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Szociáldemokrata eredmények 
a mezőgazdaság területén 

Irta : Takacs Ferenc 

A Szociáldemokrata Párt évtize-
des harcok során emelte a magyar 
földkérdést a politikai és gazdasági 
harcok homlokterébe. Különösen is-
meretes a magyar közvélemény előtt 
az a kemény küzdelem, amelyet a 
párt az első világháború után foly-
tatott a fold népéért, gazdasági meg-
erősödéséért, a magyar íaivak föl-
emelkedéséért. Egyetlen pártnak «incs 
ilyen komoly múltja ezen a téren. 
Márpedig a múltban végzett munka 
biztosíték a jövőre nézve, azontúl 
pedig irányt mutat más partoknak is. 

Föld és Szabadsag. Ezt a ouszKe 
jelszót Magyarországon a Szociál-
demokrata Part adta ki. A nagybir-
tok helyen életképes kisbirtokok te-
remtését az 1930-ban alkotott agrár-
programunkban mi követeltük Ma-
gyarországon először. Kert^azdasá-
gaink és a modern mezőgazdasági 
szakok?atas íejlesztcse elsőrendű fel-
adataink közé tartozott 

Nézzük meg sorban, hogy a ma-
gyar demokrácia a Szociáidcinukraia 
Párt útmutatása és lelkes vezető 
munkája alapján két es fél év alatt 
mit tett a mezőgazdaságban dolgozó 
népért? Mit tett a demokrácia és 
mit tettek a föld nagyszerfi dolgo-
zói a magyar parasztok? 

A földosztás ered-
ményei számokban 
Az ágyúk még dörögtek Európá-

ban, annkor a magyar ideiglenes 
nemzeti kormány már elrendrltj a 
nagybirtokrendszer felszámolását. 

A rendelet akkor szü le te t t meg, 
amikor a Szociáldemokrata Párt fő-
titkára, Szakasits Árpád elvtárs 1945 
március 14 én Debrecenbe repült és 
ott a törvényjavaslat kidolgozásában 
pártunk részéről oroszlánrészt vállalt 
a többi jelenlevő szociáldemokrata 
mezőgazdasági szakember segítsé-
gével. 

Komoly mélyreható volt a reform 
amelyet végrehajtottunk. A magyar 
földterület 16,081.844 katasztralis 
hold és ebből földbirtokpolltikai cé-
lokra kereken 5,600 000 katasztrális 
holdat vettünk igénybe. 

Az igénybevett területből 51.4°/« 
•olt a szántóterület, az erdő pedig 
25.1 % , a többi, kert, rét, legelő és 
5.4°/o terméketlen, mezőgazdasági 
müvelésre nem használható terület. 

Az erdőket az állam vette birtokba, 
a szántóföldeket, a réteket, kerteket 
és szőlőket, kereken 3,300.000 kat. 
holdat, egyéni tulajdonba adtunk, a 
Szociáldemokrata Párt évtizedes tö-
rekvéseinek megfelelően. 

642 ezren 
kaptak földet 

A földosztás során a községi bi-
zottságok 663.359 személynek az 

igcnyjogosultságát állapították meg, 
, ebből 642 000 igényjogosult jutóit 

saját földtulajdonhoz, így az egy 
személyre esö átlag 5.1 kat. hold. 

Nagyszámú törpebirtokot egészí-
tettek ki a bizoitságok és 1256 ok-
leveles gardának is adtak földet, 
ezeknél a lagmagasabb az átlagos 
terület, inert az volt a törekvés, 
hogy az okleveles gazdák tényleg 
mintr!S7erü<*n g^d^lkodhassanak. 

Ebben az évben 
befejezzük 

Ismeretes, a magyar közvélemény 
előtt, hogy a Szociáldemokrata Párt 
1946 őszen erőteljes akciót kezdett 
a földreform bpf^j^ése és a felek-
könyvezés érdekében, ennek az ak-
ciónak voit a következménye, hogy 
a községi fOldi^énylő bizottságok 
befejezi. k a munkájukat t i fplos? 
lottak. Törvényeink értelmében a 
telekkönyvezés igen nehézkes, és 
igen alapos munkát igényel, ennek 
ellenére 362 kö^égb- n a telekköny-
vezts már megtörtént, 988 község 
anyagát pedig a telekkönyvi ható-
ságokhoz megküldték. Az előkészités 
az egész országban folyama'ban van 
és ebben az évben befejezik a telek-
könyvezéseket is. 

Ezzel a reakciós köiök legerősebb 
agitációs eszközöket is vegleg elve-
szítik, a földet a volt nagybirtoko-
sok soha vissza nem kapják. 

A hivatalom eljárásoktól függetlenül 
a munka a magyar földeken szaka-
datlanul folyt. A magyar parasztság 
történelmének legnagyobb erőfeszí-
tései: vegezte az clrr.ult két és fél 
év alatt Küzdött ezernyi akadállyal 
és nehézséggel és küzdött a hihetet-
lenül mostoha időjárással. 

Hol lesznek a pártunk 
választási i rodá i? 

A Szociáldemokrata Párt választási 
irodái aug. 31-én, a választások 
napján az alábbi helyeken lesznek : 

Kiss Bálint utca 14, Kossuth utca 
26, Szent Imre hg. utca 1, Temető 
utca 8, Klauzál utca 23, Baross ut 
13, Deák Ferenc-utca 47, Bartha 
János-utca 18, Ady Endre-utca 24, 
Rákóczi Ferenc-utca 105, Deák 
Ferenc-utca 59, Korsós-sor 13, 
Wesselényi utca 35, Honvéd-u. 48, 
Damjanich-u. 5, Bercsényi-u. 130, 
Boros Sámuel-u. 46, Mátéffy Ferenc 
utca 14. Egán Ede utca 12, Szondi-u. 
7, Farkas Antal u. 29, Szent Imre 
hg-u. 4, Árpád-u. 12, Farkas Antal 
uica 26, Kéreg utca 14, Béke-u. l/a, 
Temető utca 7, Kossuth-u. 31. 

Felhívjuk az elvtársak és olvasó-
ink figyelmét, hogy a választások 
napján bármilyen panaszukkal for-
duljanak a szavazókörükhöz leg-
közelebb eső szociáldemokrata vá-
lasztási irodához. 

Kéthly Anna; 

f\ jelekből mindenki láthatja, 
hogy mi vagyunk a legerősebbek 

Kedden délután Mindszent, Szeg-
vár és a környék szociáldemokratái 
összesereglettek a mindszenti nagy-
gyűlésre, hogy meghallgassák korunk 
egyik legtehetségesebb szónokát, tán-
toríthatatlan szocialistáját, Kéthly 
Annát. 

Először is vessünk egy pillantást 
a többezres tömegben összegyűlt, 
nagyobbrészt szociáldemokratákra. A 
társadalom minden rétegét megtalál-
hatjuk. Papdi György elvtárs, kép-
viselőjelölt választási beszéde alatt 
még egyre gyü'ekeznefc. Sokan még 
csak most, a hangszóró messze el-
hangzó hangjának hallatára teszik le 
az ásót, kapát, szerszámot és sietnek 
a piactérre. Kéthly Anna elvtárs be-
szédére már összegyűltek mindany-
nyian. Ott van sok szélesvállú ku-
bikos, a kérgeskezü földműves; nagy 
figyelemmel hallgatja a megváltás-
ként jövő szavakat az iparos és ér-
telmiségi is. A legnagyobb fegyel-
mezettség látható. Sehol semmi rend-
zavarás. Fejkötős nénikék dugjak 
össze fejüket, megjegyezvén: „No 
ezt jól inögmondta". 

Kéthly Anna beszédéhen többek 
között szólott a Szociáldemokrata 
Pártot ért minden oldalról jövő rá-
galmakról, figyelmeztetve arra, hogy 
a legerősebb ellen szokás harcolni 
a legjobban. Ebben a harcban más 
pártok bizony nem válogatják fegy 
vereiket. Sokszor gálád hazugságok-
kal próbálkoznak támadni. 

— Ebből és másfélékből is min-
denki láthatja, hogy mi vagyunk a 
legerősebbek, azért rágalmaznak ben-
nünket a legkülönfélébben. Ezek a 
rágalmak azonban, mivel csak rá-
galmak, leperegnek rólunk. Mi az 
igazság és igazmondás emberei va-
gyunk. Álljon mindenki az igazság 
és valóság mellé, mi nem Ígérge-
tünk felelőtlenül, és nem rágalma-
zunk, mert csak az igazság birto-
kában építhetjük fel az új demo-
kratikus Magyarországot. 

Egymást segítek 
a demokrácia megvédésében 

A hallgatóság nagy lelkesedéssel 
fogadja az igazságot és szívszorongva 
lesi, várja, vajon kap e választ azokra 
a kérdésekre, rágalmakra egyenként 
is, melyekkel más pártok választási 
nagygyűléseiken illették a Szociál-
demokrata Pártot. Ezekről a vádak-
ról már a nagygyűlés megkezdése 
elölt elvtársaink szóltak Kéthly An-
nának. A hallgatóság nem is várt 
hiába, mert nekünk szociáldemo-
kratáknak kötelességünk az igazat 
megmondani, bárki állítja az ellen-
kezőjét. 

— A fúzió kérdésében a valóság 
az, — mondotta Kéthly Anna —, 
hogy hiába hívnak bennünket, mi 
nem megyünk bele. Sem most, sem 
a választások után. Mindezeket pár-

tunk vezetői világosan megmondták. 
Mi már 75 éve szociáldemokraták 
vagyunk és szociáldemokraták ma-
radunk mindaddig, míg ránk ebben 
az országban szükség lesz! 

Ezután megmagyarázta, mit jelent 
a koalíció és mit jelent a választási 
szövetség. 

— Egyik sem jelent egyesülést. 
Nem. Csupán annyit jelent, hogy a 
nehézségek leküzdésében egymás 
segítségére vagyunk a demokrácia 
megvédésere, ugyanúgy, mint pl. 
árvízveszély idején a lakosság min-
den rétege teszi ezt, földjei megvé-
désére Ezeket mindenkinek tudo-
másul kell venni. Ha valaki ennek 
ellenére továbbra is rágalmaz ben-
nünket, ne hagyják magukat az elv-
társak. Vágják nyíltan az arcukba: 
„Hazug ember vagy, nem igaz!" 
Sajnos én nem érek tá„ — bár na-
gyon szerelnék — minden faluba 
elmenni és az igazságot hirdetni. 
Ezért menjenek el mindenüvé 1 Be-
széljenek mindenkivel, akit csak is-
mernek és hirdessék tisztességgel és 
becsülettel: emelt fővel az itt hallott 
igazságot. Mondják meg az elvtár-
saknak, hogy ezt én üzenem 1 

Nyugodt lelkiismerettel 
a 3-as kockába 

— Nem kell félni, hogy a 3 as 
kockába tett kereszt rossz helyre 
tetc téve. Mert ha elég szociáldemo-
krata képviselő lesz, akkor a vá-
lasztások után barmikor számon 
lehet tőlünk kérni azt, amit hirdet-
tünk. Mi mindenkor helytállunk 
azért, amit mondottunk. Ezért tegye 
mindenki nyugodt lelkiismerettet a 
3 as kockába a keresztet. 

A Himnusz eléneklése után dol-
goskezü, a napi munkában elfáradt 
elviársaink rajongó szeretettej körül-
fogták Kéthly Annát és hálatelt szív-
vel mondtak köszönetet egyszerű 
szavaikkal, amiért hitükben megerő-
sítette őket és a tétovázókat jobb 
belátásra birta. Egy idősebb nénike 
hálája és szeretete kifejezéséül sze-
rény csokrot nyújt át Kéthly Anná-
nak és kéri, minél többször láto-
gassa meg őket. Erre Ígéretet kap-
tak, megnyugodva öleli át Kéthly 
Annát. Valóban felemelő látvány volt 
az a rajongás, mellyel társadalmi ré-
tegre való tekintet nélkül a hallga-
tóság elárasztotta öt. 

Az elvtársak ezután Kéthly Anná-
val és Papdi Györggyé! a pártszék-
házba vonultak. Itt Kovács János 
elvtárs üdvözölte elsőnek Kéthly An-
nát. Kovács János egyszerű föld-
munkás ember, ma pártfunkcióná-
rius. 

— Nagy megnyugvással hallgat-
tam az elvtársnöt Szentesen is, — 
mondotta. — Már ott megkértem, 
jöjjön el hozzánk Mindszentre. Egyéb-
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ként én voltam az, aki a saját há-
zamban helyet adva, évtizedekkel 
ezelőtt megalapitottam az itteni párt-
szervezetet. Azóta is töretlen hittel 
szolgálom a szocializmust. 

— Amint láthatják, a meghivást 
szívesen elfogadtam — válaszolja 
Kéthly Anna. — A jó Istent pedig 
arra kérem, sok tízezer ilyen erős-
hitü szocialistát aJjon ennek az or-
szágnak! 

Készülődés 
a Szentesi Vásárra 

Kedden este a városháza tanács-
termében ülést tartott a „Szentesi 
Vásár44 intézőbizottsága. Körülbelül i 
50 illetékes személy jelenletében az j 
előadók előterjesztették indítványai-
kat és terveiket a szeptember 27 én , 
megnyíló kiállítással kapcsolatban. \ 
Vajda Imre polgármester megnyitó j 
szavai után Tokácsli Lajos festőmü- j 
vész titkári beszámolója következett, 
melyben kihangsúlyozta a kiállítás 
fontosságát és kitért azokra az el- : 
gondolasokra, melyek a kiállítást j 
nagyvonalúvá és országos jellegűvé 
tennék. A tervek szerint vezető ál- j 
lamférfiakat fognak felkérni a meg- j 
nyitásra, és különböző utazási ked ; 
vezményeket igyekeznek biztosítani 
a közönség részére. Itt, mint érde-
kességet emiitjük meg, hogy az in- , 
téző bizottság kérte a szegedi do-
hány gyát igazgatóságát, hogy „Szén- | 
tes44 nevű cigarettát bocsásson ki a ' 
kiállítás idejére. 

A titkári beszámoló után a kü- 1 
lönböző szakmai csoportok vezetői 
emelkedtek szólásra s vázolták a 
lehetőségeket, melyeket a mezőgaz-
daság, állattenyésztés, méhészet és , 
ipar előtt megnyit a kiállítás. A kü- . 
lönböző kongresszusok rendezői is 
beszámoltak programjaikról. Az el-
mondottakból ítélve, kulturális, mű-
vészeti és sporteseményeknek iehe- ; 

tünk majd tanúi. Az ülés utolsó i 
tárgysorozata a színes plakátterv 
kiválasztása volt, s a bizottság Arató 
János műegyetemi tanársegéd ter- j 
vezelét fogadta el, mely nemes egy- i 
szerűségével s mégis megragadó \ 
színfoltjaival valóban az Alföld, a 
magyar tanyavilág levegőjét leheli. 

Az intézőbizottság már a kiállítás 
és a kulturhét teljes műsorát össze-
állította, azonban a kiállítás elhe-
lyezésének problémája még nem ol-
dódott meg teljesen. Ugyanis a ka-
szárnya egyes épületeit a honvé-
delmi minisztérium egy nyaraltatási 
vállalkoiónak, Zalay Ferencnek en-
gedte át s kétséges, hogy ez a nya-
raltatás végetér-e a kiállítás meg-
nyitása előtt. Nem akarunk elébe-
vágni az eseményeknek, mert re-
méljük, hogy ugy a kiállítás rende-
zői, mint Zalay, közös nevezőre 
tudják hozni a felmerült ellentéteket 
s a »Szentesi Vásár* valóban olyan 
nagyvonalú esemény lesz, mint 
ahogy a tervek mutatják. 

Rónai Sándor 
kereskedelem- és szövetkezetügyi 
miniszter mondotta vasárnap: 

— A Szociáldemokrata Párt 75 
éve küzd a szegénység és a nyo-
mor ellen. Az egész dolgozó nép 
életszínvonalát akarja felemelni. Ne 
féltse tehát az ellenzék a Szociál-
demokrata Párttól a családi életet és 
a magántulajdon biztonságát. 

Sulyok Dezső Svájcba szököü 
Jellemző portré a reakció vezéréről 

Ali andÓ vetömagtisztitás 

„ P E T K U S " 
vetőmegtinztiión 

Földműves Szövetkezet K r r s > r 

A londoni rádió a reggeli adá-
sában, angol nyelven a következő-
ket mondotta be : 

— Budapesti illetékes körökben 
megerősítették, hogy Sulyok De/ső, 
a volt Szabadságpárt vezére, elhagy-
ta Magyarország területét. Egy bu-
dapesti szóvivő szerint Sulyoknak 
érvényes útlevele volt és ezzel lépte 
át az ország határát. 

Bécsből jelentik: Az osztrák kül-
ügyminisztérium hivatalosan nem 
tud arról, hogy Sulyok Dezső Auszt-
riában tartózkodna. Arról sem tud, 
hogy akár Sulyokkal, akár tőle füg-
getlenül más, volt magyar képvise-
lők érkeztek volna osztrák területre. 

A legújabb jelentés arról szól, 
hogz Sulyok Dezső Szentgotthárd-
nál az osztrák határ felé tovább 
utazott és Ausztrián keresztül a 
szerdai napon már meg is érkezett 
Svájcba. Az utja tehát ugyanugy 
következett el, mint annax idején 
Nagy Ferenc volt miniszterelnöké, 
vagy Varga Béla volt nemzetgyűlési 
elnöké. Magyarán kimondva : Sulyok 
Dezső szintén megszökött, és a 
jelek arra vallanak, hogy külföldről 
fog áskálódni. és rágalmazni Ma-
gyarország ellen. 

Sulyok eladta magát 
a nagytőkének 

Sulyok Dezső dr.-t nem kell be-
mutatnunk. Sulyok Papa városában 
ügyvédesked'tt és ugyanott lett kép-
viselő. Annyi tény, hogy a nyilasok 
ellen ismételten föllépett. Az is bi-
zonyos, hogy németellenes volí. 
Azonban végtelen ambíciója folytán 
vindikálta magának a jogot, hogy 
előbb miniszter, majd utána minisz-
terelnök legyen. Azzal érvelt, hogy 
különb államférfi, mint Nagy Fe-
renc. Tárgyilagosan megállapíthat-
juk, hogy N gy Ferencnél eszesebb 
és képzettebb. Azonban Sulyok 
Dezső doktor soha nem tagadta 
meg magát olyan értelemben, hogy 
jogász és ügyvédi fogásokkal akart 
előrehaladni. Eladta magát a nagy-
tőkének. Kierőszakolta, hogy a 
Pénzintézeti Központ országos el-
nöke, a Kisgazdapárt támogatásával 
ő legyen. Neki lett legálisan a leg-
nagyobb jövedelme Magyarországon. 
Ezen a poszton kísérelte meg elő-
ször, hogy ne a demokrácia tiszta 
szellemében irányítson. Tudnunk 
kell, hogy a Pénzintézeti Központ 
nemcsak felügyel a bankokra, ha-
nem azokat pénzzel, illetve nagy 
összegű kölcsönökkel támogatja. Su-
lyok azt a pénzügyi politikát ve-
zette be, hogy azok a nagybankok, 
amelyek — az élen a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bankkal és az Álta-
lános Hitelbankkal, — több mint 
nyolcvan vezető gyárral rendelkez-
nek, azokat ugy lássa el kölcsönnel, 
hogy az érdekelt nagytőkések, illet-
ve főrészvényesek egyre előnyösebb 
helyzetbe jussanak. Sulyok Dezső 
dr. egyébként már a demokrácia 
előtt is a Oyáripasok Országos Szö-
vetségének egyik kedvenc embere volt. 

Nagy Ferenc kontrá Sulyok 
Csak a véletlenen mult, hogy 

amikor Sulyok követelte, Nagy Fe-
renc nem vette be miniszternek a 
kabinetjébe. Sulyok ugyanis vita 
hevében indulatosan megjegyezte, 
„hogy amikor a Kisgazdapárt mi-
niszterelnököt jelölt, nem lett volna 
szabad vele szemben Nagy Ferencet 
kandidálni " Nagy Ferencnek ezt a 
fültanuk besúgták és attól kezdve, 
ahol csak tehette, mellőzte Sul>oKot. 
így került kenyértörésre Nagy Fe-

Kisgazdapárt között, és így alapí-
totta meg Sulyok Dező dr. a Sza-
badság Pártot. Természetesen egyé-
nisége és felfogása közismert volt 
a politikai világban és a Szabad-
ság Pártban azok a reakciósok, sőt 
ellenforradalmárok jelentkeztek, akik 
az 1945 ös képviselőválasztás során 
szóhoz jutottak, anélkül, hogy a 
demokráciaellenes magatartásukon 
azóta is változtattak volna. 

Sulyok Dezső megalapította „A 
Holnap" című napilapját. Már az 
első számokban élesen támadta ugy 
a kormányt, mint a közéletben sze-
replő különböző pártállásu vezető-
férfiakat, valamint a demokratikus 
intézményeket. Érdekes, hogy Pfeiffer 
Zoltán példájára Sulyok Dezső is 
Hódmezővásárhelyen mondotta el 
legélesebb és legreakciósabb politi-
kai beszédét. Ezt a beszédet \ M 
zölte A Holnap és utána a nyom-
dászok szakszervezetileg kimondot-
ták, hogy ellenforradalmi lapot nem 
lesznek hajlandók kiszedni. Tárgya 
lások indultak akkor és Sulyok a/.t 
igérte, hogy megköveti azokat és 
azokat az intézményeket, amelyeket 
durván és hazug módra aposztro-
fált. Azonban ezt a nyilatkozatát 
napról napra különféle ürügyekkel 
halogatta. Időközben azonban az 
történt, hogy az Újságírók Országos 
Szövetsége kimondotta, hogy Sulyok 
Dezső dr., miután nem hírlapíró és 
a Szövetségnek nem tagji, sem fe-
lelős szerkesztő, sem főszerkesztő 
nem lehet. Sulyok Dezső ekkor 
árulta el legjobban, hogy végtelenül 
hiu és nagyzási mániában szenvedő 
ember, mert ahelyett, hogy áten 

gedte volna A Holnap felelős szer-
kesztői állását másnak, inkább a 
lap végleges megszüntetése mellett 
döntött. Egyébkent azokban a na-
pokban, amikor mindez lezajlott, a 
Pénzintézeti Központtól végkielégí-
tés cimen fölvett félmillió forintot. 

Örökre beföllegzett 
a 5u'yok-f é ' e reakciónak 

Sulyok Dezső, aki valuta kérdé-
sekben is szaktekintély, bizonyára 
minden megmozdítható vagyonát 
idejében átváltotta dollárra és svájci 
frankra, és külföldi bankban he-
lyezte el. Erre a szökésre hónapok 
óta készülhetett. Kezdetben azt re-
mélte, hogy esetleg külföldi befo-
lyásra a Szabadság Párt mégis részt-
vehet a politikai életben, azonban a 
magyar népnek, miután a fölszaba-
dulás óta politikai kérdésekben 
megérett és a felfogása határozottá 
vált, — nem kellett ez a reikciós 
irányzat. Sulyok Dezső beláthatta, 
hogy az ő reakciós politikájának 
örökké befellegzett Magyarországon. 
Az bizonyos, hogy voltak és vannak 
amerikai barátai, főleg olyanok, akik 
Magyarország belpolitikai viszonyai 
iránt elsősorban azért érdeklődnek, 
mert főrészvényesei egyik másik 
banknak, vagy több nagy gyáripari 
vállalatnak. Mondanunk sem kell, 
hogy ezek az ameiikaiak élénk szim-
pátiával figyelték Sulyok Dezső 
szereplésé4, és azt se nehéz megjó-
solni, hogy a jelenleg Svájcban 
időző, esetleg Amerika felé tovább-
utazó Sulyok Dezsőt támogatni fog-
ják olyan irányú működésében, amely 
a magyar demokrácia e len irányul. 

Külföldi munkáspártok táviratai 
a Szociáldemokrata Párthoz 

A magyarországi választások iránt 
külföldön nagy érdeklődés nyilvánul 
meg. Ezt bizonyítják azok a távira 
tok, amelyeket a Szociáldemokrata 
Párthoz intéztek Angliából, Svájcból 
Ausztriából és Olaszországból a 
testvérpártok. A táviratokat szósze-
rint közöljük : 

„A Brit Munkáspárt a legélénkebb 
érdeklődéssel köveii a magyarországi 
választások folyamatát és döntő vá-
lasztási győzelmet kivan a magyar-
országi Szociáldemokrata Pártnak. 
Ebben a győzelemben rejlik a ma-
gyar nép legbiztosabb reménye arra 
nézve, hogy megvalósíthassa a tár-
sadalmi és gazdasági igazságot és 
biztonságot és egyéni szabadságot 
és az egész világon megerősítheti a 
béke ügyét. Morgan Phillips titkár". 

„A svájci S?ocialista Párt testvéri 
jókívánságait küldi a magyar Szo-
ciáldemokrata Pártnak és sok sikert 
kíván a választásokhoz, amelyeket 
szükségesnek vél a fasiszta reakció 
leverésének, az ország függetlensé-
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gének a demokratikus szabadság, a 
szociális igazság és a béke biztosí-
tásának érdekében. Jules Humbert-
Droz*. 

„Az osztrák szocialisták feszült 
érdeklődéssel követik a magyaror-
szági választási harcot, jól tudván, 
hogy annak kimenetele a közép- és 
keleteurópai demokrácia fennmara-
dása és fejlődése szempontjából 
mennyire nagy jelentőségű. Jól be-
vált hagyomanyos barátsággal, amely 
az os/trák szocialistákat a magyar 
munkászosztályhoz fűzi, kívánunk a 
magyarországi szociáldemokratáknak 
teljes sikert, remélvén hogy a nagy 
nehézségek ellenére is a választási 
harcok kimenetele egy lépéssel előbb-
re viszi őket a szocializmus felé. 
Adolf Schaerf, Julius Deutsch". 

„Az olasz Szocialista Párt a vá-
lasztások alkalmából a szocialista 
gondolat győzelméhez sok sikert ki-
ván és jókívánságait küldi a mun-
kásosztálynak, hogy felemelkedése 
által élvezhesse munkája gyümölcsét*. 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
• 

Augusztus 28. 29. 30 

Tarzan győz 
A dzsungel ezer veszélyt rejtő világa. Tarzan robinzoni paradi-
csoma elevenedik meg előttünk ebben a filmben. Legújabb híradó. 
Figyelem! Olcsó leszállított helyárakkal. 50 fillértől 3 forintig. 

FJőadátok kezdete hétközr .ap: 6. 8 . vasárnap 4. 6. 8 
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:Ez a mi kockánk!! 

t f I K E R 
Egyszerű versike 

Egy 62 éves egyszerű asszony 
kereste föl szerkes?tőségünket és 
megkért, közöljük az ö nézetét a 
ma; választási harcban, ezen a ver-
sen keresztül: 

Háromszin a magyar zászló, 
Szavazz hát a 3-as számhoz. 
Érted legtöbbet ki tehet : 
— Azt előre: jól gondold meg — 
Ez csakis a szoc. dem lehet! 
6 előre nem Ígérget, 
Majd akkor ad, hogyha lehet. 
Törvénnyel mindenkit megvéd. 
— Szavazz r; ja, tartsál össze: 
0 legyen a legerősebb. 
M i ennek 3z egyszeiü asszony-

nak nem a lirai tehetségét vizsgál-
juk ezen a versikén keresztül, ha-
nem örömmel álapi'juk meg a poli 
tikai érettségét. Azért közöljük, hogy 
akinek még kételyei lennének azi-
ránt, hogy rni milyen párt vagyunk, 
ennek az egyszerű asszonynak egy-
szeri szivaiból is lá^sa. 

Naptár. Ma augusztus 28 
csüörtök. Róm. kat. Ágoston, pro 
testáns Ágoston. A nap kel 4.55 
órakor, lenvugS7ik 18 35 órakor A 
ho ld kél 17.37 órakor, lenyugszik 
0f>7 órakor 

— I d ő j á r á s j e l e n t é s : Az időjá-
rási helyzet továbbra is változatlan. 
Középeurópábi szárazföldi légiöme-
gek nyomulnak be. Várható idő: 
Mérsékelt északnyugati, északi szél. 
Változó felhőzet. Néhány helyen ki-
sebb futóeső. A hőmérséklet alig 
változik. 

— Mozik műsora. B a r á t s á g 
Mozgó: Tarzan győz. S z a b a d s á g 
Mozgó: Milliók bolondja. 

— Ügyeletes gyógyszertárak : 
Augusztus 23—29 ig lile, valamint 
Szentessy tartanak ügveletes szolgá 
latot. 

Lesz cukor . A közellátási 
lelugyelőség közölte velünk, hogy 
Karácsonyi Ferenc főispán, közellá-
tási kormánybiztos és Hankóczi Béla 
a napokban értesítést kaptak a 
közellátásügyi minisztériumtól, amely 
szerint Szentes ötven mázsa szabad 
cukrot kap. Ezen kivül egy vagon 
hatósági cukor is érkezik, amelyet 
jegyre osztanak ki. Természetesen a 
megye többi városai és községei is 
oiegfele'ő mennyiségű cukorkiutalás-
ban részesülnek. 

— Amikor a betegek sztráj-
kolnak. Páris egyik szanatóriumá-
ban nem mindennapi esémény tör-
tént : A betegek sztrájkba léptek. A 
szanatórium igazgatóságának jegy-
zékei nyújtottak át, amelyben közöl-
ték hogy addig nem hajlandók 
oevenni az orvosságokat, amig nem 
kapják meg a fölemelt élelmiszer-
adagokat. 

Ne hidd el a híresztelést: 
A Szociáldemokrata Párt nem 

egyesül más pártokkal! 

Kit hadifogoly két mm férfit talált 
a 

Pinten külön magyarázat nélkül 
közöljük az alábbi drámai jelenté-

Budapesten kegyetlen gyilkosság 
történt a Szinyei-Merse utca 30. 
számú bérházban. Az egyik, máso-
dik emeleti lakásban lakott Morvái 
V l l ö ! l é ' 1 0 é v e s ^ 3 éves gyerme-
kével. Morvái három év óta hadi-
fogságban van. Most küldött távira-
tot, hogy u'ban van hazafelé. Erre 
az asszony felszólitotta a vele több, 
mint másfél év óta együttélö Ko-
vács Sándor iparost, hogy azonnal 
pakoljon össze és bagyja el a la-
kását. 

— Nem hagylak itt, — mondotta 
Kovács, aki beleszeretett az asz-
szonyba, — hanem megmondjuk az 
uradnak, hogy váljon el tőled Egyik 
gyereket neki adjuk oda, a másik 
nálunk marad 

Miié az asszony kijelentette, hogy 
ő tudni sem akar arról, ha hazatér 
az ura, hogy elváljon tőle. Kovács 
Sándor fölragadta a konyhakést és 
mindaddig szurká ta az asszony tes-
té», amig az elvérezve meg nem halt. 
A z-fjra természetesen figyelmesek 
lettek a szomszédok. Be akartak ha-
tolni a lakásba, azonban Kovács be-
zárta a konyhaajtót, majd a saját 

mellébe szúrt. Miután nem halt 
meg és mert eszméletlen lévén, lát-
ta, hogy feltűnik az ajtóban a rend-
őr, odarohant a világító udvar ab-
lakához és a mélységbe vetette ma-
gát. 0 is meghalt. A férj két holt-
testet talált a régi elhagyott lakás-
ban. 

Ceglédről jelentik: Molnár Sándor 
3 év után váratlanul hazatért a ha-
difogságból. Épp akkor érkezett, 
amikor a felesége az asztal mellett 
ebédelt egy idegen férfivel. 

Már az utcán hallottam, — 
mondotta elkeseredve a férj, — hogy 
Te evvel a gazemberrel együtt élsz. 
Van pofátok ülve maradni és tovább 
esztek, amikor én itt vagyok?! 

Az asszonynak a kedvese fölra-
gadta a négykilós kenyeret, hogy 
hozzávágja a férjhez, aki azonban 
megelőzte és egy székkel leverte, 
majd a vértócsában lévő idegen fér-
fit kihurcolta a ház elé, a kocsiút 
porába. 

Amig ez történt, az asszony a la-
kásban lévő tiz csomag gyufát be-
áztatta és az oldatot megitta. Ugy az 
idegen férfit, mint a hűtlen asszonyt 
életveszélyes állapotban szállították 
be a kórházba. 
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Ország - Világ 

A Biztonsági Tanács befejezte az 
indonéz kérdés vitáját és a lengyel 
delegátus javaslatára újból felszólítja 
Hollandia és Indonézia kormányát, 
hogy tartsák be a tanács „tüzet 
szüntess" határozatát. 

Anglia is bízik a magyar válasz-
tások tisztaságában. 

Edisonné, a híres feltaláló özvegye, 
82 éves korában, egyik newyorki 
kórházban meghalt. 

„A bőrömet akarják, de nem adom"! 
— mondja a v/ilághirü Chaplin 

Ép a napokban adták a szentesi 
Barátsag-Moziban Chaplin egyik re-
meket, a „Kivándorlói". Kétségtelen, 
hogy a Greta Garbó mellett Chap-
lin a viiág leghíresebb moziszinésze. 
És mégis: Amerikából ki akarják 
utasítani. De miért ? Legjobb, ha 
magát Chaplint szólaltatjuk ir.eg: 

— Nem tetszem az amerikai nagy-
tőkéseknek és azok fizetett újságíró-
inak, — kezdi. — Megvan ennek 
az oka. Barmit játszón:, mindig a 
szegény emberek szociális igazságait 
példázom : a nagytöke ellen ! Most 
amiatt kötöttek belém, mert filmre 
vittem egy tömeggyilkost, amely mü-
vemből kihámozták, hogy íme, még 
a gyilkorságok mögött is a társadal-
mi oerendezkedések hibáit ostorozom. 
Persze, hogy felháborodnak I Belém 
kötve, azért akarnak kiutosittatni 
Amerikából, mert részben nem te-
szem le az amerikai állampolgársá-
got, részben izgatok a trösztök és 
trösztvezérek ellen. Ez ép úgy igaz, 
mint ahogy izgattam Hitler és a hit-
lerizmus ellen. 

— Azonban most se hátrálok meg, 
— kiáltja Chaplin dühösen. — Hi-
ába akarják a bőrömet, mert nem 
adom I Egyébként Amerika csak há-

lás lehet irántam, mert Amerikában 
az ott előadott filmjeim atán min-
den dollárt leadok az állam részére 
és csak az európai filmszínházak 
után járó tantiem marad az enyém. 
Nem mondom, ez is elég . . . 

Az újságíró megkérdezte Chaplin-
tói, hogy annyi házassága után — 
most él az ötödik hites feleségével, 
mert négytől már elvált — boldog-e 
a mostani asszonyával ? 

— De mennyire, — mondja a 
60 éves művész. — Bizony, nagyon 
boldog vagyok: végre. Egyébiránt 
az eddigi feleségeimtől származott 
gyermekeimet egyformán, nagyon 
szeretem és tartom velük az apai 
kapcsolatot. 

Elmondotta még Chaplin hogy 
válságba került Hollyvood, amennyi-
ben rádöbbent arra, hogy a pénz 
önmagában kevés, még kell hozzá 
szellem is. Márpedig világszerte elő-
térbe került a munka és a szocializ-
mus. Hiába gyártja Hollywood, az 
„aranyváros" a dollárokért a filme-
ket, mert azok kezdenek unalmassá 
válni: egyik ugy hasonlít a másikra, 
mint tojás a tojásra. Uj világ szüle-
tett, mindenfelé I 

— Tanács a szülőknek. Az or-
szág egyes helyein izgatott sok 
szülő a gyermekbénulási esetek mi-
att. Ezzel kapcsolatban az egyik ma-
gyar orvosprofesszor, Gegesi Kiss 
Pál a sajtónak adott nyilatkozatában 
közölte, hogy a riadalom teljesen 
indoktalan. A kánikula megszűnte 
különben is véget vet a járványnak, 
de eddig is csak arról volt szó, 
hogy az idén mintegy 10 százalék-
kal több megbetegedés történt, mint 
az utolsó években. Ma már kétség-
telenül bebizonyosodott, hogy e meg-

betegedés kórokozója is, mint a has-
tífusz baktériuma, pöcegödrökben, 
¡Menhelyeken, tehát rothadó szerves 
anyagokban tenyészik és innen jut 
szájunkon át az emésztő szervbe. 
Védekezni éppen úgy kell ellene, 
mint a haslifusz ellen: Fertőzött te-
rületen forralt vizet és teát kell inni 
a szomjúság oltására, a vajat ki kell 
sütni, a gyümölcsöt pedig fogyasz-
tás előtt vizben meg kell mosni. 
Erre a legalkalmasabb a csapból 
folyó viz. Nem szabad engedni, hogy 
a légy megfertőzze ételeinket. 

Tildy Zoltán és Szakasits Árpádné 
felavatta a hévízi hadifogoly üdülőt. 

Az angol rádió megállapítja, hogy 
Anglia Magyarország legjobb kül-
földi vásárlója. A juliusi magyar 
exportból is 16 százalékot vett át. 

Közel 20 000 holdon pusztított a 
jégverés Hajdumegyében. 

Alsógalla, Felsőgalla és Bánhida 
községek Tatabánya néven megyei 
várossá alakultak, a belügyminiszter 
engedélyével. 

— B a r á t s á g o s mérkőzés . Na-
gyon érdekesnek ígérkezik az a 
labdarugó küzdelem, amelyet szom-
baton, azaz augusztus 30-án ren-
deznek meg az Erzsébet-kerti pá-
lyán Ugyanis ezen a napon itt fog 
játszani a Csongrádi Barátság a 
Szentesi MTE-vel. Amint halljuk, 
mind a két csapatban uj emberek 
is játszanak és azok, akik ugy az 
egyik, mint a másik kiválasztott 11 
embert ismerik, azt mondják, hogy 
igen jó mind a két összeállítás. A 
mérkőzés negyed 6 órakor kezdő-
dik. Előtte a Zsoldos Rt. fog mér-
kőzni a Bolgárkertészek csapatával, 
fél 4 órai kezdéssel. 

— A Közellátási Hivatal ren-
delkezésére még mindig nagyobb 
mennyiségű talputalvány áll ren-
delkezésre. Felhívja ezért a hivatal 
a lakosságot, hogy a talputalványo-
kért az illetékes jegykezelőnél mi-
előbb jelentkezzenek. 

— Kunnapok lesznek Félegy-
házán. Kiskunfélegyháza város szep-
tember 20—23 án „Félegyházi kun-
napok címen országos jellegű kiállí-
tást és vásárt rendez. Az az iparos, 
kereskedő, vrgy mezőgazda, aki részt 
akar venni a kiállításon, szeptember 
10 ig jelentse ezt a szándékát a ren-
dező bizottságnál. Az ünnepségek-
ről 120 oldalas, 10 ezer példányban 
megjelenő könyvet adnak ki, melybe 
hirdetéseket felvesznek. Az ismertető 
könyv ára 2 forint. 

— Ne játsz a kutyával! Győr-
szabadi mellett egv tanyán Kis Jó-
zsef gazdálkodó Evi nevű 5 éves 
kislánya kutyájával játszott. Az állat 
valami miatt felbőszült és a kislány 
orrába harapott. A szerencsétlen gye-
rek teljes súlyával hátradőlt, mire a 
harapás nyomán az orra teljesen le-
vált. Beszállították a győri közkór-
házba, ahol a leszakadt orrát vissza-
varrták. 

Elvtárs! Nem vagy magad! 
Ne hagyd magad! 

— Mentőautó telefonhivó s z á -
ma 23. 

Aug. 29-én, 

este fél 8 órai ¡ 2 S S Pórte st a pártszékházban 
(Kossuth«». M . ) 
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Iparos élet 
Az Ipartestület elnöksége felkéri 

az összes szakosztályok vezetőit, az 
elöljáróság tagjait, a kiállító bizott-
ság tagjait és a szeptemberben meg-
nyíló ipari vásárra jelentkezett iparo-
sokat, hogy csütörtökön este 6 óra-
kor feltétlenül jelenjenek meg az 
Ipartestület székházában. 

Az elnökség értesiti az Ipartestület 
vezetőségét, hogy csütörtökön este 
7 órakor szokásos kétheti összejöve-
telt tart, melyre a tagokat ezúton is 
meghívja. 

Azok az iparosok, akik a kiállítá-
son résztvesznek és a rendes anyag 
kiutaláson felül akarnak anyagot ige-
nyelni, sürgősen jelentkezzenek az 
Ipartestület jegyzői hivatalában. Hoz-
zák magukkal azoknak az anyagok-
nak szükségletét, melyeket a kiállí-
tásra akarnak feiduigozni. 

A nőiszabó sz. o. elnök felhívja 
a nöiszabó iparosok figyelmét, hogy 
a forgalmi adó közösségi tagok, a 
forgalmi adót a legrövidebb időn 
belül fizessék be Rákóczy Erzsébet 
nőiszabó sz. o. pénztárosnál. 

A nőiszabó konfekciósok részére 
30 000 Ft értékű pamutáru kiutalás 
érkezeM. S ü r g ő n j e l enge tnek , 
akik ezen kiutalásból részesülni 
óhajtanak. 

Az ipt. részérc marónátron kiuta-
lás érkezett, jelentkezzenek azon 
szakosztályok, melyek részesülni kí-
vánnak ezen kiutalásból. 

A szobafestő sz. o. részére 34 kg. 
firnisz kiutalás érkezett. Átvehető a 
szak. oszt. vezetőségnél. 

Csak a 8 gyermeke miatt 
nem ítélték halálra 

Budapestről jelentik: Letárgyalta 
a rögtönitélő bíróság a gyilkosság 
bűntettével vádolt Schmidt György 
sirásó bünügyét. Schmidt a Farkas-
réti temetőben agyonverte a vele 10 
év óta közös háztartásban élő Ka-
szás Jánosnét. Utánna a szerencsét-
len asszonyt egy gránátlyukba te-
meite, vékony reteg földet hányt rá, 
majd rózsát ültetett a sirhantra. 

A birák előtt Schmidt beismerte 
bűntettét, de tagadta, hogy azt előre 
megfontolva követte el és felindult-
ságát hivatkozott. Elmondotta, hogy 
Kaszásné ebédet vitt a számára. 
Összeszólalkoztak és ő a nála lévő 
csákánnyal az asszony fejére sújtott. 
Mikor Kaszásné összeesett, ő elment 
a temető kertészének raktárába fű-
magért. Negyedóra múlva visszatért 
s akkor az asszony még hörgött. 
Schmidt újra elment és csak má-fél 

Felhívjuk a kiállításon résztvevő 
kartársaink figyeimét, hogy ma este 
fél 7 órakor egyletünkben ismertető 
értekezletet tartunk. 

R Á D I Ó 
Budapest I. augusztus 28. 

7 30: A Szabadegyházak vallásos 
félórája. 8 00: Szórakoztató hangle-
mezek. 9.00: A MÁVAG dolgozóinak 
magyarnóta zenekara. 12.15: Kama-
razene. 12 45: A római nő öltözőjé-
ben. 13 00: Bor Kálmán szalónzene-
kara. 14.10: Szimfónikus jazz. 14.20: 
Nemzetközi diáktalálkozó. 14 45:Bo-
rota Böhm Gabriella zongorázik. 
16 30: Ifjúsági énekkar. 16 30: Gyer-
mekrádió. 17.10: Párlhiradó. 17.25: 
A Hadifogoly Hiradó. 17.30: A Vö-
röskereszt közleményei. 17.50: A 
Kisgazda Párt választási közlemé-
nyei. 18 00: Fejér György zongorá-
zik. 18 25: Konstantin Simonov. 
18.40: Carmen. 19.30: Választási be-
szédek. 20.20: Bizet: Carmen c. ope-
rájának III. és IV. felvonása. 21.20: 
Rádió a rádióról. 21 25: Falurádió. 
Az Ujgazdák műsora. 21.35: Tabá-
nyi Mihály zenekara játszik. 22 30: 
Petri Endre zongorázik. 23.05: Ke-
vés szó — sok lemez. 

Törzs Kálmán utca 10 számú 
ház eladó. Értekezni ¡ehet Roz-
gonyi utca 1 szám alatt a déli 

órákban. 

óra múlva tért vissza Állítása szerint 
az asszony még akkor is élt s ő 
mesterséges légzéssel igyekezett élet-
rekelteni. Mikor ez nem sikerü't, az 
asszonyt eltemette. Rózsákat ültetett 
a sirhantra, szorgalmasan öntözgette 
s közben sűrűn imádkozott. 

A vádlott kihallgatása után az or-
vosszakérlő terjesztette elő vélemé-
nyét, amely szerint Schmidt korlátolt, 
de büntetőjogilag felelősségre von-
ható. A biróság fél órás tanácskozás 
után Schmidt Györgyöt életfogytig-
lani fegyházra itélte. Enyhítő körül-
ményül szolgált, hogy Schmidt nyolc 
gyermek apja és bár régebben bün-
tetve volt, már hosszabb idő óta 
nem követett el bűncselekményt. Nem 
vették bebizonyitottnak azt sem, hogy 
előre megfontolt szándékkal követte 
el tettét. Az ítélet jogerős. 

A Z S O L D O S R.-T. * 
gabonaosz tá l ya , 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 
á t v e s z . = = = = 

Hirdetmény 

Felhivom a különböző pártok fi-
gyelmét arra, houy minden szava 
zats7edö bizottságba a belügymi-
r.iczter rendelete szerint 3—3 sza-
vazati joggai rendelkező bizrtmi 
egyént küldhetnek be. E'en bizalmi 
egyének nevét írásban kötelesek az 
egyes szavazókörök*el közölni f. 
évi augusztus 29 én déli 12 óráig 

Szentes, 1947 augusztus 25. 

Nemes János 
központi összeíró bizottság 

elnöke. 

Figyelem I 
Felhivom azon elvtársakat, akik a 

szavazatszedő bizottság mellé belső 
bizalminak lettek jelölve, folyó hó 
28-án, csütörtökön este 7 órakor az 
igazolványok átvétele és egyéb tudni-
valók végett feltétlenül megjelenni 
kötelesek. 

Végrehajtó bizottság. 

Hirdetmény 
Szentesi Földmunkások Vállalkozó 

Szövetkezete, mint az OKH tagja 
1947. évi szept. 7 én de. 10 óra-
kor, határozatképtelenség esetén szept. 
14 én a Szövetkezet Céház u. 2/a 
számú helyiségében 

rendes közgyűlést tart, 
melyre a tagokat az alapszabályok 
értelmében meghívja az 

Igazgatóság. 

J ó állapotban levő 

gyermek sportkocsi 
eladó Törs Kálmán 10. 

T e l e f o n 5 

Hirdetmény 
11.605/1947. számú hirdetmény 

ben nyomdahiba folytán a IV. sza-
vazókör szavazóhelyisegeként Djru-
utca 4. szám van feltüntetve. 

Értesítem a IV. számú szavarókör 
területén lakó érdekelt szavazókat, 
hogy a IV. szavazókör szavazóhelyi-
sége: Daru-u'ca 14 szám alatt vau 
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Vasáruk; 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, ráfvas, drótkerítés 
legolcsóbban bes?ereznető 

Lupták László 
vaskereskedöncl 

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

Választási naptár 
Augusztus 28, Csütörtök. A vég-

leges választói névjegyzék közszem-
lére tételének első napja. Déli 12 
óráig lehet névjegyzékkivonatot ki-
szolgáltatni. 

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

Augusztus 30, szombat. A köz-
szemlére tétel utolsó napja. Éjfélkot 
kezdődik a szesztilalom. 

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

Apróhirdetések 
Puch, S'eyer, Waffenrad, Stiria 

Diamant kerékpárok olcsón besze-
rezhető Bori gépraktárban. 1039 

ORVOSI rendelőbe üzietbe vagy 
bármily hasonló állásba fiatal jobb 
iparosleány elmenne, cím a kiadó-
hivatalban. — 

TARTOSHULLÁMOT, hajfestést 
szárítási, vizhuilámot garanciával 
gyönyörűen készíti Zsemba Teleki 

j Pal u. 25. 23 J 

Éves hízónak való eladó Fe-
kete Márton utca 1 szám alatt 

Sack eke, botona, zománcozott 
tüzhe'y, kályha, mérlegek, sulyok 

! lego csóbb'iK Borinál. ' 1041 
TEHENET fejőre és ökröt, vagy 

lovat tartásra vallatok, cim a kiadó-
ban 1016 

Pianino eladó vagy kiadó, har-
moniumot vásárolnék Dózsa György 
utca 60. 1040 

TÖLTÉSNEK való föld ingyen ki-
hordható Kossuth utca 26. Szociál-
demokrata Párt. 

MLGVÉTELRE keresek 2 kg-os 
pult mérleget Nyiri utca 4. 1043 

SÜRGŐSEN keresek 1 vagy 2 
szoba konyhái lakájt, cim a kiadó-
ban. 1084 

Hereszéna és törek van eladó 
Nkgy hegy 271 sz. 1050 

Elcserélnék egy ebédlőszekrényt 
ruhásszekrényért, központi Óvodánál 

1049 
Egy varrógépet cserélnék kerék-

párért. Dó'sa- köz 1. 1052 
M U S K Á T L I töveket, dugványt 
és cserepes zöld növényeket v e s z 
Cvklamen virágüzlet és Teleki Pál u 
56 sz. Ugyanott melegágyi rám<>k 
eladók. 

Felhívás 
Értesítem Szentes m. város és 

környéke gazdaközönségét, hogy a 
szeptember 27. és október 5. kOzött 
tartandó Szentesi Vásáron állatte-
nyésztési kiállítás is lesz. 

Kiállítható ló, szarvasmarha, iuh, 
baromfi és házinyúl. Bár a kiállítás 
tartamára a takarmányozás a kiál-
lítót terheli, a város vásárrendező 
bizottsága megtette a lépéseket, hogy 
a kiállítókat rendkivüli abraktakar-
mány juttatásban részesiti. 

Bővebb felvilágosítás a kiállítási 
irodában kapható (városháza 21). 
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Borbély berendelés 
van eladó Nagy Sándor utca 13 

Szobafestés! 
cimfestést, mázolást 
legolcsóbb árban kés7Ít 

Pusztai József 
festőmester 

Lakás 
Honvéd u. 2 

Becsüljük meg 

A FORINTOT7. 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Divat , rövidáru 
és pipere cikkek 

L ő w y n é l 
Kossuth u. 18 

telelőre Megfelelő helyre 
okt. 1-től kiadnám ^ 
másfél éves üsző borjúmat máj 1 ig. 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 

Főszerkesztő • Sima László. 
Felelős srerkeszlő . Szalay J á n o s 

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

Felelő« nyomdaveselő: Csarnos L, Imrf 




