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A huszadik század embere elérkezett 
a szocializmus fénytől szikrázó kapujához 

Mi, szociáldemokraták csak az ellen a magántulajdon ellen harcolunk, amelyikkel 
kizsákmányolni lehet, de az egyéni szükségletet szolgáló 

magántulajdont tiszteletben tartjuk 
Páratlan sikerű értelmiségi nagygyűlés Szentesen — Gárdos elvtárs élményszerű előadása 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezete vasárnap délután értelmi-
ségi nagygyűlést tartott, amelyen 
csaknem teljes számban megjelentek 
városunk demokratikus érzelmű szel-
lemi munkásai, pártállásra való te-
kiniet nélkül A nagy érdeklődéssel várt 
gyűlés páratlan sikerrel járt. Olyan 
magasnívójú előadásokat hallottunk 
szellemileg tökéletesen képzett szo-
ciáldemokrata előadóktól, amelyek 
méltán vívták ki a sokszázfőnyi hall-
gatóság osztatlan elismerését. S itt 
különösen ki kell emelnünk Gárdos 
Dezső elvtárs, központi csoporlfőtitkár 
komoly, felvilágosító s minden igényt 

kielégítő előadását, melyhez hasonlót 
— nyugodtan állíthatjuk — még nem 
hallottunk Szentesen. Egy igazi szo-
cialista a legközvetlenebb társalgás 
nyelvén mondotta el mindazt, amit 
egy szellemi munkásnak tudnia kell, 
ha jó szocialistává akar válni. Bár 
Gárdos elvtárs nem ért vele egyet, 
mi mégis ideiktatjuk az egyik vidéki 
szocialista sajtóorgánum megállapí 
tását, mert való igaz, hogy „ha leg-
alább száz Gárdos Dezsőnk volna, 
egész Magyarország szociáldemokrata 
lenne". 

A nagysikerű gyűlés lefolyásáról 
az alábbiakban tudósítjuk olvasóinkat: 

Dr. Rex Kiss Béla elvtárs 
a német nemzeti szocialista mozgalomról 

Dr. Rex Kiss elvtárs, egyetemi ma-
gántanár, abból indult ki, hogy a 
német géniusz mindig tagadólag lé-
pett fel a latin szellemmel szemben. 
A továbbiakban visszapillantást ve-
tett az elmúlt világháborút követő 
eseményekre. Ismeretes, hogy a né-
metek elvesztették az első világhábo-
rút s bár az azt követő weimári ál-
lam látszólag demokratikus színezetű 
volt, voltaképen azonban a németek 
sohasem tudtak demokratákká válni. 

A náci párt 1919-ben alakult meg 
s ennek hetedik tagja volt Hitler, aki 
1920-ban lett a pártvezére s alakí-
totta újjá a pártot német nemzeti 
szocialista párt néven. Direkt — 
akcióikra jellemző, hogy már 1923-
ban kiséíletet tettek a hatalom át-
vételére, ez azonban kudarcba fulladt. 
A vezetőket várfogságra ítélték. Fog-
sága idején írta Hitler a „Mein 
Kampf*-ot. 

1932 ben már egymillió tagjuk volt 
s nyíltan is felléptek a hatalom meg-
szerzésére, Hi'ler ekkor még alul-
maradt ugyan Hindenburggal szem-
ben, de pártja a választások után a 
legerősebb lett a német parlament-
ben. Hindenburg ekkor meghívta Hit-
lert a kancellári székbe, majd Hin-
denburg halálával teljesen Hitler ke-
zébe került a hatalom. 

Hitlert nem a hadsereg és a főurak 
segítették uralomra, mert ezek sze-
mében túlságosan radikális volt. A 
nagytőke támogatta őt abban a hi-
szemben hogy a hatalom átvétele 
után is ellenőrizni tudja majd Hitlert 
és a nemzeti szocialistákat, ez azon-
ban nem sikerült. 

A hatalom birtokában Hitlerék 

megindították ^harcot a nemzeti-
szocialista állam megteremtésére. El-
sőnek a legfőbb akadályt, a még 
létező baloldali pártokat kellett fel-
számolniok. A következő év márciu-
sában kiírlák a választásokat s az 
erőszak és terror minden eszközét 
igénybe vették a baloldali pártok 
likvidálására. Február 28-án Götingék 
felgyújtották a birodalmi gyűlés épü-
letét, ezt ráfogták a kommunistákra 
s letartóztatták a Kommunista Párt 
vezetőit. A választási kampány ide-
jére betiltották a szocialista sajtó 
megjelenését. A választásokon a nem-
zetiszocialista párt 17 millió szava-
zatot kapott, 

de érdemes feljegyezni, hogy 
minden terror ellenére is 7 
millió német tett hitet a 

szociáldemokrácia mellett 
s a kommunista szavazók száma is 
elérte a 3 milliót. Később természe 
tesen a február 28-i „gyújtogatás" 
miatt megsemmisítették a kommu-
nista mandátumokat, feloszlatták a 
pártot, s rövid türelmi idő után ez 
lett a sorsa a Szociáldemokrata Párt-
nak is. Hitlerék ezután megrendezték 
a német Szent Bertalan éjtszakát, 
amelyen legyilkolták a nemzetiszocia-
lista párt belső ellenzékét, s most 
már nyitva állott az út a hitleri pro-
gram megvalósítása felé. 

Fokozatosan megtörtént a párt és 
az állam egyesítése. Programjuk 
egyik sarkalatos pontja volt a zsidó-
kérdés megoldása. Részben ennek 
köszönhetiék uralomrajutásukat, de 
részben ez okozta bukásukat is. A 
fajelmélet, a német faji felsőbbren-
dűség hirdetése voltaképen abból 

fakadt, hogy a németeknek bizonyos 
mértékben alsóbbrendűség érzetük 
volt a zsidókkal, később az ango-
lokkal, lengyelekkel s*b. szemben. 

Tagadhatatlan, hogy programjuk-
nak vohak némi szociális színezetű 
pontjai is. A munkanélküliséget úgy 
oldották meg, hogy bevezették a kö-
telező munkaszolgálatot és kénysze-
rítették a gyárakat nagytömegű mun-
kás befogadására még akkor is, ha 
nem tudták foglalkoztatni őket. Más-
részt viszont Hitler a maximumra 
fokozta a hadiipari termelést. így 
biztosították az 5 millió német munka-
nélküli foglalkoztatottságát. (S nagyon 
jól tudjuk, hogy a haditermeléssel 
Hitler felkészült a háborúra, meg-

indította a háborút, amely végül is 
5 millió német életébe került. Ez lett 
tehát a végső eredménye a német 
munkanélküliség nemzetiszocialista 
alapon történt megoldásának. 1934 : 
5 millió német munkanélküli. 1945 : 
5 millió német halott. (A szerk.) 

Dr. Rex Kiss elvtárs előadása vé-
gén megállapította, hogy Hitlerék 
uralomrajutásáért voltaképen 

a demokráciákat terheli a 
felelősség, mert nem ismer-
ték fel idejében, hogy milyen 
borzalmat jelent az emberi-
ség s z á m á r a a nemzetiszoci-

alizmus. 

Dr. Kanyó Béla elvtárs a szociális gondozásról 
A nagy tetszéssel fogadott előadás 

után dr. Kanyó Béla elvtárs, szegedi 
orvosprofesszor beszélt a szociális 
gondozásról, ismertetvén annak fej-
lődését Magyarországon. 

Mi a legfőbb probléma a hadi-
gondozás kérdése. Az első világhá-
borúból itt maradt 140 ezerrel együtt 
ma 600 ezer hadigondozott részesül 
segélyben s még ezen felül is mint-
egy 200 ezerre tehető azoknak a 
száma, aki jogosultak hadisegélyre. 
Az összlakosságnak tehát tíz száza-
léka hadigondozott. 

A társadalomnak s első sorban az 
értelmiségnek szervezett munkával 
kell résztvenni az elesettek felkaro-
lásában. Mindenki a maga hatáskö-
rében próbáljon összefogni, munka-
közösségeket létesíteni, hogy kitölt-
sék azt az ürt, ami ma még elvá-
lasztja a hivatalt az élettől. Legyenek 
ezek a munkaközösségek a társada-
lom szemei, ezek irányítsák a szo-
ciális megsegítés munkáját s gon-
doskodjanak arról, hogy a segélyeket 
elsősorban az arra rászorulók kapják. 

Gárdos Dezső elvtárs: Mit jelent 
szocialistának lenni ? 

Ezután került sor Gárdos Dezső 
elvtárs, központi csoporlfőtitkár nagy 
érdeklődéssel várt előadására. Beve-
zetőben az ősember, majd a halászó, 
későbbiekben pedig vadászó életmó-
dot folytató ember táplálkozási szük-
ségletéhez képest kialakult csaiádi és 
törzsi közösséget ismertette, majd az 
őskultúrán keresztül a görög rab-
szolcaberendezés kérdését tárgyalta. 
Ezután a római birodalom kialaku-
lásától bukásáig tartó időszakot ölelte 
fel és áitért a középkor hűbéri rend-
szerének taglalására. Majd a francia 
forradalom okszerűségét, polgári jel-
legét és az azon keresztül kialakult 
kapitalista világrendet vázolta s Így 
érkezett el tárgyalásaiban napjaink 
gazdasági és társadalmi vajúdásához. 

Volt egy világ, az ősközösség, az 
ősember társadalmi rendje, amelyben 
nem volt magántulajdon, s amely 60 
ezer évig maradt fent. Most van egy 

kapitalista világrend, amely még csak 
150 éve él és vajmi keveset mutat-
hat fel. 

Az ősközösség fölbomlott, követte 
a halászat, majd a vadászat, s jött 
a földművelés, 

amellyel megjelent a magán-
tulajdon, 

a vagyon, az embenség legnagyobb 
szerencsétlensége. Addig minden em-
ber egyenlő volt, egyformán élvezte 
a javakat, de a vagyon, a magántu-
lajdon létrejöttével megbomlott az 
egyensúly s az egyik oldalon jelent-
keztek a vagyonosok, másik oldalon 
pedig a rabszolgák, a kizsákmányol-
tak. Mert félreértés ne essék mon-
dotta Gárdos elvtárs 

mi szociáldemokraták, ami-
kor magántulajdonról beszé-
lünk, azt értjök alatta, ame-
lyikkel kizsákmányolni lehet 
s nem azt, amelyik e g y é n i 
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szükségleteket szolgál. 
Uj termelőeszköz jelentkezett : az 

ember s megindult a rabszolgater-
melés. Hogy a görög birodalom mégis 
olyan rendkívül f e j l e t t kulturával 
ajándékozta meg a világot, az azért 
volt lehetséges, mert csak a rabszol-
gák dolgoztak, a többiek ráértek 
gondolkodni. 

Ha majd a szocializmus is 
felszabadítja a tömegeket a 
robot alól, itt is uj, fejlett 

kultura fog keletkezni. 
Száz százalékig bebizonyított tény, 

hogy a társadalmi rendek kialaku-
lása mindenkor a gazdasági rend 
elválaszthatatlan kisérő jelensége. Az 
ember életharca érleli meg a társa-
dalmi rend válságát s a fejlődés fo-
lyamán kialakuló rendszerek, egy-
részt saját pusztulásuk hordozói, \ 
másrészt a szükségszerűen követő 1 
társadalmi rend magvetői. j 

Jön a római birodalom . . . To-
vább folyik a rabszolgatermelés . . . 
Nincs értelme a gyermeknek, az új-
szülött ki van szolgáltatva a szülők 
kénye-kedvének, szabadon rendelke-. 
zik vele : meg is ölheti . . Ekkor 
jelent meg Krisztus a földön : En 
gedjétek hozzám a kisdedeket. A 
kereszténység a rabszolgák, a ki- j 
zsákmányoltak vallása lesz. Az ül- \ 
dözöttek a katakombákban gyűlnek 
össze, hogy hallgassák a krisztusi 
tanokat a felebaráti szeretetről, az 
emberek egyenlőségéről . . . A társa-
dalom fejlődésével uj értelmet nyert 
a kereszténység is. 

A szocialista társadalom is 
megkapja majd a maga ke-
reszténységét, a tőke alól fel-
szabadult kereszténységet, 
amely megtisztulva, igazi fé-
nyében és eredeti krisztusi 
értelmezésben fog sugározni. 
Megbukik Róma, jönnek a ger-

mánok, megjelenik a tőke . . . Itt a 
középkor hűbéri rendszere . . . 

Jön a francia forradalom . . . A 
proletariátus mint jó „balek" segíti 
a polgárságot a hűbériség leverésé-
ben. A győzelem uíán azonban a 
francia polgár ellene fordul a prole-
tárnak s azt mondja: Igen, van 
egyenlőség, de ez a mi egyenlősé-
günk, van testvériség, de ez a pol-
gárok testvéri közössége, van sza- j 
badság, de ez a mi szabadságunk... 
Te pedig proletár, légy szabad bér-
munkás. (Szabadon éhenhalhatsz.) i 

Az uj társadalmi rend, a kapita- | 
lizmus — folytatta Gárdos elvtárs — | 
hamarabb meg fog halni mint a j 
többi. Ha pedig valóban meghal, f 
akkor miért nem siettetjük ? A kapi- ! 
talizmus raktárra termel, nem törődik i 
az embermilliók nélkülözésével, csak 
azzal, hogy az államok raktárai telve 
legyenek. S ha ez megtörtént, akkor 
a raktárak összecsapnak egymással: 
ez a háború. S ezért is lesz mind-
addig háború, amig kapitalista tár-
sadalomban élünk. 

A szocialista társadalom a 
mezítlábasokra termel. 

Nyilvánvaló, hogy a kapitalizmus 
halálra van ítélve. Már csak végvo-
naglásainak volt tekinthető a fasizmus 
s hiába jött Hitler, nem tudta meg-
menteni ezt a bukófélben lévő társa-
dalmi rendet. Ugyanez a helyzet 
Amerikában is. Hiába kísérleteznek, 
mert minél nagyobb lesz a tőke ha-
talma, anná! hatalmasabb lesz a ki-
zsákmányoltak tömege s éppen Ame-
rikában lesz a legnagyobb a kapita-
lizmus bukása. 

A tiszta logika eszközeivel világí-
totta meg Oárdos elvtárs az embe-
riség útját az ősembertől XX. szá-

rtl^1?» a z al°mbümbáig. 
A fejlődésből kimaradni nem lehet 
s a nagy változások előidézői nem 

az emberek, hanem a szükségszerű-
ség, mi legfeljebb jól, vagy rosszul 
szolgáljuk a fejlődés irányvonalát s 
ebben való szerepünkhöz képest dönt 
fölöttünk lelkiismeretünk szava, vagy 
a történelem Ítélőszéke. Talán a leg-
szebben körvonalazta az előadó fzt 
az embertípust, amely a jelenkor 
eszmeáramlatának hivatott harcosa 
volna. Azt a humanista eszmékkel 
telt, öntudatos, helyét a társadalmi 
réffdben felismer», de ugyanakkor 
embertársai iráni toleráns és szere-
tettel teli embertípust, mely a szo-
cialista eszmék harcosa legyen. Az 
ősköd sötétségéből a ködbeburkolt | 

antiktársadalom a homályos közép-
kor és a már-már világosodó újkoron 
keresztül 

elérkezett a X X . század em-
bere a szocializmus fénytől 

szikrázó kapujához. 
Annak küszöbén állunk és rajtunk 
múlik, hogy átlépve ezt a küszöböt, 
belépjünk a gazdasági és társadalmi 
téren ideális „Szabadság, egyenlőség, 
testvériség" birodalmába. 

Oárdos elvtárs elményszerü elő-
adását hosszantartó, viharos tapssal 
köszönte meg agyülés hallgatósága. 

Oy. A. 

Szakasits és Rákosi 
elvtársak 

mikrofon beszélgetése 
A két munkáspárt vezetői szom-

baton esíe érdekes párbeszédet foly-
tattak a rádióban a magyar politikai 
élet időszerű kérdéseiről. Az össze-
esküvésről megállapították: a tár-
gyaláson kiderült, hogy nem volt 
lázálom, mese, vagy kitalálás az 
összeesküvés ügye. A fakultatív 
vallásoktatásról Szakasits elvtárs azt 
mondotta, nogy nem indítunk har-
cot a vallás ellen. A Szociáldemo-
krata Párt saját tagjait sem befo-
lyásolja ebben a kérdésben, s min-
den párttagunk taníttathatja vallásra 
gyermekét lelkiismerete szerint. 

Rákosi elvtárs a hároméves terv-
ről hangoztatta, hogy felemeljük a 
gabonaárakat és így szükitjük az 
agrárollót és új kollektív szerződés-

sel pedig felemeljük az ipari mun-
kások reálbérét. Szakasits elvtárs 
szerint a három év alatt elérjük a 
békeszínvonalat, s bár nem tudunk 
nyomban Eldorádót teremteni a dol-
gozók számára, de a következő há-
roméves tervekkel megváltoztathatjuk 
az ország gazdisági struktúráját. A 
két munkáspárt vezetője szólott még 
a Sulyok-pártról. Megállapította, 
hogy semmi körülmények között 
sein tűrjük az új fasizmus feléledé-
sét. A pártkőzi megegyezés lehető-
séget adott arra, hogy továbbra is 
megmaradjon a koalíciós kormány-
zás, de ennek alapfeltétele, hogy t e 
is tartsák a megegyezést. A Kis-
gazdapártban p:-dig még mindig 
vannak reakciós elemek. 

A kórházelőtti lövöldözés 
fejleményei 

Tegnap délelőtt megjelent a ren-
dőrségen egy kunszentmártoni fiatal-
ember és elmondotta, hogyan riasz-
tották meg őt a kórház előtti lövöl-
dözéskor. Előadta, hogy menyasz-
szonyát jött látogatni a kórházba, 
majd onnan biciklijét felpumpálni 
készülődött, hogy útnak indulhasson. 
Amikor a kórház épülete elé tolta a 
biciklit, ismeretlen tettesek mogorva 
hangon igazolásra szólították föl. Ö 
eleinte barátságos hangon beszélt a 
durván fellépő idegenekkel szemben 
gondolván azt, hogy ezek talán iltas 
állapotban vannak. Később a?onban 
mikor szidalmazni és bántalmazni 
kezdték látta, hogy fele sem tréfa a 
dolognak. Biciklijét elhajítva futás-

nak eredt és bemenekült a kórház 
mellett üresen álló vámházba. Az 
idegen férfiak azonf>an utánna ered-
tek és meglátták, hogy az elhagyott 
vámházban rejtőzködik, ő ezt észre-
vette és a kórház keritésén átugorva 
menekülni kényszerült. Ekkor hal-
lotta a géppisztolyból leadott lövé-
seket, amelyek szerencsére nem ta-
lálták el. Elmondotta még a fiatal-
ember, hogy az ismeretlen támadói 
vele együtt még több embert is 
igazoltattak és ugyancsak szidalmaz-
tak azon az estén. A rendőrség 
mostmár teljes nyomozáshoz látott, 
hogy a titokzatos idegenek szemé-
lyét kiderítse és fényt vessen a gép-
pisztolyos garázd.tlkodók kilétére. 

Betörtek Kiss Sándor 
baromfi-üzletébe 

Tegnap hajnalra virradóra isme 
retlen tettesek betörtek Kiss Sándor 
baromfikercskedő üzletébe: A betö-
résről a rendőrség bűnügyi tudósí-
tója az alábbiakban tájékoztat ben-
nünket : 

A tolvaj éjszakának idején át-
mászott a tyukpiactér felőli deszka-
kerítésen és hátulról közelítette meg 
az üzletet. Itt zárt ajtókra talált. 
Először a külső ajtót feszítette ki, 
majd a belső üvegajtó egyik táblá-
ját benyomta és kinyitotta az ajtó 
fesztelenítő zárját. Szerencsére azon-
ban az üzletben nem voltak értéke-
sebb élelmiszerek és Igy a betörő 
csupán 90 darab tojást, ep,y doboz 

1 drazsét és egy szalvétát tudott zsák-

mányolni. A rendőrség a helyszíni 
szemlén megállapította, hogy a be-
törés te'tese nem rendelkezett hely-
ismerettel és nem tudta, hogy az 
üzlethelyiségből egy pincehelyiségbe 
lehet lejutni, ahol nagymennyiségű 
alma volt tárolva. A betörő — mun-
káját elvégezve — ismét a íyuk-
piactír felé távozott, kifeszítve a 
deszkakerítést. 

Alig telt el egy hét, hogy beiörtek 
B rkes műszerész üdetébe, tehát 
ismét új betörésről számolhatunk 
be. A rendőrségnek ez a feltevése, 
hogy egy és ugyanazon társaságnak 
tagjai végzik üzletfosztogató »mun-
kájukat -. 

Április 20-ig 
befejeződik a 
moszkvai konferencia 

Moszkvából jelenti a Magyar Tá-
virati Iroda, hogy az a nézel, amely 
szerint a nfoszkvai külügyminiszteri 
konferencia május l-ig marad együtt, 
szombaion megváltozott s ujabban 
az a h'r terjedt el megbízható for-
rásból, hogy a moszkvai értekezle-
tet április 20-án befejeződik, vagyis 
ez az utolsó tanácskozási hét. Tény, 
hogy a külügyminiszterek számos 
lényeges kérdésben nem tudtak 
megegyezni. Ezek főleg gazdasági 
vonatkozású kérdések s különösen 
a német jóvátétel ügyében nagy el-
lentéiek mutatkoznak a szovjet és az 
angol álláspont között. 

A külügyminiszterek szombati ülé-
sén foglalkoztak az egyeztető bizott-
ságnak Németország ideiglenes poli-
tikai szervezetéről szóló jelentéséről. 

Ezután a Németország demokra-
tizálásáról és demiiitarizálásáról szó-
ló különbizottsági jelentéssel fog-
lalkozik. Azt a szovjet javaslatot 
hogy 1947 június l -e előtt minden 
német katonai alakulatot oszlassanak 
fel visszaküldték a különbizottság-
nak. A demokratizálás kérdésében 
megegyezés jött létre. Abban azon-
ban elvben megegyeztek, hogy 
1947 ben a földreformot mindegyik 
Övezetben befejezik. 

Mucsi Jánost 
orgazdaságért 

elitélték 
Lapunk vasárnapi számából Zsó-

kai Varga Lajos bűnperének tárgya-
lásával kapcsolaiban sajnálatos té-
vedés folyfán kimaradt az egyik or-
gazda neve. Ezúton is helyreiga-
zítjuk és közöljük, hogy az "orgaz-
dák között Mucsi János nevo is sze-
repelt, akit a törvényszéki egyesbiró 
1 hónapi fogházbüntetésre itélt. 

Javulófélben 
az é te lmérgezés 
áldozatai 

A szombati ételmérgezéssel kap-
csolatosan a rendőrség azonnal meg-
indította a nyomozást. A mérgezett 
eledelt nyomban vizsgálat alá vette 
és megállapította, 

hogv rosszindulatú mérge-
zés ténye nem forog fenn, 

mert az illetők mák helyett növényi 
magvakat daráltak meg és szórtak 
a tésztára. Ezzel kapcsolatosan a 
rendőrség a hétfői piacon végigraz-
ziázta az összes n.Ak és növény-
magárúsokat, hogy kiderítse kitől 
vették a szerencsétlenek ezeket a 
magvakat. Nyomokat még nem si-
ket ült találni, niinhogy az ételmér-
gezés áldozatai bár javulófélben van-
nak, de kihallgatásukat teljes mér-
tékben még nem lehet eszközölni. 
Sándor Lajosné ugyan túl van az 
életveszélyen, de állapota súlyos. 

Zománcedények, 
vasáruk, szeg, drót, 
d r ó t k e r í t é s e k nagy 
választékban 

L upták 
vaskereskedónél 

Bartha János-u. 12. Tel.: 13 

Hirdessen lapunkban! 
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Ma április 15. Rom. kat. Anaszt., 
protestáns Atala. 

Vízállásjelentés: Tisza 14 én 540. KuTca 
308. 

Hőmérséklet i + ö lok 
Jdőjárásjelentés. Mérsékelt szél. derült 

idö. A hőmérséklet kissé emelkedik. 
Ügyeletes gyógys/ertáiak i április 12— 

18 ig Cselkóné és Havas. 
Szabadság Mozgó: Londoni ran-

devú. 

— A moszkvai magyar adá-
sok uj időpontja. Április 15-tői 
kezdve a moszkvai rádió megvál-
toztatta magyar adásainak időpont-
ját E szerint a Magyarországnak 
szánt délutáni adást 18 órától 18 30 
-ig, a második adást pedig 20 órá-

» tó! 20.30-ig sugározza a 19.5, 25.5 
és 31.5 méteres rövidhuilámhosszon. 

— Kenderesen megkezdik a 
földbirtokok kiosztását. Kenderes 
községben megkezdik 530 gazda-
igénylő között a földbittok szétosz-
tását. A Horthy-fele kastélyt és hoz-
zátartozó parkot a község a kultusz-
minisztériumnak ajánlotta f J általá-
nos iskola céljaira. 

— Felgyújtotta házát egy 
sziovák kitelepülő. Gyulamező 
községben egy szlovák kitelepülő 
felgyuj;otta házát. Amikor szomszé-
d i felszólították, oltsa el a tüzet, 
kijelentette, azért gyújtotta fel házát, 
hogy kitelepülése után más ne köl-
tözhessék bele. 

— Sokatigerő sirkő. Egy angol 
ujságiró Portiand közelében rgy fa-
lusi temetőben a következő feliratú 
sirkövet fedezte fel: „Itt nyugszik 
az Úrban James H Random. Él 
hunyt élte virágjában 1800 augusz-
tus 6-án. Gyászolja vigasztalhatatlan 
özvegye, aki 24 éves, minden jó-
tulajdonsága megvan, hogy egy fér 
fit boldoggá tegyen, s nem messze 
innen, Templom-utca 4. szám alatt 
kkik". 

— Magyarországi zsidók akar-
nak indulni Franciaországból 
Palesztinába. Parisból jelentik, 
ho^y London kérésére ezentúl szi-
gorúan ellenőrzik a francia kikötők-
ből Palesztina felé behajózott zsidó-
kat. A jó idő beálltával ugyanis 
5—10 ezer zsidó kés/ül illegálisan 
a Szentföldre. Ezeknek egy jelentős 
része magyarországi illetőségű — 
mondja a párisi közlés. 

— A gazdasági hivatal értesiti 
a beszolgáltatásra kötelezett gazdá-
kat, hogy a dézsmabeszolgáltatás 
végső határideje április 15. 

— A zsibárus engedélyeket a 
törvényhatósági bizottság jóváhagyá-
sával 50%-ban hadirokkantaknak 
lehet kiutalni. 

— Orvosok szakszervezete ma 
délután 6 órakor illést tart. Tárgy : 
tüzelő ellátás megszervezése. Az el-
nökség felkéri azokat az orvosokat 
és szülésznőket, akik a kiutalt szap-
panra igényt tartanak és ezt még 
nem jelentették be, ugy ebbéli igé-
nyüket legkésőbb f. hó 16-án je-
lentsék be az OTI főorvosi hiva-
talába. 

— Közhírré tesszük, hogy a 
szentesi régi fedeztetési állomáson 
(Zsoldos iparteleppel szemben) 4 
db. állatni ménnel a fedeztetést 
megkezdtük. Lótenyésztési Felügye-
lőség. 

—- Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Belpolitikai helyzetkép 
A polMka elmúlt hetét élénk par-

lamenti viták jellemezték. Az élénk-
ség olykor viharokba csapott át, 
olyankor, amikor a Sulyok Part, vagy 
az úgynevezett Pfeiffer-csoport vala-
melyik tagja beszélt. Az ellenzék 
szónokai felé ez alkalommal nemcsak 
a baloldali pártok oldaláról röpköd-
tek éles közbeszólások, hanem néha 
egy - e$y kisgazdapárti parasztképvi-
selő is odamondogatott nekik. A 
koalíciós egység csupán a szövetke-
zeti törvényjavaslat tárgyalásánál in-
go't meg, amikor néhány kisgazda-
képviselő á pártközi határozat ellen 
szavazott, vagy egyszerűen kiment a 
teremből a szavazás elől. 

Ezt a jelenséget keményen meg-
bélyegezte Szakasits Árpád egyik be-
szédében, de ugyanilyen keményen 
megrótta pártjának érdekelt tagjait 
Balogh államtitkár is, ami azt bizo-
nyítja, hogy az egyenetlenség nem a 
pártvezetők között mutatkozik, to-
vábbá azt, hogy a Kisgazdapárt ber-
keiben ínég nem áll olyan erős lábon 
a pártfegyelem, mint a munháspár-
tokban. 

Egyébként a politikai élet egyik 
sokat tárgyalt kérdése az elmúlt hé-
ten is a „Holnap" című lap megje-
lenésének ügye volt. A Szakszerve-
zeti Tanács visszautasította azt a 
formulát, amelyet Sulyokék az ellen-
tétek áthidalására ajánlottak. Sulyok 
ugyanis hajlandónak mutatkozott arra, 
hogy „A Holnapiban visszavonja 
az ipari munkásság reálbérére vonat-
kozó helytelen megállapításait, azzal 
a megjegyzéssel, hogy adatait egyet- , 
len üzemből szerezte s ezek az adatok j 
valamennyi üzemre nem érvényesek, j 
A Szakszervezeti Tanács ezzel szem- * 
ber. azt követelte, hogy Sulyok ne-
vezze meg azt az üzemet, amely az 
adatokat adta, mert vagy hamisak az 
adatok, vagy pedig ha igazak, akkor 
az illető üzem megszegte a kollektív 
szerződést. A Szakszervezeti Tanács 
nyilatkozatára szombaton válaszolt 
levélben a Sulyok Párt. Szerintük az 
ujságiró-etika tiltja az informátor 
megnevezését. Ezek után nem sok 
remény van arra, hogy „A Holnap" 
a közeljövőben megjelenjen. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 

Hirdessen lapunkban! 
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Öt év az Ördög-szigeten. Filmre fordította Hercegh Géza. 1860 
körül vigad Páris. Igazi művészek azonban nyomorognak, köztük 
Zola fiatal regényíró is. Fősz.; Paul Muni és Joseph Schildkrandt. 

Előadások kezdete vasárnap 4, 6, 8. hétköznap 6 és 8 órakor. 

A motoros kapa 
a városi kertészet korszerű újítása 

Ország - Világ 
ötven posta rablást követett el egy 

rablógyilkos cigánybanda. 

Eltemették a nyilas rémuralom 
214 diplomás áldozatát. 

Tiltakoznak az arabok Truman 
tervei ellen. 

Vasárnap megérkezett Szobra a 
szlovákiai magyarok első csoportja. 

Ujabb katonai államcsiny-kisérle-
tet lepleztek le Portugáliában. 

Megkezdték a nyíregyházi szlová-* 
kok áttelepítését. 

Gázkamrában végeztek ki egy 
gyilkos nőt. 

Félévi börtönt kapott súlyos anti-
szemita kijelentésekért Katona Lajos, 
a Kisgazdapárt egyik volt népbírája. 

Nem mehetünk cl szó nélkül a 
városi kertészet egyik érdekes újí-
t.isa, a motoros kapa mellett. A vá-
ros igen jól teszi es mi is helyesnek 
tartjuk, amikor mezőgazdasági újí-
tásokat vezet be. Mert az elmaradott 
régi mezőgazdasági talajművelő esz-
közeink bizony gyenge teljesítmé-
nyekre képesek. Egy-egy ilyen újí-
tással azonban a magyar mezőgazda 
nemcsak gyorsabb, olcsóbb és ered-
ményesebb munkái végez, termés-
hozamát magasabb fokra emelve, 
hanem egy lépéssel viszi előbbre a 
mezőgazdaságot a gépesítés felé. 

Megtekintettük a város tulajdoná-
ban Lvő motoros kapál és meg-
győződtünk róla, hogy ez az arány-

lag olcsó és könnyen kezelhető mo-
toros mezőgazdasági szerszám nagy 
teljesítményekre is képes. Egyholdas 
birtokon három kézínapszámosnak a 
munkáját végzi el 8 óra hossza alatt 
egy kilogram üzemanyagot fogyaszt-
va. Be is mutatták előttünk a mo-
toros kapát, könnyen kezelhető, tet-
szetős kis szerszám, bár az ára még 
egyenlőre elérhetetlen a mezőgazda-
sági dolgozók számára (4.700 Ft.), 
de reméljük eljön annak az ideje, 
amikor minden magyar mezőgazda 
(áttérve a belterjes gazdálkodásra) 
lesz abban az anyagi helyzetben, 
hogy időt és fáradságot kiméivé, 
mezőgazdasági talajjavító munkáját 
motoros erővel végezheti. 

RÁDIÓ 
Budapest J. április 15. 

7.20: Reggeli zene. 8: Az angol 
színház. 8.15: Egyvelegek. 9: A Biue 
Skyes jazz-együt;es. 12.15: Neogrády 
Magda zongorázik. i2.45: Erust 
Miklós előadása. 13: Dombay Gyula 
szalonzenekara. 14.10: A lelki egyen-
súly zavarai. 14,30: Ifjúsági ének-
karok. 15: Szövetkezeti negyedóra. 
16: Hulló csillagok. 16.45: Az állami 
kezelésbe vett nehézipar. 17.10: Az 
MKP híradója. 17.30: Hadifogoly 
Híradó közleményei. 17.35: A Vö-
röskereszt közleményei. 18: Fritz 
Kreisler saját müveit játssza. 18.15: 

Mit üzen a rádió? 19: Herendi 
Manci énekel, a házi együttes játszik 
19.45: Az egyetemi ifjúság útja. 
20 20: A rádiózenekar játszik. 21.40: 
Angol nyelvoktatás. 22.30: Hangké-
pek a Tersánszki tmlékversenyről. 
22.45: Bódy József magyarnótákat 
énekel. 23.15: Hanglemezek. 

Hirdetmény 
Felhívom azon épitőmunkásokat, 

akik ezévi szezon alatt önként haj-
landók volnának Jugoszláviába vagy 
valamelyik közvetlen szomszédos ál-
lamba munkát vállalni, nyilvántartás 
végett haladéktalanul jelentkezzenek. 

Gyenes Péter 

Április 27-én Szentesen 
vendégszerepel 

a nagymultu szegedi 
egyetemi énekkar v 

Szentes művészetpártoló közönsé-
gének ritka csemegében lesz része 
április 27-én. A Tóth József szín-
házteremben lép fel az európahírű 
szegedi egyetemi énekkar. Nem árt, 
ha e kiváló énekegyüttes múltjáról 
és eddigi tevékenységéről néhány 
szóval beszámolunk, hogy városunk 
közönsége megfelelően értékelni 
tudja, milyen művészi együttest lát-
hat és hallhat a szegedi egyetemi 
énekkarban. 

Az együttes 1925 ben alakult férfi-
karral. JK kiváló erőkből álló ének-
kar rövidesen nagy hírnévre tett 
szert, úgyhogy 1937-ben Ausztriába 
hívták meg vendégszereplésre. 
Ausztria nagyobb városait végiglá-
togatva még ugyanaz évben a bécsi 
rádió hívta meg egy estre az egye-
temi énekegyüttest. 1938-ban már 
Lengyelországban találjuk : Krakkó, 
Varsó, Vilna, Lemberg egy-egy 
állomásai a fényes sikereknek. A' 
varsói rádió szintén vendégszerep-
lésre kérte fel az énekegyüttest. 
1939-ben a zeneakadémia nagyter-
mében lépnek fel, hangversenyüket 
a rádió is közvetíti. 

1940-ben alakul meg a vegyeskar 
nyolcvan taggal. 1941-ben a buda-
pesti rádió hullámain hallgattuk 
gyakorta énekszámaikat. 1944 ben a 
Három Egyetemi hangversenyén Ko-
lozsváron az első díjat nyerik el. 
A felszabadulás után ismét együtt 
van az énekkar és jóképességüket 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy május végére Svájcba kapnak 
meghívást, majd pedig a londoni 
világhangversenyre. 

Elhatározta az énekkar, hogy kül-
földi szerepléseik előtt végiglátogat-
ják a magyar vidéki városok kultur-
központjait, hogy a magyar közön-
séggel megismertessék a magyar 
dal kultura szépségeit. Városszerte 
igen nagy érdeklődés előzi meg a 
Kertész Lajos éneklektor vezetésével 
fellépő szegedi egyetemi énekkar 
hangversenyét, amely valóban ritka 
művészi élménnyel fog szolgálni a 
város közönségének. Jegyeket máris 
elővételben a gimnázium és a pol-
gári iskola ifjúsága, valamint a 
Szántai féle trafik árusítja. 
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— Magánalkalmazottak Szabad 
Szakszervezete f. hó 19-én, délután 
6 órakor tartja havi rendes tagérte 
kezletét a szakszervezetek székházá-
ban, melyen Pintér Emil központi 
kiküldött időszerű kérdésekről be-
számolót tart. A vezetőség ezúton is 
felhívja a magánalkalmazottak figyel-
mét arra, hogy ezen gyűlésen min-
denki saját érdekében pontosan je 
lenjen meg. 

Párthírek 
A Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezetének nőcsoportja f. hó 15-én 
kedden este fél 8 órakor a pártszer-
vezet helyiségében pártestet tart. 

A villamosmü szociáldemokrata 
pártjának ü z e m i csoportja f. hó 
16-án délután 5 órakor a villamosmü 

o székházánál ü z e m i párlnapot tart. 
Előadó: dr. Mijó János. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezete f. hó 18 án délután fél 8 
órakor a Barátság moziban pártestet 
tart. Előadó: Vámos Imre elvtárs. 

A Szociáldemokrata Párthoz tar-
tozó föld- és mezőgazdasági mun-
kások, valamint kisbirtokosok folyó 
hó 20-án d. e. 11 órakor a párt-
szervezeti helyiségben értekezletet 
tartanak. Felkérjük az elvtársakat, 
hogy az értekezleten minél nagyobb 
számban megjelenni szíveskedjenek. 

A Hangya-telepen a Szociáldemo-
krata Párt üzemi csoportja folyó hó 
17-én déli 12 órakor üzemi pártna-
pot tart. Előadó: Pintér Győző. 

A Szociáldemokrata Párt felkéri a 
a Társadalomtudomány Munkás Fő-
iskola hallgatóit, hogy f. hó 16 án, 
szerdán este fél 8 órakor a párt-
szervezetünk helyiségében megjelenni 
szíveskedjenek. 

Hegnyílt 
a molnáripari iskola 

A Malomipari Munkások Orszá-
gos Szakszervezetének Andrási-uti 
székházában ünnepélyes keretek kö-
zött megnyílt a molnáripari szak-
iskola Deák Lajos, a Malomipari 
Munkások Országos Szakszerveze-
tének elnöke bevezető szavaiban 

•hangoztatta, hogy ötven év küzdel-
meinek eredménye valósult meg. 

Az iparügyi miniszter képviseleté-
ben Szakasits Antal miniszteri osz-
tályfőnök a szakmunkás utánpótlás 
fontosságáról beszélt. Ennek érde-
kében az iparügyi minisztérium nagy 
áldozatokat hozott és hoz, mrrt ez 
a magyar ipari fejlesztésnek legbiz-
tosabb útja. 

uallace felszólítása 
a v U ó í haladó elemeihez 

Henry Wallace pénteken este fel-
szólította az összes országok haladó 
elemeit, egyesüljenek a háború, va-
lamint a világ két részre szakadásá-
nak megakadályozása érdekében. 
Wallace felhívásában sürgette az 
Egyesült Nemzetek alapokmányának 
eszméihez való visszatérést, az atóm-
erő és más pusztító fegyverek ellen-
őrzésének megvalósítását, a hadásza-
tilag fontos területek, köztük a Dar-
danellák, a Szuezi csatorna és a Pa-
nama-csatorna nemzetközivé tételét 
és tízéves újjáépítési terv kidolgozá-
s t a Nemzetközi Bank 50 milliárd 
dolláros Hozzájárulásával. 

A könyvpiac 
szenzációs nfdonsűgaf 

Böhm Vimos 

Két forradalom tüzében 
Magyarország stokholmi követe 

a Magyar-Vörös hadsereg egykori 
főparancsnoka, mai közéletünk egyik 
legnagyobb és leghatalmasabb alak-
ja. A személye iránti tisztelet bizo-
nyára még abból az időből szárma-
zik, amikor a forradalom hadseregé-
nek vezetője volt. Az a nagyszerű 
munka pedig, amelyet az emigráció-
ban szerzett kapcsolatai révén saját 
pártján tul az egész magyar nép 
érdekében külföldön végez, ismertté 
becsültté tette Böhui Vilmost min-
denki előtt. A „Két forradalom tü-
zében" a proletár diktatúra és az 
ellenforradalom története. Most 25 
esztendő tapasztalatai után kibővítve, 
terjedelmes élőszóval jelenik meg. 

Buchinger Manó 

„Októberi forradalomé-
emigráció 

A feudalizmus és a kapitalizmus 
kettős jármát nyögő magyar mun-
kásmozgalom ennek történelmi táv-
latából megirt részletei Buchinger 
tollából a szociális tudás tárházát 
gyarapítja. 

Szakasits Árpád 

„ U t o l s ó p e r c i g 4 4 . . . 

A Népszava könyvkiadó vállalat 
kiadásában jelent meg Szakasits 
Árpád „Utolsó percig" c. könyve. 
A könyv bizonyság tétel arról, hogy 
az elnyomatás, a terror legsötétebb 
éveiben is volt hang, amely tilta-
kozott, amely az utolsó percig a 
józan észre és az emberiességre 
apellált. A könyv Szakasits Árpád 
negyedszázados publicisztikai mun-
kásságának terméseit is összegyűjti. 
Ezek a cikkek a német érdekeket 
kiszolgáló cenzúra árnyékában íród-
tak és némelyik csak a második, 
vagy a harmadik átírásban kerülhe-
tett nyomtatásba. 

Maros Andor 
„ A c e n z ú r a " 

A haladó eszmék üldözésének 
története. A legnevesebb forrásmun-
kák alapján mutatja ki a szerző, 
hogy a történelem folyamán a ha-
ladó eszmék követőinek Sokrates-
től, Giordanó, Brunon és Vollairen 
stb. át egészen a legújabb korig, 
üldöztetésben volt részük. Börtönt, 
számkivetést, gyakran mártir háláit 
kellett szenvedniök és műveiket el-
kobozták, betiltották, megsemmisi 
tették, cenzurálták, vagy egyáltalán 
napvilágra sem engedték jönni. Rá-
világít arra is, hogy mindezen pro-
cedúrák mennyire gúzsba kötötték 
nemcsak egyes kiváló szellemek mű 
ködését, hanem általában az egész 
emberi gondolkodás fejlődését. Dik-
tatórikus, abszolitikus korszakokban 
szinte lehetetlen volt az uralkodó 
felfogásával ellentéles nézetet vallani. 
Vagy hirdetni ilyen korszakokban a 
haladó szellemekre biztos pusztulás 
várt, a legkegyetlenebb eszközökkel 
nyomták el mfnden szabadabb véle-
mény és gondolat megnyilvánulását. 
Ezt a magyar irodalomban hézag-
pótló munkát teljes joggal a gondo-
latszabddság történetének is lehetrçp 
nevezni. Bő szemelvényekben is-
merteti (főleg magyar fordításban 
eddig még meg nem jelent szöve-
gekben) az egjes hajdan inkriminált 
munkákat, búonyitvány, hogy esz-
mék és nézetek melyeknek hirdetése 
valamikor még halálbüntetés terhe 

mellett tilos volt, ma már közhe 
lyekké váltak, általánosan elfogadott 
tanok lettek. 

A könyvet egykorú metszetek és 
képek reprodukciói teszik szemlél-
tetővé. 

SPORT 
Gyenge Játékban 
biztos győzelem! 
5zMAV-KMAV 6 : 0 ( 2 : 0 ) 

Vezette: Nagy A. 
Szép időben, közepes számú kö-

zönség előtt biztosan győzött a bá-
gyadtan játszó helyi csapat a végig 
alárendelt szerepet játszó KMÁV 
ellen. A gólarány, ha jobban megy 
a zöldeknek, két számú is lehetett 
volna. A gólokat Fazekas 2, Orgo-
vány, Busái és Váradi lőtték. 

S z M T E — S z a b a d s z á l l á s 2:2 (0:2) 

A mult vasárnapi összeállítású 
szentesi csapat szerencsétlen mér-
kőzést vívott a sereghajtóval. 3 mé-
teres lesből szerezte meg Szabad-
szállás a vezetést, majd Demeter 
Lajos rossz hazaadásából 2:0 volt 
az 1. félidő. A II. félidőben szinte 
egykapura menő játék után Szabót 
felvágják s a büntetőt Tóth értéke-
síti: 2 : ! , majd Szabó a 30. perc-
ben 35 méteres szabadrúgása köt 
ki a felső sarokban: 2:2 a végered 
mény. Sürgős szükség van edzőre I 

A bajnokság többi eredményei : 
KRVSE—Majsa 0:0. 
K U T E - C s . Barátság 2:2 (1:0). 
Cs. T i s z a - K T K 1:4. 
Halasi MÁV—Mindszent 5:2 
Jánoshalma—Kistelek 3:0. 
A másodosztályban: SzMTE II.— 

Nagymágocsi MaDISz 5.0. 
SzMÁV II.—Nagymágocsi Barát-

ság 3:3. 

A bajnokság állása: 

1. Cs Barátság 19 15 3 l 126:13 33 
2. KTK 19 15 3 1 65 18 33 
3. SzMTE 19 12 1 6 65:32 25 
4. Jánoshalma 19 9 4 6 46.32 22 
5. S7 MÁV 19 8 4 7 43.28 20 
6. KRVSF. 19 5 9 5 3 1 2 9 19 
7. KiTE 19 8 2 9 38:42 18 
8. KuTE 19 5 8 6 13:42 17 
9. KMÁV 19 6 4 9 30.46 16 

10. Mindszent 19 4 ti 9 21:51 14 
11. Kiskunmnjsa 19 5 4 10 24:19 14 
12. Cs. Tisza 19 7 — 12 17:64 14 
13. Kiskunhalas 19 4 5 10 43:44 13 
14. Szabadszállás 19 i 3 1 15 16:83 7 

Kézilabda 
Cikta férfi—SzMÁV férfi 3:4 (I I) 
Cikta r,6i—SzMAV nöi 0:2 (0 2). 

Birkózás 
Április .20 án és május 4-én a 

SzMÁVSE birkózói országos vasutas 
bajnokságban indulnak Budapesten 
az Istvántelepen A csapat: Bélteki, 
Szarvadi L , Jordán L , D*»msödi 
Détar, Vincze, Szalai és Rákóczi 
Gábor. Mi bízunk a szentesi fiúk 
küzdő erejében s jó eredményeket 
várunk. (Ve^eri) 

flz amerikai kongresszus 
korlátozta a sztrőjkjosot 

A képviselőház munkaígyi bi-
zottsága elfogadta a törvényjavasla-
tot, amely törvénytelennek mondja 
ki a „closed shop" elvét, korlátozta 
a sztrájkjogot és erősen megnyirbálta 
a szakszervezetek hatalmát. A javas-
lat elfogadása mellett 18, ellene 
4 képviselő foglalt állást. 

Április 15 
a kedvezményes 

dézsmaleadás határideje 
Ismételten figyelmeztetjük a vám-

őrletőket, hogy április 15-e után a 
dézsma az eddiginek a kétszerese 
lesz. Aki előre leadja a dézsmát, 
április 15 e után is kedvezményes 
dézsma mellett őröltethet, 

Anyakönyvi hírek 
S z ü l e t é s : Mülier András Béla, 

Siskó Lajos. Bányai Pál, Bélteki 
Ferenc, Bárkai Jáncs Imre. 

H á z a s s á g : — 
H a l á l o z á s : özv. Darabos Szil-

vesztemé Szerencse Rozália 90 éves, 
Molnár Józsefné Szenyéri Judit 84 
éves, Nagy Józsefné Csonna Jolán 
64. Csikós Mihály 42, Lustyik Er-
zsébet 1 napos, Bányai Pai 3 na-
pos, Márté Imréné Török Jusztina 
48 éves, özv. Bodnár Jánosné Si-
noros Sz. Lídia 74, Vida Szűcs 
Imre 64, Vecseri Bálint 23 éves. 
Marton Ferenc 6 éves, Berezvai 
Imréné Debreceni Julianna 71 éves. 

M e g h í v ó 
Szentes megyei város Nemzeti 

Bizottsága f hó 17. napján déleíőtt 
fél 11 órakor a városháza 18 sz i -
mú szobájába ülést tart, melyre a 
tagokat tisztelettel meghívom. 

Szőke Feruiic sk. 
h. elnök. 

Felhívás 
Éríesítem az igen tisztelt tagokat, 

hogy f. hő 15 én, Kedden d. u. 5 
órakor a szakszervezet helyiségében 
a Petőfi szálloda u. n. fehér termé-
ben taggyűlást tartunk. 

Tárgy: Állásfoglalás a státus kér-
désben országos viszonylatban. 

Hozzájárulás a szentesi szakszer-
vezeti titkárság fennitaitásához. 

Felhívom a tagok figyelmét, hogy 
az ügy fontosságára való tekintettel 
mindenki pontosan jelenjen meg. 

Elnök. 

É le t járadékkal házat veszek Csil-
lag-utca 3. — 

Főszerkesztő i Sima László. 
Felelő« szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a „Barátfr&g' nyomda kft. 

Felelős nyomdavezető: Csernus L. Imre 

Al Z s o l d o s i- t . 
tégla- és cserépgyára szállít kis és nagy-

• méretű falitéglát, hornyolt és hódfarkú 
cserepet, 

cementárugyára: 
betoncsöveket 1 0 - 1 5 - 2 0 - 3 0 - 4 0 - 6 0 - 7 0 és 
100 cm. belméretben, mozaik és cement-
lapokat, marosi homokot, dunakavicsot, 
cementet, oltott-meszet. 

Telefon 5. Elsőrendű áruk I Pontos kiszolgálási 




