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Elhangzott Kéthly Anna választási programbeszéde 
Az asszonyok egyenrangúak a munkában, de a jogokban is, a férfiakkal - A Szociáldemokrata 
Fart az egyetlen tortenelmi Párt Magyarországon — Annyi szenvedés és vergődés után meghoz-
zuk a parasztok szamara is az egyensúlyt és jólétet — Nem hagyjuk a két szörnyű háború 

legfőbb áldozatait 
Vasárnap külön ünnepet jelentett 

a szentesi, a csongrádi, mindszenti 
szegvár! dolgozók számára , akik 
végighallgattak Kéthly Anna elv-
tár» válasz tás i programbeszédét. 
Gépkocsikkal, vonatokkal, kerék-
páron és gyalog is ezren és ezren 
be:öttek Szentesre. Valóban nem 
csakdtak. Kéthly Anna életének 
egyik legragyogóbb beszédét mon 
dctía el Köztudomású, hegy Kótbiy 
nemcsak az asszonyszónokok leg-

jobbja, hanem megolvashatjuk az 
egyik kezünk ujjaival, hány akad 
férfiak közül Is hozzáfogható. 

Megjegyezzük, hogy a Kéthlybe-
szédet nem csupán szocláldemo 
kraták hallgatták és szakították 
meg tapsorkánnal ós lelkes helyes-
léssel hanem más pártbellek és pár 
ton kívüli választók Is. Az általános 
vélemény az, hogy llyon meggyőző 
esővel, hosszú évtizedek óta allg-
allg szerepelt szónok. 

Hármas jelszavunk: Békét! Biztonságot! Jólétet! 
Elsőnek Pintér Győző elvíárs emel-

kedett szólásra. A hallgatóság viha-
ros tapsai közhen üdvözölte Kéthly 
Anna elvtársat, pártunk kerületi lista 
vezetőjét és Papdi Györgv, várine 
gyei Mtkár elvtársat, a Csongrád-
Csanád megyei lista negyedik hclye-

ujct. Pintér elvtárs bevezető sza-
vaiban rámutatott arra, hogy a Szo-
ciáldemokrata Párt nem most fedezte 
fel a népet s nem most állunk először a 
magyar nép ele. A vá asztásokba 
hármas jelszóval megyünk: Békét, 
biztonságot és jóletet akarunk ebb^n 
az országban. Mi nem verjük dobra 
az eredményeket. Évtizedeken át 
dolgoztunk mindazért, amelynek 
egy része máris megvalósult. 

Ezután Papdi György elvtárs be-
szél». Két és fél esztendő hihetetlen 
erőfeszítése nem telt el nyoiTitaanul 
— állapította meg. Politikailag és 
gazdaságilag hatalmas fejlődésen 
mentünk keresztül. S ma itt állunk '-gy 
új választás előtt, hogy hitet tegyünk 
függetlenségünk és ' boldogulásunk 
mellett. Mi nem Ígérünk semmit, 

nem mondjuk azt, hogy könnyű 
lesz a közeljövő. Amikor a három-
éves tervről beszélünk, meg.}.lapítjuk, 
hogy súlyos feladatok várnak még 
a magyar népre. De ha ezt veghez-
visszük, eljutunk a jólét olyan ma-
gaslatára, hugy 1950-ben az élet-
nívó mellett már kulturnívó lehető-
ségéfői is beszélhetünk. Ez azonban 
csak akkor következik be, ha a ma-
gyar dolgozók a jobb jövő biztos 
tudatában teljesítik kötelességüket. 
A iiikor a magyar nép az urnák elé 
járul, ne feledje, hogy a Szociál-
demokrata Párt mígtette kötelességét 
nemcsak a? országban, hanem kül-
földön is. Célunk teljesen azonos 
a dolgozók érdekeivel, tehát minden 
dolgozó nyugodt lelkiismerettel áll-
hat zászlónk alá és teheti a keresz-
tet a 3 as kockába. Mindannyian 
törekedjünk arra, hogy pártunk ha 
talmasan megerősödve kerüljön ki a 
választási küzdelemből és ezzel le-
rakjuk egy szabad, boldog, függet-
len és demokratikus ország alapjait. 

Mi szociáldemokraták, a nőt ép annyira becsüljük, 
mint a férfit 

Dübörgő taps között lépeti a 
szónoki emelvényre Kéthly Anna 
elvtárs, aki így kezdte el nagy ér-
deklődéssel várt programbeszédét: 

— Csongrád — Csanád megyé 
ben engem jelöit listavezetőnek a 
Szociáldemokrata Párt. Engem, egy 
nőt jelölt ebben a, többségében, me-
zőgazdasági kerületben. Nőt jelölt, 
Pedig a nőkről sokan azt mondják, 
hogy nincsen szavuk és nem érnek 
semmit. Sokszor bizony magam is 
láttam, hogy a nő csak másod, 
harmad sorban jön a férfi után. S 
hogy mégis engem, egy nőt jelöltek 
listavezetőnek ebben a kerületben, 
fnnak kettős oka van. Az egyik az 
JORy'mi szociáldemokraták a nőt 
Jppen annyira becsüljük, mint a 
ferfit. M i a dolgozó asszonyt ép 
olyan nagyra tartjuk, mint a mun-
Mját becsületesen végző férfit. A 
®*sik ok az, hogy olyan helyzetben 

vagyunk, olyan állapotok között 
élünk, hogy nem nélkülözhetjük 
senkinek a munkáját. Az asszony 
nem nézheti ölbetett kézzel a hatal-
mas munkát, amellyel az újélet 
épül, amikor minden dolgos kézre 
szükség van. Asszony, lány, férfi 
fogjanak össze, hogy a pusztulásba 
döntött országban új életet tudjanak 
teremteni. Mindenkinek ott kell len-
nie az új Magyarországnak, a ma-
gyar köztársaságnak felépítésénél. 

— De különben is ki látott már 
dolgozó férfi mellett olyan asszonyt, 
aki ölbetett kézzel ül? Magyaror-
szág nem tudott volna két és fél 
év alatt ennyit újjáépítem, ha az 
asszonyok nem dolgoztak volna. 
Különösen áll ez a mezőgazdaság-
gal foglalkozó asszonyokra, mert 
h i s z e n ők segítették az ipari mun-
kásságot, a városok dolgozóit éle-
lemmel hogy a termelésben az új-

jáépitésben ne álljon be fennakadás. 
A vidék asszonyai valóban megáll-
ják helyüket, mert ők dolgoztak az 
eihurcolt férjeik és fiaik helyén is, 
mert természetesnek vették, hogy ha 
a férfi nincs itthon, akkor az as* 
szonynak kell befogni magát az 
ekébe. A magyar asszonyok és kü-
lönösen a mezőgazdasági vidékek 
a s s z o n y a i bebizonyították érett 

ségüket. 
— Ezért vallja a Szociáldemokrata 

Párt, hogy a dolgozók között az 
asszony is itt van, s őt is megilleti 
a szavazati jog. A dolgozó asszony 
a férfival együtt megmutatja, hogy 
milyennek kel lenni annak az újvi-
lágnak, amelyben csak a munkának 
van értéke, s csak a dolgozónak 
van becsülete. 

A szocializmust mi tanítottuk és mi tartottuk 
az emberek lelkében 

A Szociáldemokrata Párt nem vá-
lasztási párt, nem a felszabadulás-
kor alakítottuk, hanem 75 év óta 
dolgozik és tanit. S ami- két és fél 
év alatt megvalósult, az elsősorban 
a mi tanftómunkánknat* és annak 
köszönhető, hogy ezeket mi hirdet-
tük és mi tartottuk ébren az em-
berek lelkében. Azéit harcoltunk és 
harcolunk, hogy ebben az ország-
ban élelemhez, ruhához, élethez csak 
az juthasson, aki a maga munkáját 
is hozzáadja az új társadalom meg-
teremtéséhez. 

Mi vagyunk az egyetlen történelmi 
párt. Végignéztem a választásokon 
induló többi pártok listáit és meg-
állapítottam, nogy egyetlen párt sincs 
közöttük rajtunk kivül, amely még 
csak meg is közelítené a 75 esz-
tendőt. Azt is hozzá kell tennem, 
hogy a fölszabadulás után egymás 
hegyén-hátán volt minden. Felfordult 
a politikai és gazdasági élet, s hogy 
nem lett polgárháború, nem gyil-
kolták egymást az emberek s egy 
pár gonosz és értelmetlen gyilkos-
ságon kivül (azokat sem mi csi-
náltuk) nagyobb bajok nem történ-
tek, mindez elsősorban nekünk kö-

szönhető. Mindez azért történt így, 
mert mi a legvadabb üldöztetések 
idején se fordultunk az erőszakhoz. 
Mi a legszörnyűbb elnyomatás alatt 
is azt tanítottuk és azt hirdettük, 
hogy aki erőszakot alkalmaz, az 
erőszak által vész el. Nem lehet 
terrorral valakinek a lelkét, érzéseit, 
meggyőződését eltaposni. (Hatalmas 
taps ) Akit a meggyőződésének meg-
tagadására kényszerítenek, azzal, 
hogy beléptetik egy pártba, mert 
különben elveszti a kenyerét, — az 
nem lesz megbízható tagja annak a 
pártnak. Az ilyen ember örökké ke-
resni fogja az alkalmat, hogyan áll-
jon bosszút emberi méltóságának 
megalázásáért. Mi ezt tanftottuk ak-
kor is, amikor éppen a mi emberi 
m é l t ó s á g u n k a t alázták meg 
s ennek akartunk érvényt szerezni 
a fölszabadulás után is. Ez sikerült 
is, mert hozzánk senki sem jött 
kényszerből. A mi tagjaink között 
nincs egy se, aki azért jött volna 
hozzánk, mert kényszerítettük, ha-
nem azért, mert maga akart jönni. 

— Vonatkoznak a fentiek a jö-
vőre is. 

A parasztok érdekében legtöbb a tennivaló 
— Szeder Ferenc városa jól is-

meri a szociáldemokraták küzdel-
meit. Ez a város nagyon jól tudja 
ennek a 75 évnek történetét, amely-
nek kiformálásában tevékeny részt 
vett. S mielőtt programunkról be-
szélek, röviden meg kell említenem 
azokat a hősi harcokat, amit ez a 
vidék Szeder elvtárssal az élen meg-
vívott. Az utolsó száz évnek nincs 
nagyobb alakja, mint a vásárhelyi 
Szántó Kovács János. Tőle kérdez-
ték meg egyszer a bíróság előtt, 
hogy öreg ember létére miért hir-
deti ezeket a tanokat, hiszen betel-
jesülésüket ő már úgysem érheti 
meg. Szántó Kovács János azt vá-
laszolta, hogy „öregapám sem azért 
ültette el a diófát, hogy terméséből 
ö egyen, hanem azért, hogy akik 
utána jönnek, azok részesedjenek 
belőle. Én is azért ültetem a szo-

cializmus diófáját." 
— S a gyümölcsök már érnek, — 

folytatta Kcthly Anna elvtárs, — 
habár e rövid 2 és fél esztendő 
alatt nem tudtuk pótolni évszázadok 
bűneit. S ha erőfeszítéseinket a bé-
kecélokra fordítjuk s a nép a mos-
tani választásokon bebizonyítja po-
litikai és gazdasági érettségét, akkor 
gazdagok leszünk, mert sehol sincs 
olyan áldott jó föld, mint nálunk, 
sehol sem süt olyan szépen a nap 
és sehol sincs olyan gyönyörű 
gyümölcs, mint a mi országunkban. 
Néhány év múlva mi is lehetünk 
olyan ország, mint Dánia, a gazdag 
parasztok országa. Mi is teremthe-
tünk olyan életszinvonalat, mint 
Dániában, Hollandiában, Svédor-
szágban és Svájcban, ahol a leg-
fejlettebb a mezőgazdaság és ahol 
a legvirulóbb élete van a föld dol-



3-as l i s t a : s z o c i a l i s t a 
gozóinak. 

— Ezen a téren van a legtöbb 
pótolnivaló, meri az elmúlt rezsim 
ép a mezőgazdasági munkásokat 
csapia be legjobban. A harcoló kato-
náknak földet, szociálpolitikát, vá-
lasztójogot Ígértek s amikor ők fel-
áldozták magukat, hozzátartozóik 
nem kaptak semmit. Ma is sokan 
vannak, akik szeretnék meg nem 
történtté tenni a földreformot, azt 

mondják, nem kellett volna kiosz-
tani a földet. De igenis ez kellett, 
mert másként nem lehetett megvál-
toztatni ezt az országot. Hogy a 
nagybirtokos jószívű lett volna és 
nagyszerűen ellátta az embereit, ar-
ról vannak emlékeink — ép ebből 
a megyéből. Nagyon jól tudjuk, 
hogyan nyomorogtak a mezőgazda-
sági cselédek. 

Minden dolgozónak egyförmán szolgáljuk 
a javát 

— Megyünk tovább a felszaba-
dulás által teremtett uj világban. 
S ez az uj világ a demokrácia, ami 
azonban nem jelenti azt, hogy nem 
kell dolgozni, hogy mostmár égi 
manna fog hullni mindenkinek a 
kezébe s nem jelenti azt, hogy az 
ország magától fog talpraállni. Su 
lyos és áldozatos feladatok várnak 
valamennyi dolgozóra. A mi örök-
ségünk olyan, mint az ugar, amit 
elószőr föl kell törni, s csak azután 
lehet bevetni és megtölteni demo-
kratikus tartalommal. Nagyon nehéz 
munka ez, de tudjuk, ha feltörtük 
az ugart és bevetjük, akkor nekünk 
fog teremni, ennek minden ered-
ménye a dolgozó emberé és első-
sorban a mezőgazdasági dolgozóké. 
Mi, városi emberek tisztában va-
gyunk azzal, hogy ebben az ország-

ban vagy fölemelkedik a mezőgaz-
dasági népesség és kap olyan élet-
szinvonalat, mint a városinak van, 
vagy pedig nem lehet demokráci-
áról beszélni. Természetesen ehhez 
a nehéz munkához ugy a városnak, 
mint a falunak hoz'á kell fognia. 
A város ad iparcikket, a falu és a 
tanya pedig élelmet. S ne azon ver-
sengjünk, hogy kinek a munkája 
ér többet, hanem azt nézzük, hogy 
ki tud többet dolgozni. S ne a 
szolgabirákra emlékezzünk, akik a 
falu és a város közötti gyűlöletet 
terjesztették, hanem arra, hogy a 
Szociáldemokrata Párt, a maga ipari 
és mezőgazdasági mozgalmával a 
mu'tban is az összefogást hirdette 
s ma is minden dolgozónak egy-
formán a javát akarja szolgálni. 

Mi, szociáldemokraták, 
ilyen demokráciát akarunk: 

— Igen, szokni kell a demokrá 
ciához, mert az olyan, mint egy uj 
ruha. Most sokaknak még furcsa, 
hogy minden embernek van szabad 
véleménynyilvánítása, vitatkoznak, s 
mindenki kimondhatja, ha vélemé-
nye nem egyezik a másik emberé-
vel, mert ez az igazi demokrácia. 
S ebben a vitában a legjobbnak 
kell győzni, ami azonban semmi 
körülmények között nem történhetik 
erőszakkal és terrorral. Sokan azt 
is mondják, hogy a mai állapot 
nem olyan, mint amilyet ők akar-
nak s nem tekin.ik demokráciának. 

Kéthly Anna igy folytatta beszé-
dét: 

— En megmondom hogyan ér-
telmezzük mi a demokráciát s meg-
mondom azt is, hogy mi, szociál-
demokraták milyen demokráciát aka-
runk. A demokrácia nem egy halott 
valami. Mi nem elégedhetünk meg 
politikai demokráciával, mi azon 
már tul vagyunk, ehhez gazdasági 
demokrácia is szükséges. Nem eleg 
az, hogy megvan a szavazati jogom, 
ha nincs ennivalóm. A politikai de-
mokráciában megvan a vallássza-
badság, az egyesülés és a szólás 
szabadsága, de mit csináljak ve!e 
ha nincs elég élelmem, ha nincs 
ruhám, és ha nincs meg a szóra-
kozási lehetőségem. Ezért akarunk 
mi a politikai demokrácia meliett 
gazdasági demokráciát is. 

— Ezt hirdetjük és tanítjuk s ezt 
akarjuk megvalósítani azzai az erő 
vei, amilyet a választásokon kapunk, 
amilyen fölhatalmazást kapunk a 

néplői. A Szociáldemokrata Párt 
elkészítette ennek az átdiakulasnak 
a hároméves tervét. Már 1942-ben. 
amikor az egész vi'ág a német győ-
zelmektől harsogott, a Szociá'demo-
krata Párt kidolgozott egv ¡¡yen 
progiamot, amelyből kifejlődött a 
hároméves terv. A terv több kenye-
ret, ruhát, fölemelkedést jeíent. Min-
den tervszerűen fog történni, csak 
azt gyáriunk, ¿mire szükség van. 
Különös gondot fordítunk a mező-
gazdaságra, amelyre a bei uh ¿ások 
egyharmadrészét, 2 milliárd forintot 
fordítunk. A terv végére nem lesz 
munkanélküli, nem esz olyan em-
ber, akinek nem tudunk munkát 
adni Persze nem kényszermunkára 
gondolunk, hanem mindenki ?zt 
fogja csinálni, amihez ért, és amit 
szívesen csinál. Ez az egyik ered-
mény. A másik pedig az, hogy az 
1938 as béke év életszínvonalát elő-
ször 20 százalékkal, majd a tsrv 
utolsó évében, 1950 ben már 125 
százalékkal f gjuk emelni. 

— Azt is sokan a szemünkre ve-
tik, hogy nem elég gyorsm hala-
dunk előre. Ezeknek mi azt vála-
szoljuk, hogy sok a hiba, és sok a 
muhí-ztás a muüban, amit nekünk 
pótolni keli. S hogy ínég gyorsab-
ban mehessünk ahhoz kell az erős 
Szociáldemokrata Párt és az erős 
parlamenti frakció. Olyan képvise-
lőket küldjünk az országgyűlésbe, 
akik tudnak dolgozni, ós akik isme-
rik azt a népet, amciynek képvise-
letével meg vannak bízva. 

A Szociáldemokrata Pártnak kell 
többséghez jutni! 

— A Szociáldemokrata Part hár-
mas jelszóval indul: Jólét, béke és 
biztonság. Jólét, amit a hároméves 
terv megteremt, s ez a jélét egyben 
a biztonság alapja. Mert nem lehet 
biztonságban az, aki máról holnapra 
lengeti életét. A jólét nem az, hogy 

néhány po'iiikus összeharácsolja a 
pénzt, és külföldön elkölti. Mi olyan 
jólétről beszélünk, amelyben min-
den embernek joga van az elegendő 
élelemre, jó ruhára és nem ron-
gyokra és adva vannak szórakozási 
és nem uto'só sóiban kulturális 

lehetőségek is. És a jólétből, a biz-
tonságból fakad ennek az országnak 
a békéje, amely biztositéka a világ-
békének is. 

Itt megemlékezett Kéthy Anna a 
két munkáspárt viszonyáról s a 
Kommunista Párt altal felvetett 
egyesülés kérdéséről is. Rámutatott 
arr.\ hogy Szakasits és Ries elv-
társak már megadták erre a választ, 

I hangsúlyozván, hogy a Szociáldemo-
| krata Párt önálló, és független párt 
i marad, mert rá olyan történelmi 
! feladatok várnak ebb n az ország-
I ban, amit senki más nem tud ei-
! végezni. Kéthly Anna megemléke-
: zett arról a hamis híresztelésről, 
; amit egyesek hangoztatnak, hogy a 
1 Szociáldemokrata Párt a választok 
; után fog egyesülni a másik munkás-
j párttal. 

— Igaz, hogy a közhit szerint 
három eseben szabad hazudni: 
a szerelemben, a vadászat után és 
a választásban, de amikor mi a régi 

I választások módszereit nem hasz-
• náljuk, akkor ezt a választási jelszót 
| sem fogadhatjuk el. Mi senkinek a 

kedvéért nem mondunk hazugságot 
és ha mi valamit kijelentünk, abban 

j nincsen joga senkinek se kételkedni. 
• Az egvesülésnél is kettőn áll a vá-
\ sár, amit Kéthly elvtárs az alábbi 
1 kis tréfával magyarázott meg : A 
! főnök uj segédet fogad fel. ' Közli 
: vele, hogy ö állandóan b nt lesz az 
' irodában, s ha int, az annyit jelent, 
• hogy a segéd menjen be hozzá. A 
Í segéd erre igy válaszolt: Viszont 
í ha én megrázom a feje n, akkor az 
í annyit jelent, ho^y nem megyek be... 

— Senki s? próbálja meg a mi 
tiszta lobogónkat besározni — emelte 

l fel szavát Kéthly Anna — Ha va-
laki ezt megteszi, annak Eötvös Jó 
zsff szavaival felelünk: „Ha engem 

; be akarnak sározni, akkor az Üle 
! tő ,ek előbb le kell nyúlni a sÁrb3 

s mi lőtt engem besározna előbb 
a saját kezét piszko ' ja be". 

Nem versenyezünk m.'s pártokkal 
; és nem mesyünk k .lóz 1 -bogőkkal. 

A SzociáldemokraV Párt büszkén 
í mutatja ínég a m ga program a-ját, 

75 éves munkáját, amelynek első 
í eredményei m£r jelentkeztek. Tiszt: 

lobogóval fordulunk ÖZ ország min-
den dolgozójához: munkáshoz, pa 
rarztho', e-tel miségihez, kisbirtoko -
hoz, ipa oshoz, kereskedőhöz és 

; minden dolgozóhoz, akik politikai 
érettséggel mérlegelik a dolgoka', 
lehetőségeket és egyformán érzik, 
hogy ennek a munkának elvégzé 
sére nekünk kell többséget adniok. 
Bennünket kell erősíteniük, a Szo-
ciáldemokrata Pártot, amely párt a 
demokrácia építő munkájában a leg-
tö bet akarja elvégezni, eruiek a 
népnek érdekében, amely végre meg-

( krípja a Himnusz szavainak betel-
: jesülését: „Balsors hkit régen tép, 
: hozz rá víg esztendőt", — fejezte 

be ó iási (lelkesedéssel fogadott be-
! s?édét Kéthly Anna elvtárs. 

! ingyenes színielőadás 
A Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete 21 én, csütörtökön este 
8 órai kezdettel, a színházban elő-
adást rende?. A tarka, válio/atos és 
nivós műsoros esten budapesti szín-
művész c^opurt is fellép. A szóra-
koztató színi-előadásra társadalmi 
különbség nélküi mindenkit szere-
tettel hi/ és vár a Szociáldernok ala 
Párt. A belépés díjtalan. 

Ugyarcsak a budapesti színművész 
csoport felléptével 20 án, vagyis 
szerdán délelőtt fél 11 órakor szin-
elő.dás ¡esz a Barátság moziban. A 
belépés itt is díjtalan. 

Ries István dr. 
pártunk önállóságáról 

Ries István dr. elvtárs, igazság 
ügyi miniszter Nyíregyházán válasz-
táti beszédet tartott. Többek közt 
ezeket mondotta : 

— A másik munkáspárttal való 
együttműködésnek van határa és ez: 
a Szociáldemokrata Part önállósága. 
Azt feladni semmivel sem lenne ki-
sebb árulás, mint Peyer Károlyéké. 

— Szorosan es elszakithatatlanul 
harcolunk együtt, de semmiféle fúzi-
óról nem lehet SLÓ, nemcsak a vá-
lasztások előtt, de a választások 
után sem. 

— A Szociáldemokrata Párt nem 
egyéni és nem egyoldalú pártérdeke-
ket néz, hanem egyedül és kizárólag 
a munkásosztály érdekeit tekinti 
Már pedig azok parancsolóan irják 
elő a Szociáldemokrata Párl Önálló-
ságát. 

Pártélet 
A mai kerületi gyűléseink 

A Szociáldemokrata Part augusz-
tus 19-én, tehát ma este 6 órai 
kezdettel választási gyűléseket tart a 
következő helyeken : 

5. körzet Rákóczi u. 37. Pintér 
Győző. 8 körzet Banha János u. 18 
Solymosi Ferenc és ln>p?nger Mi-
háíyné. 10 körzet Ríkocz u. 105 
Sima Lász'ó. 11. körzet Deák Fe-
renc u. 59 Nervetti Karoly. 13. kör-
let Kórós sor 13. dr. Rablóczki Ár-
pád 14. körzet Munkás utca 39. 
Juhász Jánosné és dr. Mijó János. 
15. körzet Wesse'ényi u 35. Téli 
Lijov 16. kö.zct Darnj irich-u. 5. 
Njgy Mihály. 18. körzet Aulich Li-
jos u. 26 Mosonyi László és Sza'.av 
János. 19. körzet Mátéffy u. 12. 
Ambrus Albert es Miskolczi Imre. 
21. körzet Szondi u. 7 Farma:ilmre. 
25. körzer Pipacs-u. 15 Bíró Dezső 
26. körzet. Sciiweidel J -u 8. Vign 
Mihály. 27. körzet Kéreg u. 4 Hajdú 
József. 28. körzei Somogyi B u. 48 
Pi cz Laszió 29 körzet Vecseii u. 
32. Vc?radi Antal. 

Hír a fiainkról 
TObbnapi szünet után ismét ér-

keztek szentesi hadifoglyok : Szénasi 
István B rek 31 sz, Pintér Imre 
Dóná', Sólyom Imre Sz'chényi utca 
73 sz., Berényi Pái Rak ezi Feten-u. 
31 sz., Serkédi János Daru-u. 1 
sz, Benedek János, K lemen Sándor 
es Szabó >ándor. Hírek és értesü 
lések: Fövényi Viktor még kint ma-
radt, jól var», egészség/*. Hirhozó 
Germán j3no^ Szegvár. Berki £ i 
jósról Rákóczi F u. ér;esi;ést hozo;t 
Serkédi János Djru u. 1 sz. Hírek 
érkeztek még a következő hadifog-
lyok-ól : Somod) Istvánról (Foksáni), 
Boibís Sándorról (Foksáni), dr. Be 
rényi Antalról (Kaukázus), Kard s 
Istvánról (Kaukázus) és Széitely Fe-
rencről. 

A meleg idö 
tovább tart 

Hazánkban tegnap helyenként szc 
les volt az időjárás. A hőmérséklet 
sok helyen 30 fokig emelkedett. 
Budapesten és Pécsrtt 31 fokot mér-
tek. Eső nem volt. \ hőmérséklet 
éjszaka 15 fokig lehűlt. 

Várható időjárás : Mérsékelt észak-
keleti keleti szél, változó felhőzet 
valószínű eső nélkül. A meleg idő 
tovább tart. 



Még Erdei Mihálynak is be kell tartani 
a demokrácia főparancsát: 

— Minden dolgozó Iránt 
lólndulatu és Igazságos légyl 

Három hétig — kivételesen — 
úoy viselkedett a közéletben és ki-
felé Erdei Mihály, mintha jobb be-
látással a koalíció szellemében, a 
helyi béke útját ígv-Keznék követni. 
S ez a három hét meggyőzte Szen-
tes és a megye társadalmát, a poli-
tikai pártok helyi szervezeteit, a la 
pok olvasóit, hogy igenis lehet a 
béke útjára lépni. Vonatkozik ez 
mindannyiunkra, de legfőképen azok-
ra, akik a munkáspártok szószólói-
ként, — ép a hároméves nagy terv 
érdekéhen, — csakis olyat tehetnek, 
vagy olyat mondhatnak, ami a dol-
g o z o k összességének együttműködé-
sét előmozdítja. Amikor e sorokat 
p ipirrd vetjük, akkor kaptuk kézhez 
a „Kanadai Magyar Munkád" szá-
rnál. Az első oldalon, öt h isáb szé-
lesen igy hangzik a nagy riport ci-
me: „Sikert kiván minden magyar 
a haromeves tervhez!" „Segítésre 
fogadalmai tettünk mi, amerikai ma-
g y a r o k !" Tehát Kanadában tudják 
és Szentesen ne tudnánk ? 1 

Ugy látjuk, Erdei Mihály, kiin-
dulva abból a tragikomikus tévhi é-
ből, hogy amit ő akar. az demokrá-
cia, de na valaki nircs vtle egy vé-
leményen, az* reakciós és fasiszta, 
— har »m heti rendes magatartása 
után i$nét elővette 3 ré^i recepTIét 
Összeférhetetlen, diktáióhaj amu f.i-
fogásával, brutális támadásával any-
nyira fölizgatott nehé?. gondok alatt 
roskadozó kisembereket, hogy azok 
kötelet emlegetlek annak a nyakába, 
akit Erdei Mihály ezúttal kipicézett. 
És aki •— ne:n veletlenüí — a Szo-
ciáldemokrata Parinak kitűnő ér tel 
miségi munkása. Ép most tette e*t 
Erdei, amikor — három hét távla-
tából — látjuk, milyen jó, mennyire 
kif-iizte volna Szentes város és a 
megye dolgozó népének álláspontját 
a ké' munkáspárt helyi béktje, ki-
egészítve a K'sg .zd párt é> a Nem-
zet i Parasztpárt felé is ezt a békés, 
alkotö koalíciót. Igen, ép akkor dob'a 
félre Erdei Mihály a békepip.t, ami 
kor talán igazolnia kellene Budapest 
íe'é is, hogyan követi Rákosi Mátyás, 
R jk László, Gerő Ernő és nem 
utoísó sorban Ré^ai József elvtárs 
elgondolásait. És ép most próbálja 
kettévágni Erdei Miiuly a helyi két 
mu ká párt békéjét, . mikor órákon 
belül Szentesre jön Révai József — 
rér.zbin Erdei képviselőségi támoga-
tására. 

Egyébként azért folytatjuk a Föld-
hivatal — Mijó ügy ismertetését, 
mert be akarjuk már végre bizonyi-
tani. hogy Erdei Mihály kerékkötő 
je e a békés együttműködésnek és 
hogy a sakkhu/ásai méltó A-e egy, 
a tiszta demokráciáért, a dolgozok 
összességéért, a 3 éves békés mun-
káért buzgólkodó közéleti férfiúhoz. 

Erdei Mihály ünnep-
rontó támadába 

Vasirnap délelőtt ünnepélyes ke 
retek között osztottak ki Szentes 
földhözjutottjainak a telekkönyvi vég-
zéseket. 502 ujbirtokosriak adták át 
az okmány!, amely hivatalosan és 
végéivényesen a kapott föd tulaj-
donosaivá teszi őket. Az ünnepség 
egyik szónoka, Erdei Mihály, össze-
tévesztene az örömnap célját a Szo 
ciíldemokrata Part elleni támadással. 
Lássuk, rniket beszélt: 

Elővette a „Szentesi Lap" vasár-
napi számát, amelyben dr. Mijó Já-
nos, a C-ongrádmcgyei Földhivatal 

helyettes vezetője, válaszolt Erdeinek 
napokkal előbb elhangzott szemé-
lyeskedő és hivatalellenes támadásá-
ra. Mijó dr. cikkéből legelőször 
idézte, hogy „a Földhivatalból nem 
mennek ki törvényellenes intézkedé-
sek." Erdei hozzáfűzte: „Igen, nem 
mennek ki törvényellenes intézkedé-
sek azonban a Földhivatal a törvé-
nyek leple alatt és a törvények út-
vesztőjében igyekszik az ujgazdákat 
hátrányos helyzeibe hozni." 

Majd idézte Mijó válaszából azt a 
részt, hogy „mit szólna Erdei Mi-
hály, ha őt a hivatalában valaki le-
fasisztázná : bizonyára ő se tűrné el." 
Erre merész fordulattal Erdei Mihály 
megjeg\ez»e: „Lám, ez beismerés, 
hogy más is kritizálta az ő műkö-
dését. Miért nem jönnek be énhoz-
zám, ho^y !efasit;ztázzanak". . . 

Mikor ezeket felsorakoztatta, akkor 
i^y kiáltott a jelenievök felé: 

— Elvtársak 1 Megkérdezem, hogy 
odavaló-e a Földhivatalba Mijó? 

Erre ilyen hangok hallatszottak: 
„Kötelet neki 1" 

A tömeg egyébként, egy pár föl 
izgatott ember közbeszólását kivéve, 
higgadtan viselkedett. 

Erdei Milrly később sem konkré-
tumokat tárt e;ő, hanein célzatos és 
személyeskedő kifejezésekkel igyeke-
zett a tömege, szociáldemokrata-
ellenes hangulatba vinni. Igy kijelen-
tet e, hogy a „Szociáldemokrata Párt 
azt hirdeti, hogy a kommunisták 
kolhoszt akirnek", továbbá, hogy 
„a Szociáldemokrata Párt ujgazda-
ellencs politikát folytat." 

Egyébként, hogy Erdei Mihály 
hogyan ér elmezi a választási szö 
vétséget, közöljük a rá különösen 
jellem/ő alábűi szavait: „ A k i nem 
az l-es kockába, a Kommunista Párt 
kockájába, te zí a választások alkal-
mával a keresztet, az a magyar nem-
zet hátára teszi." 

Erdei Mihály beszéd.* után Détár 
Minály, Vajda Imre, Szóké Mátyás 
és Horváth Lajos, az UFOSz elnöke, 
m e g f e l e l ő hangon hozzászóltak a kér-
déshez, jelezve ezzel is a nap ün-
nepélyességét. A beszédek elhang-
zása után az ujgazdák átvették a 
telekkönyvi végzéseket. 

ilyen izgatást már 
Bátori és Dadi is meg-
próbált 

A Csongrádme^yei Földhivatal és 
Mijó jános dr. működése szálka volt 
1946 éltjén Bátoti Lajos akkori al-
ispán t s Dadi Imre volt nemzetgyű-
lési képviselő s/emében is. Ez a két 
akkori „kr.zéleti nagyság" a várme-
gyeház élőit vonultatta ful az embe-
reket, akikhez lázító beszédet inté-
zett Bátori, mint alispán és Í:Z er 
kélyről népiteletet javasolt, tfbbek 
közt Mijó «.llen. Dadi és Mikecz per-
sze »ámoga ták a tervet. A Földhiva-
tal dolj'.ofói vizsgálatot kértek és 
addig is abbahagyták a további 
munkájukat. Hogy el ne felejtsük, 
Mijó János nem »jedt meg, férfiasan 
vallotta akkor is, ai öntudatos szo-
cialista felfogást: „Csak azt lehet 
terrorizálni aki liagvja magát." És 
hogy még valamit ne felejtsünk el : 
akkor ép Erdei Mihály víjIi az, aki 
kérte Mi jót, itogy közérdek és a de-
mokratikus, folyamatos munka cél 
jából lehetőieg azonnal nyissák ki a 
Földhivatal ajtaját. Igy is történt. 

Reméljük, minderre jól emlékszik 
Erdei Mihály is . . . 

Mit mond a Földhivatal 
vezetője ? 

Felkerestük Papp László dr-t, a 
megyei Földhivatal vezetőjét, s elő-
adtuk neki a panaszokat, melyeket 
Erdei Mihály, maga is mint ujgazda, 
a Földhivatal munkája ellen emelt. 

— Nagyon meglepnek ezek a tá-
madások, — kezdte Papp dr, me-
lyeket a megyei Földhivatal ellen 
intéztek, annál is inkább, mivel ugy 
Budapesten, mint a kiszállott vizs-
gálatok alkalmával mindenki csak 
elismerését Ljezte ki. Bizonyítja a 
hivatal kifogástalan munkáját az is, 
hogy az általunk hozott intézkedé-
sek ellen fellebbezések alig érkez-
nek be, márpedig a hibás munka 
ellen rendszerint panasszal szoktak 
élni. 

— Van e tudomása arról, hogy a 
Földhivatal egyik központi vezetője 
azt a kijelentést tette volna Erdei ' 
Mihálynak, hogy mióta Papp dr be-
teg a hivatal munkája teljesen visz-
szaesett? — tesszük fel a kérdést. 

— Nincs tudomásom, — vála-
szolja Papp László — és nem tar-
tom ezt valószínűnek, mert a beteg-
ségem ideje alatt is én irányítottam 
a hivatal munkáját s tudomásom 
nélkül intézkedés nem történt. Az 
oiszágos központi veze őségnek pe-
dig minderről tudomása van. Hogy 
a Földhivatal szövetkezetelienes po-
litikát foytatna? Ez se felel meg a 
valóságnak, mivel a szövetkezetek 
ügyeit mindig soror.kivü! intézi el 
a hivatal s hogy egy példát hozzak 
fel: a nagymágocsi Földműves Szö-
vetkezet sorra lemond a neki jutta-
tott ingatlanokról s sorra adja visz-
sza az épületeket a községnek. 

— Mi a helyzet a kastélyok ügyé-
ben ? 

— A kastélyok felett a földmüve-
lésügyi minisztérium rendelkezik. 
Például Nagymágocson az egyik 
kastélyt a Weiss Manfréd gyár dol-
gozóinak adta bérbe üdülés céljaira, 
a másikban pedig iskolát létesített. 
Mindent összegezve, érthetetlenül 
á'lok a támadásokkal szemben, mi-
vei eddig ugy az ujgazdák, mint a 
szövetkezetek soha panaszt nem 
emeltek munkánk ellen. Mindezek 
ellenére azonban a Földhivatal töret-
lenül és a demokrácia szellemében 
tovább fog dolgozni s a földrefor-
mot ugy az országban mindenütt, 
mint iit is sikerrel fogjuk bevégezni, 
— feje/te be nyilatkozatát dr Papp 
László. 

Mit mond az UFOSz 
titkár, aki a helyzetet 
ismeri 

A Csongrád megyei Földhivatal 
munkájával krpcso'atban felkerestük 
Szabó Antalt (MKP), az UEOSz he-
lyi titkárját, nyilatkozzon ő, aki a föld-
hözjuitetotfakkal a legöbbet érint-
kezik. Szabó Antal ebtárs a követ-
kezőket mondotta : 

— A Földhivatal vezetésében, 
szentesi, illetve csongrádmegyei vi-
szonylatban, nem törlések lényeges 
hibák. Vannak ugyan kisebb hibák, 
ezekről azonban nem bizonyosodott 
be, hogy a Földhivatal hibái. Pl : 
Vannak vit;»s ¡erületek, melyek ügyei 
hosszabb id5 óta fellebbezés alatt 
állanak. Ez? k elintézése k.sik. Azon-
ban nagy a valószi; űsége annak, 
hogy ezek az ügyek az Ors/ágos 
Földbirtokrendezö Tanácsnál feksze-
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nek. A kiosztott telekkönyvekben 
név- és helységnév elírások fordul-
tak elő. Az azonban nem biztos, 
hogy a Földhivatal hibája, éppen-
ugy lehet a telekkönyvi hivatal el-
írása is. Ezeknek még utána kell 
járni. 

— Mint UFOSz titkár kijelentem, 
hogy részemről a velem elintézett 
ügyekből kifolyólag semmi nagyobb 
kifogás nincs a Földhivatallal szem-
ben. — fejezte be nyilatkozatát Sza-
bó Antal. 

H I R J K K 
Iparosélet 

Teremavató ünnepség 

A szentesi Ipartestület augusztus 
20-án este 8 órakor az Ipartestület-
nél teremavató ünnepséget rendez, 
bátyus bállal egybekötve. Az ünnep-
ségen szerepel az iparosdalárda uj 
számokkal és a bál szüneteiben is 
szórakoztatja a közönséget. Tánc 
reggel 4 óráig. Jegyek 5 forintos ár-
ban kaphatók az Ipartestületnél, Csu-
ray László kalaposmesternél (Kos-
suth tér 4.) és ifj. Molnár Sándor 
cipészmesternél (Kossuth-utca 34 sz ) 
úgyszintén a rendezőség bármelyik 
tagjánál. Kérjük az iparosságot, hogy 
a családi ünnepségen minél számo-
sabban jelenjen meg, hogy az össz 
iparosság otthonának felszentelése 
mindannyiónk jelenlétében történ-
hessék. 

— Naptár. Augusztus 19 kedd. 
Római katolikus Eudes János, pro-
testáns Huba A nap kel 4.44 óra-
kor, lenyugszik 18.51 órakor. A hold 
kél 8.11 órakor, lenyugszik 20.37 
órakor. 

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

— Mozik műsora. B a r á t s á g 
Moz-zó: Szembesités (Ketten egy 
jeggyel) Szabadság Mozgó : Erről 
álmodik a lány. 

— Halálozás. Fájó szívvel tu-
datjuk, hogy Pólya Sándorné Pólya 
Sándor kereskedő neje, 10 heti sú-
lyos szenvedés után elhunyt. Teme-
tése f. hó 19 én fél 7 órakor lesz 
a rtf. Középsőiemető halottasházától 
a Szeder temetőbe. Gyászoló család. 

— Megérkeztek a talpalási 
utalványok. Az augusztus hóra ér-
vényes talpalási utalványok megér-
keztek és azt az igénylők a közei-
látási hivatal kerületileg illetékes 
jegykezelőjénél darabonként 60 fil-
lér lefizetése mellett átvehetik. 

— Országos kereskedő gyQlés. 
Augusztus 20-án délelőtt 10 órakor, 
a budapesti Sportcsarnokban orszá-
gos kereskedő gyűlés lesz. Előadók: 
Rónai Sándor kereskedelemügyi mi-
niszter, Marosán Gvörgy főtitkár-
helyettes, Reisinger Ferenc a KOKSz 
központi elnöke, Főidényi Gyula 
országos elnök, Fekete György or-
szágom titkár, Hámori László a Nép-
szava munkatársa és dr. Bródv Sán-
dor, a KOKSz ügyvezető elnöke. 

— Madarak repiilő rekordja* 
Érdekes kísérleteket végeztek a ma-
darak repülési sebességéről. Meg-
állapították, hogy a leggyorsabban 
repülő madár a fecske, óránként 
160—240 kilométeres sebességgel. 
Érdekes, hogy a repülési maximumot 
csak akkor éri el, amikor élelmet 
visz fés/kébe a fiókáinak. A góiya 
77, a póslagalamb 70, a foly és 
vadkacsa 90, a vadludak 65—90 és 
a kisebb éneklők óránként 35—60 
kilométeres sebességgel repülnek. 



3-as lista, 3-as programi béke, Jólét, biztonság! 
r SPORT ~1 Anyakönyvi hirek 

Születés: Szabó Ilona, Danyi 
Mária, Vincze Erzsébet, Juhász 
László, Sátrán Mária, Bartha István, 
Török Imre, Piti Mária, Traj Ilona, 
Lajos Éva, Orosz Mária, Boldizsár 
Antal, Oyollai Ferenc, Kovács Ka-
talin. 

Házasság : Rappai Lajos — Se-
res Emili a, ifj. Maisai László — 
Dancsó Etelka, Jószai Sándor — 
Kövér Lídia, Szentgyörgyi loblánczy 
Sándor — Rózsavölgyi Éva, Re-
kettyés László — Gombos Anna, 
Hecker Ferenc — Várady Berta. 

Halálozás : Vági Imre 59 éves, 
özv. Józsa Jánosné Vass Rozália 80, 
özv. Mikecz Ödönné Büchbanner 
Irma 59, Horváth Mihályné Vida 
Etelka 61, Szakái Borbála 1 hóna-
pos, Deák Ignácné Hevessi Rozália 
41 éves, Rácz Mihály 35, Sarki M. 
Lajosné Lak^s Terézia 54. Riesdorf 
László 65, K. Nagy Margit 3 hóna-
pos, Vass Ferenc 79. özv. Sándor 
Jánosné Tarnóczi Lidia 86 éves, 
Rácz Ignácz 6 hónapos, Tóth Fe-
rencné Fejős Julianna 40 éves. 
— A paróka miatt fölbomlott az 
e l jegyzés . Beperelte a borbélyát 
egy párizsi kereskedő, mert elárulta 
jövendőbelijének, hogy parókát hord. 
Emhtt a menyass.ony kiábrándult 
belőle s a parti visszament. Miután 
a kereskedőnek már komoly kiadásai 
voltak a szerelem miatt, ezek meg-
térítését követelte a pletykás borbély-
tól. A bíróság elutasította a keresetet. 
Az indoklás szerint a vőlegénynek 
nem lett volna szabad menyasszo-
nyát lényeges testi tulajdonsága te 
kintetében tétedé ben tartani. A fod-
rász nem követett el jogellenes cse-
lekedetet hanem a menyasszony 
tájékoztatásával megakadályozott egy 
megtévesztést, amely később könnyen 
válóok lehetett volna. 

— „A temető árkában . . 
Napokkal ezelőtt öngyilkos lett és 
kinos haláltusa után meghalt özvegy 
Farkas Istvánné, budapesti asszony. 
Az eset óta búskomor volt a leánya, 
Farkas Sarolta tisztviselő leány. 
Most ö is öngyilkos lett: gázzal 
megmérgezte magát. Mellette feküdt 
a búcsú evele. Ebből vesszük ki az 
alábbi részt: „Amióta anyám elment, 
azóta nincs mit keresnem a földön. 
Értéktárgyaimat, ruháimat adják el 
és hozzák rendbe anyám sirhalmát. 
Engem pedig temessenek el a temető 
árkába, éjszaka, hogy senki ne lássa, 
amikor kivisznek o d a . . . " 

— Ez is a háború köve'kez-
m é n y e . . . Bécsből jelentik : Az 
osztrák fővárosban annyira lezüllöt-
tek az erkölcsök, hogy bebizonyultan 
négyezer nő úgy segít a maga, eset-
leg gyermekei során, hogy saját 
testét bocsájtja áruba. A hivatalos 
jellegű rendőrségi kiadás nagy fel-
tűnést kelt az osztrák és a külföldi 
sajtóban. Amint az egyik lap meg-
jegyzi : Ez is a szörnyű háború 
egyik rettenetes következménye. 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 

Sticz Rácz Jánosné 
Móczán Anna 

47 éves korában 10 évi szenve-
dés után elhunyt. Temetése ma 
délután háromnegyed ö órakor o 
Kálvária temető halottasházából, 
ugyanazon temetőbe. 

Gyászoló család 

Lakás : Pintér utca 7. 

Szentes és Csongrád 
mellőzéséver állították össze 

a válogatottat 
Hódmezővásárhelyen ütközött meg 

a délvidéki ifi a budapestivel, úgy-
szintén a délvidéki sportegyesületek-
ből válogatott, szintén a budapesti-
vel. Megyeri nevű, Szegeden tanyázó 
szövetségi kapitány, a szegedi egy-
leti vezetők tanácsa szerint állította 
egybe mind a két válogatottal, el-
fogultan, kevés szakértelemmel és 
protekció érvényesülésével. Meg is 
lett az eredménye Igaz, hogy az IFI 
egy gól aránnyal legyőzte a főváro-
sit, azonban ezt is csak azért, mert 
mind az öt gólt a vásárhelyi Petrik 
lőtte. Mellet'e a délvidéki négy csa-
tár csupán statisztált. 

A szenior délvidéki csapat szé-
gyenletesen rossz volt. A csatárok 
góllövő iszonyban szenvedtek. Már 
hat gólt bekiptak a délvidéklek, 
amikor nagy keservesen, hogy úgy-
mondjuk : a pestiek elnézésével meg-
született az egyetien gólocska. Ért-
hetetlen módon mellőzték a szente-
sieket, a csongrádiakat és a vásár- l 
helyieket. < 

A szegedi egyleti vezetők ágy 
ültek be a páholyokba, mintha Bu-
gacra rándultak volna át, ahol talán 
nem is ér enek az igazi futballhoz. 
Vívó pályát megtöltő közönség aztán 
négyszer 45 percig szatirikus szó-
özönnel árasztotta el azokat, akik 
ilyen két csapatot merészeltek össze-
szedni. 

Szmte Békéscsaba! 
E l ő r e 5 : 1 ( 2 : 0 ) 

Vasárnap défután bemutatkozott 
az „új SzmteVAki látta a mérkő-
zést, örömmel figyelte a változást. 
A játékosok megértették egymást, 
nem veszekedtek, igy a nézőtérről 
se kiabáltak be a játékosokat korholó 
szavakat. Ugy látszik, sikerült a ve-
zetőségnek a jó szellermt meghono-
sítani. A komoly edzések máris 
éreztetik hatásukat. Csak igy tovább 
a megkezdett úton! 

A Szmte a következő felállításban 
vette fel a küzdelmet: Mészáros, 
Farkas, Demeter, L , Dorogi (Gujdár), 
Kálmán, Demeter J., Kréter, Mikecz, 
Gujdár, (Orgovány J.), Tóth J , 
Mihály. 

Ugy a védelem, mint a csatársor 
elég jól mozgott. Külön senkit sem 
kívánunk kiemelni. A B Előre egyál-
talán nem játszott alárendelt szere-
pet. A gólokat Tóth 2, Mikecz, Kré-
ter, Mihály illetve Szarvasi III. lőtték. 
Salánky jól, a partjelzők bizonytala-
nul bíráskodtak. 

B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
Augusztus 19. 

Ketten egy jeggyel. 

Szembesítés 

Választási naptár 
Augusztus 19, kedd. A felszólam-

lások elbírálásának kezdő időpontja. 
Augusztus 22, péntek. A polgár-

mester a választási hirdetményeket 
megküldi a központi választási bi-
zottságnak. 

Augusztus 23, szombat. A válasz-
tási hirdetmény közzétételének napja. 

Augusztus 25, hétfő. A szesztila-
lomra vonatkozó hirdetmény köz-
zététele. A pártokat figyelmeztetni 
kell, hogy a szavazóhelyiségekbe 
bizalmit küldhetnek. 

Augusztus 26, kedd. A felszólam-
lások elbírálásának utolsó napja. 

Augusztus 27, szerda. A felszó-
lamlások ügyében hozott határoza-
tokat a központi választási bizottság 
szét!»üld. 

Augusztus 28, Csütörtök. A vég-
leges választói névjegyzék közszem-
lére tételének első napja. Dili 12 
óráig lehet névjegyzékkivonatot ki-
szolgáltatni. 

Augusztus 29 péntek. A közszem-
lére tétel második napja. 

Augusztus 30, szombat. A köz-
szemlére tétel uto'só napja. Éjfélkor 
kezdődik a szesztilalom. 

Augusztus 31, vasárnap. A vá-
laszfás napja. Éjfélkor megszűnik a 
szesztilalom. 

Szeptember 3, szerda. A választó-
kerületi választasi eredmények kihir-
detése. 

Szeptember 6, szombat. Az orszá-
gos lajstrom választási eredmények 
kihirdetése. 

Ingatlanforgalom 
Berényi Ferenc megvette Balogh 

Jánosné Nagynyomás 2 hold 690 
négyszögöl földjét 2.500 forintért. 

Pi:i Mihály megvette Sipos Mihály 
L í pistó 5.500 négyszögöl földjét 
5 000 forintért. 

H i r d e t m é n y 
1. Fdhivom azon hadisegélyezettek 

és hadigondozottakat, akik a városi 
közellátási hivatalban bejelentették 
igényüket a gabonafejadagra, hogy 
A városháza 12 sz hivatalos helyi-
ségben sürgősen jelentsék be, hogy 
3 havi fejadagjuknak megfelelő ga-
bonát ki tudnak-e váltani. 

2. Nyomatékosan felhívom a la-
kosság figyelmét arra, hogy élelmi-
szer jegyeiket jól őrizzék meg, mert 
elveszett, vagy megsemmisült élelmi-
szerjegy helyett a közellátási hivatal 
a vonatkozó rendeletek értelmében 
ujat semmi körülmények között sem 
adhat ki. 
983 Polgármester 

Felhívás. 
A Szentes megyei város rendezé-

sében 1947 évi szeptember hó ¿7-
től október hó 5. napjáig megtar-
tandó alföldi mezőgazdasági, keres-
kedelmi, ipari árumintavásárra és 
kiállításra a jelentkezéseket a kiállí-
tási iroda (városháza 21 sz.) a mat 
naptól kezdve elfogadja. A je lentke-
zés alkalmával a tértidij is bef izetendő 
Minden nemű felvilágosítást nn ^ad 
a kiállítási iroda. 
981 Polgármester 

Öt d a r a b kb. négyhetes lio,i ke-
resi gazdáját. Átvehető B o c s k i i utca 
13 szám alatt. .013 

Megfelelő helyre t e l ö l & f * * 
okt. 1-től kiadnám Í S S S S L 5 
másfél éve? ti ző borjúmat máj l g 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u 17 ur, 

I P A R O S N Ő E G Y L E T 
kerti 

ünnepélye I 
aug. 20-án a ligetben 

SZDÜOtot 
cimfestést, mázolást 
l e g o l c s ó b b á r b a n ' 

Pusztai József 
f e s t ő m e s t e r 

L r t k f l - 1 
H o n v é d u | 

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Diva t , rövidáru 
és pipere cikkek 

L ő w y n e i 
Kossuth u. i 8 

I 

Felejthetetlen látványt nyújtó orosz filmremek. 
A .ketten egy jeggyel" utalványok a Szoc. Párt, Szentesi 

Szakszerv. Titkárság és a MNDSz székházában 
Lap, 

Előadások kezdete hétköznap : V« 7, V* 9. vasárnap V« 5. '/• 7, V« 9-

Vasárak, 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, ráfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedönél 

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

Borbély berendelés 
van eladó Nagy Sándor-utca 13 

Főszerkesztő. Sima László. 
Felelős szerkesztő : Szalay János 

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

felelős nyomdaveaet6 CaanMW L. l m " 




