A városunkban egészen új
szerű művészi esemény színvonalát bu
dapesti és kolozsvári élőadómüv ésxek 
fellépése biztosítja. A rendkívülinek 
Ígérkező estre már most felhívjuk ol-  ̂
vasóink figyelmét Az annyiszor íélpa- 
naszoit idegenszéllemü-film és irodalom 
után a magyar néptség frfsk leheletét C serép k álya-rak ást,, javítást >iéa->j 
hozza el nekünk a juítus 16 ra íeíve- n ; ,sz a k sz e r á  b é le lé s t  vállalok*un  
zett művész-est. . Cim a Szegedi-féle könyokötiszetben. nkvoa

,iiogfizöiS[lüÍ9 su 89 I -fl39a b i xSod JogqasBgüsió ddöüiiíöbi 3Ű

órítsdói áflásokfh Hirdet pályá^atqb'1' , J 
Pályázati Haíár dŐ július E gyá^yW  

óra (fia 4 ^ ^ « lp Í « l ‘ul03í yü . J ' im 
É r d ^ l Ó ^ 3 é f Í f é f  J A f r á g h  ’ S ife id Ö f a

•poros tancnclskoh igazgatónál.
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V é d j f t t e a f t ie g ^  iasotaV
kényerünket.

ölik! qjsmilBv iüdiTioxS
Amióta a földgőmböt emberek lakják, 

ily nögy i^y^érW  d£sPéc%ffpiá§4 még 
nem voitisofei/l SzolaTfagy<yere» nbgy- 
mérközés jruast közeledik. végsőd szaka
sz*
kiv i vása- érd ekében harc b a dobja össze s 
rei deikdiié&ére átjiá^eslkéaeft és kerabeh 
tar .alékát..figijj^1.rB1Qj2am teVIj0  ̂2juoj  

Ha szemléljük azon vidékeket, ahol 
a háború vigpiajsflteíjság'feE^er, azt 
lát uk, hogy ezen vidékek azonnal egyet
ler! % ^ í f é $l!&?nak s »gar-̂  islfifft
légi állagot inkább a világégés, mint a 
vili gháboru arculiftkáf'öfti':vtfragára.

Ég a ai.Jtóláít
és pusztulást magukkal hozó,, acélmada- 
ral elvonulnakjtlöl^taliiöik |A|omukban 
a békés „családok. hajlékai 
m .......tflí csalác
ikkájylglfflffi&áib£n, ‘elpttsgfnbt^k ’fáVái 
és minden ami ^gítóéiésdadiönthető. A 
kapzsi pénzszciiipís* *árMarsát- ellenség 
nenjjjtófóucUk' itovfibii skáBja
pu5Z,tit̂ Le6ZikA?eitii egydcéijüWöri íCfiupán

p*ávartlfceliéfL ,é^ egyenatlenkfdés céljá
ból iurakodnak b*f, azokat gyökerestől

Hogyan áll a  lakásigénylések
javakat lábbal tiprő és az .eg$&lg&k fetbptiö^gys ? Illtílékes . heh'rőj., nyert iéríasülé- 
meg^tgádó-iáááZ'/ eltanséf rJátjk -iáin satdt 
bőrépiitap^Btalj^i^^y'^Zíiigaz .ügyért
harö<^#jífl^íckdEöfc«t^&|*ad^íegy*»ráíjaV skzaadta,^ városnak fással, hogy a
rel legyezni u^ t e ^ 1 a^kfta^feiiga*  
te tt^ sz á n ü r á in ia g á t, hogy kiveszi 
Száfll^E . g ^ S g l .áldáaát fl« áletet jft-

kényszeritsen térd&úhsnnAalssit
K^ei^rtény'Magyar Testvére ki Ett 

gedjök ezt? Megengedhetjük? 
soha! A ^ ^ ^ t ^ i i j f e l i f ^ ^ í a -  
mezőkőn vegymást segitve váil-yál! mel
le t f < t ó l y ó ^  ák: - zee# á z E a fférféé -

te h e s A  n ^ W ^ iP e g .n  m b  fíW

dekben’>JÍalíomk&zv*- fel >Á«énnJa9étfóÁ
n ü k ^ a ^ t e ^ m t  kelt

hogy # ^ ^ ^ p v f e n y / r ü n k a  _ 
szemjüfik'rááüáEíti oTvidfltóQfcikiköiöáa)obaáó * 

az^ tihogyi zern'8^aí ̂ kámi cs«^ a k« »
k o é n ü d jü r'h ^g ^á m  Ffa
m á m 'S á z^ ^ % M I

, V Á  i\ülb .S'i’w , U -
még..<n,e|p,1̂ nnyírö<t. f M ^  
ezenüRehéíaéS) i^ta^aágos •.muakáb.denék 
földmívelésSehifoigtelko^ó 'testvéretek -i4e

sz
d  végezhessék; léte'
"ök” ÍJc“ ’yv;’-J

ibí1zekrécv8rt:4
UOOiZAn LcOL D

* f. * • ■ V o ^ ^ . U i
.w  »,

közős munkára, álljunk,^tonsedalm, .és 
foglatkozásbeHí! külön bségiö él küK az ié tetet 
jeleWtö bértatábíáte1'munkamozejére' 4?»- 
mif°ék %iérrK^ todf^ épjönk‘|y|yafi0T;
mu-<3MlaM 0*k &°g
heiy^Jállia^k'Wbiőennapií k^iy erünket v 

Bízva a minden magyarok Igar.lsté- 
nében, hiszem.Asuvallcyt!, hogyh/un iád

ig^, Wagyar etfogl 
mérten napi néhány órát-kenyerének be-- 
takájiitfsi ^munkalaíairaí ferdítés azt min
den ^rlJSv J,j[te*kell .testével is  megvédi,?: 
egymást_minden közérdekű munkában

segíti, ebben a nagy g ig í^ T l ín t í f e j í  
bpn nem bukhatunk el, Így meg tudjuk 
njutötnití :á;dáz ellefjságeinknek,^ hogy a 
njagyar gyözniakarás erősebb mint va- 

ha, erősebb, mert mindannyian hiszünk 
p  végső győzelembe, hiszünk egy szebb, 
bbldogsbb:Magyarország,ieltámadásábarii 

“IW* í' 'i ■ •'n
-B e .

m  ^
Főmunkatárs i FÜOED1 PÉTER
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iám d

vMult .̂oti számuakban beszámoltunk 
tdr. S z la  v v Lá&zÜŐ főispán szilágy Som
lyói látogatásáról. A Magyar Megújulás 
Párt, jialyiságében elmondott beszédét 
jiSiqertQitő szövegbe értelemzavaró hiba 
csúszott be. A cikk utolsó előtti be 
Ikezjéséaekjielyes szövege a következő: 
„ruesszemenqi barátja és tántoríthatatlan 

.ihjirĵ î  jpbbqldali gondolatnak és vitéz 
y  | Iicmp é fíy  Pél* vezetése alatt álló Ma

gyar jnegujulás Partnak. A megyében 
őj ennek a legfőbb :képviselője, A más 
pártokból, ide , áttégni szándékozó, meg- 
gjyözpdéses, jobboldali gondolkozásu be

I -Jrnr-u--tTir-riJiI,.n W u w ^ , « u impgyar8í, e « b f , sriv-pftpn,.
migdP í̂éitőléqjslfiéaj hölü $ásgy n nlnuSítVH
tani, hogyvMtán wtíá’kodhaisori jiaöröt^- ^  Jl" ±l~~
badőatőtt fiés az.ygmberíaégiöiLckikitkitótt 
Európa Jgléitt. öbafihfiígsm — laiíeso-u 

íA.|j épíbpfki^GiéskÉeaiíismerő, ifeülturl-(tí

sflnk se^rjnjö ar vármegye j föi&pánja_a 
pblgármn^ier , % l4káskitatási tervezetét

«í }MS< ^8líjgymlPÍ#»^r U f, által kirep- 
dP!X dr íü ^  ,̂k ő 1 Jf. 4 r?ád, miskolci th], 
v ^ a í .  J^ác^p.t-.m í gbizqtt, S£l4gy$onv, 

ly ó k p p lg ^ g ster  2 a-, zsidólakás kiutaláv 
s >kjat tégye ujabbi megfontolás tárgyává 
** ? m .?  Ügy^m ’bé.jaf, u^bbap benyuj 
ftc tt.jfl$ftágflji$t jferd̂ iglŐ' .kérelmét, amit 
3 r.̂ ipon belő),,nyújtsa be ki ki, különben 
ügyét nem vehetik tárgyalás ahj.

ieiw s m  v t m «g>vu m & i 1 og^ ü i^  i  JOd4 ,. •
egytnáa.^zéí ^^yemherkóot-^áíítipöivni. ' 4  n r v  /  t  h ' t, a ~ HőuH jJYUMj ) : Aratómuniasok, erdomunkasok es

r(é 0 é b  g a z d a s á g i m u n kdtíá lla lók  ko -  
íbíJI !^MeíŐ b a lese tb iz to sítá sa - ^

íj1 a

EÍlágysomlyó m. város polgármesterétől

— Áthelyezés. A m. kir. Belügy
miniszter Monostory László, detaktiv- 
csoportvezetőt háionló Uíinőségben Sspsi- 
skentgyörgyre helyezte á|. a q s nodviamA

— Gyermekszerencsétlenség tör
tént a múlt napokban a bagosi határ
ban, ahol Péter József 13 éves kis fiú 
barátjával egy ott máradt kézigránátot 
tálált. A  gyujtózsínórt kihúzta és\ e l
dobta, de mivel nem robbant fel, addig 8  
babrálta, inig felrobbant és a szeren
csétlen kis fiút megölte. 'd tesaéum ! eé

- Rendőrségi hírek. Kihágást kö
vetett al Nagy Sándor szigyártómester, 
Szrlágysomlyói lakos, elnemsötétités miatt, 
akit a szilágysomlyói rendőrkapitányság 
rendőri büntető bírája igy erősen 5 napi 
elzárásra átváltosztatható 30 P. pénz- 
büntetésre Ítélt.
----------- -------
75 — 1943 vght. szám.

Árverési hirdetmény, atioiőq
Dr. Szentpétery Elemér szilágysomlyói 

ügyvéd áltat képviselt Nagy Sándor és Orosz 
Simon szilágysomlyói lakosok javára 528 P. fo
tóké és járulékai erejéig, amennyiben a köve- v- 
telésre időközben részletfizetés történt, annak 
beszámításával, a szilágysomlyói kir. járásbiró- 
s tg 1941 évi 139/23 sz. végsésével elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen- 
vfedő-töi 1942 évi Október hó 10 n. lefoglalt 
1800 P. becsült ingóságokra a szilágysomlyói 
k{r. jbiróság pk. 3680/1943 sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak az 1908 évi 
2ÍLI. t -e. 20. §-á alapján a foglalási jköuyvből 
k nem tűnd más foglaltatók javára is az árve
rés megtartását elrendelem, de csak arra az 
esetre, tph kielégítési joguk ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat
ban nincs, — végrehajtást szenvedő lakásán- 
üklétében és ipar telepén Szilágysomlyón leendő 
megtartására határidőül 1944 évi Julíus bé 5 
napjának délután 5 órája tűzetik ki, amikor a u, 
bíróilag lefoglalt, Egy piros tehén, Egy 17 1/2 
lóerős motort s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
Ígérőnek, de legalább a becsár s/a-résiéért, 
készpénzfizetés mellett el fogom adni, még 
akkor is. ha a bejelentő fél a helyszínen nem 
jdenne meg, ha csak ellenkező kívánságot ■£ 
Írásban nem nyilvánít.

Szilágysomlyó, 1944 évi Junius hó 12 n.
Kiss Bsaséskkir. MrMsi ri«rt)MtU

Hirdetmény.
y A m. kir. xr.inisilérium 1640 - 1944. M. 

j;je sz. renaelftejalapján az alábbiakat hozom 
hi érdekellek "tudomására:
* 1 Z. A  tnünkaéó köteles a kalászosok ara
tásnál és betakarításnál alkalmazott gazdasági 
jrmnkaváilqlát,. .

2. A nem iparszerben űzőit fakitermelés 
körében alkalmazott erdőmunkást és napszá
most, < - ’

3. A munkaviszonyának feltételére itkin- 
■M nélkül a  gazdasági munkavállalót, aki leg
alább egy hónapi időtartamra szerződőit és

I 4. A gazdasági gépeké mellett alkalmazott 
gépmbnkásüküt füffő 'évt rftiffus "f--tőt mhtrszá- 
j l p s  M ezőgazdasági B iztositó intézetnél 

^ülését ellenére biztosítani.
A biztosítási bejelentést a mu,

teles megtenni és ez lehet vagy egyenkénti, vagy 
lá n y  biztQsüó& , . ... n^uui... tü 

Felhívom a gazdasági munkaadókat, hogy 
a vátbki. ádótáikiéaíbdn (í-.̂ érrr. 11. sfc). részle- 
tes p i  július 3:ún hétfőn

gél 9 orajara jelenjenek 'meg, annyival is 
_ áSb, mert a bntositds elmulasztása Juvatal-

f r m i :
hétő pénzbüntetéssel büntethető.

1 SkQág&itóigo. junius, 28.
! nfidlnlBvidób^ k‘

ftj kir. Erdőfelügyelötégi Kirendeltség Szilágysomlyó 

1^07-1944. szám. H

Árverési hirdetmény.
1944. év, julius hó 7-én d. e. 9 órakor a szi- 

iágysomyói m, kir. Erdőfclűgyelöségi Kirendeltség 
helyiségében lepecsételt zárt borítékban tett írásbeli 
ajánlatok aiapján nyilvános árverésen a következd eladá
sok történnek:

1. Az oláhesaholyi v. úrbéres közbirtokosság er
dejében 1943—44. évi kényszervágásban kitermelt 846 
ürm.’ cserhaséb és 208 iirm.* cserdorong fa, Básatpénz: 

;?4x> Pengő, A vágatásterület a tasnádi vasútállomás-' 
tói 20 km-re van. ' j

2. A vaikóváraljai volt úrbéres közbirtokosság 
krasznajaázi erdejében 1943 -  44. évi kényszervágásában 
kitermelt 100 ürm.s bükk hasáb, 40 ürm.3 bükk dorongfa 
Bánatpénz; 150 pengő. A vágatásterület a szilágynagy- 
falui vasútállomástól 19 km -re van.

I A bagolyfaiui volt úrbéres közösség erdejében 
1943—44. évi kényszervágásban kitermelt 157, ürm.* 
bükkhasábfa. Bánatpénz: 150 Pengő. A vágatásterület 
a szilágysomlyói vasútállomástól 28 km. távolságra van 

t i  Ajánlattevők vagy kellő számú ajánlattevő hiányá
ban a legközelebbi árverés 1944, évi julius hó 13-án 
4. e, 9 órakor tartatikmeg ugyanilyen teltételek mellett 

Utó és pótajánlatok nem íogadtatnak el,
Árverési tétételek .a szilágysomlyói m kir. Erdő- 

4tíjügyeiŐ£égir Kirendeltségnél megtekinthetők. 
Sziiágysömyó, 1944. évi junius hó 22-én.

ÜtV.!.-. - ,gs O 5Í

Farkas József 
m, kir. föerdőraérnök. >
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L oldal. Szilágysom lyó

A VÖRÖS D IK TÁ TO R Városi Mozgószínház
III. FEJEZET.

Amelyben sok baj van a rendőrség
gel, de megjelenik a mentőangyal, 
és regényes szerelem szálai sző 

vödnek,
Az orosz iparnak évtizedek óta 

Baku ai  egyik legfőbb erőforrása. A 
kaukázusi város kutjai ontják az olajat 
és természetes, hogy a városban már 
évtizedekkel ezelőtt hatalmas ipari pro- 
letáriátus telepedett meg. Od érkezett 
Sztálin 1909-ben, miután Georgia fővá
rosában Tifliszben és környékén a so
rozatos rablások miatt tarthatatlanná 
vált a helyzete. Bakuban Sztálin azon
nal megkezdte a bolseviki propagandát 
A sajtót akarta elsőnek felhasználni és 
miután sem nyomda, sem pénz nem ál
lott rendelkezésére, rendkívüli ötlettel 
pótolta a hiányzó eszközöket. Megálla
pította, hogy legjobb lesz a kommunista 
röpiratokat az állami nyomdában elké 
sziteni. Mellékesen egy kis cinikus bosz- 
szuállási vágy Is vezette. Baku rendő. - 
főnöke. Martinoff, még Tifüszből régi 
ismerőse volt. Martinoff adta ki ellene 
az első letartóztatási parancsot. Most 
legalább visszafizeti. Bizonyára kellemes 
lesz a rendőrfőnöknek, ha a belügymi
nisztérium látja, hogy a röpcédulák az 
állami nyomdában készülnek.

így indult meg a Bakui bolsevista 
újság. Sztálin barátságot kötött a nyomda 
éjjeli őreivel, meg néhány nyomdásszal, 
maga is kitanulta a betűszedést és a 
rotációs gép kezelését s az állami nyomda 
gépei éjszakánként vidáman ontották az 
államellenes kommunista röpiratokát.

R e g é n y e s  s e g í t ő t á r s a  i s  
akadt egy fiatal leány, Allelujev Nadia 
személyében. Az ismerettség még Tifliszbe 
nyulott vissza. Nadia apja, Allelujev 
Szergej tifliszi munkás, adta Sztálinnak 
papnövendék korában a kommunista röp
cédulákat és Lenin Írásait. Allelujev idő
közben Bakuba költözött és Sztálin la
kásának sürü változtatása mellett az 
Allelujev-családnál talált legbiztosabb me
nedéket.

Nadia ekkor 12 éves volt, ami az 
ottani fogalmak szerint érett, nagy leány
nak számit. Sztálin eleinte nem sokat 
törődött vele, a leány azonban megma
gyarázhatatlan rokonszenvvel vonzódott 
hozzá. Egy napon észrevette, hogy Sztá
lint figyeli a rendőrség. Amikor az isko
lából ment haza, két embert látott házuk 
körül ólálkodni. Megérezte, hogy kit ke
resnek, késő éjjelig várta Sztálint az 
utcasarkon és figyelmeztette a veszélyre. 
Sztálin meghatódott. Előbb akadozva 
mondott köszönetét, azután megcsókolta 
a leányt. Nadia egyszer választ adott:

— Nem kell megköszönni. Annyira 
szeretem, hogy kötelességem volt figyel
meztetni.

Egy éjszaka a rendőrség házkutatást 
tartott Alleluievék lakásán. Semmi sem 
volt a házban, csak egy levél, amelyet 
Nadiának másnap kellett volna elvinni. 
Sztálin barátjához. Mialatt Allelujev a 
rendőrökkel vitázott, Nadia hosszú ha
jába rejtette el a levelet, ágyba bujt és 
úgy tett, mintha mélyen aludna. A rend
őrök gyanútlanul nézték az alvó leányt

és távoztak anélkül, hogy felkeltették
volna.

Nadia segítségével Sztálin egyre erő
teljesebben dolgozott, mind szélesebb 
körben megismerték a bakui munkások. 
Az „eszme1* terjedt és egymást érték az 
utcai tüntetések, lázongások, összecsa
pások. Sztálin többnyire háttérben ma
radt : oda, ahol veszedelem fenyegetett, 
inkább másokat küldött el. Egyszer mégis 
belekerült az utcai csatározásba és a 
rendőrség elfogta. Börtönbe zárták s ez 
volt a leghosszabb börtönbüntetés, ame
lyet életében kitöltött.

B a k u  b ö r t ö n e  piszkos olajtor
nyok és gyárvállalatok közt emelkedik 
egy fengikon. Odakerült Sztálin. Rövide
sen beleélte magát az uj helyzetbe. Bi
zonyos fokig üdülés is volt a börtön
élet: pihenés a rendszertelenül eltöltött 
éjszakák után, szabályos koszt és jó al
kalom a munka folytatására. Sztálin elő 
adásokat és vitáestéket rendezett a bör
tönben, de az egyszerű módszerek itt 
sem elégítették ki. Apró lázadásokat is 
igyekezett előkészíteni és egyik közülük 
messzemenő következményekkel járt. 
Amikor a foglyok lázadozni kezdtek, maga 
a fogházigazgató ment, hogy lecsillapítsa 
őket. Előbb szép szóval próbálkozott s 
amikor ennek nem volt eredménye, han
gosan süvítette végig a folyosón :

— Csönd legyen, mert lövünk!
A foglyok nyomban visszahúzódtak, 

s elhallgattak, csak egyetlen cellában folyt 
tovább orditozás. Sztálin tartózkodott 
benne néhány vezetőtársával együtt. A 
fogházigazgató ebbe a cellába lépett s 
rövid, de hangos párbeszéd következett, 
aminek az lett a vége, hogy Sztálin az 
éjjeli edényül szolgáíó vödröt — amely 
minden cellában ott állt — teljes tartal
mával együtt a fogházigazgató nyakába 
zúdította. Példátlan botrány támadt. Az 
összes cellaajtókat nyomban elzárták, s 
a foglyok riadtan várták a követkeimé 
nyékét. Pár nap múlva megtörtént a dön
tés. Husvétiünnep következett, az a nap, 
..mikor a börtön lakói is különös ked
vezményben részesülnek : jobb ételt, italt, 
sőt dohányt is kapnak.

A döntés az volt, hogy Sztálinnak 
ezen a napon kell vesszőfutást kiállnia. 
A bakui háziezred egyik százada vonult 
fel a börtönudvarra husvét vasárnapján 
L. ezredes vezetésével. A katonák két 
sorban, egymással szemben állottak fel: 
mindegyiknek korbács a kezében. Az ud
varra kivonultatták az összes foglyokat, 
hogy az elrettentő büntetést végignézzék. 
Sztálint levetkőztetik és megindítják a 
katonák szembenálló sorfala között.

(Folyt, köv)

Mész
oltva és oltatlan kapható raktárról, 
Hervol Jánosnénál, Szilágysomlyón, 

Laktanya u. 2. szám alatt.

Jókarban levő gyermekkocsit 
megvételre keresek 1
Cim a Kiadóhivatalban !

Julius 1—2—3.
Szombat—vasárnap -  hétfő. 
Pompás uj magyar vígjáték. 

Címszerepben Tolnay Klárival

Ágrólszakadt urilány

Julius 4. Csak 1 napigI Kedden. 
Louis Joúvet mesteralakitása.

Szinészbejáró

Julius 5—6. Szerda —csütörtök.
Közkívánatra

Jókai Mór örökbecsű regénye :

Uj főldesur

Szilágysági Bank R, T. Szilágysomlyó.

MEGHÍVÓ.
Érdekelt részvényeseink szives tu

domására hozzuk, hogy junius hó 26-ára 
meghirdetett közgyűlés az alapszabályok 
7. §-a értelmében el lett napolva.

A másodízben — ugyanazon tárgy- 
sorozattal — megtartandó közgyűlés 
1944. évi julius hó 17. napjára (d. u. 4 
óra) lett kitűzve.

A már kiadott részvényletéti iga
zolványok azon közgyűlésre is érvénye
sek és megjelentek által bemutatandók. 

Szilágysomlyó, 1944. junius 28.
Igazgatóság .

A Szilágysomlyói kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

1181—1944. tkvi szára.

Árverési hirdetmény.
Józsa G. Anna, úgyis mint kiskorú Józsa 

Ferenc t. és t. gyámja szilágyperecseni lakos 
végrehajtónak Gergely Gy. Péten szilágypere
cseni lakos végrehajtást szenvedi ellen indított 
végrehajtási árverést 2190 pengi tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett a Szilágyperecsen 
községben fekvő s a szilágyperecseni 909 sz. 
tjkvben 161, 941, 1427, 2052, 2775. és 3307. 
hrszám alatt fetvett ingatlanokból és végrehaj
tást szenvedő egész 1/!i-öd rész illetményére, to
vábbá a Szilágyperecseni 910 számú telekjegy
zőkönyvben 2551 is 2776 hejrajzi szám alatt 
felvett ingatlanokból végrehajtást szenvedő egész 
l/6-öd rész illetményére végül pedig a szilágy- 
pere cseni 912 szám tjkv. 2312 hrsz. alatt fel
vett ingatlanból végrehajtást szenvedő egész 
Vio-ed rész illetményére éspedig a 161 hrszám- 
bóli illetőségére 600 P. a. 941 hrszbóli illető
ségére 50 P. az 1427 hrszbóli illetőségére 100 
P. a 2052 hrszbóli illetőségére 250 P. a 2775 
hrszámbóli illetőségére 260 P. a 3307 hrszbóli 
illetőségre 1012 P, a 2512 hrszbóli illetőségére 
80 P, kikiáltási árban.

Az árverést 1944 évi julius hó-ik 8 napján 
délelőtt 12 órakor a telekkönyvi hatóság helyi
ségében (Horthy Miklós utca 7 szám, 5-ik ajtó) 
fogják megtartani.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 %-a, ame
lyet a magasabb ígéret ugyanannyi %-óra kell 
kiegészíteni,

Szilágysomlyó, 1944 március 20.
A kiadmány hiteléül:
K e d v e s  s. k. Dr. A j t a y  F e r e n c  s. k.

irodáig,izgató. fb. elnök.
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