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Dunavölgyi 
feladatok 

Néhány nap múlva Budapesten 
ül össze a szomszéd országok szo-
cialista pártjainak tanácskozó tes-
tülete, hogy megvitassa azokat a 
kérdéseket, amelyek közösen illetik 
országaink dolgozóinak és az egész 
terület demokráciájának feladatait. 
Évtizedes múltja van annak a gya 
korlatnak, hogy a szocialisták egy-
más között vitassák meg a közös 
kérdéseket és ez szervesen hozzá-
tartózik a mozgalomhoz. Mégis kü 
lön felfigyel erre az összejövetelre 
a nemzetközi közvélemény. A szo-
cialisták budapesti tanácskozása — 

- mások között — a régi antant álla-
mok képviselőit is egybegyűjti. Ez-
zel vígkép szétzúzza azt a vasgyű-
rflt, mely esztendőkön keresztül 
szoritotta az országot. Ez a konfe-
rencia nem határozni, hanem kez-
deményezni akar. Gazdasági é> kul-
turális összműködés lehetőségeit 
akarjuk felmérni, a rendelkezésre 
álló ecöket akarjuk számbavenni, 
hogy azután mindenki a maga 
ors/ágában, közösen kialakított szem-
pontokat igyekezzék érvényesíteni. 
Persze uem lenne őszinte és nem 
lenne célravezető ez a konferencia, 
ha nem lennénk vele tisztába, hogy 
milyen politikai hatásokkal kell 
számolni. Ilyen nemzetközi meg-
beszélésnél még fokozottabban ér-
vényebül az a megállapítás, hogy 
minden lépésnek külpolitikai hatása 
van, s ha ezt tudjuk, látni kell a 
külpolitikai helyzetet is, amelyben 
ilyen lépést megteszünk. Mi ugy 
látjuk és ugy hirdetjük is minden-
hol, hogy a második világháború 
után az osztályharc kiéiezödött. 

Nagytőke és proletariátus, végső 
fokon kapitalizmus és szocializmus 
között egyre kevesebb a kompro-
misszumos ¡ehetőség. Egyre csök-
ken a középen álló elemek hatás-
foka, sőt a száma is. 30 évvel ez-
előtt már világosan megírta Rosa 
Luxemburg, hogy monopoltőke ro-
hamos fejlődése felőrli a középréte-
geket. Világosan besorolja őket a 
dolgozó proletariátus soraiba s ma 
ennek a folyamatnak vagyunk a 
tanúi. Ezt látjuk Amerikában és ezt 
találjuk a Kontinens valamennyi or-
szágában. Lehet a folyamat lassúbb, 
vagy gyorsabb, de mindenütt feltar-
tózhatatlan s ez a folyamat nem 
csökkenti, hanem fokozza magának 
az osztályharcnak élességét s egyre 
fokozódó védelemre kényszeríti a 
nagytőkét. Parlamentális rendszerek-
ben nyomasztóvá lett a proletártöbb-
ség. Támadásával szemben az ellen-
forradalom, a reakció, a fasizmus 
védekezési formája volt az ugyne-
veiett megelőző támadásnak. A vi-
lágpolitika mai állapotát ez a taktika 
jellemzi. Bárhova tekintünk a világ-
ban ugy tűnik, mintha a pusztuló 
kapitalizmus támadna, a valóság 
viszont az, hogy ezek a támadások 
ma ma. csak arra jók, hogy takar-
ják és leplezzék a belső gyengeeé-
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Nők a munkahelyen és a politikában 

Az amerikai trösztök szinte ' meg-
szüntették a politikai határokat s 
ugy érzik, hogy a maguk országá-
nak biztonságát védik akkor, ami-
kor védenek minden olyan területet, 
ahol dollárérdekeltség van. Igy vé-
dik meg a kisázsiní ásványolajterü-
letbe fektetett dollármilliók d, a gö 
rög és a létesítendő török flottabá-
zisokról, igy védik egyre halványuló 
európai picclehetcségüket a Kon-
tinens* s/ámos területén kísérletező 
operációkkal, amelyek mind ha-
sohló támaszpontok kiépítésére tö-
rekszenek. S ha látjuk, hogy ez a 
nagytöke álláspontja, mondjuk meg 
mi is leplezetlenül: a demokrácia 
önmagát védi mindenütt, ahol van-
nak kizsákmányoltak s ilyenek van-
nak mindenütt, ahol a tőkés az ur. 
Igy a fold minden országában 
megütközik egymással a tőkés és a 
dolgozó. Ennek a harcnak korsza-
kában kis nemzetek nem szólhatnak 
bele a nagyhatalmak munkájába, 
vagy viszályába. Nem a kis orszá-
gok feladata, hogy állást foglaljanak 
a nagypolitika napi problémájában, 
de igenis hivatásuk, áogy a maguk 
területén világosan állást foglaljanak 
az ellentétes erők között. 

Mi, itt a Dunamentén, nagyon 
sokszor szenvedtük meg a nagyha-
talmak ellentéleit. Nagyon sokat si-
került népeink feláldozásával érvény-
re juttatni a „Divide et impera" go-
nosz elvét és eezel századokra kés-
leltetni bennünket a haladás utján. 
A felszabadulás után fölismertük 
annak az átkát is, hogy a múltban 
egymás ellen dolgoztak népeink. En-
nek a szellemnek nemcsak véget 
kell vetni, hanem még feltámadá-
sának lehetőségeit is meg kell szün-
tetni. Teljes nemzeti szuverénitásunk 
megőrzése, sajátos kulturánk fejlesz-
tése és gazdasági rendszerünk teljes 
függetlenségének megóvása mellett 
fel kell kutatnunk azokat a terüle-

teket, ahol éppen a fentiek védelme 
érdekében közös feladataink vannak. 
Ami gazdasági erőnk, feleslegünk 
van, azt első sorban egvmás meg-
segítésére fordítsuk. Védjük magun-
kat közösen a fenyegető és a kapi-
talista termeléssel együttjáró válsá-
gok hullámától, hangoljuk egybe 
szükségleteinket, termelési terveinket. 

Mérjük fel, hogy a világban me-
lyek azok a politikai és gazdasági 
erők, amelyekre számithatunk akkor, 
amikor a dolgozóink életszínvonalát 
emelni, demokráciánkat szociálist^ 
szellemben előbbrevinni leglőbb 
feladatunk. Ne zárkózzunk el a se 
giteni akaróktói, de ne adjunk mó-
dot arra, hogy a segítség örve alatt 
politikai és gazdasági függetlensé-
günk váljék bizonytalanná. 5 mind-
ezt állítsuk annak a nagy eszmének 
szolgálatába, hogy vessünk véget 
a nemzetek soviniszta elfogultságá-
nak,̂  vessünk véget annak a hamis 
helyzetnek, hogy a dolgozó töme-
gek egymásban s nem az őket ki-
zsákmányoló ellenforradalmár tőké-
sekben lássák ellenfelüket. Ebben a 
szellemben, a demokrácia és a szo-
cializmus szolgálatában ül össze a 
szocialis'ák konferenciája Budapes-
ten. Tudjuk és érezzük a felelőssé-
get érte, hogy murjklnk tz egész 
európai béke, az egésft nemzetközi 
proletariátus ügye. 

Mi, magyar szociáldemokraták 
példát mutatunk sok más országnak 
abban, hogy a munkásegység fegy-
verével dolgozó tiszta szo«ialis«a 
politikánk alapján milyen hatalmas, 
tiszteletreméltó teljesítményig lehet 
eljutni. Erén az ujabb erőpróbán is 
helytállunk a szocialista kötelesség-
teljesítésben, mindenütt, és minden-
kor, mindenben és mindenhol küz-
dünk a magyar munkásosztály, a 
magyar dolgozó jogaiért, békéjéért, 
biztonságáért, az igazi demokrácia 
ért és a szocializmusért. 

A kórházigazgatói tisztség betöltése 
a Nemzeti Bizottság előtt • 

Ujabb 
UNRRA-adomány' 

a vármegyének 
Az UNRRA elhatározása folytán 

országszerte jam, növényi Vaj, zsír, 
és haü kerül kiosztásra a közjóléti 
intézmények között. Ebbői az akció-
ból Csongrád vár megye 52 darab 

•4.70. kg-os jam, 83 darab 2.82 kg. 
növényi vajat kap. 

Korpát kaptak 
a Zsoldos rt. 

munkásai 
Szőke Ferenc elvtárs ma megér-

deklődte a Közellátási Felügyelősé-
gen, hogy a Zsoldos RT. uj mun-
kásai mikor kapják meg 2 Szociál-
demokrata Párt által már korábban 
az üzemi munkásság részére biztosí-
tott korpát. Örömmel vettük a Fel-
ügyelőség válaszát, hogy az intézke-
dés már megtörtént igy az ujonan 
alkalmazott munkások is megkapják 
a korpa kiutalásukat. 

Kigyulladt a szegedi 
nagyállomás tetőzete 

A szegedi nagyállomáson tüz volt 
A vizsgálat során megállapították, 
hogy az épület tetején néhány nap 
óta tetőfedő bádogosok dolgoztak, 
akik ¿T forrasztáshoz kályhát hasz-
náltak. Valószínűleg ebből kipattant 
szikra okozta a tüzet. A kárösszege 
meghaladja az 50.000 forintot. 

A vármegyei közkórház igazgatói 
állásáról lemondott dr. Filep Aladár 
helyeit a Nemfeti Bizottság dr. 
Bugyi Istvánnak kórház igazgatói 
állásra való jelölését egyhangúlag 
magáévá tette. Mi örömmel és meg-
elégedéssel látjuk dr. Bugyi István 

egyetemi magántanárt a vármegyei 
közkórház élén, mert ő nemcsak a 
közkórház régi ismerője, hanem 
mint kiváló szakképzett orvosi egyé-
niség is reméljük, hogy kórházunkat 
a régi nivóra fogja emelni. 

Veres Péter 
bejelentette a 

Parasztpárt programját 
A Nemzeti Parasztpárt ebben az 

évben Mezőtúron rendezte meg a 
Dózsa-napot. Az ünnepi beszédet 
Veres Péter építésügyi miniszter, a 
párt vezére mondotta. Bejelentette a 
Nemzeti Parasztpárt 12 pontos prog-
ramját, amelyben követelik a magyar 
parasztdemokráciát, a népi Magyar-
országot, erös köztársaságot, gazdasági 
demokráciát, érdekvédelmet á paraszt-
sághak, népi szociálpolitikát, magán-
tulajdont a dolgozóknak, virágzó pa-
rasztgazdaságokat, emberi megélfat* 
tést a földtelen parasztságnak, Iparo-
sított Magvarországot, magyar öntu-
datot és független Magyáfotszágot. 

Emelkedik a Dániába 
irányuló magyar 

t o l l k i v i t e l 
A magyar-dán árucsereforgalmi 

megállapodás szerint 300 ezer dán 
korona értékben szállítottunk volna 
tollat Dániába. Minthogy eí a ke-
ret kimerült, a Tárcaközi Külkeres-
kedelmi Értekezlet a megállapított 
kiviteli előirányzatot 200 ezer dán 
koronával telemelte. 
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Ulabb összeesliöuöR 
o népöirósáson 

A népbiróság dr. Rácz-tanácsa teg-
nap kezdte tárgyalni Pünkösti László 
volt vezérkari százados, dr. Bejczy 
Oyula püspöki irodaigazgató, Raffay 
Elemér volt alezredes, tanár, Végh 
Imre volt repülőliszt, a székesfehér-
vári Kis Újság szerkesztője, Vajov-
szky Imre nyugalmazott százados és 
dr. Lipcsei László buddapesfi ügy 
véd háborús ésnépellenes bűnperét. 
A.vád szerint valamennyien részt-
veitek a köztársaság elleni össze-
esküvésben. 

Vagyon dézsma, progresszív adózás, 
a hitelműveletek állami ellenőrlése 

Hadifogoly-nap 
A Magyar Vöröskereszt szentesi 

fiókja a fogságból visszatérő hadi-
foglyaink méltó fogadása érdekében-
május 18-án, vasárnap, had fogoly 
napot rendez. A Magyar Vöröske-
resztnek a hadifogoly nap rendezé-
sével egyetlen célja: anyagi és er- j 
kölcsi alapot biztosítani viss?atérö j 
véreinknek. Felkérjük Szentes társa- j 
dalmát, hassa át lelküket az ügy i 
nemes volta és megjelenésükkel, ál- j 
dozatos hozzájárulásukkal adják ta- I 
nujelét együttérzésüknek. Részletes 1 
programot lapunk egyik legközelebbi j 
számában köziünk. | 

„Vasi" politikailag 
megbízhatatlan 

Vas Imre a „Szentesi Újság" leg-
ifjabb munkatársa beadvánnyal for-
dult a Nemzeti Bizottsághoz, hogy 
részére politikai megbízhatósági iga-
zolványt adjanak az Újságíró Szö- j 
vetségbe való felvételének kérelme- . 
zése céljából. A Nemzeti Bizottság 
elutasította „Vasi" kérelmei czzal az j 
indokolással, hogy eddigi újságírói j 
tevékenysége alapján politikailag 
megbízhatatlannak bizonyult. A ma-
gunk részéről annyit füzünk hozzá: 
kétségtelen, hogy „Vasi" néhány 
hetes újságírói működése alatt „nagy 
karriert futott be", ha abból az egy-
két cikkéből is kiderült, hogy „tollá-
val" nem szolgálja a demokráciát. 

A hároméves gazdacági terv 6 3 
.milliárd forint tőkeberuházást tesz 
szükségessé, amely tökét az ország 
bslső erejéből kell előteremtenünk, 
önként értetődik, hogy ezt csak az 
adózás segítségével lehet megoldani, 
még pedig ugy, hogy azt a teher-
bíró rétegekre és osztályokra kíván-
juk és fogjuk;áthárítani: Fizessenek 
a gazdagok / 

Az összeg másik előteremtési for-
rása a vagyondézsma. A vagyon-
dézsma olyan lesz, hogy a dolgozó 
kisember teljesen mentesül alóla, a 
kisvagyonok csak korlátolt mérték 
ben kerülnek megadóztatásra, ezzel 
szemben komolyan igénybrvesszük 

azokat a nagyvagyonokat, amelyek a 
munkásság és az alkalmazotti réteg 
kifosztásából eredő inflációs nyere-
ségből alakultak. 

Ez azonban még mind nem ele-
gendő, Minthogy a tőkemozgás he-
lyes irányítását nem bizhatjuk a 
magántőkére és szervezeteire, terv-
hivatalt fogunk alkotni, amelynek 
einttke szociáldemokrata lesz. Elen-
gedhetetlenül szükséges a hitelmű-
veletek állami ellenőrzése. A fontos, 
hp?y a hároméves terv megkezdé-
sének pillanatában minden banküz-
let és hitelmo gás szoros állami el-
lenőrzés alatt legyen. — Hangsú-
lyoznunk kell végül, hogy a Szo-

ciáldemokrata Párt gazdasági pro-
gramja nem ér véget ezzel a gazda-
sági tervvel, mert a párt elsősorban 
és mindenek előtt szocializmust akar 
és nem téveszti szem elől, hogy a 
szocializmus u*ja az államosításon 
vezet keresztül. Végigharcoljuk a 
harcot, mert mögöttühk áll az aka-
rat, hogy a magyar tőkegyűjtés, a 
kisember takarékossága ne a ma-
gyar finánctöke várait erősítse, ha-
nem a demokrácia gazdasápi alap-
jai kiszélesítésének és a nagyobb 
jólétnek legyen biztositéka. Meg va-
gyunk győződve arról, hogy ebből 
a szempontból mögöttünk áll az 
egész magyar nép. 

Igazolási ügyek 
a Nemzeti Bizottság előtt 

A tegnapi Nemzeti Bizottság ülése 
előtt több igazolási ügy szerepelt. 
Többek között Horváth Lajgs álram-
építészeii mérnök ügyét is tárgyal 
ták. Horváth Lajos annak idején az 
Államépítészet úthengereivel és fel-
szereléseivel nyugatra tározott, de 
visszatérése alkalmával az elhurcolt 
javakat teljes egészében visszahozta. 
Igy tehát az egyik rendelet értelmé-
ben azt, í>ki a nyugatra hurcolt 
javak megmentésében részt vdt iga-
zolni kell — így Horvátot is iga-
zolta a Nemzeti Bizottság. Mi csak 
annyit fűlünk hozzá, hogy bárcsak 
valamennyi nyugatra távozott és el 
menekült visszatért volna az elhur-
colt javakkal együtt, akkor valószí-
nűleg ma nem fájna a fejünk. 

Ugyancsak itt tárgyalta a Nem-
zeti Bizottság dr. Mester János kór-
házi alorvosi állására való behelyet-
tesítésének * ügyét is, melyben a 
megbízhatósági nyilatkozatot kiadta. 
Nem döntött azonban a Nemzeti 
Bizottság Doroghy József és Kiss 

József nyugállományú volt szentesi 
csendőrök igazolási ügyében. Ugyanis 
a két feniemlített csendőr annak 
idején Szentesen teljesíted szolgála-
tot ¿s most a csendőrök igazolására 
alakult különleges igazoló bizottsá-
gok kérnek felvilágosítást politikai 
multjukrói. A Nemzeti Bizottság a 
szentesi lapok által e helyen is fel-
kéri a város közönséget, nogy aki 
a f. ntemlített két csendőr tevékeny-
ségéről, vagy demokrácia ellenes 
működé .érői tudna, azt jelentse a 
Nemzeti Bizottságnál. Valóban ké-
nyes ügyek ezek a volt csendőrök 
ügyei, mert amikor a közélet meg-
szilárdulásával egy egy vo[t csendőr 
vagy reakciós alak vissza akar szi-
várogni a közéletbe, sohasem tud-
hatjuk, melyik pofozkodó, vagy ve-
rekedő és munk'ásnyúzó elemmel 
á'lunk szemben, akit t ¡Ián annak 
idején szadista voltáért tartoltak 
w v megbecsülésben és lépteitek 
elő.' 

Jó, szép, csinos, ízléses 

könyvet , 
díszmunkát, stb. 

Ftihrer 
könyvkötő készit 

« 

Simonyi Ernő-u. 31. 

Május 27-én állatvásár 
lesz Szemesen 

A kereskedelmi miniszter engedé-
lye alapján, Szentes város május 
27-én országos, kizárólagos állatvá-
sárt fog tartani. Az állatvásár reggel 
7 órakor kezdődik. 

A vásárra vészmentes helyről min-
denfajta állatok felhajthatók lesznek, 
azonban csak szabályszerű járlatle-
véllel ellátva vezethetők fel eladásra. 

Minden sertésnél és juhnál külön 
marhalevél állítandó ki. Ugy a ló 
mint a marhavásártérre való bebo-
csátás a vágóhíd felöli utakon tör-
ténik. 

Művészi élmény volt 
a pedagógus est 

bátran állíthatjuk magyarost, népit 
és jót nyújtott. A Gyáva legény, 
Szép Ilona, Kőműves Kelemenné, 
Biró Máté mint egy egy gyöngy-
szemei a népi balladák világának, 
ir.int egy-egy csillogó történelmi 
mozaik vonultak fel szemeink előtt. 
Zoltai István vármegyei szabadmű-
velődési felügyelő szavaival ért vé-
get a nagysikerű est és minden el-
ismerésünk és hálánk a pedagógus 
társadalomé, mely az esten keresztül 
új színi, új tartalmat és új irányt 
mutatott az újjáépülő demokratizá-
lódó magyar szellemnek. 

Csak a megelégedés és az elis-
merés hangján számolhatunk be 
a szombati pedagógus estről. A pe-
dagógus társadalom ilyen irányú 
kezdeményezései valóban új színű 
és határozott jellegű lépést jelente 
nek a demokratikus kultúrpolitika 
megteremtése felé. 

Az előadást Tóth László igazgató 
nyitotta meg és megnyitó szavaiban 
a szülő, az iskola és a társadalom 
nagy feladatairól beszélt a tanuló 
ifjúsággal szemben. Megnyitója után 
Balogh Gyula tanító egyéniségéhez 
mért Lovcsenje ^aey közönségsikert 
ért el. A pedagógus férfikar számai 
csak színezték és rrazdagították az 
előadást. Dr. Sörös Jenő tanfelügyelő 
az általános iskola problémáiról tar-
tott magasnívójú előadást — mely-
ről lapunk más helyén számolunk 
be. — E'őadás után a szegedi n<*pí 
együttes adott egy kis ízelítőt a nép-
művészet gyöngyeiből. Felsorakoz-
tatták előttünk a népi tánc zene, já-
ték és me^világ szépségeit és a 
névtelen szereplőgárda minden tagja 

Készüljön oz Iparos Nőegylet 
pünkösdi 

Rozsa-est jére 
az Ipartestületben. 

Hirdessen lapunkban! 

Szabadművelötiés hírei 
Szerdán esténként a Gimnázium-

ban (7—8 óráig) a népi-éntktanfo-
iyamra mindenkit szeretettel hívunk 
és várunk. Vezető: D-rzsí Kovács 
Jenő gimn. tanár. A tanfolyam in- • 
gyenes. 

(C<. vm. szabadrnüv. fefü^y.) 

Zenei szemináriumunk legközelebbi 
összejövetelei: M á j u s 19-én dr. 
Péczely Attila: „A szomszéd népek 
zenéje." Zongora és ének bemuta-
tásokkal. 

Junius 5-én Balla Péter: „A ro-
konnépek zenéje." Ének és hegedű 
bemutatásokkal. 

Junius 23-án a Magyar Operaház 
tagjainak „Művészegyüttese- „A Ma-
gyar mfoene." 

Folytatólag kéthetenként az urópai 
zene fejlődése. Zenei bemutatókkal 
(Operaház Művészegyüttese." (Szen-
teli Sdmfónikus zeneuar stb) 

Szünetel ti kenderexport 
A belföldi szükségletek biztosí-

tása, valartiint a n mzetközi meg-
állapodásokban vállalt kötelezettsé-
gek teljesítése érdekében tilolt, vagy 
gerebenezett kenderre, kenderkócra, 
kenderfonólak kivitelére egyelőre 
nem ?llitanak ki kiviteli tanúsít-
ványt 

Bővül a szovjet 
szövetkezeti hálózat 
A szovjet fogyasztási szövetkeze-

tek száma eíjvrc növekszik. A szö-
vetkezeti hálózatba jelenleg 28 ezer 
szövetkezet tartozik, mintegy 35 mil-
lió taggal. Ezek a , szövetkezetek, 
több mint 150 ezer üzlettel rendel-
keznek. A szovjet szövetkezeti gyá-
rak termelésének- fokozása céljából 
a korm. ny 250 miilió rubelt becsát 
rendelkezésre, háromszor akkora ösz-
szeget, mint tavaly. A 250 millió 
rub. Iből 96 fonóüze net, fafeldolgozó 
gyárat, telepet, téglagyárat, stb. épí-
tenek; ezenkívül megfelelő összeget 
fordítanak azokn?k agyáraknak a 
helyreállítására, melyek ^pusztultak 
a német megszállás alatt. 

Bútornakvnló J : ' diófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 alatt. 



A s z o c i a l i s t á k a háború, a vérontás legkönyörtelenebb ellenségei 

az a magyar asszony, aki belép a Szociáldemokrata Pártba 
fc! a r J E K | A z á l t a l á n o s i s k o l a 

M a május 14. Rom. kat. Bonilác, 
protcstóin Bonifác. 

Vízállásjelentés: Tisza 13-án 0 .28 . K u r c a 
302 . 

H ő m é r s é k l e t . + 10 iok 
Időjárásielentés • Derült, c s e n d e s idő-

a hőmérséklet tovább emelkedik. 

Ügyeletes g y ó g y s z e r t á r a k , május 1 0 — 
16. C s e l k ó n é — H a v a s . 

Szabadság Mozgó: Ma nincs elő-
adás. 

p r o b l é m á i 
Réstletek dr. Sörös Jenő vármegyet tanfel őgyelónek 

a pedagógus esten elmondott előadásából 

Mentsük nteg 
az új magyar életet! 
Mindennapos beszédtéma a nehéz 

gazdasági helyzet, a pénzszűke, a 
drog •'•Súg. Bármerre is járunk, a 
Jenli kérdésekről folyik a diskurzus. 
Ezt halljuk a piacokon, a mozik, a 
színházak előcsarnokában és a ven-
déglőben puharazgatás közben. Ezt 
már nem lehet kibírni — mondják 
— s ha nem jön valami gyors ja-
vulás, akkor . . , Ezt a mondatot 
természetesen mindenki a saját szája-
ize szerint egészíti ki anélkül, hogy 
az igazi szegénység fogalmát ismerné. 
Mert oz igazi szegénység távol von 
az előbb említett helyektől és az 
igazi szegény a maga nyomorát nem 
hirdeti féltéglával. Ha néha talál-
kozik is a nagyközönség az igazi 
szegénnyel, futólagos külsőségekből 
vajmi keveset tud csak megérteni. 
Hogy mi az igazi szegénység, az 
igazi nyomor, erről tiszta képet csak 
az arra hivatottak, a nyomor önzet-
len munkásai, elsősorban a zöldke-
resztes nővérek és a szociális szak-
szolgálat tud beszélni. — Ők látják 
nap-nap után tehetetlenül a papírba 
csomagolt, vagy rongyokba ápolt új 
életeket, ők látják a lepedő nélküli 
ágyon szenvedő magyar anyát. — 
Kihíilt tűzhelyek mellett, a bűn és a 
tbc. árnyékában ők találkoznak az 
igazi nyomorral. — Ez a szomorú 
kép indította a Magyar Nők De-
mokratikus Szövetségét arra, hogy a 
zöldkeresztes nővérekkel karöltve a 
társadalom segítségét kérje. A m sok 
égető kérdés közül a csecsemő ke-
lengye kérdését igyekszik a maga 
módján megoldani. Az ügy érdeké-
ben úgynevezett néma bálát 
rendez, amelynek teljes bevételét a 
vándorkelengye készítésére fordítja. 
Felkérjük Szentes társadalmát, ke-
zeljék szeretettel a gondolatot s ha 
az ügy önzetlen munkásai bekopog-
tatnak a jeggyel, adakozzanak. Ada-
kozásukkal higyjék el, nemes célt 
szolgálnak, mert segítő kezükkel ma-
gyar életeket mentenek meg. 

— Felhívás a hadirokkantak 
és hadiözvegyekhez. A HONSz 
elnöksége értesíti tagjait, hogy f. hó 
15-én d e. 10 órakor József Attila 
u. 6 sz. alatt rendkívtl'i teggyülést 
tart, melyre a tárgy fontosságára 
való tekintettel kéri a tagoíc minél 
nagyobb számban való megjelenését. 

Elnökség 
— Mentőautó tfelefonhlvó szá-

ma 23. 

^ demokrácia logikus követelmé-
nye volt nálunk egy új típusú, ha-
ladó szellemű iskola létrehozása. 
Feliétlen híve vagyok a korszerű 
követelményeknek megfelelő új isko-
láknak, a mai nevén: az általános 
iskolának. Uj szellem ktll, mert új 
érdekek követelik ezt. Bírálnunk is 
kell, de c.ak a tárgyilagos és jóhi-
szemű bírálatok biztosíthatják, hogy 
nem fog sokáig vajúdni az új is-
kola problémája. 

Az általános iskola demokráciánk 
egyik alappillére S ennek az alap-
pillérnek építői elsősorban a peda-
gógusok. A valódi demokrácia egyik 
legjellemzőbb ismertetőjele, hogy 
nem szereti a megkülönböztetéseket 
Megadja mindenkinek azt, amire 
feltéilenül szüksége van, hogy az 
életbei* sikeresen megállja a helyét. 
A minőségi kiválasztást már a ver-
senyre bízza : mindenkit egyenlő 
eséllyel indíj. Ez a demokratikus 
nevelés egyik sarktétile. Természe-
tes, hogy ilyen elvek érvényesítése 
mei ett t é n y l e g az összesség 
legkiválóbbjai kerülnek az élre. 
Helytelen lett volna tehát olyan 
iskolatípussal tervezni az általános 
iskolát, amelyik nem < resztett gyö-
keret a nép felé. Minden gyermek-
nek — demokrácia osztó igazsága 
szerint — egyenlő külső ado'tságoK 
álljanak rendelkezésre az indulásnál. 

Egyenlő követelményekkel kell fel-
lépni. Mi den gyermek közös, álta-
lános kuüurát aaó, egyetlen iskola-
típust 1 togasson. Magát az általános 
iskolát tehát egységesnek és osztat-
lannak kell kiépíteni. Egyenlő kép-
zettségű nevelők do'goznak az új 
iskolában, hogy ezzei is egységesít-

sük szellemét. 
Sajnos a szellemmel baj van. Is-

koláinkban — tisztelet a kivételnek 
— nem él a haladó szellem. It. — 
ott az értelmi nevelés terén tesznek 
valamit, az érzelmi és akarati ne-
velés síkján talán semmi sem tör-
ténik. Ha maga a pedagógus nincs 
áthatva a demokráciától, akkor ho-
gyan keltsen a lelkesültséget váró 
és csaK azzal indíthat'; ifjú szivekbe 
érzelmet? A tanulóknak látniok kell, 
érerniök kell, hogy itt valami külö-
nösen fontos, nagyszerű valamiről 
van szó, mert nevelője átizzik a 
lelkesedéstől, mikor a demokráciáról 
annak népi vonatkozásairól beszél, 
s úgy beszél ezekről, mintha az 
élet egyedüli értelméről és értékéről 
van szól. Amíg azonban a mai szel-
lemet nélkülöző élet levegője üli 
meg tantermeinket, addig ne várjunk 
jőeredményt, mert csodák nem tör-
ténnek, a demokrácia kulturalapjának 
építésénél. 

A demokrácia haladást, tökélete-
sedést s ezért sok munkát jelent. 
Mindenkinek meg kell ezt a harcot 
vívnia, aki ennek a társadalomnak 
tagja akar lenni. Építés folyik a nép 
országának építése. A pedagógus-
nak is be kell állania az építők él-
srrába, hiszen arról van szó, hogy e 
földi életünk legigazságosabb em-
beri szervezett: a népi demokráciát 
építsük ki. A pedagógus a jövő élet 
szellemi magvetője. Lobogtassa meg 
a demokrácia iránti lelkesedés zász-
laját, nevelésében és tanításában ál-
landó vezérfonalként szerepeljen a 
meggyőződés, a hit, a lelkesedés, 
ame'.yek nélkül nincs haladás és 
nincs építés 

M á j u s 1 4 — 1 5 . 2 napig I 

V i h a r o s e s k ü v ő 
Egy menyasszony és vőlegény között bonyolódik le a film játéka. 
Főszereplők : Margaret Locword, Derek Farr, A. E. Matthews 
Marjorie Fielding. Legújabb híradó. 

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

A szegényparasztság 
megbírságolásának ügye 
A Nemzed Bizottság ülésén fel-

vetődött a beszolgáltatást önhibáju-
kon kívül nem teljesített kisparasz-
tok bírságolásának kérdése is. A 
bizottság tagjai kifejtették, hogy a 

kisbirtokos parasztság a múltban 
nem tudott eleget tenni beszolgál-
•atási kötelezettségének, az igen sok 
körülményre vezethető vissza. De 
mégis különbséget kell tennünk 

azok között, akik sokszor maguktól 
vonták meg a falatot, hogy beszol-
gáltatási kötelességüknek eleget te-
hessenek és azók között akik önhi-
bájukból nem teljesítették beszolgál-
tatási kötelezettségeiket. Szőke Fe-
renc elvtárs kifejtette, hogy az 
aszálykár következtében igen sok 
kisparaszt érzékeny kárt szenvedett. 
Kényes dolog tehát megvonni a ha-
tárt a bírságolás tekintetében. 

Végül a Nemzeti Bizottság azzal 
a felirattal fordult a közellátási mi-
nisztériumhoz, hogy a bírságolás 
azokra, akik 

önhibájukon kívül 
nem tudják teljesíten beszolgáltatási 
kötelezettségeiket. 1 0 holdig ne vo-
natkozzék. Itt elsősorban az új gaz-
dák figyelembevételéről kell gondos-
kodni. 

Száj- és körömfájás 
elleni szérumtelepet 
állítanak fel 
a közeljövőben 

Nemrégiben Svájcban járt egy ma-
gyar tudósokból álló . küldöttség, 
amelynek tagjai az uj száj- és kö-
römfájás elleni szérum gyártását ta-
nulmányozták. E szérum segítségével 
pl. Franciaországban az elmúlt év-
ben mintegy 20 millió állatot sikerült 
megmenteni. A küldöttség hazatéré-
se után javasolts, hogy a hároméves 
terv keretén belül Magyarországon 
is valósítsák meg a szérű ntelep 
felállítását. A tervek kidolgozása 
már folyamatban van és jelenleg 
megfelelő helyet keresnek a telep 
felállításához, miután az a külön-
leges óvintézkedéseket igényel és 
csak nagyváros közelében állítható 
fel, hogy a levágott hu> azonnal 
értékesíthető legven. Valószínűleg 
Kispesten, vagy Újpesten építik fel 
az uj szérumtelepet. Egyéb szérum-
anyagok az országban korlátlan 
mennyiségben állnak a gazdák ren-
delkezésére olyannyira, hogy még 
exportra is gondolhatunk. 

Párthir 
Társadalom Tudományi főiskola 

hallgalói folyó hó 14 én szerdán 
este fél 8 órakor. Előadó: Tóth 
László. 

Szociáldemokrata Párt folyó hó 
16-án pénteken este fél 8 órakor 
Kossuth-utca 26. sz. alatt pártestet 
tart. Tárgy: Általános politikai tájé-
koztató. Előadó: dr. Solti László. 

VAOSz csoport folyó hó 14-én 
szerdán délután 5 órakor (Knssuth-
utca 26.) Előadó: Pintér Oyőző. 

SzIM hírek 
Ma este pontosan fél 8 órakor 

pártest. Az irodalmi előadás sorozat 
keretében Lendvai István ad elő 
Mikes Kelemenről. 

h í i u s 16 á n , pénteken h H F t fl f t a pártszékházban 
este fér 8 órai k e z d e t t e l F U M b i l l (Kossuth-u. 26. ) ' 

Előadó: Dr. Solti László elvtárs Tárgy: Általános politikai tájékoztató 
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— Makkal Sándor volt erdélyi 
püspök > mpst pénteken este fél 7 
órakor kezdi meg a református 
rtfcgytentplomban evangelizációst. Az 
átátigéilzáfó napok vaiárnap estig 
tartanak s ezeken a lelkészi és ta-
nttóf konferencia, a református nő-
szövetség megalakulása, ffiu- és le-
ányösszejövetelek is lesznek. Az elő-
adók között Makkai Sándorné, Va-
sad y Béláné debreceni egyetemi ta-
nár neje, Tamás Ferenc egyházke-
rületi missziói lelkész is szerepel-
nek. A péntek esti megnyitó evan-
gélizáción közli az egyház a szom-
bat és a vasárnapi napok program-
ját és ezért kéri a hiveket, hogy 
már ezen minél nagyobb számban 
jelenjenek meg. 

— Ülést tart a közigazgatási 
bizottság. Csongrád megye közigaz-
gatási bizottsága 17-én szombaton 
délelőtt 11 órakor ülést tart a vár-
megyeháza kisgyülési termében. A 
napirenden 25 pont szerepel. 

N ő k a m u n k a h e l y e n 
és a p o l i t i k á b a n 

I r t a : F e h é r J o l á n 

Felhívás 
Felhivjuk a vagyonadó és jöve-

delemtöbbietadó fizetésére kö elezet-
teket, hogy az adó 1947. évi kiveté-
séhez szükséges bevallásukat 
1947. évi má jus hó 31 napjá ig j 
a városi adóhivatalhoz, illetve a tár- j 
sulati adót fizető adóalanyok az ille-
tékes állami adóhivatalhoz feltétlenül ! 
nyújtsák be. 

Aki bevallását a fenti határidőn 
belül nem adjd be, a kweiés során , 
megállapított adónak 10 % át, ha í 
pedig a bevallás benyújtására vagy 
a bevallás hiányainak pótlására hoz- j 
záintézett felhívásnak a kitűzött ha- j 
táridőn belül nem tesz eleget, a meg-
állapított adónak 50 °/o-ít fizeti bir- I 
ság fejében. 

Adócsalást követ el, aki bevallá- j 
sában, vagy a hatóság által hozzá i 
intézett kérdésre vagy felhívásra adott j 
válaszában valótlan nyilatkozatot tesz i 
vagy az adó helyes megállapítására i 
alkalmas és általa ismert ténykörül- ; 
ményt elhallgat. Az adócsalás miatt 
kiszabható szabadságvesztés bünte-
tésen felül minden esetben kiszabandó 
pénzbüntetés a veszélyeztetett adó 
háromszorosától nyolcszorosáig ter-
jedhet. 

Amig a vagyonadót és jövedelem-
többletadót az első évben ki nem 
veteyék, az adóalany havonta adó-
előleget köteles fizetni; az eíöleg 
összegét a fizetésre kötelezett szá-
mítja ki az általa benyújtott adó-
bevallás alapján. Az előleg a hó első 
napján egy összegben esedékes és 
a hónap 15. napjáig a városi adó-
hivatalnál adóp'tlékmentesen fizet-
hető. 

Az 1947 év január—április hónap-
jaira járó adóelőleg a vagyonadóra 
és jövedelemtöbbletadóra vonatkozó 
végrehajtási utasítás megjelenése nap-
ján (1947 május 1 ) esedékes és azt 
követő 15 nap alatt lehet adópótlék-
mentesen megfizetni. 

Amennyiben az adóalany a már 
esedékessé vált adóelőleget ezen idő 
alatt megfizetni nem tudja, vele szem-
ben nem lehet a behajlási eljárást 
lefolytatni abban az etetbtn, ha azt 
az ld4t. évi ihájus—julius hónapok 
alatt három egyenlő részletben az 
emiitett időben esedékessé váló folyó 
hávi adóelőlegen felül megfizeti. 

A bővebb tudnivalókat a kifüg-
gesztett és falragaszként közzétett 
péftttigytgBtgfliGWp wwvás tofWrt" 
mazza és tájékoztatást nyújt a városi 
adóhivatal is. 

ttettüá11 i * i t i előállítási költség 
tMStfciiétt ellenében a városi « tó-
hivatalnál lehet beszerezni 

Városi adóhivatal. 

A nők épugy kivették /észüket 
a munkából, mint a férfiak, -— de 
jellemző a régi időkre 1 — sokkal 
kevesebb fizetést kaptsk. 1913 ban 
ugyanazért a munkádarabért a férfi 
munkás 3, a női munkás 2 fillért 
kapott. Ha összeállítjuk az adatokat, 
látjuk, hogy a nők ma is főleg 
azokban az iparágakban helyezked-
tek el, amelyek szerény szükségle 
tet elégítenek ki. igy a ruházkodás, 
élelmezés, kozmetika, fehérnemű, ka-
lap, kesztyű stb. készítése és ezek-
kel rokonszakmákban. 

Tudjuk jól, annak ellenére, hogy 
a nők a kisiparban is teljesen meg-
állják helyüket, mégis vannak egyes 
iparágak, ahol még nincsenek nők 
foglalkoztatva: igy például arany-
műves, bronzműves, címfestő, mer-
legkészitő, műszerész stb. Általános-

í ságban le kell küídeui azt az ész-
j lelhető bizalmatlanságot, hogy a nők 

nem tudják munkájukat gondosan, 
i szakavatottan és pontosan elvégezni, 
i Követeljük tehát, minden ipari pá-

lyát nyissanak meg a nő előtt. Hogy 
j mdnnyire fontos a nő bevonása a 
j a termelésbe, még figyelembevéve 
| a tömegmunkát is — igazolásul had 
: említsem meg a skandináv munka-
! elosztásról készült grafikonokat, an>e 

lyekből kitűnik, hogy az asszonyuk 
; példátmutatóan, a férfiakkal szoli-
j dárisan dolgoznak a műhelyekben 
| és politikai szempontból kitartásuk 

szinte pótolhatatlan. 
I A nők s?áma a kisipar relációiban 
| állandóan emelkedést mutat: 1930-
j ban a kisiparban 21.5 °/9, 1940-ben 
I 26 °/o völt. Ez látszatra nem mu-
j tat nagyobb ugrást, de nézzük csak 
j meg, milyen a helyzet a következő 
, statisztikát nézve: segítő, családta-
j gok száma 1930-ban 50 % nő, 
: 1940 ben már 90 °/o. A kisiparnál 
j nemcsak az önállóakat és a segitő 

családtagokat kell számításba venni, 
hanem a kisiparban fogialkoztatot 

1 takat is. 
1930 barr (nő) szakmunkás, segéd, 

tanonc 25 °/o, 1940 ben (nő) szak-
munkás, segéd, tanon 15 °/o. Elv-
társak, önök ezt csodálkozva olvas-
sák I Tulajdonképpen mi történt ? 
A helyzet az, hogy 1940-ben a kis-
iparban a betanított, nem szakmun-
kás. kereken 27 ezer férfi és pon-

tosan '67 ezer nő. Tehái, amikor a 
szakmunkásnők száma százaléksze-
rüen szinte a felére zuhint, addig 
a kihasználható, nem szakképzett és 
ezáltal a béreket lenyomó női mun-
kaerő több, mint a duplájára sza-
ladt fel. 

Ezek az egyszeiü, de konkrét 
adatok csattanósan bizonyítják, hogy 
a dolgozó férfiak szociális és ezzel 
kapcsolatban politikai érdekeit is 
szolgálják a munkahelyeken a szak 
szerűen kiképzett nők — a fizetési 
nivellálódás egyenjogúsága alapján. 

Pártunk egyik fontos célja a nők 
megszervezései Politikailag is és az 
élet egész területén, minden fázisá-
ban. Hiszen a szaktanács kimuta-
tása szerint az Összdolgozók 25 °/0-a 
nő. De vannak pályák — nevelés, 
oktatás — ahol a nők az egyik leg-
fontosabb kultúrpolitikai szektorban 
70 d/o"°l mondhatnak a maguké-
nak. Az ország lakosságának 60 
°/o a nő. Ha tovább megyünk a 
továbbfejlesztésben, ezt nemcsak, 
mint üres számsort, hanem mint 
központi jelentőséggel biró tényezőt 
keil tudou ásul veimünk. Az ipari 
központokbsn dolgozó nők felvilá 
gosultak, céltudatosak és a haladás 
szolgálatában állnak. Nemcsak el-
jutott hozzájuk a szocializmus- ide-
ológiája, hanrm harcolnak is érte, 
mert tudják, hogy a szocializmus a 
dolgozók politikai, művelődési és 
exitztenciális érdekeinek és eszméi-
nek iga i képviselője. Budapesten 
a női párttagok száma 42o/0, a kör 
nyék, ahol a szellemi fejlődés még 
gyenge , csak 26 e/0l az ipari cent-
rumokban 19 °/o és a falvakban 8° /o . 

Ahol el'erjedl a szccialisla felvi-
lágosodás, ott már a mi kerítésein-
ken belül vannak a nők. Pártunk 
bizalommal, optimizmu sal folyta'ja 
a felvilágosítást. Már nemcsak jelek, 
tünetek, hanem nagy és jelentős 
eredmények bizonyítják és igazolják, 
h' gy a nők megér etek bennünket. 
Ezrek Cs ezrek mellénk állnak, át-, 
veszik a lobogókat és az ország 
legrégibb proletár tömegpártjának 
erejét aktivitásukkal erősítik, foko-
zottan növelik. Most már a legszebb 
agitációs munkát, a nőkkel együtt 
végezzük. Kétségeink nincsenek, 
győzelmünk biztos I 

H A K K 
S z e n t e s i S a k k k ö r 

S i e g e d i E g y e t e m 6 : 3 

Vasárnap került eldöntésre a 
Délmagynrország sakkbajnokságáért 
folyó csapatbajnokság egyik döntő 
jellegű mérkőzése Vásárhelyen, a 
Szegedi Egyetem és a Szentesi 
Sakk-kör között. 

Szentes sakkozói 6:3 arányban 
győzték le az Egyetemisták csapa-
tát és ezzel megnyerték a „Nyugati 
csoport" bajnokságát veretlenül 

A rendkívül izgalmas verseny, 
több mint Öt órahosszáig tartott, 
amelynek részletes eredményei a 
következők: Locskai nyert dr. Ho-
dossy ellen, dr. Piti nyert, dr. Moór 
ellen, Qallasz nyeit Oyöngyössi 
ellen, Klein nyert Huhn ellen és 
Kórógyi, Tokaji ellen. Döntetlent 
étfek él Fekete és Szegedi, vesztett 
Ugrai és Bugyi. A Postás-dr. Bakos 
játszma, közel hat órás játék után 
füfgöben máradt. 

A t««nto«i csapat minden tagja 
tudása javát adta. Aft Egyetem sak-
kozói fejtették ki sakkozóink eddigi 

I ellenfelei közül a legnagyobb ellen-
állást. 

A szentesi versenyzik sakkszere 
telére jellemrő, hogy Szegedi, Ugrai 
és Miskolczi kerékpíton ieiték meg 
az utat, Fekete pedig 150 km-t uta-
zott, hogy a versenyen résztvehessen. 
S/ántay és Oallasz II. hiányzott a 
csapatból. 

Szentes sakkozói sikeres szerep-
lésükkel megérdemelten nyerték el 
az első helyet. K»érdemeHék ezzel 
Szentes sportkedvelő társadalmának 
elismerését. 

2 0 - 4 0 h o , d , u c e r n á t . bodorkát 
^ ^ vagy g y e p e t keresek 
eitő részkaszálásra 
Ujj S á n d o r L á z á r Vi lmos u t c a 17 s z á m 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 

Kósaafteszlői S i m á L á s t l á . 
FeMlói aaérkeeztö: Szőke Ferenc. 

Felölő« kiadó: Nagy Mlhál). 
Nyomta a » B a r i t e á g ' n y o f t á a kft. 

Feleld« nyomdavezető: C » a r a t t a L. l m r e 

Hirdetmény 
A közellátásügyi minisztérium 

506 0 7 3 - 1 9 4 7 V. 3. körrendelete 
alapján "közhírré teszein, hogy búzát, 
rozsot, kétszerest másnemű magvak-
kal összekeverni tilos. Ilyen magke-
verésekei sem megdarálni, sem meg-
őrölni nem szabad. A : na és kenyér-
gabonakeveréket a fejadag erejéig 
őrölni szabad, megdará.'ni tilos Ku-
koricát, buza, rozs, kétszeres Keve-
rékkel sem megőrölni, sem megda-
rálni tiem szabad. 

Ha a magkeverésbe — mely mint 
fentebb emiitettem, búzát, rozsof, 
kétszerest egyáltalában nem tartal-
mazhat — 5 százaléknál több árpa, 
zab, köles van. a keverés árpa, zab. 
köles tartalma szerint árpának, zab-
nak, vagy kölesnek tekintendő. Ezen 
magkeverésnek darálás céljából át-
adni, illetve átmenni csak abban zz 
esetben szabad, ti^ a gazdálkodó az 
árpának, zabnak, kölesnek minősült 
magkeverék, utár« a megfelelő meny-
nyiségü dézsmagabonát olyan nemű 
gabonában beszolgáltatja, airilyen 
neműnek a magkeverés a f en t i ek 
szerint minősült és a szabályszerű 
da>álási engedélyt felmutatja, 5 szá-
zaléknál kevesebb árpát, zabot, kö-
lest v gy kukoricát t a r t a l m a z ó mag-
féleségek (oc cú) dézsmaleadás és 
darálási engedély nélkül daráihatók. 

P o l g á r m e s t e r . 

Naposcsibe 
minden csütörtökön kapható a Keltető 
K ö / p o n ' b a p . Gazdaképző Iskola 

K A O 1 Ó 
Budapest I. május 14. 

7 30: Reggeli zene. 8: Asszonyok 
világhiradója. 8.15: Dalok és egyveleg. 
9: A Hungária művészegyüttes. 12 15: 
Csécsi Horváth Mihály cigányzene-
kara. 13 1 0 : Riport a gyermekről. 
13 30: Marjay Erzsébet énekel. 14.10: 
Délamerikai muzsika. 14.30: Időszerű 
régi könyvek. 14 55: Ifjúsági ének-
karok. 16: Budapesti képeslap. 16 10: 
Dalolgatunk. 16 .30 : Corelli: La 
Fólia. (Yehudi Menuhin) 16.40: ÖrOk 
kuruc szellem. 17 .10 : Párthiradó. 
17.20: A Hadifogoly Hiradó rádió-
közlem. 17.25: A Vöröskereszt köz-
leményei. 18: Pécsi Sebestyén játszik 
a Bazilika orgonáján. 18 30: A szö-
vetkezetek és a hároméves terv. 
18.50: A házi együttes játszik, Vajda 
Júlia énekel. 19 3 0 : A falurádió. 
20 20 : Mai angol zenekari müvek. 
2 1 2 5 : Időszcű kérdések. 2 1 4 0 : 
Orosz nyelvoktatás 22 30: Alfréd de 
Vigny születésének 150 évfordulója. 
23: Északi muzsika. 

Merinói bárányt 
bronz pulykatojást vásárol a Kelte<5 

Központ. Ga7daképző Ukola 

8 0 0 a ' „ g y ü m ö l c s ö x 
kb 200 db t e r m ő f M el -

a d ó 
Cim a kiadóhivatalban 

Mész, cement. 
budaiföld és köpor 
minden mérthyl«6gfeen kaphat« 

TRAJ-fatelep 
OÖRÖO-UDVAft . 




