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Megjelenik hétfő kivételéver 

> 
Szerkesztőség ét kiadóhivatal 

Minden nap a reggeli órákban. S^afitrimre herceg-utca ! . t f . 

Boldog tyesztendftt 
Ezzel az ezeréves jókívánsággal 

köszöntjük e lap minden olvasóját, 
barátját, mindazokat, akik hozzánk 
tartoznak, akik együtéreznek velünk. 

Tegnap elbúcsúztattuk az óeszten-
dőt és ma megállunk az újesztendő 
küszöbén és az érzéseknek és a 
gondolatoknak százai suhannak ke-
resztül fájtunk. A jövendő mindig 
rejtelmes, de az ember javíthatatlan, 
bér a sorscsapások és szenvedések 
megtaníthatnák arra, hogy a szép 
remények legtöbbször semmivé vál-
nak. s az embernek nem marad 
meg belőlük más, mint a gond és a 
munka. Ahány újesztendöt kezd az 
ember, annyi új reménye van és any-
nyi reménye fakul kí. Az élet na-
gyon ritkán ad bőkézzel s a munka 
embereinek talán soha. Valami kü-
lönös dolog, hogy az, aki megszok-
ta a sanyargattatást, aki hozzászo-
kott ahhoz, hogy csak a munka ve-
rejtékén keresztül tudja megkeresni 
a szűk mindennapit, annak nem is 
fámadnak sohasem fel'engző álmai 
és komoly realitással néz bele az 
ájeszteridőbc. 

Kíséreljük meg, tekintsünk előre 
és osztályozzuk reményeinket, ame-
lyeket ehhez az. újévhez füzünk. Sok 
mvnka és sok küzdelem eredménye 
a demokratikus Magyarország meg-
teremtése s mikor az újesztendő kü-
szöbét átlépjük, azt szeretnők, ha a 
magyar köztársaság ebben az esz-
tendőben nagy lépést tenne előre a 
demokrácia megerősödésének utján. 
Mert tudjuk, mert érezzük, hogy sok 
és nagy erőfeszítésre lesz még szük 
ség, hogy a demokrácia ellenségeit 
el lökjük az útból, hogy a magyar 
köztársaság a népi erők által kor-
mányozva, a dolgozó magyarok bol-
dog hazája lehessen. Ehhez termé-
szetesen az szükséges, hogy azok a 
politikai pártok, amelyek a két mun-
káspárttal együtt koalíciós kormány-
ban vezetik az ország ügyeit, ma-
radéktalanul teljesítsék kötelessé-
geiket s 'tisztítsák meg magukat, ezt 
a kisgazdapártra értjük, mindazok 
rólt akik már muüjuk miatt sem 
vehetők számításba a demokrácia vé-
delmezői és kiépitöi között, de an-
aál inkább annak ellenségei és el-
gáncsolói sorában. 

Mi szociáldemokraták rendületlen 
kittel és kitartással állunk a küzdök 
első csatasorában. Mint a múltban 
megálltuk a helyünket, ugy álljuk 
meg ma is. Mi most sem dicsek-
szünk és nem hangoskodunk a po-
Itika arénájában, de nem is fogjuk 
megengedni, hogy bárki elébünk áll 
Jon ott. amit mi kezdeményeztünk s 
aem leszünk tétlenek pozicióinknak 
megvédésében. Ez az esztendő na-
gyon sokra megtanított bennünket s 
tapasztalatainkat felhasználjuk. A 
testvérpárthoz való viszonyunk nem 
lehet más, mint a hűséges fegyver-
barátság a dolgozók érdekeinek meg-
tédelmezésében s a demokrácia tel-
(es kiépítéséért folyt küzdelemben s 

bízunk benne, hogy testvérpártunk 
ugyanolyan hűséggel* és lojalitással 
vesz részt a küzdelemben, mint mi. 

Az újév kezdetén természetesen 
vannak célkitűzéseink Szentes szem-
pontjából is Ennek a városnak mind 
szociális, mind kulturális előrehala 
dásának vagyunk harcosai s termé-
szetesen nagy súlyt helyezünk éppen 
ezért arra, hogy városunk közgaz-
dasági szempontból minél jobban 
megerősödjék. Sok és n?gy feladat 
áll előttünk, mert nemcsak a hábo-

rú miatti visszamaradásokat kell pó-
tolnunk, de új alkotásokra is szük-
ség van, hogy a város fejlődését 
biztosítsuk. Mondanunk sem kell, 
hogy a város határának megcsonki-' 
tása elleni minden kísérlet ellen a 
legnagyobb eréllyel harcolunk. 

Ezekben vázoltuk az újesztendő 
alkalmából azokat a kérdéseket, me-
lyek legjpbban előtérben vannak. 
Harcra és cselekvésre állunk készen. 
Mint edJfg, szószólói leszünk az 
igazságnak, rámutatunk a közéleti 

hibákra és bűnökre, nem feszélyez 
bennünket személyi tekintet sem, 
mert az a hitvallásunk, hogy az igaz-
ság mindenek előtt, az igazságot 
csak egyféleképen lehet szolgálni: 
félelem nélkül és becsületesen. Az 
elmúlt esztendő munkássága tegyen 
tanúságot mellettünk. Azzal a re-
ménységgel, hogy a mi olvasótábo 
runk hűségesen megáll mellettünk s 
támogat munkánkban, boldog újévet 
kívánunk minden barátunknak, ol-
vasónknak. Barátság!: 

A Szociáldemokrata Párt 
tagjaihoz! 

Tisztelt Elvtársaki 
Az elvtársak a tisztújító taggyűlé-

sen tanúsított magatartásukkal bizto-
sították az újonnan megválasztott 
vezetőséget azon bizalmukkal, amely-
lyel nvugodtan elindu^ba* egy ujabb 
esztendő elftre nem látott munkájá-
nak. 

A mindenkori vezetőségnek nincs 
is többre szüksége, mint osztatlan 
bizalomra a felmerülő munka elvég-
zéséhez és az elvtársak által tanúsí-
tott lelkesedésre. Mert azt minden 
elvtársunk tudja, hogy minden veze-
tőség annyit tud megvalósítani az 
eléje tornyosuló munkából, feladatból, 
amilyen tömegesen sorakoznak a párt 
tagjai a vezetőség támogatására, se-
gítségére. i 

A mi pártunk a szegény proletárok 
pártja, amely párt nem nélkülözheti 
egyetlen párttag munkáját sem, le 
gven az előadói, szervező, vagy leg-
egyszerűbb röpcédula — terjesztő 

munka és minden egyéni érdek nél-
kül a nagy közösség érdeke a lényeg 
és a végcél, a szocializmus megvaló-
sítása. 

Most, amikor az újonnan megvá-
lasztott Végrehajtó Bizottság nevében 
elvtársaimnak köszönetet mondok az 
előlegezett bizalomért, ugyanakkor 
azzal a kéréssel fordulok elvtársaim-
hoz : legyenek mindenben segítsé-
günkre, hogy mindannyiónk megelé-
gedésére elvégezhessük mindazt a 
feladatot, amit a jövő esztendő reánk 
ró. Végül minden elvtársamnak bol-
dog újesztendöt kivánok a Végrehajtó 
Bizottság nevében. 

Szentest 1946. december 31. 
Elvtársi üdvözlettel: 

P i n t é r Q y d s ó 
a Szociáldemokrata Párt 

szentesi szervezete 
Végrehajtó Bizottságának 

elnöke 

f 

Megalakult a Szociáldemokrata Párt 
új Végrehajtó Bizottsága 

Hétfőn este tartotta alakuló ülését 
a Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének újonnan megválasztott 
vezetősége. A Végrehajtó Bizottság 
elnökké egyhangú lelkesedéssel Pin-
tér Győző elvtársat vála*ztotta meg, 
az alelnöki tisztet pedig Farmasi Im-
re elvtárssal töltötte be. A Végre-

hajtó Bizottság jegyzője Hajdú Jó-
zsef elvtárs lett, a pénztári teendők 
ellátásával Ambrus Albert elvtársat 
bízta meg a Végrehajtó Bizottság. 

Megalakult az éj Ellenőrző Bizott-
ság is, amelynek elnöke Szabó Ist-
ván elvtárs, jegyzője pedig dr Mijó 
János elvtárs lett. 

Közgazdasági feljegyzések 
óriási méretű az ország fahiánya. 

Fakiviteli országból behozatalra szo-
rulók lettünk. Nyomorúságunkat mu-
tatja, hogy amíg 1919 előtt 100 la-
kosra ,83 2 kat. hold erdőterület esett, 
addig ma összesen 22*3 kat. hold 
jut, vagyis csaknem négyszerte ke-
vesebb fával rendelkezünk a lélek-
számhoz viszonyítva. De még kiál-

tóbban mutatja fainségünket a körü-
löttünk lévő államok hasonló adatai. 
Romániában 89.20, Ausztriában 80.40, 
Jugoszláviában 60.24 és végül Cseh-
szlovákiában 5102 kat hold erdő 
jut 100 lakosra, Magyarország mai 
élőfa készlete 60 millió köbméter. 
Ezzel szemben nem kevesebb, mint 
150 millió köbméter a hiányzó meny-

nyiség 
Az erdélyi és a felvidéki erdősé-

gek kiesése széntermelésünkre is ki-
hatással van, mert a bányák bánya-
fával való ellátása csak nehézségek 
árán biztositható. A helyzet az, hogy 
egy évtized múlva már nem lesz mit 
kivágni erdeinkből, a szó szoros ér-
telmében nem lesz fánk. Ezen csak 
az alföldfásitás és a fokozottabb er-
dővédelem segíthet 

Külkereskedelem 
Elsőnek kell megemlékezni arról, 

hogy Bán Antal elvtárs, iparügyi, mi-
niszter sikeres tárgyalásokat folytatott 
Belgrádban, amelynek eredményeké-
pen létrejött a magyar—jugoszláv 
gazdasági egyezmény. 

Olasz—magyar külkereskedelmi tár-
gyalások is folynak, amelynek során 
érdekes kompenzációs terv merült 
fel Az olaszok szamarat akartak 
szállitani pióca ellenében. \ tárgya-
lások ezen a téren mégsem vezettek 
eredményre, mert bár piócénk bőven 
van, de szamarak behozatalára nincs 
szükségünk. 

Demonstrációs 
gépjármű felvonulás 

Kecskeméten 
Tildy Zoltán köztársasági elnök és 

Qerö Ernő közlekedésügyi miniszter 
kezdeményezésére nagyjelentőségű 
gépjármű felvonulásnak lesz szem-
tanúja január 5 én Kecskemét vá-
rosa. 

A felvonulással kapcsolatban dr. 
Kunszeri Béla alispán közölte ve-
lünk, hogy Szentes és Csongrád vá-
rosa részéről ö fogja a szükséges 
előkészületeket megtenni, mert a 
tervek szerint a felvonuláson az or-
szág valamennyi tehergépkocsija, 
személyautója és motorkerékpárja 
részt fog venni. Közölte velünk dr. 
Kunszeri alispán, hogy a felvonulá-
son résztvevők valamennyi motoros 
jármű üzemanyagát az érdekelt vá-
rosoktól Kecskemétig és vissza meg 
fogja téríteni 

Ezutó hívjuk fel a gépjárműtulaj-
donosokat, hogy minél többen ve-
gyenek részt eme nagyszerű demons-
tráción. 
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A pedagógusok uj 
státustervezete 

A tér vezet szerint az egyetemi ta-
nárok a VI. 3. fizetési oiztáljba 
kei ülnek. Az akadémikusok elérhe-
tik a II. fokot is, tehát miniszteri 
fizetést is kaphatnak. A főiskolai 
tanárok a VII.—V. fizetési osztály-
ba, 20 százalékuk a IV. fizetési 
osztályba kerül. 

A középiskolai tanárok a IX.—V. 
fizetési osztályba, 10, százalékuk a 
IV. osztályba, a poíglri Ökolai ta-
nárok á IX.-V. /IjetésK osztályba, 
3 százalékuk a IV. fizetési' osztályba. 
Az általános iskolai tanítók a X,—VI. 
fizetési osztályba, 10 százalékuk az 
V..fizetési osztályba kerül. 

A többi tanitók a X.-Vl-ig, 3 
százilékük az V. fizetési osztályba, 
az óvónők a XI—VII ig és 10 szá-
zalékuk a Vf. fizetési osztályba 
kerül. 

Steretetet 

Békességet 

Biztonságot és 
Általános Jólétet kíván a t 

emberiségnek a l ói évben 

Bán István 
gabonakereskedő. 

Álkulcsos betörés 
Fábiánban 

Fábiánsebestyén községben az éj 
folyamán ismeretlen tettesek ál-
kulccsal behatoltak az ottani pos-
tahivatal helyiségébe és a kis pénzes ; 
úgynevezett kézikasszát elvitték, 
majd az ajtókat visszazárva eltá- j 
voztak. 

A kár 3000 forint készpénz és 
550 forint ért kű postabélyeg. A 
nyomozást a rendőrség Csongrádról 
meginditotta. 

Ellopták a kiskaput 
Szombaton este 5 óra tájban az 

e^yik Békc-utcai lakos feljelentést 
tett a rendőrségen, hogy házán .k a 
kiskapuját ellopták. 

A rendőrség azonnal kiszállt és a 
gyanú a Berekháti putrik felé tere-
lődött, ahol Perzsia leszármazottjai 
már nagyban darabolták a kiskaput. 
A tetteseket a rendőrség előállította. 

Ugyakkor két fiatalkorú tolvajt is 
lekapcsoltak, akik a zsákmányolt 
fát aprították fel. A rendőrség az 
eljárást megindította ellenük. 

Felhívás 
a Szociáldemokrata 

Párt tagjaihoz 
A Szociáldemokrata Párt tit-

kársága felhívást intéz minden 
Elvtárshoz, hogy tudomásunkra 
jutott, hogy Szentesen demo-
krata párt jelzésű bélyegzővel 
ellátott nyugtával a Szociálde-
mokrata Párt tagjaitól tagsági 
dijat szeditek, kérjük az Elvtár-
sakat, akiktől ilyen nyugtával 
bárki tagsági dijat próbál szed-
ni azonnal jelentse a titkársá-
gon. Az illetőt pedig adja át a 
rendőrnek. Közöljük még továbbá 
hogy a Szociáldemokrata Párt 
Szentes város területén az úgy-
nevezett pénzbeszed őket meg-
szflntette. 

A nagy világ 
Az atomerő ügye — Caldaris visszaérkezett 

Görögországba — Franciaország és a Saar-
vidék — A lengyel választások 

Montgomery moszkvai útja 
Az atomerő bizottság albizottsága 

jelentésének tlfogadásávai kapcso-
latban határozottan kimondotta, hogy 
ha valamelyik állam megszegi az 
atomerőre vonatkozó szerződések, 
vagy eg) ezmények rendelkezéseit, 

feltétlenül megtorlásnak és bünte 
tésnek teszi ki magát, tekintet nél-
kül arra, hogy a szerződés szerint 
a vétójog használatával; vagy pedig 
más módon történt. 

Caldaris nyilatkozata 
Caldaris, görög miniszterelnök, 

aki a Biztonsági Tanács előtt be-
számolt a görflg északi határvidé-
ken folyó harcokról, visszaérkezett 
Görögországba. Nyilatkozatában ki-
jelentette, hogy január 15-én vizs-

gáló bizoitság érkezik Görögországba, 
ugyanakkor amerikai gazdasági de-
legáció érkezése is várható. Végül 
bejelentette azt is, hogy nem ka-
pott javaslatot kormánya kibőví-
tésére. 

A Saar vidék 
A Saar-vidékkel kapcsolatos leg- . erre a vidékre utazni akaró némc-

iijabb fejlemény az a francia ren- teket csak különleges igazolvány 
delkezés, hogy tegnap éfjél óta az | birtok/iban engedik be. 

A lengyel választások 
A lengyel külügyminisztérium egyik 

szóvivője hivatalosan megcáfolta azt 
az egyes külföldi sajtókban és rá-
diókban elteij dt hirt, hogy a len-

gyel választásokat elhalasztják. Kö-
zölte, hogy a lengyelországi válasz-
tásokat, az eredeti te:v alapján ja-
nuár 19 én megtartják. 

Montgomery 
Hivatalosan közlik, hogy Mont- díjén utazik Moszkvába, ahol fon-

gomery brit tábornagy a jövő hét I tos tárgyalásokat folytat. 

Téglft k i u t a l á s n é l k ü l , -

t e t ő c s e r é p kiutalásra, 

c e m e n t c s ö v e k 
m i n d e n m é r e t b e n korlátozás 
nélkül kaphatók a 

Zsoldos-telepen 

i 
Vasárnap 

Vita o M m K n e u e l M 
A gyermeknevelés régi problémája 

vetődött fel egy társaságban, igen 
szenvedélyes viták és megj gyzések 
hangzottak el azzal kapcsolatban, 
hogy — ki nevelje a gyermekei? 
A család és a társasnevelés hivei 
ütköztek meg, hogy a végén állás-
pontjuktól eltekintve, kiki boldogan 
ölelje magához gyermekét. 

A családi nevelés hirdetői bizo-
nyítékok tömegét sorakoztatták fel 
érveik mellett: az anyaszeretet, ame-
lyet senkivel és semmivel nem le-
het pótolni. Nincs senki, aki annyit 
tudna áldozni a gyermekekért, mint 
az anya. Hivatkoztak arra, hogy a 
társadalom abpja a család és ezen 
keresztül az egész társadalom har-
móniájának megbontását jelentené. 
Bizonygatták, hogy ahol ilyen kí-
sérletek történtek, egy idő után ott 
is rájöttek, hogy a családot etősi-
teni kell, ez minden nép érdeke. 
De gondoljuk el — mondották — 
ha az elmúlt évben a gyermekne-
velés nem lett volna az anya ke-
zében, mennyivel szomorúbb lett 
volna az a statisztika, amely adó-
dott az ifjúság egy jelentős részé-
nek az uralkodó osztály által történt 
lélekmérgezésével. 

A községi nevelés hivei ezzel 

szemben állítják, hogy a család a 
legtöbb esetben károsan bcfo'yásolja 
a gyermek életét. Elismerik az anya-
szeretetet n int az egyik legnagyobb 
emberi jótulajdonságot, de állítják, 
hogy ez a Jegkárosabb a gyermek 
nevelése szempontjából: Eltekintve a 
külsőségektől, mikor az anya rek-
lámnak és csecsebecsének hasznája 
gyermekét, a családi szellem kiöli 
az önállóságot belőle. Ha az en ber 
társaslény, akkor ebből a szempont-
ból a család nemhogy 'pit, hanem 
rombolja a társadalmat. Amikor az 
apróság felcseperedik, gátlásukkal 
telitve, bizonytalanul és félszegen 
kapcsolódik bele a közösségi életbe 
Itt persze nemcsak arra a kínos n 
összeverődött tartalom és téma nél-
küli polgári életre" gondolnak, ha-
nem az élet minden területére, ahol 
emberek vannak együtt. Túl minde-
zeken, a gyermeknevelés tudomány 
és hivatás. Hány anyának van módja 
és lehetősége megismerni azt az 
utat, amely helyes a gyermekneve-
lés szempontjából? 

Minden társaságban, ahol ez a 
kérdés felvetődik, az érvek tömke-
legét tudják a vitatkozók felsorakoz-
tatni. Mint minden kérdésben ebben 
is vannak túlzók, természetese* 

új vezetőséget választott a Szociál-
demokrata Párt szentesi szervezete. 
A megválasztott elvtársak névjegy-
zéket lapunk tegnapi számában 
közöltük. Ha ezt a névsort áttanul-
mányozzuk. találkozunk benne egy-
két új névvel, amiből viszont út 
következik, hogy néhány régi vezető 
kimaradt belőle. S így van ez 
rendjén! Demokratikus eszközökkel 
végrehajtott választás volt, amely-
nek eredménye hűen tükrözi vissza 
a szentesi szocialista tömegek aka-
ratát. Ismételjük, bár akad néhány 
új név az új Végrehajtó Bizott-
ságban, voltaképpen mégis régi, 
kiplóbált harcosok kerültek egy 
esztendőre a helyi pártszervezet 
éléte. Az újak lendülete és frisse-
sége, a régiek tapasztalata és tö-
retlen harci kedve, s valamennyiönk 
igaz szocialista hite és meggyőző-
dése — hisszük — mérföldköves 
léptekkel fogja előrevinni pártunkat 
a dolgozók végső célja, a szocia-
lizmus felé. 

Nm 'agy különbség van a munkás-
osztály pártja és a polgári 

pártok között. Polgári pártokat 
minden politikus alakithat. A pol-
gári pártokat így embernek a ne-
vére, tehetségére, vagy rangjára, 
befolyására építik. A munkásosztály 
pártját nem egy ember alapítja 
és nem egy ember irányítja. A 
munkásosztály pártja változatlan, 
nincs kitéve politikai hullámzások-
nak, személyi változásoknak, egyé-
ni befolyásoknak. A munkásosztály 
pártja a munkásosztályé. A mun-
kásosztály legaktívabb részének az 
alkotása és harci fegyvere. Ez ri-
viden a munkásosztály pártja. 

ir.ind két oldalon. De ezek a túlzá-
sok, sajnos, a gyermeknevelés terü-
letén is megmutatkoznak, Az u'ca 
porában nevelés nélkül felnövő gyer-
meknek és a polgári majomparádés 
önérzésre nevelés »gyformán káros 
úgy a gyermek életére, mint a tár-
sadalomra. 

A fejlődés lehetősége adva van. 
Meg lehet oldani anélkül a kérdést, 
hogy bárkinek fájdalmat okozna. Az 
óvodák napközi otthonok és az is-
kolák átszervezésével fokozatosan át 
térhetünk a társas nevelésre. 

Ma ebben a kérdésben semmi 
nem történik. Kultuszp litikánk te-
hetségtelensége még a terveknél 
nem tart, melyeket nem is kellenne 
megalkotni, hanem egyszerűen lemá-
solni azokat a kultu államokat kifej-
lesztett rendszereket, amelyek bevál-
tak. 

Szobosz'ai Sz János 
műköszörűs, olló, borotva 
hajvágógt'p, orvosi műszerek 
nyomdai és szerszámgépkéi 
élesítését szakszerűen vál , 
lalom. 

R a k t á r o n tartok finom 
SolUngeni acélárút, 

olló. borotva, zsebkés. o!c®f> 
beszerzési forrás. 

Szakszerű h o r c s o l y o é l e s l t é i 
KOSSUTH UTCA 14. SZÁM 

Piros belsőgumi, békebeli garan-
tált minőségben 12 forintért besze-
rezhető Borinál. 

Másfél háló és különféle hasz-
nált bútorok eladók Apponyi-téc 
23 szám. ^ 

Nyugdijas azonnali beköltözésre 
lakást keres, cím a kiadóban. 

K e r t é s z e k n e k benzinmotoros 
amerikai centrifugál szivattyú olesóá 
megrendelhető fizetési kedvezmény 
nyel Borinál. 1351 



Újévi számadás 
Megint elhullott mellőlünk egy 

darab idő. A naptári időszámítás 
szerint részekre bontott életünk uj 
szakához érkezett. Eltűnődünk, visz-
szanézünk, mit és hogyan hagytunk 
magunk mögött, ünneplünk, ujjon-
gunk, vagy szomorúság fog el. De 
fél szemmel már a jövőt bontogatjuk 
magunknak. Értelmünk keresi az 
utat, mérlegeli a lehetőségeket. Igen, 
olyanok vagyunk újév küszöbén, 
mint a nagy és szép tervü gyermek, 
akit bemooskolhat a ráfröccsenő 
szenny, érheti korholó szó, csúfon-
dáros jel, grimasz gúnyolhatja, a 
ielke ünneplőn köszönt mégis a 
jövőnek! Ez az erőnk. A hitünk 
adja ezt. A hitünk, mely megsza-
bott életkörülményeink által, szép-
ségre szomjas lelkünk által telje-
sedett egésszé bennünk. Proletárok 
vagyunk! De rabok már nem 1 Éle-
tünk értelmet nyert. Hazánk is íett. 
Hitünk vállalásáért nem jár akasz-
tófa, köpés a tisztafényü szemek 
közé, nem jár érte ezer rafinált kín-
zás sem, melyet egy modern közép-
kor elfajzott népe eszelt ki. 

Emberek lettünk végre. Megtörve, 
megfogyatkozva, de emberek. S 
most, hogy uj évet kezdünk, vé-
gezzünk egy kis számadást, ahogy 
ez már emberek, intézmények éle-
tében szokás. Lássuk, mit csele-
kedjünk, s jót cselekedtünk-e? Mit 
tett az ország felemelése érdekében 
a magyar demokráciának egyik leg-
nagyobb építő és őrző munkása a 
Szociáldemokrata Párt ? Tiszta ht-
lünk szerint, ha partunkat építjük, 
fejlesztjük, az országot ií? építjük. 
Az álmunk szabad, független or-
szág. Köztudomású, hogy ezért ínég 
pártszempontoktól is eltekintünk 
időlegesen. Mert sok a kényszer-
helyzet, a különféle törekvés, a mi 
szándékunkkal vélt igazságok érde-
kében. Ezzel számolni kell. S mi 
ezt tesszük. S mikor ezt tesszük, 
felvetjük a kérdést, van-e okunk 
bizalomra, optimizmusra az 1947 es 
esztendőre ? 

Vissza kell néznünk egy kicsit a 
közelmúltra. A föld alól tértünk 
vissza és mit találtunk ? Romot és 
üszköt. Hörgést és dögvészt. Éhsé-
get és kifosztottságot. Züllést és a 
lelkekbe ivódott borzalmak képét. 
Emberek? . . . Nem, akiket itt ta-
láltunk, nagyrészt már nem voltak 
emberek. Az a néhány év elég volt, 
hogy teljesen hasonuljanak ahhoz, 
amit megálmodtak a gonoszok. S 
akik még nem hasonultak hozzá 
teljesen, azok is megtörtek, elvesz-
tették a hitüket, minden il uniójukat, 
így fogtunk neki a munkának. 
Ilyen területen, ilyen emberek kö-
zött, hogy lázverte testtel, könnyek 
között álmodott terveink megvaló-
suljanak ; épüljön végre az ors/ág: 
a mi hazánk nekünk és mindenki 
másnak is, aki ebben a szent mun-
kában velünk mer tartani. 

És lett foganatja a példának, 
amit mi adtunk minden élőnek, aki 
még nem vesztette el teljesen ön-
magát. A szemét helyén, a romba-
dölt lakások helyén újra otthonok 
emelkedtek és az inunk szakadá-
sáig feszülő munkában lett kenyér 
is. És még valamit adtunk az em-
bereknek : a legtöbbet, amit e föl-
dön embernek adni lehet: a hitet. 
Hitet önmagához, az élethez, szi-
véből kivert eszményeihez. Emberré 
emeltük a reményteleneket és azo-
kat is, akik egyszer mar orra buk-
tak saját butaságuk súlya alatt és 
mint a vakondok, bújtak, futottak a 
rájuk verődő fény elől. S amikor 
mi, szocialisták mindent elvégeztünk, 
a légkör megtisztult, az ország gé-

I r ta: Marosán György 

pezete működni kezdett, csak akkor 
gondoltunk a pártunkra. A párt gé-
pezetét is megindítottuk. Kongresz-
szust tartottunk. Lezártuk a föld-
alatti idők korszakát, számbavettük 
erőnket, az utat, amelyen járni kí-
vánunk, végig tekintettük ; és meg-
indult a pártban az alkományos 
élet. 

Az évet a pártélet újjászervezésé-
vel kezdtük. A párt hatósugarának 
kiterjesztésével megbízható,, önzetlen 
szocialistákat válogattunk össze és 
állítottuk őket egész embert kívánó 
posztokra. Megmértük az országot a 
szocialista gondolat számára és 25 
vármegyében ragyogóan sikerült vár-
megyei kongresszust tartottunk; az-
után előkészítettük pártunk leghatal-
masabb megmozdulását: a debreceni 
nagygyűlést, amely az év első felé-
nek munkáját koronám be. Eljutot-
tunk a falvakba, a tanyákra, min-
denhová, ahol ember él ebben az 
országban. Nem mondottuk: „arccal 
a vidék felé", hanem elindultunk 
primitív eszközeinkkel a porban, 
sárban siny'ődő, ezeréves szolgaság-
ban élő magyarság felé, hogy elvi-
gyük a demokrácia fegyverét és a 
szocializmus megvalósulásának nem-
csak igéretét, hanem tényét is. Sok-
ezer előadással, gyűléssel nemcsak 
forma szerint, de lényegében is épí-
tettük a Szociáldemokrata Pártot, de 
emellett az éjt-napot emésztő munka 
mel'ett nem hagytuk abba az ország 
újjáépítését sem. A bányákban, ipari 
üzemekben, szántóföldeken, irodák-
ban, hivatalokban, községi tanácsok-
ban és a parlamentben egyaránt úgy 
munkálkodtunk, ahogy csak erőnk-
ből, tehetségünkből tellett. Nehéz, de 
szép munka volt. Nem vártak ben-
nünket virágcsokorral sehol, ahol 
dolgunk végett megjelentünk, inkább 
rosszindulat, gyűlölet, az ellenforra-
dalom sötét szelleme várt bennünket 
a legtöbb helyen, amit szívós szo-
cialista fegyelemmel, keménységgel 
igyekeztünk legyőzni. De ezt a szel-
lemet még nem győztük le teljesen. 
És ez az a feladat, ami mégmarad 
a sokatigérő új esztendőben is. 

Ez az elmúlt esztendő mérleg". 
Mit várhá'unk mi, szocialisták az új 
esztendőtől ilyen számadás után ? 
Két szóban felelünk erre: harcot és 
munkát. Harcot az emberi butaság, 
a rosszindulat és a gyűlölködés el-
len, harcot a fasiszta maradványok 
ellen annak teljes kiirtásáig. És mun-
kát, további nagy munkát, az ország-
épités és a pártépítés munkáját. A 
mezőgazdaság kemény munkáját, 
hogy legyenek szerszámok, gépek, 
legyen ruha és cipő. Munkát várunk 
a községi tanácsoktól, a városi kép-
viselőtestületektől, a nemzetgyűléstől 
és a kormánytól, hogy még jobban 
elmélyítsük és kiszélesítsük a demo-
kráciát. És a pártszervezeti élet to-

vábbi kiépítésének komoly munkáját 
várjuk, amelyben a tiszta osztályhar-
cos szocialista ideológia fog még 
jobban elmélyülni. 

A politikai fejlődés arra mutat, 
hogy Európa előbb-utóbb szocialis-
tává lesz és ebben Magyarország 
sem maradhat le; országunk sem 
választhaF népe számára más élet-
formát, 

Munkánk egy részét elvégeztük. 
A ránk köszöntő 1947-es új eszten-
dőbe azzal az elhatározással lépünk, 
hogy még többet, még tökéleteseb-
bet akarunk alkotni az ország és a 
párt felvirágoztatására. De ehhez, 
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jól tudjuk, nagyobb akarat és na-
gyobb akaratra serkentő igények 
kellenek. Nem akarunk elmaradni 
egy ország mellett sem és a ma-
gyar Szociáldemokrat Párt európai 
pozícióját ŝ m gyöngíteni, hanem 
még jobban erősíteni akarjuk. Ugy 
érezzük, hogy az ország sokat kö-
szönhet a Szociáldemokrata Párt 
külpolitikájának: de azt is tudjuk, 
hogy pártunkat ez a jól végzett mun-
ka a következőesztendőben is sokra 
kötelezi. 

Tehát harc és munka! így zárjuk 
számadásunkat, amikor pár szóban 
már a jövőt is vázoljuk magunknak. 
Harc és munka, hogy országunk 
fejlődése minél gyorsabb, minél tö-
kéletesebb legyen. 

A demokrácia védelmében 
Az évszázados magyar politikai 

Bakonyban új csemete vert gyöke-
ret: a demokrácia. Levelét régi rend-
szer tetvei pusztítják, gyökereit a 
gazdasági élet férgei rágják. A régi 
élet urai és csatlósaik igyekeznek 
éton-útfélen megakadályozni, hogy ez 
a csemete terebélyes fává nöjje ki 
magát. Nyilasok, akik nem voltak 
elég rugalmasak és fürgék ahhoz, 
hogy a nagy politikai változást egyé-
ni érdekeiknek kihasználják, akik 
nem voltak elég rugalmasak ahhoz, 
hogy ingei és jelszavakat változtas-
sanak — a régi rendszer hűséges 
cselédei, az ispánok és a számtar-
tók, a hitehagyott főpapok —, mind-
mind mint tetvek és férgek rágják, 
pusztítják a magyar demokráciát. 

Sok hiba, sok csetlés és botlás 
jellemzi politikai életünket. Tömege-
inkben az elégületlenség nő. Ezt a 
tájékozatlanságot, ezt a lelkiállapo-
tot akarják kihasználni a régi világ 
visszaálmodói. És vannak primitiv 
lelkek, akik bedőlnek az aljas sut-
togó propagandának. Azoknak a frá-
zisoknak, melyek azt hirdetik, hogy 
amíg nem volt demokrácia, addig a 
népnek sokkal jobb élete volt. Van-
nak sokan, akik minden kínt, min-
den szenvedést, minden nyomort 
szeretnének erre a gyenge hajtásra 
ráfogni. S a tömegek egy része nem 
veszi észre, hogy a demokrácia 
megszűnése egy újabb diktatúrát je-
lentene számára. Egy diktatúrát, 
amely igát jelent és nem tudja, hogy 
hová húzná azoknak a szekerét, kik-
nek a kezébe a gyeplőt és az ostort 
adja. Nem veszi észre, hogy azok a 
tetvek, amelyek a zsenge leveleket 
rápják, nem akarnak mást, mint a 
nép ke?éből kivenni azt, amelyért 
évszázadokon keresztül annyit szen-
vedett és vérzett. Akik csalódtak a 
demokráciában, akik úton-útfélen 
halkan vagy félhangosan terjesztik 
bűzös szájukból a demokráciaellenes 

Olosó és jó áruk 
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igéket, azok még egynéhány évvel 
ezelőtt teleü/öltötték a hivatalos fel-
vonulásokat a vezérek és diktátorok 
imádatával. A felszínen mozgó fér-
gek palástokban, nemzeti színekben, 
ritkábban vörös mezbe burkolózva 
mozognak a felszínen, hogy ártsa-
nak, vagy ha lehet, elpusztítsák a 
kialakuló magyar demokráciát. 

A föld alatt a gazdasági élet fe-
zőrjei igyekeznek elvégezni alattomos 
munkájukat. Még a mult rendszere 
által is büntetett és kitaszított gaz-
dasági gengszterek a felszabadulás 
zűrzavaros állapotot használták fel, 
hogy a felszínre evickéljenek s meg-
süssék a maguk pecsenyéjét. Akiket 
nem érdekel, hogy diktatúra, vagy 
demokrácia van ebben az ország-
ban. Csak egy a fontos a számukra: 
az egyéni meggazdagodás, az egyé-
ni érvényesülés lehetősége. Eskü-
döznek, fiogy őket a politika nem 
érdekli és ez igaz is. Nem egyszer 
több párttagsági könyvet rejtegetve 
zsebükben, beférkőzve felelős politi-
kai tényezők bizalmába, rágják a 
magyar demokrácia gyökereit. 

Ezeket a pusztító élösdieket kell 
kivetni a magyar társadalomnak ön-
magából. A levegő mérgezve van a 
fasizmus mételyétől, földünk éltető 
erejét kiszipolyozta az évszázados 
főpapi és főúri rablógazdálkodás. 

Azonban egyet ne felejtsenek el a 
demokrácia ellenségei és orvtámadói: 
addig örüljenen, míg ezen a földöe 
demokrácia van. Ne spekuláljanak 
diktatúrára, mert ha ezen a földön 
mégegyszer diktatúra lesz, az az 6 
kegyetlen halálukat jelenti. A magvar 
dolgozóknak nincs választásuk. Ha 
azok az erők, amelyek a demokrá-
ciát lehetetlenné akarják tenni, to-
vább erősödnének, az öntudatos pro-
letárság meg fogja találni a helyes 
utat. 

Reméljük — az egész magyar nép 
érdekében — erre nem kerül sor. 
Az elvakult demagógok rádöbbennek 
arra, hogy az út, amelyre ráléptek, 
a maguk számára a legveszélyesebb 
és győz bennük az értelem és az 
életör ztön s nem kényszerítik az ön-
tudatos dolgozókat olyan lépésre, 
melyet ők maguk sem szívesen ten-
nének meg. 

l a k K o k elismert legjobb minőség. 
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A FOLD NÉPE 
A jövő feladatai 

A földreform befejezése felé kö-
zeledik. Az a törvényjavaslat, ame-
lyet a képviselőház legutóbb elfo-
gadott és amely törvényerőre emel-
kedése után megszünteti a községi 
földigénylő bizottságokat és a vár-
megyei földrendező tanácsokat, erő-
teljes lépést jelent a földreform be-
fejezése felé A magyar történe-
lemben eddig példátlan, forradalmi 
átalakulás zajlott le a földigénylö 
bizottságok munkája nyomán. Ezek 
a bizotságok számolták föl az uri 
Magyarország* alapját képezft fedu-
ális nagybirtokrendszert. Jól tudjuk, 
hogy ennek a nagybirtokrendszernek 
a felszámolása nem mindenütt zaj-
lott le simán és kifogástalanul, nem 
egyszer meg is tettük egyes föld-
földigénvlő bizottságok munkája 
ellen az' észrevételünket, különösen 
az utóbbi időkben, amikor egyes 
földigénylö bizottságok munkája 
már akadályozta a termelés fo'ya-
matosságát. Mégis, most amikor 
megszűnnek ezek a bi/ottságok, meg 
kell állapítanunk jó inunkat végez-
tek a nagybirtok felszámolása terén. 
Olyant, amelyet majd történelmi 
távlatból lehet kellőképpen értékelni. 
Ezt a tényt nem homályosítja el 
azoknak a földigénylö bizottságok-
nak a tevékenysége, amelyet elenyé-
sző csekély számban ugyan, már-
veszélyessé váltak a földreformra s 
működésükkel el akarták homályo-
sítani az eddigi nagyszerű eredmé-
nyeke». A magyar mezőgazdasági 
proletárság felemelkedése érdekében 
nagy és történelemformáló munkát 
végeztek, ezzel hálara kötelezték 
maguk iránt az ország demokratikus 
gondolkodású és haladnivágyó népét. 

~Tudjuk, hogy a földreform végre-
hajtása nem volt egszerű és köny-
nyű feladat. Ismerjük azt a hosszú 
és kemény harcot, amely megelőzte 
a reform végrehajtását. Részesei vol-
tunk ennek a küzdelemnek, hiszen 
a Szociáldemokrata Párt évtizedes 
küzdelme elsősorban a földreform 
megszületéséért, illetve végrehajtá-
sáért folyt. Mégis a vörös hadsereg 
győzelme tette a parasztság vágyá-
nak ezt a beteljesedését, ez tette 
lehetővé, hogy ez a nagy munka 
aránylag rövid idő alatt befejezéshez 
jusson. A földreform abból a szem-
pontbót birt mindenkor előttünk 
elsődleges jelentőséggel, hogy a 
nagybirtok állott útjában az ország 
demokratikus átalakulásának. Gaz-
dasági helyzetéből folyó politikai 
hatalma tette ezt számára lehetővé. 
Ha tehát bele akarunk illeszkedni 
Európa demokratikus és szabadság-
szerető népeinek a szövetségébe, meg 
kellett semmisíteni ezt a feduális 
nagybirtokrendszert. A vörös had-
sereg győzelme után ezt a munkát 
a lehető legrövidebb idő alatt sike-
rült is elvégeznünk. 

Fél munkát végeznénk azonban, 
ha nem törekednénk mezőgazdasági 
termelésünk ugyancsak forradalmi 
átalakítására. Európában egyedül 
állottunk elmaradt termelési ered-
ményünkkel is. Terméseredmény 
tekintetében a tizenhetedik helyen 
állottunk és ezzel az utolsók közé 
kerültünk. Szemes termény tekinteté-
ben évtizedek óta nem tudtunk elő-
re haladni. A háború előtti években 
tettünk egy pár lépést, hogy meg-
teremthessük a b lterjes gazdálko-
dást, ez is azonban meglehetős 
gyenge kísérletnek bizonyult. Évti-

Irta : Szeder F e r e n c 

¿edeken keresztül topogtunk tehát 
egyhelyben, noha termőtalajunk nem 
állott az utolsók között Európában 
és éghajlati viszonyaink sem olya-
nok, amelyek indokolttá tették volna 
termelési rendszerünknek ezt az el-
maradását. 

Demokratikus államrendszerünk 
a termelésnek ezt a formáját nem 
birja el. Mindent el kell követnünk, 
hogy termelésünket jobbá tegyük. A 
demokrácia az eddiginél magasabb-
rendű társadalmi rendszer! jelent, 
ahol az emberek nemcsak politikai 
szabadságok birtokába kell, hogy 
jussanak, de a termelt javak egyenlő 
megosztása révén emberhez illő éle-
tet is kell. hogy éljenek. A kul-
turjavakban is Egyenlően keli része-
sedniük, szóvai utat kell nyitni a 
minden téren való felemelkedéshez. 

E célok megvalósításának előfel-
tétele azonban a több és jobb ter-
melés, mezőgazdasági termelésünk-
nek oly irár.yban való fejlesztése, 

! hogy c feltételeknek meg tudjon 
j felelni. 
] Ismerjük azokat a gazdasági ne-
! hézségeket, amelyekkel mezőgazda-

sági termelésünk fejlesztése terén 
í meg kell birkóznunk. Tudjuk aze i-

ban azt is, ha demokratikus társa-
dalmi rendünket szilárd alapokra 
akarjuk épiteni, olyan forradalmi 

' átalakulást kell létrehoznunk a ter-

melés terén, mint tettük ezt a föld-
reform végrehajtásával. Jól tudjuk, 
hogy ez egy kissé nehezebb rnunka. 
Meggyökeresedeit szokásokat és 
gondolkodásmódokat nem lehet má-
ról-holnapra átalakítani, de minden 
erőfeszítésünket arra kell irányita-
nunk, hogy termelésünk érdekében 
ezek átformálódások megtörténjenek. 
Meg kell barátkoznunk azzal a gon-
dolattal, hogy az ország népe szá-
mába és az európai piac szükség-
letének megfelelően termeljünk. 

Meg kell látnunk, ha minden 
erőfeszítést ne.n a mezőgazdasági 
termelésünk átszervezésére fordítunk, 
termelésünkkel zsákutcába kerülhe 
tünk. Már látjuk ennek a jelensé-
geit. Ma már magvakat ajánlanak 
nekünk az európai piacon, amelyet 
magunknak is meg kell tudni ter-
melnünk. Ha megtermelő telepeink 
meg is semmisültek, ujakat kell 
létesítenünk, ez számunkra sziate 
parancs. Mivel kevés jelét látjuk 
illetékes helyeken a nagy munkák 
kezdeményezésének, azért szeretnénk 
belekiáltani a magyar közvéleménybe: 
amilyen gyors Volt a cselekvésük a 
földreform végrehajtásánál, legyen 
olyan gyors a termelés átszervezé-
sénéi is. Minden körülmények kö-
zött és n inden áron végezzük elő-
relátással ezt a munkát, mert ez az 
ország érdekenek a paranesa. 

'Boldog újévet 
kivátt minden vendégének 

a MAGYAR CSÁRDA 

Takács Ferenc külföldi 
tanulmányútja 

Takács Ferenc elvtárs, földműve-
lésügyi államtitkár több mezőgazda-
sági szakember kisétetében kültöldi 
tanulmányútra utazott. Utuk során 
ellátogatnak Svájcba, Franciaország-
ba és Dániába. Takács Ferenc elv-
társ ezekben az országokban a me-
zőgazdasági érdekképviseleti szervezet 

! és a gazdatársadalmi szervezeteket 
; tanulmányozza. 

A ki osztatlan földek 
sorsa 

A földbirtok-reform során még ki 
• nem osztott vés jelenleg megművelet-
j len százezer hold föld kezelésével 
; megbízták a földművelésügyi minisz-
I tériumot. A minisztérium ezeket a 

földeket részben saját kezelésbe veszi, 
| részben pedig kiadja felesművelésre. 

Összeírják ac állami 
földbirtokokat 

Kormányrendelet értelmében a ma-
gyar állam tulajdonéban lévő föld-
birtokokat 1946. december 31-én fenn 
álló állapot szerint össze kell irni 
Nem kell összeírni az állami erdő-
birtokok területeit, a terméketlen bir-
tokokat, a 800 D őlnél kisebb bel-
te keket és háztelkeket és azokat a 
földbirtok részeket, amelyek közületek 
juttatása céljait szolgálják Vem kell 
összeirni továbbá a Németországba 
áttelepített magyarországi német la-

kosság által visszahagyott földbirto-
kokat, ha azok nem kifejezetten ál-
lami birtokok. 

Hirdetmény. 
Közhíré teszem, hogy 1947. évi 

január hónapra a közmunkaváliság 
1 napszám bér-értéke 2.40 forint. 

A közmunkaváltság havonta min-
den hó 1. napján esedékes és azt 
a fizetésre kötelezett a lió 5. nap-
jáig pótlékmentesen fizetheti meg. 
Késedelmes fizetés esetében 3°/o-os 
pótlék fizetendő. 

A zöldszinű közmunkaigazolványt 
mindenki hozza magával, mert a 
számfejtésnél fel kell mutatni, a 
pénztárnál pedig a pénztáros nyug-
tatja a befizetést. 

Felhívom a közmunka kötelezettek 
figyelmét, hogy a közmunkaigazol-
ványok kikézbesítése folyamatban 
van. Aki az igazolványt még nem 
kapta meg közmunkaváltságát az is 
rendezze. 

Közmunkaváltság fizetésére köte-
lezettek az 1887—1929 éven szü-
letett férfiak és az 1897-1929. év-
ben született nők. Az 1887. évben 
szülelett férfiak és az 1897. évben 
született nők 1947. év december 31-
ig, az 1929. évben S2ületett nök 
pedig 1947. évi január hó 1-tö 
közmunkakötelezettek. 

Polgármester. 

Hirdetmény. 
Felhívom a földhözjuttatott új, va-

lamint az összes régi földtulajdono-
sokat, hogy amennyiben földjeike« 
60 cm-nél mélyebb meredek ásású 
gödör, vagy fedetlen kút van, annak 
bekeritéséről, betemetéséről, illetve 
veszélytelenné tételéről - - az esetle-
ges balesetek elkerülése végett — 
haladéktalanul gondoskodjanak, mert 
ennek megtörténtét ellenőriztetni fo-
gom és a mulasztókkal szemben az 
1894. évi XII. tc. 95. §-a alapján a 
kihágási eljárást folyamatba teszem. 
1359 Polgármester 

Hirdetmény 
A Boripari Munkások Szövetke-

zete felhívja mindazokat a szervezett 
munkásokat, akik a Bőripari Mun-
kások Termelő és értékesítő Szövet-
kezetének tagjai és részjegyet Írattak 
vagy iratni akarnak, az 1947. évi 
január hó 1-én a szakszervezeti 
székházban a Bőripari munkások 
Szakszervezeti helyiségében feltétlen 
jelenjenek meg, a részjegyek rende-
zése végett és felhÍAjuk a szervezett 
munkások figyelmét, hogy egy rész 
jegy ára 10 forint, beiratás 1 forint 
s minden szervezett munkás belép-
het és tagja lehet a szövetkezetnek. 

Oláh József 
szöv. elnök. 

Eladó használt kovácsüllÖ, satu, 
százkilós mázsa, írógép, megtekint-
hető Bori vaskereskedésében. 1349 

Eladó 1 db. ágybetét és egy 4 
méterei létra Deák F. u. 73. 

Szakszervezeti hlr 
Munkaadók közül még í-oka« 

vannak, akik nem fizették ki a mua-
kaválblóiknak esedékes karácsoayi 
segélyt. Ugy akarják kijátszani áz 
idevonatko?ó rendelet, hogy próbára 
teszik munkavállalóik türelmét, hátk? 
nem fogják követelni a karácsonyi 
segélyt. Ez a rendelet kijátszása, 
amely munkaügyi' bíróság elé tarto-
zik. 

Ugyancsak sok munkaadó volyan, 
akik ugyan kifizették a munkaválla-
lóiknak a karácsonyi segélyt a de-
cember hó 1-én megjelent 23.760-
1946. M E. számú rendelet 5. §-a 
szerint, de nem vesznek tudomást 
arról, hogy közben megjelent a de-
cember hó 19-i Magyar Közlönyben 
25 490-1946. M E. számú rendelet 
amely az előbbi rendeleiet oly kép-
pen módositja, hogy a nős munka-
vállalóknak 80 forint karácsonyi se-
gélyt kel kifizetni. Ilyen értelmű 
visszaéléseket mint a fenti ha rövi-
desen nem kerül orvoslásra, munka-
ügyi bíróság elé tartozik. Hasonló-
képpen vonatkozik ez azokra a mun-
kaadókra is, akik az alkalmazásuk-
ban lévő tanoncoknak nem akarják 
a karácsonyi segélyt kifizetni. 

Több panasz érkezett a Szak-
szervezeti Titkárságra abból az 
irányból is, hogy a munkaadók nem 
vesznek tudomást az 1946. évi juiius 
hó 27-én megjelent kollektív r*er-
ződésről, amely kimondja, hogy a 
karácsony mindkét napja és újév 
azaz 1 fizetett ünnep. Amennyibe« 
ezen a napon a munkavállaló fog-
lalkoztatva van, úgy a 8 órára eső 
díjazás 100°/o-os pótlékkal fizetendő. 

Végső Sándor 
szakszerv, titkár. 

Azok az épitöipari munkások, akik 
a szaktanfolyamon részt akarnak ven-
ni jelentkezzenek a szakcsoportba«. 

Kőműves és ácsmesterek részére 
az Ipartestületnél továbbképző tan-
folyam lesz megtar'va, akik ezen a 
tanfolyamon részt akarnak venni 
jelentkezzenek az Ipartestület jegyzői 
irodában. » 



I I Í R E K 
Ma január I. Köm kat. Lljév, píctcs-

hirw Újév. 
időjárásjelenté«: Mérsékelt hideg idő. 

«gyes helyeken havazás. 

Eljegyzési hír. Busi Lidike 
ts Bö'Cikei Molnár Sándor jegyesek. 
. — Olajosmagvak termelésére 

dec. végéig köthet szerződést leg-
előnyösebb feltételeknél Várady Lász-
ló gabonakereskedőnél: Apponyi-tér 
30 szám. • 

— Famunkások szakszervezete 
>947. évi fariuár hó 5 én tagértekez-
íetet tart délelőtt 9 órakor a Szak-
szervezeti Székházban. Tárgy: Új 
vezetőség választása és a központtól 
kapott utatí'ások ismertetése. A 
tárgy fontosságára való tekintettel 
pontos megjelenést kér a Vezetőség. 

— Meghívó. A szentesi kovács-
toognár szakosztály az Ipartestület-
be» január 18 án 7 órai kezdettel 
e^befcötött táncmulatságot rendez 
Qábor Pista zenekarával, melyre 
mindenkit szeretettel várunk. 1358 

— Felhívás. Az Ujbirtokosok és 
Földhözjuttatottak Országos Szövet-
sége szentesi csoportja január hó 5 
én, vasárn p délelőtt 9 órai kezdet-
tel a volt 48 as körben (Sáfrán M. 
u ) megyei gyü'ést tart. A megyei 
gyűlésen lesz megválasztva a me-
gyei választmány és a megyei 
UFOSz vezetősége. Felhívunk min-
den földhözjuttatottat, hogy pontos 
tdőben jelenjen meg. Előadó Buda-
pestről jön. Vezetőség. 

— Meghívó. A Földmunkások 
ajév első napján este 7 órai kezdet-
tel bálát rendeznek a (volt Kaszinó) 
nagytermében, melyre a mulatni 
vágyó közönséget ezúton hivja meg 

a Rendezőség. 
— Központon lévő textil divatáru 

üzlethelyiség b. rendezéssel eladó, 
vagy kiadó, cim a Hadóban. 

Párthfrek 
A Szociá demokrata Pári Titkársága 

felhívja az elvtársak figyelmét, hogy 
1947 január 7-i kezdettel Hódmező-
vásárhelyen három hetes vezetőképző 
pártiskolát tart. A pár'iskola hallgatói 
szállást díjtalanul kapnak, az ellá-
tásán 1 mindenki személyesen gon-
doskodik. Felkérjük az Elvtársakat, 
minél előbb jelentkezzenek a titkár-
ságon pártiskolára való részvétel 
miatt, hogy az előkészületeket meg-
kezdhessük. Titkárság. 

Felhívjuk a nőszervezet vezetősé-
gének tagjait, h"gy 2-án, csütörtö-
kön este pontosan fc órakor a párt-
székházban feltétlen jelenjenek meg. 
A megbeszélés tárgya a vízkereszt-
kor rendezendő teaest megbeszélése. 

Titkárság. 

Felhívjuk a Szociáldemokrata 
Párthoz tartozó üzemi pártszer-
vezetet, illetve pártfrakciót és 
szakszervezetek elnökeit, titká-
rait és vezetőségi tagjait , hogy 
i hó 4-én, szombaton délután 5 
érakor a pártszékházban össz-
vezetőségi ülést tartunk. Előadó: 
Marosán György elvtárs nemzet-
gyűlési képviselő, országos tit-
kár. Kérjük az elvtársa at, hogy 
az értekezleten pontosan jelen-
jenek meg. Titkárság. 

B . U . É . K 

— Kellemes és boldog újévi 
ü n n e p e k e t k i v á n I g e n 
tisztelt előfizetőinek, hirdetőinek 
és olvasóinak a Szentesi Lap 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 

Boldog újévet kiván kedves 
vevőinek és ismerőseinek Piti 
textilkereskedő. 

v Kedves vevőimnek, kartársaim-
nak ( s ismerőseimnek boldog 
ujesztendőt I Ivánok K á n t o r 
Sándor. 

Boldog újévet kiván kedves 
vevőinek és üzletfeleinek, isme-
rőseinek Balog István hentes és 
mészáros. 

Boldog és kellemes újévet ki-
van kedves vevőinek és jóisme-
rőseinek a Lőwy cég, Kossuth-
utca 18 szám. 

Boldog újévet kiván kedves 
vevőinek és ismerőseinek Ka-
cziba Sándorné. 

Boldog újévet kívánunk ked-
ves vevőinknek és megrendelő-
innnek Molnárné Bori Teri és 
Molnár László. 

Boldogabb és szebb ujeszten-
dőt kiván kedves vevőinek és 
barátainak, ismerőseinek Ber-
ezeli Sándor.) 

Boldog újévet kívánok meg-
rendelőimnek és kedves kun-
csaft jaimnak Erdei Borisz. 

Boldog újévet kívánok kedves 
vevőimnek Schrantz György ke-
reskedő Rákóczi F t r e n c u . 68 sz. 

Boldogabb és örömteljes uj-
esztendőt kiván kedves meg-
rendelőinek és ismerőseinek Jó-
zsa Lajos cipészmester. 

Boldog és kellemes újévet ki-
ván vevőinek, ismerőseinek, ha-
dirokkantaknak, hadiözvegyek-
nek és hadíárváknak Horváth 
Kálmán cukrász. 

Istentől áldott boldog újévet 
kiván jóbarátainak, ismerőseinek 
és liedves vevőinek Szabó Pál 
mészáros és hentes, Kispiactér. 

Kellemes és boldog újévet ki-
ván kedves vevőinek, ismerősei-
nek és barátainak Molnár József 
hentes és mészáros mester Ady 
Fndre utca 3 sz. 

Pravldentla Biztosító Rt. boldog 
újévet kíván az l^entlsztelt ügy 
felelnek. 

Kellemes és b3ldog újévet ki-
ván kedves vendégeinek és is-
merőseinek Gera Tamás ven-
déglős az Aranykalászból. 

Mindenkinek kellemes és jó 
újévet kiván Bori. Sándor vas-
kereskedő. 

Boldog és kellemes újévet 
kivánok kedves vendégeimnek 
és jóbarátaimnak Kovács Sán-
dor korcsmáros 

Kedves vevőimnek és megren-
delőimnek boldog ujesztendőt 
kivánok Dombai Péter üveges 
és képkeretező mester, Ady Endre 
utca 15 szám. 

Boldog újévet kiván kedves 
vevőinek és ismerőseinek Dobos 
Mihály füszerkereskedő Rákóczi 
Ferenc utca 1. 

Boldog újévet kivánok előfi-
zetőimnek és olvasóimnak Vass 
Imre lapkihordó. 

Szerencsés és boldog új esz-
tendőt kiván kartársainak és 
vevőinek, jóismerőseinek Szűcs 
Ferenc cukornagykereskedő. 

Boldog, megelégedett uj esz-
tendőt kiván tajgainak és üzlet-
feleinek a Földmíves Szövetke-
zet. 

Boldog ujesztendőt kiván az 
igen tisztelt fuvaroztatóknak a 
MATEOSz fuvarozó vállalat. 
Bocskai-utca 1. Telefon : 150. 

Szerencsés, boldog ujesztendőt 
kiván kedves vevőinek, jóbará-
tainak és ismerőseinek Kiss Ger-
gely kereskedő. 

Kellemes és boldog újévet kí-
vánok kedves vevőimnek isme-
rőseimnek és jóbarátaimnak Bu-
lás József sütőmester. 

Boldog újévet kivánok kedves 
vevőimnek és ismerőseimnek if j . 
Varga Károly fűszer és csemege 
kereskedő. 

Boldog újévet kíván kedves 
vevőinek és jóismerőseinek Gyar-
mati István fűszeres. 

Boldog újévet kiván kedves 
vevőinek Babovka József sapka 
készítő. Kossuth utca 14. 

A hadirokkantak Vagyonőri 
Vállalata boldog újévet kiván 
minden kedves vevőimnek, és 
Szentes város közönségének. 

SZENTESI LAP 19 í7. jan. I. S 

^ B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
Barátság filmsainhda refs*t őségé boldog új esztendőt kiván 

kedvet közönségének 
Január 1 - 2 - i g . 2 napig. 

Erzsébet királyné 
A magyar filmgyártás műremeke. Karády, Tolnay, Jávor, 
Somlay, Rajnay nagyszerű alakítása. Legújabb híradó. 

Ország - Világ 
Megbukik a görög kormány. 

Brutális támadást hajtottak végre 
a pécsi Nemzeti Színház vendég-
mQvésznöje ellen. 

___ 

Vidovits Ferenc és Kovács József 
kisgazdapárti képviselők kiadatását 
kéri a pécsi népügyészség a men-
telmi bizottságtól. 

Elkészült az ezüst ötforintos. 

Svájci orvosbizottság érkezett 
Pécsre. 

A német Krupp-gyár gépeit a jö-
vő év elején Angliába szállítják. 

A magyar pavillon nyerte az első 
díjat az amszterdami iparművészeti 
kiállításon. 

A magyar reakciósok a külföldi 
tőke gyarmatává akarják tenni az 
országot - - mondotta Orlov, a 
moszkvai rádió szemleírója. 

Franco kémhálózatot épített ki 
Franciaországban. 

Szociáldemokrata asszonyt válasz-
tottak meg a francia köztársasági 
tanács első alelnökévé. 

Oten voltak 
Szomorú úton halcd a minden 

nagyszerű adottsággal rendelkező 
szentesi birkózás. Dr. Papp László 
személyében a körülmények olyan 
oktatót adtak, akiért bármely világ-
város örömmel kapna. Itt a mi fia-
inknak ez sem keli I Már a fegyel-
mezetlenség — tisztelet a kivétel-
nek — a csapatbaj; okságok II. for-
dulójára a hiányos megjelenésben 
ijesztően mutatkozott, az orosházi 
út alkalmával folytatódott, s most 
vasárnap kulminált, öt versenyző 
tartotta érdemesnek, hogy a dél-
magyar csapatbajnokságra elutazzon. 
Tehát eleve minden csapat ellen a 
MÁV már 0:3-ról indult. Ennyi 
előnyt talán csak a budapesti MÁV 
előre adhatott volna. 

így az öt fiu hatalmas akarással 
igyekezett a lehetetlent megkísérelni, 
s kritikán alul viselkedő versenyző-
társaik gyalázatos mulasztását pó-
tolni. Hogy nem teljes mértékben 
sikerült, az nem rajtuk múlott, s a 
nagy erős mezőnyben az öt fiu 
Cegléd és Szeged után III. helyen 
végzett, legyőzve Vásárhelyt és 
Makót. 

Momentóul álljon itt azok neve, 
akik nem mentek el : Zsókai, Páger, 
Bors és Dudás. 

A város közvéleménye joggal vái 
komoly tisztogató munkát a MÁV 
birkózók házatáján. így hiába egy-
két fanatikus munkája, ha a ver-
senyzők előtt a klubfegyelem isme-
retlen fogalom. 

Az alábbi eredmények születtek: 
1. Cegléd, 21 pont, 2. Szeged, 18 
pont, 3. Szentes, 16 pont, 4. Makó 
14 pont, 5. Vásárhely 14 pont Az 
öt fiu neve: Páger Sándor, Varga 
Imre, Dömsödi Imre, Détár Lajo*, 
Vincze l ajos. 

Január 3-ánf 

SSÍSS! Pír lest a Petőfi-utcai székházban 
este hat órai 
Előadó: Erdei Pál elvtárs - Mindenki ott legyent 



SZENTESI LAP 1947. )an. 

Nyííttéf 
E rovatban közöltekért nem vállal fele-
lősséget sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal. 

Igen tisztelt ügyfeleimhez, bará-
taimhoz és ismerőseimhez I 

A „Magyar Alföld44 cimü napilap 
idöközönkint támadásokat intéz el-
lenem. Nem látom szükségét annak, 
hogy támadóimmal vitába szálljak. 
E nélkül is megtalálom a módját, 
hogy annak a rendje és módja sze-
rint magamnak a megfelelő elégté-
telt megszerezzem. Amit e támadá-
sokkal kapcsolatban meg kell mon-
danom azt tisztelt ügyfeleimnek, 
akik bizalmukkal megtiszteltek, ba-
rátaimnak, aki* szeretnek és ismerő-
seimnek, akik becsülnek, — itt 
mondom el. 

Hogy kinek a vídelmét vállalom 
el és milyen ügyben vállalok vé-
delmet, — 33 esztendőn keresztül 
én magam döntöttem el és a jövő-
ben is magam fogom meghatározni. 
Ebben a tekintetben egyedüli fórum 
a lelkiismeretem. 

A demokrácia elveivel szöges el-
lentétben áll a védelem szabadsá-
gának a korlátozása. 

27 esztendővel ezelőtt meríszked j 
tem elvállalni Sima László vedelmét, j 
aki a proletár diktatúra alatt Szen-
tes város direktóriumának elnöke 
volt, ma pedig polgármester helyet- j 
les. Mertem vállalkozni a ma is élő j 
Sándor Mátyás kőműves mester, 
Radocsányi Béla műszaki rajzoló és 
az azóta elhalt Bleier József gépla-
katos védelmére, akik ellen a pro-
letár diktatúra alatti magatartásuk 
miatt indult bűnvádi eljárás. Jó né-
hányat tudnék még felsorolni. 

Sima László és Sándor Mátyás 
ellen az eljárás meg lett szüntetve. 
Radocsányi Bélát és Bleier Józsefet 
a vármegyeház nagytermében még-
tartott főtárgyaláson védtem, mind 
a kettőt felmentették. 

Hogy a védelem során a vádlott-
hoz, vagy a tanukhoz milyen kér-
déseket intézek, azt egyedül véd i j 
ösztönöm és a védelem érdeke szabja 
meg. 

Sem a védelem elvállalására, sem 
a kérdések feltevésére 27 esztendő-
vel ezelőtt sem kértem ki sem bíró-
nak, sem ügyvédtársaimnak, sem 
újságírónak, sem pártnak, sem szak-
szervezeteknek a tanácsát és ezt a 
jövőben sem fogom megtenni. Erre 
nem kérek engedélyt. 

Más közölni valóm nincs. 
Szentes, »1946. évi december 31. 

Péter Ernő. 

Nyilatkozat 
Alulírott Berényi B.lint kijelen 

tem, hogy tőlem különváltan élő 
feleségemnek Szabó Eszternek se^ki 
semmiféle hitelt ne adjon, mert én ' 
azt helyette ki nem fizetem és érte 
felelősséget nem vállalok. 

Szentes, 1946 december 31. 
Berényi Bálint 
Jókai utca 112. 

Szerezzen örömet fe eségének 
vásároljon Tejört, ára 140' fillér, 
Beszerezhető Borinál. 1352 

Február 1-el elfoglalható Rákóczi 
Ferenc-utca 60 számú haz, utcai 
tágas lakással, utc i kettős mű-
hellyel és közel 500 négyszögöles 
nagy iparteleppel, artézi kut, vilany 
és telefon bevezetéssel, — igen 
előnyös megvételi lehetőség mellett 
azonnal eladó. Értekezés Rákóczi 
Ferenc u. 30 sz. a. d. u. 2-3 1338 

Asztalos szerszámok, cimbalom 
és egy stelázsi eladó, Bajcsi Zsi-
linszky-utca 2. 1342 

A HANGYA agazdáké 
a termelöké 
a dolgozóké • 

l 
adja el termékeit a Hangyának 

s z ö v e t k e z e t i értékesítésre I 

Hangya Szövetkezeti Értékesítő Telepe és Hűtőháza 
Szentes, Sopronl-u. 3. Telefon 91. 

Hangya Szövetkezet Gyüjtőtelepe 
Orosháza, Bajnok-u. 2. Telefon 178. 

átvesz minden mennyiségben és legjobb árban 

baromfit, tojást, lőttvadat 
Piacokon is megtalál minket! Vadásztársulatok Is kérjenek töltényt! 

P apiráruk, dohányzó cikkek, 
postai és pénzügyi érték-
cikkek, sorsjegyek, s z i v a r 
és cigaretta különlegességek állandóan kaphatók — a 

DOHÁNYNAGYÁRUDÁBAN 

Siess! Ha azt akarod hogy néped, nemzeted a 
a romokból f e l é p ü l jön, meg kell hoznod 
e r ő d ö n f e l ö l is az á l d o z a t o t ! 

Adj! 
K A P C S O L Ó D J BE A 

Siess! Adj! Segíts! 
mozgalomba! 

S e g í t s I 1 9 4 7 j a n n á r í 4 t ó 1 k ® z < l v e minden üónap 
S ° • e l e j é n h o z z á d Is bekopogtatunk! 

Elfogták a Gergely-utcai 
betörőket 

Annakidején megírtuk, hogy özv. 
Gránicz Antalné Gergely-utca 10 sz. 
alatti lakos lakásába betörtek. A la-
kásból 2000 forint értékű ruha és 
fehérneműt elloptak, miközben a ház-
beliek moziban voltak. A rendőrség 

erélyes nyomozást indított és a tettest 
bravúros munka után f. hó 80-án 
Juhász Sándor szentesi lakos szemé-
lyében elfogta, aki a betörést beis-
merte. 

R Á D I Ó 
Budapest I. január 1. 

7.00: Reggeli zene. Hanglemezek. 
Közben: Naptár. 8.00: Hirek. 8.20: 
Preskó Zoltán orgonál Pastorálék. 
9.00 : Református istentisztelet a Kál-
vin-tíri templomból. 10.00: Katolikus 
egyházi ének és szentbeszéd a Do-
monkos-templomból. 11.00 : A Tátray 
vonósnégyes játszik. 12 15: Anyák 
5 perce. 12 20: A Bazilika énekkara 
énekel, vez. Harmat Artúr. 13 0 0 : 
Anyagin. 13 30 : .Fürge Ujjak.'Zon-
gora-kettős. 18.00: Rádióvita a rádió-
ról. 18 20: „Flórián." Maron Ferenc 
csevegése. 18.30: Zenés részletek 
Kálmán : Cirkuszhercegnőjéből. 20 20: 
Karády Katalin énekel. 21 00 : Her-
nádi Lajos zongorázik 21.30: Az 
országépités utján. Tildy Zoltán elő-
adása. 22 20 : Mit hallunk holnap ? 
22.30: Másfél óra muzsika. Hang-
lemezek. 

Budapest, I. január 2. 

7.30: Reggeli zene: Hanglemezek. 
Közben: Naptár. 9.00: Barna Pál 
jazz-együttese. 10.10: Zenekari mű-
vek. Hangieriiezek. 12.15: „Ze/igő 
zene — szines szó. Közreműködik 
Török Géza cigányzenekara. 14.10: 
Barta Lajossal, az emigrációból haza-
tért kiváló iróval beszélget a rádió 
munkatársa 14.26: Emlékezés nagy 
orvosokra. 14 40 . Jáki Tóth Pal sza-
lonzenekara. 15 25 : A színház cso 
davilága 15.40: A budapesti gáz. 
16.00. Gyermekrádió. 16 25: Jem-
nitz Sándor Duó szonáta mélyhege-
dűre és gordonkára. 17.10: Párthir-
adó. 17.20: A Vöröskereszt közle-
ményei. 18.00: Shakespeare három 
arca 19.00: Hoffmann meséi. 20.15: 
Hirek. Sporthírek. 20.05: Hírek és 
krónika oroszul. Előadás után kb. 
22 25: Hirek. 22 45 : Mit hallunk 
holnap ? 22.50 : Szórakoztató zene. 
Hanglemezek. 

Két magyar legény 
kalandos csavargása Linzben 

és ami utána következik 
Barcsa Znltán szentesi Vccseri-

utca 2 szám alatti és Lantos Ignác 
szentesi Széchenyi-utca 54 szám 
alatti lakosok 1946 októberéboc? 
átszöktek a határon Németországba 
Hosszas kalandozás és csavargás 
után utjuk Linzbe vezetett. Ot< 
azonban, minthogy nem nagyon 
érthették az amerikai dialektust, az 
az amerikai rendőrség elfogta őket 
és két hónapi fogházra itélte. A 
két fiatalemner miután büntetését 
letöltötte, lemondva minden világ-
csavargó gondolatról hazatért Szen-
tesre A szentesi rendőrség az el-
járást ellenük folyamatba tette. 

Pályázati hirdetmény 
Az 5000-1946 M. E. sz. rendelet 

végrehajtása során megüresedett 
szegődményes városi gyepmesteri ál-
las betöltésére pályázatot hirdetek és 
fe.hivom azon pályázni szándékozó-
kat, akik ezen munkakör ellátásá-
hoz megfelelő felszereléssel éendel-
keznek, hogy szakképzettségüket ed-
digi működéstlkot igazoló szolgálati, 
illetőleg működési bizonyítvánnyá? 
valanvnt rendőrhatósági erkölcsi bi-
zonyítvánnyal felszerelt kérvényüket 
1947. január 15. n?pján deli 12 
óráig nyújtsák be hivatalomhoz. 

| Az alkalmazás szegődményes jel-
legű, javadalmazása a XV. fiz. oszt 
3 fokozatának megfdelö havi díja-
zás, v lamint természetbeni lakás. 

Polgármeser 

Huszkilós hitelesített tolósúlyos 
tányéros piaci mérleg 76 forint. Bor . 

! vaskereskedésében. 1353 
^Vásárolnék használt varrógépet 
kerékpárt, zongorát, harmoniumot 
Dózsa G>örgy utca 60. 1348 

4 gyermek jelentkezzen nálam 
akik a jövő évben is szolgálni akar 
nak Jung Bercsényi u. 115, 

Épületnek való faanyagok vannak 
i eladók, Alsórét 69 Kohut Jánosnál 

Gyönyörű elsőrendű tűzhelyek, 
zománcozott és fekete kivitelben 
olcsón vásárolható Búinál. 1354 

Új cipót, javitást vállal gyorsan 
és szakszerűen Birtus Imre cipész-
mester, Honvéd-utca 47. 1343 

Kft. keret cégbejegyzéssel és 
ipirengedíllyel átadó „Ritka alka-
lom' jeligére a kiadóba. 1340 

J ó csongrádi bor állandóan kap-
ható Sima Ferenc-utca 34 1291 

Egy jókarban levő s'ráfkocsi 
eladó és egy udvarost, keresek Jan 
1 re. B csó Béla-utca 16 

Zongorát bérelek Kossath-utca 
13/a szam. 

Gyógydauer, hajfestés, szőkítés 
elsőrangú munka garanciával Zsem-
bártál, Teleki Pál-u 25. 1134 

Vegyi villanydauert, festés, sző-
kítés garanciával. Kés/ül M i h á l y 
fodrásznál. Horváth Gyula- u 9. sz. 

1313 
Jómunkás cipészsegéd felvétetik 

Honvéd-utca 47. 1324 
Szűrszabó-utcai üzlethelyiségek 

kiadók. Értekezni lehet, Erdeinél. 
1322 

Pulóvere!* kötését vállalom. 
Cím a kiadóban. — 

Fekete télikabát olcsón eladó. 
Kossuih-utca 13/a. — 

Főszerkesztő > S i m a L á s z l ó . 
Felelős szerkesztő: S z ó k é F e r e n c . 

F d e i ő s kiadó: N a g y Mihály. 
Nyom»« a . B a r á t s á g * a y o m d a h f t 

KeJetői nyom taveMtő C M r i i M L. I i w e 


