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Háromezer község küldöttei Jelenlétében 
seregszemlét tartott a Szociáldemokrata Párt 

Kedden nagy napja volt az or-
szág szociáldemokrata dolgozóinak. 
A Szociáldemokrata Párt ors ágos 
pártnapot tartott Budapesten, a Hő-
sök- terén, amely legnagyobb sereg-
szemlénk volt a fölszabadulás óta, 
de nyugodtan elkönyvelhetjük ugy 
is, mint a demokratikus ország 
egyik legimpozánsabb belpolitikai 
megnyilvánulását. Az előkészületek, 
ugy a fővárosi, mint a vidéki párt-
szervezetekben heteken át teljes erő-
vel foiyiak. S ennek meg is lett az 
eredménye. 

A vidék egyrésze már hétfőn ér-
kezett a fővárosba, másik részük 
Kedden delelőtt. Bár különvonatok 
nem indultak, mégse volt egyetlen 
kis vidéki partszervezet sem, amc-
lyis ne Kepviseiteue vuina magát 
kiküldötteivel a seregszemlén. A 
vidékiek sok tízezres tömegei fél 2 
órakor gyülekeztek és 3 ezer község 
képviseletében 154 küldöttség indult 
el a Hősök terére Az üzemek mun-
kásai és nagy Budapest dolgozó 
népe 12 órakor letette szerszamait, 
egy órakor gyülekezett a város kü-
lönböző poiitjain és ettől kezdve 
szakadatlan áradatban hömpölygött 
a tömeg demonstrációra a Hősök-
terére, mely ünnepélyesen feldiszitve 
várta az ország szocialistáit. 

Fél 4 órakor, a nagygyűlés kez-
detekor már feketéllett a hatalmas 
földiszitett tér az embererdőtől. A 
város és falu fizikai és szellemi dol-
gozóinak mintpgy negyedmilliós tö-
mege eleven erővel bizonyította, hogy 
a Szociáldemokrata Párt önmagán 
belül már megvalósította a demo-
krácia nagy követelését: a munKás-— 
paraszt—értelmiségi szövetséget. 

Szakasits Árpád elvtárs, a gyűlés 
szónoka, bevezető szavaiban büszke 
örömmel állapította meg, hogy a 
Szociáldemokrata Párt seregszemléje 
a várakozáson felül sikerült és arra 
felfigyel az egész ország demokra-
tikus társadalma. Hangoztatta, a 
Szociáldemokrata Párt nem engedi, 
hogy ebben az országban felfordul-
jon a rend, nem engedi, hogy az 
ország belső pártviszályok martaléka 
legyen. 

Szakasits elvtárs nagy beszédében 
arra utalt, hogy a néptől függ, hogy 
újra béke lesz-e ebben az országban, 
továbbá lesz-e az országépítésnek 
folytatása, vagy sem. Tőlünk függ, 
elsősorban, hogy itt demokrácia 
fesz-e. Hát lesz demokrácia ! Építeni 
fogjuk a nemzeti függetlenség és a 
szocializmus útját. Ne engedjük, 
hogy a mult erői visszalopózzanak 
és a mult szörnyű rombolásaiért a 
demokratikus pártokat okolják. Sze-
mérmetlenül a nép feledékenységére 
támaszkodnak. Azonban a nép nem 
felejti A dolgozó milliók özönvérüket 
ömlesztették. Hol látott a világ olyan 
munkát, amilyet a magyar dolgozó 
milliók mutattak? 

— Megteremtettük az alapot, hogy 
a három éves tervet sikerre is vi-
gyük, — folytatta Szakasits elvtárs. 
Vázolta ennek a beruházásnak mind-
azt az előnyét, a fölemelkedés útját, 
amely a terv során reánk vár. 

Mind a két munkáspárt egymás-
hoz való viszonyát jellemezte. A 
vitát lezártuk. Minden öntudatos 
szociáldemokrata tudja, hogy az el-
lenség nem balra van, hanem jobbra.-
A Kommunista Párt érdemeit, ami 
ket az országépítés körül kifejtett, 
sohasem felejthetjük. Széles az út. 
elférünk rajta ketten... 

Befejezésül ezeket mondotta Sza-
kasits Árpád elvtárs: 

Szavaz7atok a Szociáldemok-
rata Pártra 1 Szavazzatok erre a párt-
ra és beteljesül Széchenyi István 
jóslata: „Magyarország nem volt, 
hanem lesz !" 

A hosszan tartó taps és éljenzés 
után Marosán György elvtárs szólalt 
fel. Világosan megokolta, milyen já-
ték kezdődött a nemzetgyűlésen és 
miért kellett azt feloszlatni. Most, 
amikor az ország választói az urnák 
elé járulnak, jól gondolják meg, me-
lyik listára szavaznak. (Kiáltások: 
„Hármas kocka! Hármas kocka: 
Hármas kocka I" 

Kéthly Anna záróbeszéde után 
rendben szétoszlott az óriási tömeg. 

Az augusztus 19-i ünnepség, az 
országos pártnap befejezéseképen 
nagyszabású művészi műsorral zá-
rult. A műsor este 8 órakor kezdő-
dött a Városligeti tó betonján. Az 
ür nepséget az Operaház 50 tagu 
zenekara nyitotta meg. Közreműköd-
tek az Operaház szólótáncosai: Bor-
dy Bella, Csinády Dóra, Lakatos 
Gabriella és Sallay Zoltán, a köz-
pont Jusztus György-énekkar Peré-
nyi László karnagy vezetésévei. Pa-
lotai Erzsi, Ruttkay Éva, Lehotay 
Árpád, Tapolczai Gyula és Tompa 
Pufi szavalatokat és jeleneteket ad-
tak elő. A bejező Marseillaise-t száz-
húsztagú férfiénekkar énekelte. 

Amnesztia-rendelet jelenik meg 
a választások után 

Budapestről jelentik : Kies István 
dr. elvtárs, igazságügyminiszter el-
készitette azt az amnesztia rendele-
tet, amely igazolni fogja a demo-
krácia jóindulatát és amely meg 
fogja szabni, hogy kik részesülhet-
nek a kegyelemben. 

Az igazságügyminiszter szavai 
szerint az enyhébb népellenes cse-
lekmények után, főleg olyanokkal 

szemben, akik félrevezetés hatása 
alatt követtek el enyhébb elbirálás 
alá eső cselekedetet, — a kormány-
zat amnesztiát fog adni. 

Az uj országgyűlésnek egyik leg-
első napirendi pontja lesz az erre 
vonatkozó rendeletterv letárgyalása. 

Igen sokan vannak az országban, 
akik el vannak Ítélve, de még ez-
ideig nem vonultak be, illetve bün-

tetésüket töltik jelenleg, nem nagy-
arányú bűn miatt való elitélésük 
folytán. Az ilyenek bizonyos határig 
szintén amnesztiában részesülnek. 

Azok közül, akik meggazdagodási 
vágyból követtek el most, vagy 
évekkel ezelőtt feketézést, árdrágí-
tást, uzsorát, vagy hasonló vissza-
élést, azok közül senki nem fog 
amnesztiában részesülni. 

Az árvízvédelmi kormánybiztosság befejezte 
a hatalmas arányú munkákat 

Mezőgazdaságunk legfőbb prob-
lémája az árvizek és belvizek elleni 
védekezés. Árvízvédelmi hálózatunk 
a második világháborúban úgyszól-
ván teljesen elpusztult. Csak a vé-
let len szerencse mentette meg az 
országot, hogy 1945—46 telén nem 
pusztított nagyobbmérvű árviz. 
Ugyanez a helyzet késztette a kor-
mányt arra, hogy 1946 tavaszán 
árvízvédelmi Kormánybiztost nevez-
zen ki Takács Ferenc államtitkár 
elvtárs személyében, aki azonnal 
megkezdte a felszerelés rendbehoza-
talát, gondoskodott az üzemanyag 
biztosításáról, valamint a pénzügyi 
fedezet előteremtéséről. 

Ez azonban csak a stabilizáció 
után sikerült, amikor a kormányzat 
19 millió forintot bocsátott a kor-
mánybiztosság rendelkezésére. A 
mult év decemberében ujabb 4 és 
félmillió hitelkeretet kapott. Azonnal 
megkezdődtek a gátak helyreállítási 
munkálatai. A rongálódásokat telje-
sen rendbehozták. A csatornahálózat 
vizvezetőképessé tételére 5,700 ezer 
forintot fordítottak. Azonban az 
egész tisztításra szoruló, 16 ezer 
kilóméternyi csatorna rendbehozá-

| sához sokkal nagyobb összegre vol-
na szükség. 40 üzemképtelen szi-
vattyútelepet állítottak helyre, a táv-
beszélő hálózatból pedig 1200 kiló-
métert hoztak rendbe. A fölszere-
lések 80 százalékát biztosították. A 
vidéken nyomasztóvá vált földműves 
munkanélküliség enyhítésére, továbbá 
az árvédelmi célokat szolgáló föld-
munkák végzésére is tetemes össze-

get fordított a kormánybiztosság. 

A télutó elé nyugodtan nézhet az 
ország lakossága, mert az árvízvé-
delmi kormánybiztosság Takács elv-
társ vezetésével gondoskodott arról, 
hogy a városok és falvak népének 
vagyonát és földjét árvíz ne pusz-
títhassa el. 

Nem szabad eljárást indítani az ellen, 
akit nem vettek föl a névjegyzékbe 

A belügyminisztérium sajtóosz-
tálya közli: 

Az országgyűlési képviselöválasz-
tói névjegyzékbe fel nem vett sze-
mélyeket azzal nyugtalanítják, hogy 
a választójogosultságból való kizárás 
számukra későbbi hátrányos jog-
következménnyel is jár. A belügy-
miniszter hivatalosan közli, hogy ez 
nem egyéb, mint a demokrácia el-

lenségeitől származó, az ország köz-
véleményét és nyugalmát, valamint 
a választások rendjét szervezetten 
zavaró koholmány. 

A névjegyzékbe fel nem vett sze-
mélyek azonkívül, hogy nem sza-
vazhatnak, semmiféle hátrányos jog-
következmények hatálya alá nem 
kerülnek, s ellenük ezekből semmi-
féle eljárást indítani nem lehd. 
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István király napján 

Irta : SZALAY JÁNOS 

Évszázadok folyamán augusztus 
20-ika volt minden magyarnak a 
legnagyobb ünnepe. Magyarország 
népe legfőképpen földmivelő és ál-
lattenyésztő volt. Augusztus 20 ra 
a nép a mezei munkák évi termés-
eredményét már látta. Örvendezett, 
vagy ^ánat emésztette. Sok oka 
volt, hogy a templomokban komor 
áhítattal enekelje az ősit: „Ah ! Hol 
vagy magyarok tündöklő csillaga". . 

Igen, a tündöklő Csillag szelleme 
itt sanyargatott, küzdő, sokszor el 
nyomott népet találhatott, ezer év , 
során Háborúk jdezték a mi né- j 
pünk történetét. Tatártól kipusztul-
tunk, törökbe begyógyultunk, hogy 
aztán a Habsburgok és a sisera 
hadak üljenek rá népünk nyakára. 
S a népünk csak egyet érzett, mint 
a Balsors elkerülhetetlen fáiumát: 
köteles volt dolgozni véres veríték 
kel és a vérét kellett adnia ha „hív 
a haza". Mert az ország urai nem 
igen fukarkodtak, hogyha a nép 
dologkötelességeiről, vagy a háború-
ban való elvérzésérői volt szó. A 
magvar dolgozó nép csuk kétszer 
ment önszántából, saját sorsa meg-
oldása céljából háborúba, — akkor, 
amikor Dózsa György vezette és 
akkor is a belső ellenség ellen ! A 
nép fölszabadítása céljából. Es má-
sodszor : 1848 ban, Kossuth Lajos 
vezetésével a Habsburgok lezárása 
és a magyar nép függetlensége 
okábói. 

De mindez csak annyiban érinti 
István király szellemét, hogy az 
ezer évvel ezelőtt, általa megjelölt 
országépitést és népmegtartást az 
utódok nem hűen követték, nem ta-
lentummal gyakorolták. Mert mi volt 
Szent István királyi elgondolása? 
Az. hogy a Kárpátok medencéjében 
a szétzilált, hitek, célok, életformák 
és ellentétek tüzében égő népet el-
égni ne hagyja. Szakított tehát a Ke-
letről, vándorlás után behozott szo-
kások közül azokkal, amelyek az 
országépitést gátolták. És átvett 
Nyugatról olyan újításokat, amelyek 
alkalmasak lettek az állam, a társa-
dalom. a család továbbépítésére, a 
folytonos, szívós, mindennapi és 
létfenntartási szelid munka gyakor-
lására. 

Valóban történelmi megállapítás, 
hogy István magyar király ezer év-
vel ezelőtt európaszerte legelőször 
szabta meg, miként kell egy orszá-
got megkonstruálni. Zseniális mun-
ka volt. Annyira jónak indult, hogy 
aztán, az utódok — közel ezer év 
óta és majdnem állandóan — tes-
pedve, a folytonos és leghelyesebb 
újításokról megfeledkeztek. Igy tör-
tént, hogy lassan elmaradt Magyar-
ország és a válság, a népünk sze-
gényedése és országunk más álla-
moktól való elmaradása vaskövet-
kezetességgel állandósult. Nagyon, 
de nagyon mélyről jött tehát min-
den augusztus 20 án népünk aj-
kára a régi ének: „Hol vagy István 
király? Téged magyar kiván!" 
Azonban a népnek nem adtak a 
nagy uraink se hatalmat, sem alkal-
ma^ hogy felszabadulva és fölemel-
kedve, haladjanak. István király a 
Jobbjával és a szellemében bár itt 
volt, de csak mint elérhetetlen déli-
báb, annak dacára, hogy jelezte : 
Az utat megmutattam, a sorsot meg 
fordítottam, miért nem követitek?! 
Követtük : minden évben 1 napon, 
Ráemlékezve, Hozzá sóhajtva és ki-
csiségünket érezve. 

Erdei Mihály 
: legújabb „hadüzenete 

A következő levelet kapluk : 
Tudom, miket mondott az UFOSz 

.vasárnapi nagygyűlésén Erdei Mi 
hály, amikor részben az én évek óta 

: tartó, szakszerű, nehéz munkám gyü-
! mölcseként kiosztották — hála Isten-
; n ek _ az 502 telekkönyvi végzést 
' Most aztán az Erdei-féle beszédből 

olvasom, hogy a Magyar Alföld nagy 
t cikke ilyen cim alatt jelent meg : 

„Hadat üzenünk" — satöbbi — 
; „mondotta Erdei Mihály a telek-

könyvosztás alkalmával". 
Ez a legújabb. Fogalmain sem 

volt, hogy ő hadát üzenhet. N^ki 
erre is joga van? És kik adták meg 
neki ? Alkotmányos formában ? A 
demokrácia törvényei élteimében ? 
Nem hiszem. 

Ellenben: igenis joga van úgy 
neki, mint bárkinek a törvényes el-
járások formáját válasz'ani. Például: 
A Csongrádmegyei Földhivatal és 
ellenem esetleg velem együtt Papp 
László dr. ellen is fegyelmit kérni. 
Tessék. Semmi akadálya, hacsak 

annyi nem, hogv nem fog komoly 
panaszokat produkálni. Viszont én 
és mi minden cselekvésünkkel, száz 
százalékig bizonyítani fogjuk, hogy 
I az igényjogosultakért minden tő-
lünk telhetőt megtettünk, tudásunk 
¿s tiszta lelkiismeretünk szerint, 2. 
a rendeletek, a térvények, a demo 
krácia, a szocializmus célkitűzéseit 
soha, szempillantásra se mellőztük. 

Még valamit. Erdei Mihály, aki 
megfeledkezett arról, hogy jelenleg 
nem képviselő és nem védi a men 
teimi jog, arról beszélt, hogy „azt a 
megállapítást, n.ogy a megyei Föld-
hivatal munkája dr. Papp László be-
tegsége óta visszaesett és az utolsók 
közé süllyedt, dr. Somogyi Sándor 
az Oszágos Földhivatal egyik veze-
tője telte, aki éppen a Szociáldemok-
rata Párt tapja". 

Erre röviden csak ezt válaszoljuk: 
Egyetlen szó nem igaz belőle ! So-
mogyi Sándor dr elvtárs ezt már 
határozottan megcáfolta. 

Mi jó János dr. 

wu-liwai-ÜVIVIVI* • * tm+rif**** 

Fontos tudnivalók 
a gazdák számára 

Minden gazda a földadóját termé-
szetben (búzában) köteles leróni. A 
földadóra beadott gabona beszámít 
a beszolgáltatási kötelezettség telje 
sitésébe. Aki földadóra, vagy beszol-
gáltatásra augusztus 31-ig beszol-
gáltat, az mázsánként 5 forint juta-
lomban részééül. Minden gazdának 
elsősorban a földadóját és beszol-
gáltatási kötelezettséget kell teljesíteni 
a terméséből. A beszolgáltatási köte-
lezettségnek legalább 50°o-át bu/a, 
rozs, kétszeres, míg a másik 50 
°/o-át ezek hiányában árpa, zab, kö-
les és kukorica beadásával teljesít-
heti. A kenyérgabona beszolgáltatá-
sát a gazda a cséplés utan számí-
tott 15 napon belül köteles teljesí-
teni. 

A földadón és a beszolgáltatáson 
felül megmaradó gabonát, kivéve a 
fejadagot és a vetőmagszükségletet, 
csak olyan gyüjtőkereskedönek lehet 
eladni, aki az elöljáróság által kiál-
lított vásárlási engedéllyel tendelke-
zik. 

Gabonát őrölni is csak az elöljá-
róság által kiállított önellátói igazo!-

I vány alapján lehet. Kenyérgabonát 
: darálni nem szabad, árpát, zabot és 
! kölest is csak engedéllyel lehet. Ezt 
í az engedélyt is az elöljáróság adja ki. 
! Búzát, rozsot, kétszerest és árpát 
| engedéllyel lehet szállítani. Az a 
! gazda, aki aszálykár címén föladó 
} elengedésben részesül, az elöljáróság 
' — — — — 

Kérdezheti bárkit: Ünnepelhetjük e 
augusztus 20-át, mint István király 
emlékét ? A válasz: „ Igen, abból a 
szempontból, hogy Őutána ezer év 
multán mi is cs?k a népünk föl-
emelkedéséért, összekovácsolásáért, 
folytonos, szelid országépitő sikeré-
ért, a nép sorsának megjavításáért 
dolgozzunk. Ebben van annak az el-
ső államépitö Szent Istvánnak az 
igazi és legfőbb jelentősége, amely 
legjobban kifejezi ugy az Ő szelle-
mét, mint népünk örökkévaló együ-
vétartozását 

utján az il'etékes Közellátási Fel-
ügyelőségtől btszo gáltatási köteles-
segúnek mérséklését kérheti. 

Aki szántóterü'etének legalább ne-
gyed részén vöröshagymát, fokhagy-
mát, káposztát, vagy évelő takar-
mánynövényt, vagy legalább telén 
egytb beszolgáltatásra alkalmatlan 
terményt termel, az elöljáróság útján 
a közellátási kormánybiztostól kér-
heti, hogy részben ezekkel a termé-
nyekkel teljesíthesse a beszolgálta-
tást. 

A gazdálkodó vámőrlésre csak 
olyan mértékben k phai engedélyt, 
amilyen mértékben az 1947 évi föld-
adóját gabonával kifizetheti. A csép 
les elhúzódása esetén külön enge-
délyt lehel kérni a polgármestertől. 
A gazdálkodó bármely gyüjiőkeres-
kcdőnél vetésre alkalmas minőségűre 
cserélheti át búzáját, illetve rozsát. 

Aki beszolgáltatási kötelességét 
nem teljesiti, vagy gabonáját meg 
nem engedett módon hozza forga-
lomba, a 8000 1946 M. E. sz. ren-
delet alapján 5 évig terjedhető bör-
tönnel büntetendő büntettet követ el. 

Hír a fiainkról 
A tegnapi napon az alábbi hadi-

foglyok érkeztek Szentesre: Smuta 
Feierc, Borbás Sándor és Zsarkó 
kuti Mihály. Smuta Ferenc hírt ho-
zott Gyuricska Imre asztalosról. 

Statárium 
a gyultogatókra i 

Köztudomású, hogy az ellenforra-
dalmi elemek Különféle szabutázsok-
kal, igy első sorban gyujtogatássaí 
hátráltatják a magyar újjáépítést és 
megkísérlik elpusztítani mindazt, amit 
a magi ar dolgozók két és fél esz-
tendő" áld >zatos és né'külözésekke 
teli munkával felépítettek. Az 1946 
évi junius 4 én kihirdetett rögtön-
biráskodast most kiterjesztettén az 
ország egész területén a gyújtogatás 
bűntettére, továbbá a gyujtogatási 
szövetkezés bűntettére is. A rögtön-
bíráskodás kiterjed a cselekmények 
kísérletére és a tettestársakra is. 

Az erre vonatkozó hivatalos hir-
detmény a napokbm érkezett meg 
Szentesre a szegedi törvényszék el-
nökségétől. Ennek alapján mi is 
közreadjuk, hogy a gyújtogatás és 
az arra szövetkezés büntette, vala 
mint ezek kísérlete statáriális bírás-
kodás alá esik s elkövetői halállal 

: bűnhődnek. 
A staiarium a mai napon, lapunk-

- ban való nyilvánosságra hozása foly-
' tán, azonnal életbe lépett. 

i 150 ridM ertekezlete 
Vásárhelyen, a Fekete Sas nagy-

i termében 150 főnyi malmos eiőtt 
1 folyt íe a Közellátási Felügyelőség 
\ vármegyei maimos értekezlete. Az 
! értekezleten megjelent Vass Ba'ázs 
i tanácsos és Mezr iczky Zoltán fe!-
! ügyelő, a közellátásügyi m in i sz té t i um 

malomel ienőrzö ügyo ztáty*nak veze-
' tői, valamint Karacsonyi Ferenc fő -
l ispán is Az értekezletet Karácsonyi 
' fői-pán, mint közellátási kormány-
j biztos nyit j ta meg, majd Magony 
! Imre elŐ3dó a Közellátási Felügye-
; lőség elle. őrző ügyosztályának veze-
: tője általános tájékoztatást nyújtott a 
1 malmokat érdeklő és érintő, jelenleg 
i is érvénvben lévő rendeletekről és 
l figyelmeztette a malmosokat az e l -
1 következendő szigorúbb ellenőrzésre 

és a rendeletek nontos hetartásara. 
I Ezután Dominusz J nő, az Orszá-
' gos Magyar Malomipari Szövetség 

vezetőségi tagja, fordult az értekez-
lethez és a kormányzathoz azzal a 
kéréssel, hogy legyen tekintettel a 
valóban becsüle:esen dolgozó malmi 
üzemekre, de a törvény legteljesebb 
szigorával sújtson le az évszazados 
malomipart megcsúfoló feketéző üze-
mekre. 

A beszédek elhangzása utan az 
értekezleten résztvevők szóltak hozza 
a kérdésekhez, melyekre a miniszté-
riumi küldöttek szakszerű választ 
adtak. 

Utolsó figyelmeztetés volt ez az 
értekezlet a még mindig igen nagy 
számban lévő, meg nem engedett 
üzelmeket végző malm ok felé, a még 
nagyobb és fokozottabb ellenőrzések 
bevezetése előtt. 

Kánikulai hőség 
Hazánkba északkelet felől továbbra 

is szárazföldi levegő nvomult be. A 
hőmérséklet 28—30 foíig, Budapes-
ten 31 fokig emelkedett. Eső nem 
volt. 

Várható idő: Mérsékeit szél. A 
déli s délutáni órákban több helyen 
felhő, helyenként záporeső, zivatar. 
A meleg tovább tart 

— Eljegyzés. Gergely Piroska 
és Pengő Sándor külterületi postás 
ma tartják eljegyzésüket. (Minden 
külön értesités helyett). 

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 díjtalan. 

Ugyancsak a budapesti színművész 
csoport felléptével 20 án, vagyis 
szerdán délelőtt fél 11 órakor szin-
előadás lesz a Barátság mo/iban. A 
belépés itt is díjtalan. 



K M Anna beszélt... 
Szentesnek és környékének dol-

gozó társadalma ma is Kéthly Anna 
vasa?napi beszédének hatása alatt 
áll. Akik meghallgatták, nem csalód-
tak btnne, mert életének egyik leg-
jobban feiépitett és legragyogóbb 
beszédét mondotta el. Nem beszél 
ugyan szónoki páíhosszal, de tárgyi-
lagosán és meggyőzően, s a maga 
morcanivalóját érvekkel, adatokkal, 
Konkrétumokkal támasztja alá. Hang-
ja mindvégig nyugodt és meggyö/ő, 
j e r.em m noton s egy-egy tétéit 
apré. de találó és jellemző tréfával 
ni?gyaráz meg. így a vasárnapi be-
széde során részletesen rávilágított 
arra. hogy az uióbbi időben hova 
süllyesztenék egyesek a nagy francia 
forradalom hár itas jelszavát: a sza-
badsagot, egyenlőséget és testvéri-
sége Ugy festett ?.z egyenlőség, 
mi; az egyszeri hentes által kes2i-
tett ko lbászban, amelybe lóhúst és 
l ibahús kevert. Ha azt kérdezték 
tőie. milyen a keverési arány, ez 
vo : i* valasza : „Egyenlő, mert egy 
lóhv • egy Übát keverek". — Sokan 
mc-rd- ik ¡na, akik a múltban kivált-
ság. • ak voltak, h.<gy nincs szabad-
ság Pedig van, csak egyre több 
ben c a": egyenlőség. 

A-: i * Kéthly Anni mond, az tn ga 
a Icp.ezetlen, kristályti«zía valóság, 
lg «2 ?. zó legszorosabb értelmében 
c p^zónok, akinek Kritikája föl-

nek hetetlen. Bátor és szókimondó, 
de ív.ndezt nem most tanulta s az 
el lenforradalmi parlament fojtogató 
légkörében is nem egy esetben tárt 
rö: iyan igazságokat, amelyekhez 

. ílis j képviselőnek kivételes bá 
tcság kehett. 

Va ósággal európai üggyé vált a 
második magyar nemzetgyűlésben 
32 'elszólalása, amikor a a hadi-
rokk*m-javaslat vitájában felvetette 
3 háborús vétkesség és felelősség 
kérdésé . Magyarország ekkor, 1925 
ber> . rendőri parancsuralom és a 
verbiraskodás fellegvára volt. A nem-
zetköz. békeszervezetek és a prog 
ressz:v polgári testületek egész sora 
sürgönyökben és levelekben üdvö-
zölte Kéthly Annát. 

^zóban és tollal a türeimességet, 
3 Kienge^ztelődés, az emberi gondo-
la: e? dz emberi élet nagyságát hir-
dette nirdrti és vallja ma is valto-
Zcioi..:. Így acélozódik meg és 
valli* legkiválóbb képességű fér-
ha.KKf egyenrangúvá t gy nő, a szo-
:ia! s:a munkásmozgalomnak az igaz 
ügyért vivott áldozatos harcában. 

Vasárnap Kéthly Anna, mint a 
Szociáldemokrate Párt Csongrád — 
csa-admegyei listavezetője, beszélt 
Szentesen. S a nagygyűlés felejt-
netelte:: sikere Kéthly Annáé, a nép-
szón ke. de ugyanolyan részes a 
sikeiben az általa hirdetett és egyre 
népszerűbbé váló eszme: a dolgozó 
kisembereket valóban emberré tevő 
szcc?)demokrácia eszméje. 

— Naptár. Augusztus 20 szerda. 
Rör kat. Szt. István kir. Protestáns: 
ístvá-. kir. A nap kel 4.5 órakor, 
lenyugszik 18 49 órakor. A hold kél 
9.27 Dfíkor, lenyugszik 20.55 órakor. 

- Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

A csongrádi 3-napos 
ünnepség után 

A magyarországi római katolikus 
egyház az idén tartja a „Boldog-
asszony Evet". Ebből az alkalomból 
legelső sorban Csongrád városában 
rendezték meg a három napig tartó 
egzházi ünnepségeket, amelyekre ki-
váitképen Félegyházáról, t o v á b b á 
Szentesről, Mindszentről, Szegvárról, 
Hódmezővásárhelyről és Szegedről 
érkeztek sokan, részben vonaton, 
vagy járműveken, valami .t gyalog 
is, búcsújárás formájában. A herceg 
prímást maga a város vezetősége is 
ünnepélyesen fogadta. Általában a 
csongrádi lakosság mindent elköve-
tett, hogy a város faiai közé érke-
zett, körülbelül 75 ezer embert jó-
szivvel fog :dja. Megemlítjük, hogy 
a csongrádi közei 500 éves szép 
templom teljesen rendben van, belső 
berendezése művészies. Ugy tartják 
hogy ennek a templomnak műéité-
keihez tartozik egy Tizián és egy 
Rubens-festmény is. A hercegprímás 
a vallásosság fontosságát hangoztatta 
és a politikát érintve, utalt nemrégen 
tett európai és amerikai útjának 
eredményére. Kiemelte az angolok 
rokonszenvet Magyarország iránt. 
(Itt zárójelben megjegyezzük, hogy 
amint ez köztudomásu is, a Szociál-
demokrata Párt magyarországi ve-
zető egyéniségei ismételten tárgyaltak 
Londonban az an«ol munkáspárti 
kormány tagjaival és magával a 
muikáspárt vezetőivel is, meggyőz-
vén őket arról, hogy Magyarország 
ter^ erűen építi a demokrata. és 
szociális berendezkedést) 

Azok a szentesiek, akik ott volhk 
és hazatériek, mindannyian elisme-
réssel beszélnek a csongrádi tapasz-
talatokról. 

Országos vásárok. Csong-
rádon augusztus 22 én és 23-án, 
Tiszaföldváron 24 én és Csépán 
30 an tartanak országos kirakodó és 
ál!atva-árt. 

— Mozik műsora. B a r á t s á g 
Mozk;o: Az t j sheriff és Műr.edvelő 
cowooy. Szabadság Mozgó: Erről 
álmodik a lány. (Amerikai film.) 

Megjegyzés az egyik hírhez. 
Valaki — ncv nélkül — a nyilvános-
ság előtt szóváiette, h <gy a Toldi 
teret az egyik párt rohammunkával 
rendbehozza és oda játszó eszkö-
zöket is elhelyez a gyermekek szá-
mára. Ezzel kapcsolatban olyan han-
gok hallatszanak, hogy miért nem 
maga a város csinálja a párszáz 
forint kiadással az i»yen közös ját-
szóhelyeket És kérdezik, miért nyi-
latkozott ebben az Ügyben a polgár-
mester ? Amint megtudtuk: azért, 
mert annakidején, amikor a város 
szivében lévő Kossut ti teret a város 
rendbehozatta, gyönyötűen parkírozta, 
ugyanakkor ugyanarról az oldalról, 
mint most, tamad ák, mondván, hogy 
na a városnak nincs pénze, miért 
volt erre a célra? U^ylátsiik, a vá-
ros vezetőségét ilyen picsi pacsi 
ügyekkel próbálják befolyásolni. Mi 
arra kérjük, ne hagyja magát. Igenis, 
a városnak a tereit széppé, oázissá 
keli tennünk mégpedig ol képen, 
hogy azok a lakosság összeségéé 
legyenek. Csodálkozunk, hogy egyes 
helyi, egyéni okosak ezt nem látják be. 

Elvtárs! Nem vagy magad! 
Ne hagyd magad! 

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. 

— Lapunk legközelebbi száma 
Szent István király ünnepe miatt 
pénteken reggel a rendes időben 
jelenik meg. 

— Külterületi istentisztelet. F. 
hó 24 én vasárnap délután 3 órakor 
Donát I szám alatj református isten-
tisztelet lesz urvaesora osztással. 

— Zsiradékkiosztás. A zsira-
dekjegy 11. szému szelvényére 30 
dkg. margarin kapható a hentesek-
nél. Közeli. Hiv. 

A fodrász szakosztály érte-
siti tagjait, hogy augusztus 20-án 
üzleteiket egész nap zárva kell tar-
tani. Elnökség. 

— Figyelmeztetés. A városi köz-
területeken lévő oltóvíz tároló me-
dencéket a város lakossága külön-
böző célokra felhasználja és ezáltal 
a medencék eliszaposodnak: tűzol-
tásra alkalmatlanná válnak, de köz-
egcszségileg is ártalmasok. A pol-
gármester most a legs?igorubban el-
tiltja a medencék használatát és köz-
hírré teszi hogy a medencék meg-
rongálói, illetve felhasználói ellen 
megteszi a fö jelentést. 

— Pártélet. A Szociáldemokrata 
Párt augusztus 20-án, este 6 órai 
kezdettel választási gyűléseket tart a 
berki népháznál, mucsiháti, zalotai, 
belsőecseri, kistőkei, kü sődónáti, 
eperjesi és derekegyházi népháznál. 
Minden dolgozót szeretettel hívunk 
és várunk. 

— Igazi vendégszeretettel . . . 
Kéthly Anna vasarnapi választói 
programbeszédére sok százan jöttek 
a megye városaiból, községeiből és 
tanyai központjaiból. Ez alkalommal 
a pártház termeiben és szobáiban 
ebédre teritettek. Azok a szociál-
demokrata asszonyok, akik ilyen ebéd 
előállítására vállalkoztak, a legna-
gyobb dicséretet érdemlik figyelmes 
fáradozásaikért. Minden hozzáadás 
nélkül idézhetjük a vendégek egyér-
telmű megállapítását: „Szentes asz-
szonyai ugyancsak kitettek magukért 
és megmutatták, mi az igazi magyar 
vendégszeretet". 

—- Felhivás. A Városi Kereske-
delmi Középiskola igazgatósága fel-
hívja a tanulók figyelmét, hogy ja-
vitóvizsgálatra jelentkezzenek 1947 
augusztus 23 án, reggel 8 órakor 
az okmányaik bemutatásával. A ja-
vitóvizsgálatok időpontja augusztus 
28, reggel 8 óra. Pótbeiratások: 
augusztus 29—30 án. Az iskolai év 
ünnepélyes megnyitása augusztus 31. I 
Az első tanítási nap 1947 szept. 1. i 

Igazgatóság. ! 
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Hirdetmény 
Felkérem Szentes m. város lakos-

ságát, hogy Szent István király ün-
nepén házaikat fellobogózni szíves-
kedjenek. Polgármester. 

A mai program . 
Délelőtt fél 9 órakor atlétikai ver-

seny a szentesi MÁV sporttelepén. 
Fél 10-101 10 óráig az autó és mo-
torkerékpár Csillagtúra célbaérkezése 
a Vármegyeháza elé. 

Délután fél 3 órakor női kézilabda 
mérkőzés. 3 óra 20 perckor férfi 
kézilabdameccs. 4 óra 10 perckor a 
budapesti MTE tornacsapatának ta-
lajtorna és korlát gyakorlatai. 4 óra 
50 perckor a budapesti MRE— szen-
tesi birkózó verseny. 5 óra 20 perc-
kor a budapesti MET tornacsapatá-
nak társas talajtorna, akrobatika és 
nyújtó akadémiai gyakorlatai. 5 óra 
50 perckor a budapesti MET súly-
emelő válogatottjai az előttünk szinte 
ismeretlen sportot, a súlyemelést mu-
tatják be. 6 óra 10 perckor a „Rá-
kosi Kupa" labdarugó döntő mérkő-
zés a HMTE II. és SzMTE II. csa-
patai között 8 órakor díjkiosztás. 

— Visszavágó. A szentesi MAY 
labdarugó csapata ma Kiskunfélegy-
házán játszik barátságos visszavágót 
a Vasutassal. 

— Országos bajnok lett egy 
szentesi lány. Timotity Magda a 
budapesti országos úszóverseny so-
rán szombaton 200 méteres ifjúsági 
női mellúszásban országos bajnok 
lett. Ideje 3 20.6 perc volt. Második 
Körmöczi Zsuzsa lett. Vasárnap a 
női 100 méteres országos gyors 
úszásban a negyedik helyen végzett 
Itt már meglátszott rajta az előző 
napi verseny fáradalma. 

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

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

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

— A próbarendőr esete. Szabó 
Ferenc csongrádi próbarendőr szol-
gálati küldetésben Szegeden járt. 
Közben meggondolta magát és többé 
nem jelentkezett állomáshelyén. A 
szegedi törvényszék most hat hónapi 
börtönre ítélte. 

Felhívás. 
A Szentes megyei város rendezé-

sében 1947 évi szeptember hó 27-
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 mai 
naptól kezdve elfogadja. A jelentke-
zés alkalmával a tértidij is befizetendő 
Minden nemű felvilágosítást megad 
a kiállítási iroda. 
981 Polgdrmeskr 

Aug. 22-én, pénteken 
este fél 8 órai k e z d e t t e l pártest a pártszékházban 

( K O M U t l l . i l . 2 0 . ) 

Beszámoló az országos pártnapról-
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Nyilatkozat 
Három héttel ezelőtt jöttem Szen-

tesre. Illetékesekkel tárgyaltam és 
kifejtettem, hogy a koalíciós és együtt-
működés szellemében akarok dol-
gozni. Természetesen Erdei Mihály 
elvtárssal is ilyen értelemben foly 
tattam a megbeszélést. 0 is Jigéretet 
tett és örült. Három hétig betartotta. 
A város s a megye föllélegzett. Hi-
szen mindenki a békés együttműkö-
dést várja, azt kívánja. Erre Erdei 
Mihály élesen belekötött Mijó János 
dr. elvtársba, mint földhivatali köz-
ismert h.- vezetőbe, pártunk kitűnő 
emberébe. A 3-hét előtti előzményt 
megemlítve, az olvasóra bízom, mér-
legelje, helyes volt-e Erdei Mihály 
váratlan támadása ? A Szentesi Lap-
ban megjelent két, Földhivatal— 
Mijó—Erdei-ügyről szóló cikk nyo-
mán szombaton telefonon felhívott 
Erdei Mihály és az ő érv-harcait 
annyira jellemző hangon ezt mon-
dotta, rám vonatkoztatva: „Ugy lá-
tom, igaz az a régi közmondás, hogy 
nem ép testben nem lehet ép lélek". 
S gyorsan lecsapta a kagylót. Ennek 
a mérlegelését szintén a nyilvános-
ságra bizom. 

Szalay J á n o s 

H i r d e t m é n y 
A honvédség igazolásáról szóló 

1945. évi május hó 26-án kelt 
24.3oO/eln. ig. biz. - 1945. H. M. 
rendelet 11 § a alapján a Szentes 
vár* sban lakott Húszak Árpád had-
nagy, akinek lakása Szentesen Kos-
suth utca 5 sz. alatt volt igazolását 
a budapesti 1. honvéd kerületi pa-
rancsnokság igazoló bizottsága fo-
lyamatba tett. 

Felhívom mindazokat akik az 
igazolás alá vont fentnevezett sze-
mély olyan magatartásáról vagy cse-
lekményéről tudnak, amely a ma-
gyar nép érdekeit sértette, vagy sérti 
ezt és errevonatkozó bizonyítékokat 
a bizottság elnökének Walter Ferenc 
ezredesnek Budapest IV., Veres 
Pálné-u. 1 szóban vagy írásban ha-
ladéktalanul jelentsék be. Az írás-
beli bejelentés csak akkor vehető 
figyelembe ha a bejelentő nevét és 
lakcímét is feltünteti. Az igazoló bi-
zottságnak tett bejelentés esetében 
a bejelentő ellen az 1914 XXXI. t. 
c. 20 § ba ütköző cselekmény mi-
att eljárást indítani nem lehet. 

Az lg. Biz. titkárság nevében 
Szentes m. v. Nemzeti 

Bizottsága. 

Az Iparos Nőegylet 
m a , István király 

napján 
hazatérő hadifoglyaink javára 

nagyszabású szórakoztató 

kerti ünnepélyt 
rendez a ligetben. Mindenkit sze-
retettel vár a . RENDEZŐSÉG 

A Szentes és Vidéke 
Ipartestület 

augusztus 20-án 
táncmulatsággal egybekötött 

t e r e m o v o f ó 

Választási naptár 
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 küldtetnek. 

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

Augusztus 27, szerda. A felszó-
lamlások ügyében hozott határoza-
tokat a központi választási bizottság 
szétküld . 

Szo nfestést ffi 
cimfestést, mázolást 
l e g o l c s ó b b á r b a n k é s z í t 

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

m 
L a k á s 

Honvéd u. 2 

125-ös motorkerékpár 
jó karban lévő p r i m a gu-
mikkal o csón eladó, Sebessy Fe-
renc polg. iskolával szemben, 
vagy Huszár u. 1. 1026 

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 ö k e r e s k e d ö 

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

H i r d e t m é n y 
Közhíré teszem, hogy a főldmí-

velésügyi minisztérium rendeletére 
a Lótenyésztési Felügyelőség Szen-
tesen is elvégzi a tenyé^zlovak törzs-
könyvelését. A törzskönyvelés nem 
kötelező, de minden gazda saját 
érdeke. 

Az a gazda, aki tenyészlovát 
törzskönyvelteti számos kedvezményt 
élvez, úgymint az állami mének 
használaiánál az elsőbbségi jogot 
és a fedeztetési díjkedvezményt, az 
igénybevétel és a közmunkaváltság 
alóli mentességet és számos, a Föld-
mívelésügyi Miniszter úr által meg-
határozandó egyéb kedvezményt. 

A törzskönyvelésre minden te-
nyésztő vezesse elő 3 évet betöltött 
kancáját és ménlovát. Amennyiben 
a bíráló bizottság alkalmasnak ta-
lálja, a lovat törzskönyvelni fogja. 
Ez alkalommal minden tenyésztő 
hozza magával lovának összes szár-
mazást igazoló stb. papírjait és 
marhalevelét. — A régebben törzs-
könyvelt, koronás, vagy II. osztályú 
továbbá Cd. bélyegzővel ellátott lo-
vakat is el kell hozni újabb minő-
sítés és nyilvántartásba vétel végett. 
Amennyiben a kancának idei csi-
kója van, azt is el kell hozni lebé 
lyegzés végett. Ezen csikók szárma-
zását a törzskönyvelés napjáig a 
kanca fed. jegyének hátsó lapján 
levő csikózási igazolvány kitöltésével 
kell igazolni. A csikózási igazolvány 
rovatait minden tenyésztő azzal a 
méntulajdonossal töltesse ki, akinek 
ménjétől a csikó származik és alsó 

balsarkába irják alá a méntulajdono-
sok saját nevüket. 

A tavalyi kancatörzskönyvi előjegy-
zéskor igazolvánnyal ellátott E., MI. 
II. osztályúnak minősített kancák 
elsőbbséget élveznek, az ennél ala-
csonyabb osztályzatúnak minősített 
kancákat nem kell elővezetni. 

A törzskönyveléskor azonnal fize-
tendő a törzskönyvbe felvett lovak 
db.-ja után 20 F t , kiscsikók db.-ja 
után 5 Ft., törzskönyvelési és bé-
lyegzési díj. 

A tenyészló törzskönyvelés az 
alábbi időben és helyen lesz meg-
tartva : 

1947 szeptember 9-én kedden 8. 
órakor Szentesen, vásártéren, Ma-
gyartés, Zalota, Nagytőke, Kistőke, 
Vekerzug lakosai szamára. 

1947 szeptember 10 én szerdán 
8 órakor Ugyanott, L a p i s t ó , 
D.-oldal, D^nat. Szt.-László, szentesi 
rét lakosai számára. 

1947 szeptember 11-én csütörtö-
kön 8 órakor ugyanott, elmaradot-
tak számára. 
1 0 1 7 - Polgármester. 

Á l l a n d ó vetőmagtisztitás 

„PETKUS" 
v e t ő m e g t i s z t i t ó n 

Földműves Szövetkezet 
SZEQVÁRON jóforgalmu fűszer 

vegyeskereskedés kiadó, értekezni 
Szegvár II. T. 131. özv. Gémes Já-
nosnéval. 1015 

|| B A R Á T S Á G - M O Z G Ó || « 
$ Augusztus 20. 21. 22. 

Az uj sheriff 
és Műkedvelő cowboy 

Vadnyugati történet, tele izgalommal. Legújabb hiradó | | 

Előadások kezdete hétköznap: »/* 7. l / t 9. vasárnap Vs 5. */2 7. V* 9- | 

Apróhirdetések 
B ő r ö n d ö t , retikült, aktatáskái is-

kolatáskát, pénztárcákat, hátizsákot 
készít, alakít, javít Kovács bőröndös 
1. Törs Kálmán-u. 17. 989 

ORVOSI rendelőbe üzletbe, vagy 
bármily hasonló állásba fiata! jobb 
iparosleány elmenne, cim a kiadó-
hivatalban. 

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

G y ü m ö l c s ö s t vagy jó földet 30 
holdig v e s z e k a városhoz közel, 
köves út mellett 3 4 kilométeren oe-
lől. Cim : Hrabovszki János, Békés-
csaba Andrássv 25. }Q02 

T E H E N E T fejőre és ökröt /agy 
lovat tartásra vállalok, cím a kiadó-
ban 

TARTOSHULLÁMOT, hajfestés! 
szárítást, vizhullámot garanciával 
gyönyörűen készíti Zsemba Teleki 
Pál u. 25. ¿M 

E g y d a r a b fiatal bőtejü tel,íj; e> 
másfél é^es üsző fia földért elcse-
rélendő vagy pénzért eladó f.ff? 
kezni Dózsa György-u. 120 

ANGÓRA szőrt és gubanco; me-
szek csütörtökön Mityás kira v u. 
11 Dózsa közben. 

NAGYHEGY 120 számú uj haz 
818 • öl földdel eladó, értekezni 
ugyanott ?020 

14—15 éves fiút az iskolai id.jre 
teljes elhtásal vállalok, Gazdakép'" 
iskola. — 

KÖNNYŰ féderes stráfkocsit ¿e es 
megvételre a Földműves Szövet ke 
zet. Apponyi u. 14. 

Megfelelő helyre f o É A f i l ^ i r ^ 
okt. 1 tői kiadnám S I S 
másfél éves ü-ző borjúmat máj 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17 ^.irr 

Borbély berendezem 

van eiadő Nagy Sándor-utca ' 3 

Becsüljük meg i A FORINTOT!\ 
Mindent 1 helyen legolcsóbban j 

Diva t , rövidáru 
és piperecikkek 

Löwyné l 
Kossuth u. ¡8 

Vasáruk, tűzhelyek, 
zománc-

edények 
szeg, drót, rá/vas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

Szentes, Bartha János u. 12 
Telefonszám : 13. 

evei, 

tanit: a 

SZENTESI I 
LAP • 
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