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Köszöntjük Kéthly Annát 
A mai napon Szentesen fogjuk 

meghallgatni Kéthly Annát, a Szo-
ciáldemokrata Párt Csongrád csanád-
megyei, szegedi és szentesi listave-
zetőjét. Meggyőződésünk, hogy ez a 
nap a legeslegjelentősebb lesz a 
szentesi és csongrádi választási 
programbeszédi napok közül, bárki 
jött, vagy bárki fog is idejönni. An-
gol lapok jegyezték meg Kéthlyröl, 
amikor, mint a magyar ne nzetgyü 
lés alelnöke és mint pártunk illuszt-
ris vezető egyénisége megérkezett 
Londonba, hogy „személyében Euró-
pa egyik legkiválóbb egyéniségét is-
mertük meg", akinek „a szeme éle?, 
a szive tiszta és humanizmussal teli" 
s aki „valóban legméltóbban képvi-
seli Magyarország asszonyait". Váj-
jon mit iiunk ezek után mi, itt Szen-
tesen, a Viharsarok vármegyéinek 
legnevezetcsebbszékvárosában. Róla .. 

Megírjuk, hogy ebben az oly so-
kat gyülöiködö városban a szeretet, 
a megértés olajágát hozza Kéth'y 
Anna,, a nagy együvétartozás apos-
tolnője ? Megírjuk talán azt, hogy 
az iga/i, a kristálynál is tisztább 
szocializmus és épitő demokrácia 
legragyogóbb szeiieme Ö ? Avagy 
arra utaljunk, hogy a nőkhöz, tar-
tozzanak bár parthoz, vagy csak 
régiesen saját szűkebb csaladi kö-
rükhöz elszigetelve, — Kéthly Anna 
tud legközelebb férkőzni csodálatos 
okfejtéseivel és mint a mai idők 
föltétlenül legjobb asszonyszónoka? 
És mit irjunk még meg Róla?! 

Mert úgy érezzük, bármennyit is 
imánk, csupán halvány kifejezése 
lenne páratlan és egyedüSvaló egyé-
nisége jellemzésére. 

Azonban valamit mégis megirunk, 
mert érezzük, igy adjuk vissza leg-
hűbben, kicsoda Kéthly Anna. 

Bizonyára mindenkinek feltűnt, 
hogy a Szociáldemokrata Párt orszá-
gos listáján sűrűn egymásután olvas-
hattuk a nevét, mint országos, mint 
nagybudapesti és mint vármegyei 
listavezetőét. Összeszámoltuk: 12 szer 
Kéthly a vezető. Mi ez ? Hogyan 
történhetett ? — kérdezték már töb-
ben is. Hát ilyenképen : Amikor a 
Szociáldemokrata Párt központja 
számba vette, melyik kerület kit óhajt 
a listán látni, az ország minden ré-
széből egymás után érkeztek a kül-
döttségi tagok: 

— Kérjük az elvtársakat, — kezd-
ték, — föltétlenül Kéthly Anna le-
gyen a mi listánkon. 

— Ez lehetetlen, — hangzott a 
válasz. — Már négy helyen kérték. 

— Az előbb irtam be az ötödik 
listába, — szólt közbe valaki, mint 
illetékes. 

— Mi azonban ennek dacára is 
ragaszkodunk Kéthlyhez, — kötötte 
meg magát a hármas küldöttség. — 
Ugyanis az asszonyok a lelkünkre 
kötötték, hogy haza ne merjünk 
menni Kéthly nélkül! 

— Hát ki tehet arról, hogy Kéthly 
Annát ennyire szereti mindenki, — 

kiáltott fel vásárhelyi progr^mbeszéde 
során Takács Ferenc államtitkár. És 
hozzáfűzte: — Bár lenne tizenkét 
Kéihly Annánk. 

Arra célzott, hogy tizenkét listán 
Kéthly a vezető. Természetesen csak 

egy mandátumot tart meg és nem 
minden alap nélkül reméljük, hogy 
a szentesit fogja megtartani, illetve 
a mi, két vármegyénk lajstromos 
mandátumát. 

egész Szentes dolgos és szorgalmas 
lakossága nevében. Tudjuk, amiket 
elmond, valamennyien mérlegelni 
fogjuk és nagyon, de nagyon sokan 
mélyen belevéssük a szivünkbe, meg 
fogjuk tartani az elménkben. Kö-
szöntünk, Kéthly Anna ! Ez alkalommal büszke örömmel 

köszöntjük Kéthly Anna elvtársat, 
meg pedig szerénytelenség nélkül B a r á t s á g ! 
nem csupán pártvonalon, hanem 

Levél egy amerikai barátunkhoz 
Július 21-ről kelt, stockholmi cí-

memre küldött levelét csak itt Bu 
dapesten kaptam meg, van levelé-
nek néhány mondatba, amelyre a 
Népszava hasábjain válaszolok. 

Ön azt irja: 
„Ön is helyesnek tartja azt, hogy 

tisztességes demokratákat kikerget-
nek az országból ? És, hogy egy 
kisebbség uralkodjék az egész or 
szágban? Hogy választásokat tart-
sanak, amelyből Kizárjak azokat, akik 
szembehelyezkednek a kommunista 
kisebbséggel ? Ezek után is támo-
gatia-e a Szociáldemokrata Pártnak 
a kommunistákkal való szoros 
együnhciladását ?" 

Kedves R. Elvtársam ! Őszintén, 
kertelés nélkül válaszolok kérdéseire 

Mindanekeiőtt megállapítom azt, 
hogy sajnos még a legjobb hiszemű 
barátaink sein ismerik eléggé az 
itteni állapotokat. Ennek folytán hi-
telt adnak a külföldön Magyaror-
szágul terjesztett legszörnyűbb va-
lótlanságoknak. En magam is az év 
legnagyobb részét külföldön töltöm, 
olvasom a külföldi lapokat és ször-
nyülködve látom, milyen kitalálá-
sokból eredő hireket terjesztenek a 
külföldön rólunk. 

íme néhány példa: külföldi hír-
ügynökségek közölték, hogy Nagy 
Ferenc szökése után 5000 letartóz-
tatás történt Magyarországon, Buda-
pesten járlam ebben az időben és 
megállapítottam, hogy összesen 5 
letartóztatás történt az összeeskü-
véssel kapcsolatban. Svéd polgári 
újságírók Magyarországon tartóz-
kodtak, amikor a külföldi lapok 
hírt adtak a Magyarországon folyó 
barrikád-harcokról. Visszaérkezésük 
után megkérdeztem őket, valóban 
folytak-e barrikád-harcok Magyar-
országon? Nevettek és azt válaszol-
ták, hogy az egész országban a 
legtökéletesebb rend volt. 

Folytassam ? 
Én vaióban nem tartom helyesnek, 

ha tisztességes demokratákat kiker-
getnek az országból. 26 esztendőn 
keresztül a magyar feudalizmus el-
len a külföldön harcoltam, mert ki-
kergette az országból a Kunfi 
Zsigmondokat, a Fényes Lászlókat, 
önt és további százezer embert, 
csak azért, mert szociáldemokraták, 
kommunisták, demokraták voltak, 
vaev oedlg mert származásuk nem 
v o l t megfelelő. De az 1945/46. évi 
demokrácia egyetlenegy igaz demo-
kratát ebből az országból ki nem 

kergetett. Ellenkezőleg: ön bizo-
nyára ismeri a magyar kormány és 
a Szociáldemokrata Párt felhívását 
arra vonatkozólag, hogy az emig-
ránsok térjenek haza az országba, 
hogy segíthessenek az újjáépítés 
körül és hasznosítsák demokratikus 
és külföldi tapasztalataikat. Remé-
lem, hogy Ön nem Nagy Ferencet 
tartja igazi demokratának és nem 
ért egyet azokkal, akik őt és össze-
esküvőtársait föld feletti, vagy föld 
alatti vezér vezetése alatt, vissza 
akarják hozni a magyar nép nyakára. 

Második kérdésére az a válaszom, 
hogy én minden erőmmel küzdöt-
tem az elien, hogy kisebbség ural-
kodjék az országban. Ezért harcol-
tam Horthyék ellen is. De ma ? — 
Koalíciós kormány vezeti az orszá-
got, amely az ország túlnyomó több-
ségét képviseli. Akik ezt kétségbe-
vonják, várjanak augusztus 31-ig. 

Itt válaszolhatok harmadik kér-
désére : helyeslem-e, hogy választá-
sokat tartsunk, amely kizárja a vá-
lasztók sorábol azokat, akik szem-
behelyezkednek a kommunista ki-
sebbséggel. 

Szörnyű ez a tájékozatlanság! 
Még külföldön élő, derék elvtársaink 
agyát is elhomályosítja a sok hazug 
hir. Az általános választások bebi-
zonyítják, hogy a mi országunkat a 
legtisztességesebb és legdemokrati-
kusabb választások alapján, a de-
mokrácia, a nép többsége akarata 
szerint kormányozzák. A négy koalí-
ciós párton kívül még hat ellenzéki 
párt vesz részt a választási küzde-
lemben. 

A négy koalíciós párt közül há-
rom — a Kisgazdapárt, Nemzeti 
Parasztpárt és Szociáldemokrata Párt 
— nem Kommunista Párt. Nem tu-
dom tehát, hogy milyen címen ve-
tődhet föl a gondolat, hogy kizárják 
a választók sorából, akik szembe-
helyezkednek a kommmunista kisebb-
séggel. Azonfelül figyelmébe aján-
lom, hogy a demokrácia kormánya 
olyan rendeleteket bocsátott ki a vá-
lasztások tisztaságának biztosítására, 
amelyeket Magyarország történetében 
eddig nem ismertek. A legszigorúbb 
pártatlanságra kötelezik a hatóságokat. 
Megtiltják a rendőrség személyzeté-
nek, hogy választási agitációban 
résztvegyen, gyűléseken szerepeljen. 
Szigorú büntetés terhe alatt tiltották 
meg, hogy más pártok plakátjait 
leszakítsák, vagy leragasszák. 

Az egyik ellenzéki párt vezetője 
mondotta: 

„Elégtétellel állapítom meg én 
akt eddig a legtöbb ellenzéki vá-
lasztási gyűlést tartottam vidéken, 
hogy sehol a hatóságok, vagy mun-
káspártok részéről erőszakosságokat, 
törvénytelenségeket nem tapasztal-
tam és teljesen szabadon fejthettem 
ki, ugy a népgyűléseken, mint a 
sajtóban ellenzéki felfogásomat." 

Meghívom Önt, jöjjön a válasz-
tások idejére ide. Győződjenek meg 
róla, hogy sehol a világon tisztább, 
becsületesebb és demokratikusabb 
választásokat nem lehet tartani, mint 
amilyenek ezek a mi választásaink 
lesznek augusztus 31-én. 

És most válaszolok az utolsó 
kérdésére: Helyeslem-e a két mun-
káspárt együttműködését ? 

A leghatározottabb hangon jelen-
tem ki, hogy helyeslem. Megindo-
kolom állaspontomat: ön velem 
együtt kell, hogy emlékezzék Orgo-
ványra, Izsákra, Kaposvárra, a du-
nántuli mészárlásokra, a sok ezer 
forradalmi vértanura, az önnel 
együtt kiüldözött százezer emig-
ránsra, sok tízezer letartóztatottra. A 
sok szörnyűséget a magyar parasz-
tok és munkások sem felejtették el. 
Mi tudjuk: a demokrácia bukása 
ismét vérengzést jelentene. Ezért 
meg kell érteni a magyar népet, 
mely irtózik a további vérengzéstől, 
elnyomatástól és erőszakosságoktól. 

Egyedül gyengék vagyunk még 
ahhoz, hogy minden veszedelem el-
len megvédjük a demokráciát. 1919 
elég okulást nyújtott. Ha a két 
munkáspárt egymás ellen harcol, 
elpusztul a demokrácia. Hogy ezt 
elkerüljük, vállvetve egymás mellett 
kell harcolnunk, de ugy, hogy mind-
egyik párt megtartja a maga füg-
getlenségét, szabadságát és eredeti 
programját. Nagyon rövid idő alatt 
a leghajthatatlanabb ellenségünk is 
el fogja ismerni, hogy ez a magyar 
nép csodálatos teljesitménnyel épí-
tette fel országát, a demokráciát és 
gyógyitotta meg a háború okozta 
sebeket. A demokrácia sérthetetlen-
sége fölött mi, magyar szociáldemo-
kraták őrködünk, mert történelmi 
tapasztalataink bizonyítják, hogy a 
demokrácia törvényeinek megsértése 
a demokráciát létében veszélyezteti. 
Mert ezt tudjuk, azért akarunk mi 
itt szebb életet, demokráciát, sza-
badságot, függetlenséget, biztonsá-
got, jólétet, félelcmnélküli életet 
teremteni. A gazdasági, szellemi és 
lelki újjáépítéssel párhuzamosan, a 



2 SZENTESI LAP 1947 aug 

nyugat demokratái is elismerik majd 
igazunkat. 

Hiszem és remélem, hogy ö n 
hamarosan meg fog győződni arról, 
hogy félrevezették és hogy a mi 
országunkat valóban a demokrácia 
törvényei alapján kormányozzák. . 

Budapest, 1947 augusztus 17. 

Régi barátsággal üdvözl» 

Bőhm Vilmos 

„Felszólítom a Földhivatalt 
U 

• • • 

Ország - Világ 
A moszkvai rádió szerint lehetsé-

ges, hogy a Szovjetunió megszakítja 
a diplomáciai viszonyt Görögország-
gal. 

Hollandia visszautasította az Egye-
sült Nemzetek közvetítését az indo-
néz ügyben. 

Pénteken életbelépett a román sta-
bilizáció, amelyet teljesen a magyar 
stabilizáció elvei alapján készítettek el. 

Nürnbergben megkezdődött a né-
met hadiipar vezetőinek háborús 
bünpere. 

Két ausztráliai tudósnak sikerült 
mesterséges kémiai eljárással esőt 
előállítani. 
wmmmmmm^m^mmammmt^mmmmmmmammm 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hog> Szentes m. 

város területén f. évi szeptember hó 
J 1 napjától kezdődően október hó 
5 napjáig bezárólag országos jellegű 
mezőgazdasági, kertészeti, ipari, ke-
reskedelmi és egyéb kiállítás, vala-
mint árumintavásár lesz megtartva. 
A kiállítás a huszárlaktanyaépületei-
ben és egész területén lesz meg-
rendezve Be lesz mutatva orszá-
gunk nehéz- és kisiparának termé-
kei, mezőgazdaságunk termel vényei 
és tenyészállatai. Üveg, papir, bőr-
áru, italáru és ruházati anyagok, va-
lamint kereskedelmi cikkek és házi-
iparunk termeivényei. 

A kiállítással és vásárral kapcso-
latban ünnepi hetet rendez a kiál-
lítás vezetősége, mindennapra más 
és más programot ad Az egyes 
szakmai csoportok kongresszusokat 
tartanak. Minden napra esik egy 
kongresszus. Színház, zene és nagy 
sport események fogják szórakoz-
tatni Szentes városának, valamint a 
vidéknek idesereglett közönségét. 

A kiállítás zavartalan és alapos 
előkészítése érdekében felhívom mind 
azokat, akik a kiállításon mint ki 
állítók részt óhajtanak venni, hogy 
ezirányu igényüket a Városházán, a 
kiállítási irodában (21 számú szoba) 
már most jelentsék be. Rendkívül 
fontos a bejelentés, illetve a hely 
igénylés mielőbbi bejelentése, mert 
a kiállítás területén a jobb helyek a 
jelentkezések sorrendjében lesznek 
kiosztva 
986 Polgármester. 

A Szentes és Vidéke 
Ipartestület 

augusztus 20-án 
táncmulatsággal egybekötött 

tcr emnvató 
ünnepélyt rendez. 

Őszintén bevallom, sokáig fontol-
gattam, hogy felvegyem-e azt a 
keztyüt, amit a Csongrádmegyei 
Földműves Szövetkezetek választ-
mányának augusztus 14 én tartott 
ülésén Erdei Mihály, a Kommunista 
Párt megyei titkára a Csongrádme-
gyei Földhivatal arcába vágott. Szi-
lárd meggyőződésem, hogy a me-
gyei Földhivatalnak nincs szüksége 
védekezésre, mert eddigi munkájá-
nak eredménye napnál világosabban 
cáfolja meg a felhozott vádakat és 
ha személy szerint ér a támadás, 
talán nem is válaszoltam volna rá, 
de amikor valaki egy egész hivatalt 
ránt le a sárba és mocskol be, né-
hány alapnélküli vádmondattal, amel-
lett még sem lehet szó né.kül el-
menni, mert az ilyesmi helytelenül 
befolyásolja nemcsak Szentes, de az 
egész vármegye közvéleményét és 
igy a hallgatás ebben az esetben a 
vádak elismerése lenne. 

Erdei Mihálynak az az állítása, 
hogy a megyei Földhivatal munkája 
azóta esett vissza és ma már az 
utolsók között van, mióta dr Papp 
László, a Földhivatal vezetője, be-
tegsége miatt nem tudott bejárni a 
hivatalba, jó indok lehet a tájékozat- a i ú 
lanok előtt arra, hogy a Földhivatalba . ° s e t i s 
belemarhasson, de nagyon átlátszó 
cselfogás mindazok számára, akik a 

még csak alkalom se volt arra, 
hogy a Szövetkezetek és a Föld-
hivatal egymás ellenségévé vál-

janak. 

Nincs tudomásom ariól sem, hogy 
a megyei Földhivatal egyetlen uj-
gazdától is elvette volna a juttatott 
földjét, ha erre az UFOSz helyi 
szervezetei a községi elöljárósággal 
együtt megindokolt javaslatot nem 
tettek, de furcsának tűnik fel a pa-
rasztságnak a Földhivatallal szem-
beni állítólagos ellenséges érzülete 
is akkor, amikor naponta 50—100 
ember jelenik meg ügyes-bajos dol-
gával a hivatalnál — már pedig az 
ellenségéhez nem igen szokott el-
menni az ember ügyes-bajos dolgai-
val — és ha jogos a kérése s egyet-
len iehetőség is van annak teljesí-
tésére, még senki sem ment el anél-
kül, hogy a baja orvoslást nem 
nyert volna. Természetesen, ha va-
laki jogtalan követelésekkel jön, ha 
igazságának hiányát párttagságának 
hangoztatásával akarja pótolni, ha a 
hivatalban durva hangon kiabál, 

Sajnálom, hogy a véleményünk 
nem egyezik, mert az én nézetem 
szerint a demokrácia által alkotott 
törvényeknél nincs magyarázatnak 
helye és egy demokratikus közhiva-
talnoknak ezeknek a törvényeknek 
az alapján nem lehet más feladata, 
minthogy 

ezeket a tőrvényeket mara-
déktalanul végrehajtsa , még-
ha néha egyéni- vagy párt-

í érdeket is sért vele. 

És most végül nézzük meg, hogy 
vájjon olyan utolsó-e a Csongrád-
megyei Földhivatal, ahogyan azt 
Erdei Mihály megállapította ? A hi-
vatal tisztviselői, akik csak szerző-
déses alkalmazottak, tehát 15 napi 
felmondási idő után az utcára ke-
rülhetnek és kenyér nélkül marad-
hatnak, az infláció ideje alatt heti 
egy fillérnek megfelelő munkabérért, 
a stabilizáció óta nedig szintén 
csaknem éhbérért, de becsületből 
reggeltől késő estig dolgoznak, ma-
gam is ritkán jövök el az irodábol 
este 10, fél 11 előtt és vasárnap 

fenyegetőzik, ha engem vagy mást i délután, sőt sokszor még késő éj-

helyes" tényállást ismerik. Dr Papp | 
László betegsége alatt is látott min- j 
den ügydarabot, ami a Földhivatalba \ 
beérkezett, mindegyikre megadta a 
kellő utasítást és minden kétséges i 
ügyben a kórházban történt külön \ 
külön megbeszélés alapján történt ; 
a határozat meghozatala, de ettől • 
eltekintve dr. Papp László már egy ! 

hónap óta felépült a betegségéből és 
a hivatal élén áll, tehát Erdei Mi-
hály támadása egy kicsit elkésett. 
Éppen ezért senki sem fogja elérni I 
azt a célját, hogy engem, aki kiad- ' 
ványozási jogomnál fogva a hatá-
rozatok és intézkedések jó részét 
aláirom, szembeállítson a hivatal 
főnökével és egyúttal, mint a Szo-
ciáldemokrata Párt vezetőségi tag-
ját, burkolt támadásokkal lehetet-
lenné tegyen ki. Dr Papp László az 
általa kiadott intézkedésekért min-
denkor vállalja és fogja is vállalni 
a feleiősséget, csak ugy mint jóma-
gam, a saját hatáskörömben kiadott 
intézkedésekért, annál is inkább, 
mert 

a Csongrádmegyei Földhivatal-
ból törvényellenes intézkedés 
még nem ment ki és nem is 

fog kimenni 
és mivel a törvényt csak egyféle-
képen lehet v. grehajtani, ezért nincs 
és nem is lehet közöttünk ellentét. 

Ennyit a támadás inditóokáról. 
Most térjünk rá magára a vádakra. 
Erdei Minály szer.nt a Csongrád-
megyei Földhivatal a parasztságnak 
és a szövetkezetnek nem védelme-
zője, hanem ellensége, mert a szö-

alaptalanul megrágalmaz a nyilvános-
ság előtt, — nem várhat más fo-
gadtatást, mint amilyet kap. Ilyen 

mindössze kétszer történt 
meg és nem tudom, hogy a többi 

| száz és sok száz földigénylő, aki 
a megyei földhivatalnál megfordult, 
igazolná-e Erdei Mihály vádját, de 
azt sem tudom, hogy Erdei Mihály 
vájjon hogyan viselkedne akkor, ha 
valaki a hivatalában és nyilvánosság 

szaka is, amikor más dolgozó em-
ber szórakozással tölli az idejét, 
otthon végzem a munkát, csak azért, 
hogy a nagy munka és főleg a te-
lekkönyvezés mielőbb és a megsza-
bott határidőre befejeződjön. Ennek 
az utolsók között lévő Földhivatal-
nak az előadói 1947 március 1-től 
7034 ügydarabot intéztek el és pl. 
julius hóban éppen az én vezetésem 
alatt álló birtokrendezési osztáiv 

előtt lefasisztázná, vagy megveszte- ! előadóba átlagban 239 elintézett 
eetéssel vádolná minden alap nélkül, j ügydarab esett. — mi felülmúlja az 
Biztosra veszem, hogy ő sem nyelné \ Országos Földhivatal által elért " 
le a demokrácia rosszul értelmezett I 
szabadságának ilyen megnyilvánu- I 
lását. 

Fenti vádak előrebocsátása után 
Erdei Mihály felszólította a Földhi-
vatalt, hogy hagyjanak fel a szövet-
kezet- és ujgazda- ellenes működés-
sel, térjenek jobb belatásra és a tör-
vényeket a demokrácia szellemében 
magyarázzák. A szövetkezet és uj-
gazda-ellenes működésről már be 
sZéltem; ezzel kapcsolatban még 
csak annyit, hogy szívesen látnám, 
ha Erdei Mihály akár az Országos 
Földhivataltól, akár a Földmivelés-
ügyi Minisziériumtól nem általáno-
sított szólamok, hanem meghatáro-
zott vádak és kifogások alapjan vizs-
gálatot kérne a Csongrád-megyei 
Földhivatal ellen. Nyugodt lélekkel 
állunk elé bármilyen vizsgálatnak, 
mert igy legalább hivatalos formá-
ban is megdőlnének a vádak és 
végre egyszer tiszta vizet önthetnénk 

1 a pohárba. A felhívásnak azt a ré-
szét azonban, hogy a törvényeket a 
demokrácia szellemében magyaráz-
zuk, nem egészen értem és azt hi-
szem, igy van ezzel mindenki, aki 
nemcsak a szavakat hallja meg, ha-
nem azoknak az értelméi is keresi. 

veíkezeteknek juttatott és azokat il- i Mert azt még megérteném, ha Erdei 
lető földet visszaveszi s igy jár el 
az ujgazdákkal szemben is. Ez a 
vád nemcsak nagyfokú tájéko?atlan-
ságra vall, de még nagyobbfoku 
rosszindulatra is utal. A Földműves 
Szövetkezetek juttatási ügyeit ugya-

Mihály egy birót figyelmeztet arra, 
hogy 50 vagy 20 évvel ezelőtt, az 
akkori idők szellemében hozott, de 
még érvényben lévő törvényt a de-
mokrácia szellemében magyarázzon, 
de azt már sehogyan sem lehet meg-

nis még a Megyei Tanács intézte el i érteni, hogy 1946., vagy 1947. év-
és a Tanács határozatain azóta sem ben a demokrácia, a nemzetgyűlés 
történt egy betű változtatás sem ! A | által hozott törvényt még külön a 
megyei Földhivatal egyetlen hold le- j demokrácia szellemében kell magya-
gelót, egyetlen üzemet, vagy egyet- t rázni. Ha Erdei Mihály ilyet követel, 
len fölszerelési tárgyat se vett visz- az annyit jelent más szóval, hogy a 
sza a Szövetkezetektől és a Szövet-
kezetekkel a Megyei Tanács meg-
szűnése óta a Megyei Földhivatal-
nak jóformán semmi dolga snm volt, 
az egyetlen a mindszenti Földm. 
Szöv. kivételével, amelynek az Anyás-
szigeti legelőre támasztott igényét 
kedvezően intézte el. Tehát 

demokrácia és a nemzetgyűlés nem 
demokratikus törvényeket hozott, s 
Erdei Mihály, mint nemzetgyűlési 
képviselő nem demokratikus törvé-
nyeket szavazott meg, — tehát szük-
ség van arra, hogy az igazán jó 
demokraták azt a demokrácia szel-
lemében ínég külön is csinálják. 

át-
lagot. Amikor a Megyei Tanács 
1947 február 1-én megszűnt, két 
éves munka után a megye területén 
3022 khold föld volt telekkönyvezve, 

azóta ez az utolsó Földhi-
vatal 42.786 khold kiosz-
tott földet telekkönyveztetett 
és ebben a hónapban előre 
láthatólag ujabb 27.000 khold 
műszaki munkáit teszi át a 

telekkönyvi hatóságokhoz. 

Ezek az adatok önmagukért be-
szélnek és napnál világosabban bi-

\ zonyitják be, hogy a Csongrád 
j megyei Földhivatal az utolsók között 
! van-e, vagy sem, de bebizonyítják 

azt is. hogy egy Földhivatal, amely 
ilyen teljesítményt tud felmutatni, 
az nem lehet ellensége a paraszt-
ságnak, úgyhogy — a legenyhébb 
kifejezést használva - Erdei Mihály 
most az egyszer alaposan mellé-
fogott. 

dr. Mijó János, 
a Csongrád megyei Földhivatal 

helyettes ügyvezetője. 

A csonfirádl ünnepségen 
Pénteken, Nagyboldog Asszony 

napján nyitották meg Csongrádon a 
tiszai Mária napokat. A főpapi be-
szédet dr. Pétery József váci megyés-
püspök tartotta. Este 7 órakor pedig 
a templomi ájtatosságot Kovács Vince 
püspök mondotta el. 

Szombaton délelőtt volt a búcsú 
az ősi Belvárosi templomban. Délu-
tán Mindszenty József bíborost fo-
gadták a templom előtt. Később 
Hanvas Endre dr. csanádi püspök 
beszélt. 

Vasárnap, azaz a mai napon a 
városháza előtt fölállított ünnepi ol-
tárnál 9 órakor kezdődik a főpapi 
szentmise, u'ána körmenet és Mind-
szenty bíboros beszéde következik. 
Este 9 órakor kivilágított hajóskőr-
menet a Tiszán. 



Szentes do l gozó népe ! 
A Szociáldemokrata Párt szentesi szervezete ailflUSItUS 17-én, vasárnap délelőtt 
háromnegyed 11 órakor n é p g y ű l é s t tart a Kossuth téren. Előadó 

R t T M L Y A N N A elvtárs, pártunk megyei választási listájának vezetője. 
Olyan .dőszerü kérdésekről lesz szó, amelyek szorosan egybefüggnek valamennyi férfi és nődolgozó életsorsával 

Tehát mindannyian legyünk ott I 

Helycserék a Kisgazdapárt 
Csongrád-csanádmegyei listáján 

Elfogták a gyári tüzek 
fasiszta irányítóját! 

N'agy vonásokban végre elkészült 
a Független Kisgazdapartnak is a 
választási listája. Bennünket legelső-
sorban a Csongrád—csanád megyei 
lista érdekel, ez is részben szentesi, 
részben vásárhelyi vonatkozásban. 
Amig a szentesi jelölt körül csak 
lanyha érdeklődés nyilvánult, addig 
a hódmezővásárhelyi nevek kürül, 
főleg a kulisszák mögött, a legve-
hemensebb harc folyt. Ugyanis a vá-
sárhelyi Kisgazdapárt vezetői közül 
a r e a k c i ó s a k lehetőleg a helyükön 
maradtak, főleg amiatt, mert 1945-
ben ezt a tagozatot egy 19 éves 
fiu volt parkettáncos ragadta a ke-
zébe. pártittkári minőségben, akiről 
m i n d e n k i tudta, hogy Pfeiffer-vona-
lon i g y e k s z i k a pártot vinni. E z a 
már majdnem 22 éves gyerek kiter-
rorizálta, hogy a vármegyében első 
helyen l e g y e n jelölt. Vásárhely i g y 
is a j á n l o t t a , azonban Dinnyés Lajos 
miniszterelnök, akit tájékoztattak a 

mult évben internálás alatt lévő, s 
a két munkáspárt által bojkottált 
fiatalember személyéről, áthúzta az 
illető nevét. Ma aztán igy fest a 
két vármegye közös kisgazdapárti 
listája: 1. Pongrácz Aladár minisz-
terelnökségi államtitkár, 2. Implon 
Ferenc országos főtitkár, 3. Tóth 
László dr. szegedi egyetemi rektor, 
4. Szőnyi Imre makói gazda, 5. 
Vata Ernő vásárhelyi gazdálkodó, 
6. Puskás Sándor szentesi gazdál-
kodó. A 8-ik Kása István Csongrád. 

Hódmezővásárhelyen a jelek sze-
rint a legerősebb a Pfeiffer-párt or-
szágos viszonylatban, ami legfőkép-
pen annak tudható be, hogy az 
ottani Kisgazdapárt vezetősége rész-
ben B . Szabó, részben Pfeiffer vo-
nalat helyeselt közel egy év óta és 
ma, kivéve Keresztes Tamás volt 
nemzetgyűlési képviselőt, — a párt 
élén maradt. 

Budapestről jelentik : Napokkal 
ezelőtt sikerült elfogni Léll Károlyt, 
a németországi fasiszta robbantó 
osztag kiképző tisztjét. A bizonyíté-
kok súlya alatt bevallotta, hogy ő 
irányította a fővárosi Ganz-hajógyár 
felgyujtását és része van a Hofherr 
nagy gépgyár tüzesetének felidézé-
sében is 

— Bevallom — mondotta, — hogy 

mind a két eset fasiszta szabotálási 
kisérlet volt és ezekben az irányító 
szerepet én vállaltam. 

Léll Károly részletes vallomását a 
nyomozás érdekében még nem bo-
csátották nyilvánosságra. Annyit a-
zonban közöltek, hogy a rendkívül 
veszedelmes gyujtogatót szembesítés 
végett megbilincselve elvitték Győr 
városába. 

Ango l csapa tok v isszahívása 
N é m e t o r s z á g b ó l 

r Londonból jelentik: Több angol 
| lap azt irja, hogy a Brit birodalom-
| ban egyre gyakrabban hallatszanak 
j olyan hangok, amelyek azt követelik, 
i hogy valamennyi brit csapatot von-
í ják ki Németországból. Hozzáteszik 
\ a lapok, hogy az angol közvélemény 
| már hosszabb idő óta azt szeretné 

elérni, ha a németek maguk intéz-
nék saját ügyeiket. Szerintük a német 
nép ellenőrzéséhez és bármilyen tá-
madás meggátlásához elegendő volna, 
ha Angliában készenlétben állana 
néhány légierő. Egyébként jelenleg 
140 ezer angol tartózkodik Német-
ország területen. 

Aki olcsóbb. az kapja a közmunkát U 1 JhG K 
A Yiliamosmű székházának épitési 

munkálatai befejezéshez közelednek. 
A beííjező munkák elvégzésére a 
város versenytárgyalást hirdetett, 
melynek eredménye nem találkozott 
o s z t a t l a n helyesléssel. 

A tegnapi napon fölkeresett ben-
nünket k é t szentesi szobafestő mes-
ter, a k i k elmondották, hogy pályá-
zatukat a bizottság elutasította, annak 
ellenére, hogy az ő szabaiyszerű 
ajánlatuk volt a legolcsóbb. Az ár-
ajánlatok a különböző mestereknél a 
következők voltak: 2 297, 1.956, 
1918 és 1.695 forint. A két utolsó 
a j á n l a t o t ^ itasitották, a z utánuk 
következőt kiadták el, azzal az 
i n d o k l á s s a l , hOĵ ? ilyen olcsó áron 
az i p a r o s talán i em tud megfelelő 
minőségi munl»ui nyújtani. 

M i n d ír k'ét mester nagyon sok 
közmunl.át végzett el úgy Szentes 
városában, mint másutt, s munká-
juk e l l e n sohr. panasz föl nem me-
rült. Elmondották, az olcsóságnak 
az az oka, hogy úgy a rezsit, mint 
a hasznot pár százalékkal olcsóbra 
kalkulálták és ezáltal jött létre a 
lényeges differencia. Ez nem tisztes-
ségtelen verseny, hanem a fogyasztó 
kisemberek érdekeinek szem előtt 
tartása. 

Érdeklődtünk az illetékeseknél, akik 
elmondották, hogy a különböző 
munkaiatokra olyan kevés pályázat 
érkezett be, hogy verseny nem ala-
kulhatott ki, tehát a polgármester a 
rendelkezések értelmében saját be-
'«asa szerint bármelyik pályázónak 
odaadhatta a munkát. 

Nem akarunk vitázni a ren-
delkezéssel, de le kell szögeznünk 
^pontunkat. A munka dijait nem 
e§V ember fizeti, hanem a dolgozó 
adófizetők közössége. Tehát ezek 
efaekemek figyelembevétele a leg-
e , s ö és legfontosabb kötelessége 
bármel ly közéleti pozícióban lévő 

embernek. Nem vádolunk senkit 
részrehajlással, sem protekcióval, de 
azt igenis joggal vá'juk, hogy ha 
Péter o'csóbb, mint Pál, akkor Pé-
ter végezze a munkát. A dolgozók-
nak pár szdz forintos differencia is 
sokat jelent. Mint hallottuk, a kő-
műves munkák elvégzésére akadt 
volna oly.in mester is, aki 3.000 
forinttal olcsóbban akarta elvégezni, 
mint az, akinek odaadták. 

Mégegyszer leszögezzük: mi nem 
akarunk tamadni senkit. A tárgyalás-
ban résztvevő iparosok mind meg-
bízható mesterek, s a dolgozók az-
zal kivánnak dolgoztatni, aki olcsóbb. 

Ennek a lényeges szempontnak a 
figyelembe vételével hozzon új dön-
tést az arra illetékes bizottság. 

U] pénz Romániában 
Románia uj pénzt kapott. Ennek 

az uj pénznek is lei a neve. Egy 
kiló arany ára 168 350 lei. A jogi 
személyek és kereskedelmi vállalatok 
a könyveik által kimulatható pénz-
összeget kötelesek letétbe helyezni. 
Be kell szolgáltatni minden aranyat 
és minden külföldi valutát is a Ro-
mán Nemzeti Bankba. Egyébként 
egy kiló kenyér 14, egy kiló liszt 14 
lei és 30 bani, egy tojás pedig 2 
lei és 50 bani. 

Szobafestést ^ 
cimfestést. mázolást 
legolcsóbb árban készit 

Pusztai József 
f es tőmeste r 

L a k á s 
Honvéd u . 2 

Elkerülhető 
a gyermekbénulás 

! Az országban szórványosan elő-
: fordul a gyermekparalizis. A beteg-
j ség zöme kisgyermek és iskolások 
i közül kerül ki, de jelentkezhetik fel-

nőtteknél is. Többnyire négy-ötnapig 
tartó lázzal és influenza szerű tüne-
tekkel kezdődik és a megbetegedések 
legnagyobb részében a laza bénu-
lás valamelyik formája jelentkezik. 
Járvány idején igyekezzünk tartóz-
kodni az orr , garat-, és mandula-
műtétektől, mert az ilyenek után 
súlyosabb alakban is felléphet a 
gyermekparalizis. Leghelyesebb a 
gyerekeket mindenféle társaságtól tá-
voltartani és ha a megbetegedés leg-
kisebb tünete fellép, azonnal fordul-
junk orvoshoz. Ne fogyasszunk 
mosatlan és megbízhatatlan eredetű 
nyers ételeket. Fordítsunk gondot a 
gyerekek tisztaságára. 

— Naptár. Augusztus 17 vasár-
nap. Róm, kat. Jácint, protestáns: 
Anatáz. A nap kel 4 41 órakor, 
lenyugszik 18.55 órakor. A hold kél 
5.27 órakor, lenyugszik 19.56 órakor. 

— Kánikulai hőség. A leszálló 
légáramlás európaszerte érvényesült. 
Eső seholsem hullott. A nappali me-
leg ismét elérte a 30—33 fokot. 
Az éjszakai hőmérséklet 15 fok 
körül volt. Várható időjárás : Mér-
sékelt északkeleti, keleti szél, Kele-
ten esetleg eső. A meleg tovább 
fokozódik. Távolabbi kilátások: né-
hány napig kánikulai hőség. 

— Mozik műsora. B a r á t s á g 
Mozgó : ítélnek a nők. (Loretta Young 
főszereplésével) Szabadság Mozgó : 
Egy fiúnak fele (magyar film.) 

— Friss cement, gipsz, mész, 
szigetelőlemez, táblás budai föld, 
tűzifa, faszén állandóan kapható Kiss 
Oergelynél Vecseri utca. Telefon 172. 

— A szentesi postahivatal sze-
mélyzete közül három tisztviselő 
posta üzemi tisztviselői három hó-
napos tanfolyamról visszatértek. 
Örömmel vettük, hogy Elek Sándor 
I. o. postasegédtiszt Szegeden ki-
tüntetéssel, Metzl Károlyné I. o. 
postasegédtiszt Budapesten kitünte-
téssel Tóth Sándorné I. o. posta-
segédtiszt Szegeden jeles eredmény-
nyel végezték el a tanfolyamot. 

— Orvosi hir. Dr. Haraszti Ervin 
fogszakorvos a budapesti Poli-kli-
nika r. fogorvosa rendelését fog- és 
szájbetegek részére — Nagy Ferenc 
utca 4/a. alatt (Szabadság Mozival 
szemben) megkezdte. — Rend. idő 
délelőtt 9—l-ig, délután 3—6 óráig. 
OTBA rendelés ugyanezen időpont-
ban. 

— Szegedi Egyetemi Kamara 
Zenetársaság hangversenye augusz-
tus 19-én este 8 órakor a Színház 
teremben. Belépés díjtalan. 

— Bartha Margit szigorló ve-
gyész és Herczegh Péter oki. gyógy-
szerész folyó hó 19 én, kedden dél-
után 7 órakor tartják esküvőjüket a 
róm. kat. Plébánia templomban. 

— Dr. Lakos Sándor ügyvéd 
hadifogságból hazaérkezett és ügy-
védi irodáját: Horváth Mihály-u. 6 
szám alatt megnyitotta. 

— Furfangos jósnő. A debreceni 
ügyészség letartóztatta Milák Anna 
cigányasszonyt, aki tenyérjóslás ürü-
gyével fosztogatta a hiszékeny em-
bereket. Bekopogott a külvárosi la-
kásokba, ott k ü l ö n f é l e hókusz-
pókuszokat csinált, majd a jóslás 
végén kijelentette, hogy még ráfúj a 
jósoltakra, mert igy nagyobb lesz a 
szerencse. Az áldozatra ilyenkor 
kloroformot fújt, azzal elkábította és 
utána kifosztotta a lakást. 

— Rövid egy iskolai év alatt 
perfekt államvizsgás irodai gépírókat 
és gyorsírókat képez ki a szentest 
gyorsíróiskola. Kossuth-tér 5. Beira-
tások a szept. 10-én kezdődő tan-
évre délelőttönként. 



Nézzünk utána! 
A névjegyzékek már nincsenek 

közszemlére téve a városháza köz-
gyűlési termiben, de mindenki meg-
tekintheti azokat a lakóhelye szerint 
illetékes szavazókörben még a mai 
vagy a hétfői nap folyamán és kö-
telessége összehasonlítani azzal, amit 
a lakására kikézbesitettek Ha vala -
melyik adat hibásan van felvéve, 
ugy haladéktalanul követelje annak 
kijavítását a központi összeíró bi-
zottságon keresztül. 

Ingyenes színielőadás 
A Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete 21-én, csütörtökön este 
8 órai kezdettel, a színházban elő-
adást rendez. A tarka, változatos és 
nívós műsoros esten budapesti szín-
művész-csoport is fellép. A szóra-
koztató szini-előadásra társadalmi 
különbség nélkül mindenkit szere-
tettel hiv és vár a Szociáldemokrata 
Párt. A belépés dijtalan. 

Iparosélet 
A férfi és nőiszabó szakosztály 

tagjai részére a bélé*árú megérkezett. 
Átvehető Horváth kereskedőnél (Hof- j 
man cég), hétfőn és kedden 

A cipész és csizmadia iparosok i 
folyó hó 18-án hétfőn este 6 óra-
kor feltétlenül jelenjenek meg anyag- ' 
beszerzés ügyében a7 ipartestületnél, i 

— Ügyeletes gyógyszertárak: I 
Augusztus 16—22 ig Ihász, valamint 1 
Oláh tartanak ügyeletes szolgálatot. ; 

— 5 083 tiszt tért haza a Szov 
jetunióból, a legutóbbi hónapokban. ! 

Ezek a magyar tisztek táborokban 
éltek és mert a tiszai táborokat fel- I 
oszlatták, a legtöbben már haza is j 
is értek. Egyébként a legutóbbi hó-
napokban körülbelül hatvanezer ha- j 
difogoly ért haza, a mai napig. A í 
vonatok újból rendszeresen hozzák ' 
őket. 

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

D i v a t , r ö v i d á r u 
é s p i p e r e c i k k e k 

Lőwyné l 
K o s s u t h u. 18 

P A R A S Z T O K I M A G Y A R O K ! 

V E R E S P E T E R 
Újjáépítési Miniszter a Nemzeti Parasztpárt országos elnöke szól hozzátok aug. 20-án Szent Istyár, 
napján de. fél 10 órakor a szentesi Kossuth téren. Néppel a Népért Berényl János válaszlási titká: 

Megfelelő helyre t A l e l f i r A 
okt. 1 tői kiadnám l c i e i o r g 

másfél éves üsző borjúmat máj. 1 ig. 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 

Vasáruk, 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, rdfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

Szentes, Bartha János u. 12. 
Telefonszám : 13. 

Főszerkesztő» Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szalay János 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a • B a r á t s á g ' nyomda 

Feleifit nyomdavesetfi: Csernaa L. Imrs 

— Táncbemutatót rendez a 
Peczárszky táncintézet a Színházte-
remben 23-án fél 9 órakor reggelig 
tánccal — és 24-én 5 órakor. Gyö-
nyörű kösztümök, ragyogó új díszle-
tek. Jegyek a tánciskolában kapha-
tók. Pontos kezdés. 

— Nálunk Is több a n ő . . . A 
legutóbbi borzalmas háború minden-
felé azt idézte elő, hogy jóval több 
a nők száma, mint a fértiaké. így 
például Németországban átlag három 
nőre esik egy férf i . . . Igaz, hogy 
még mindig két milliónál több né-
met hadifogoly lávol van a hazájá-
tól. Budapesten most készültek el 
azzal a hivatalos statisztikával, amely 
szerint a magyar fővárosban jelen-
leg 130 ezer nővel több nő él, mint 
amennyi a férfi. Ez is súlyos arány-
talanság, A vidéki városokban ha-
sonló statisztikát nem csináltak, de 
azért hisszük, né nely helyen ilyen, 
másutt meg aránytalanabb a helyzet: 
a nők rovására. 

Hirdetmény 
Szentes m. város területén az 

utóbbi hetekben ismételten is meg-
állapításra került az egypatás állatok 
legveszedelmesebb fertő, ő betegsége 
a takonykór. Ezért a Földmívelés-
ügyi Minisztérium 106.428/9—1947. 
III. 2. F. M. számú rendelettel el-
rendelte Szentes m. város valameny-
nyi fél évesnél idősebb egypatás ál-
latának (ló, szamár, öszvér) vérvizs-
gálatát, ami egyúttal a tenyészbéna-
ság tisztázását is célozza. 

A vérvételeket három csoportba 
beosztott egyidőbsn különböző he-
lyeken működő hatósági állatorvosok 
fogjak végrehajtdni az alábbi helye-
ken és időben : 

Augusztus 21-én reggel 5 kor az 
Eperjesszéli népháznál, a Nagykirály-
sági népháznál és a Nagytőkéi nép-
háznál. 21-én délután 4 órakor a 
Lapitói utászháznál, a Felsőcsorda-
járasi cső-zhá^nái. és a Nagytőkéi 
Varga-csárdánál. 22-én reggel 5 óra-
kor a Külsődónáti népháznál, a D-
oldali Mucsi-malomnál és az I. és 
II. kerület a Vásártéren, a Mátyás-
szálló előtt. 22 én délután 4 órakor 
az Alsócscrdajárási csőszháznál és 
Vekerháti Mátéffy- malomnál. 23-án 
reggel 5 órakor a Zalotai Népház-
nál, a Kistőkei népháznál és III. és 
IV. kerület a Vásártéren a Mátvás 
szálló előtt. 

A vérvételek reggel 5 órától dél-
előtt 9 óráig, délután 4 órától besö-
tétedésig tartanak. 

A vérvizsgálatok ingyenesek s 
azok a nagyközönség érdekeit szol-
gálják. Figyelmeztetem tehát a ló-
tartó közönséget, hogy a vérvételekre 
összes birtokukban lévő fél éven fe-
lüli egypatás állataikat (ló, öszvér, 
szamár) kötelesek felvezetni s azok 
marhaleveleit bemutatni. A marha-
levélen igazolva lesz, hogy a vérvé-
tel az állatból megtörtént. Azon ál-
latok, melyek marhalevéllel még nin-
csenek ellátva, külön igazolványt 
kapnak a vérvételek végrehajtásáról. 

Azon tulajdonos, aki egypatás ál-
latát az előirt hely valamelyikére és 
az ott meghatározott időben elő nem 
vezeti a 21.300/1946. F. M. sz. ren-
delet 7. §. b. pontjában megjelölt 
büntetésnek teszi kí magát. — Ezen-
kívül megtiltom olyan egypatás ál-
latra a marhalevél kiállítását, vagy 
átírását, melynek tulajdonosa nem 
tudja igazolni a vérvétel végrehajtá-
sát. 
977 Polgármester 

Apróhirdetések 
Bőröndöt, retikült, aktatáskát, is-

kolatáskát, pénztárcákat, hátizsákot 
készít, alakít, javít Kovács böröndös 
I. Törs Kálmán-u. 17. 989 

Gyönyörű tartóshullámot, haj-
festést, színezést, szőkítést Zsembá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

ORVOSI rendelőbe üzletbe, vagy 
bármily hasonló állásba fiatal jobb 
iparosleány elmenne, cim a kiadó-
hivatalban — 

ELMENNÉK harmadosnak 100 
hold földig, értekezni Nádashalmi 
megálló Döme féle tanya. 983 

T-NONCOT felveszek, szülővel 
jelentkezni Ady Étire utca 38. 

ANGÓRA fonalat és gyapjút vá-
sárolok Simkó Tóth József u 16 

Gyümölcsöst vagy jó földet 30 
holdig veszek a városhoz közel, 
köve* út mellett 3 4 kilométeren be-
lől. Cim : Hrabo/szki János, Békés-
csaba Andrássy út 25. 1002 

Muskátli dugványt és töveket bár-
mely mennyiségben veszünk. Cykla-
mrn Virágszalon és Teleki Pál-u. 
56 szám. 1001 

Egy darab fiatal bőtejü tehén és 
másfél éves üsző fia földért elcse-
rélendő vagy pénzért eladó. Érte-
kezni Dózsa György-u. 120. 

Elsőrendű állapotban lévő üveg-
ajtó tokkal együtt eladó. Érdeklődni 
lehet Farkas Antal utca (volt Statn 
mer Sándor) 36 alatt, Nagy pék-
ségben. 

Szentlászlón 1 és fél háziföld és 
konyhakertészeti felszerelés (üvegra 
ma, deszka, motor, szivattyú) eladc 
Érdeklődni ifj Ivonov Gergely Or-
vényparti kertészetében a reggeli 
órákban. 9 9 6 

Két ökröt vállalnék téli tartásra 
szeptember 1-től április 20-ig. Érte-
kezni D. oldal 114 szám. 1005 

Balogh János-utca 19. sz. ház 
víz, villany nagy kerttel eladó. 995 

Életképes üzleti, kereskedelmi 
vállalkozáshoz tőkével társulnék Cim 
a kiadóban. 994 

KÉSZBÚTOR, legolcsóbban To-
páknál, Rákóczi F.-u. 108. 

MÉHÉSZEK. Ignácz méhészet 
príma kaptárakkal, mézzel eladó — 
Rzabó Kossuth u. 34. 

Á l l a n d ó vetőmagtisztitás 

„ P E T K U S " 
vetőmegtisztitón 

Földműves Szövetkezet Kraufl/-:«;' 
malom 

B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 

Augusztus 17 . 18. 

ítélnek a nők 
Izgalmas amerikai gengszter film, amely szerelemmel végződik. 

Főszereplő Loretta Young 

Előadások kezdete hétköznap: 2 7, Vs 9. vasárnap Vs 5. l / 2 7. V2 9 

Termelési szerződés kÖlCSÖíl veőmaggal 

m á r k ö t t i e . t ö 
. szöszös bükkönyre, 

biborherére, repcére 
Mindenféle gabonát, olajos és gazdasági magva-

kat állandóan vásárolunk. 
Lensxalmát is veszünk. Kölcsönzsákok kaphatók-

Szántó Andor és Váradi László 
gabona-, termény- és magkereskedő 

A Z S O L D O S R.-T. 
g a b o n a o s z t á l y a , m i n t k i j e l ö l t 

g y ü j t ő k e r e s k e d ö 

mindenfajta gabonát 
átvesz. T e l e f o n 5 




