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Horthy Miklós megbízásából szervezte 
az összeesküvést Veress Lajos 

A legkegyetlenebb tábornok volt 

TRUMAN 
beszéd« 

Dálnoki Veress Lajos, a leleple-
zett összeesküvés vezetőjét a Du-
siántulon, Szombathely és Kőszeg 
környékén keresik. Ezeken a he-
lyeken éltek a tábornok barátai, kik 
resztvettek a köztársaság megdön-
tésére irányuló összeesküvésben, s 
most valószínűleg rejtegetik Veress 
Lajost. Veress a tábornoRok közül 
leghívebben szolgálta ki a némete-
ket. A katonaviselt emberek jól em-
lékeznek arra, hogy az egész or-
szágban a legrettegettebb hadtest 
a kolozsvári volt. 1944-ben ennek 
a had-estnek a parancsnoka volt 
öálnoki Veress. A kolozsvári had-
test küzdött azon a frontszakaszon,-
aliol a Vörös Hadsereg a buzauai 
áttörést elérte. Ekkor következett be 
a hatalmas visszavonulás, a fej-
vesztett menekülés. A szerencsétlen 
katonák özönlöttek visszafelé, s 
amikor azon igyekeztek, hogy ha-

zaérjenek, szembetalálták magukat 
Veress Lajos tábori esendőreivei, 
akik a legvadabb hajszát indították 
ellenük. Veress százával lövette 
agyon a háborút folytatni nem aka-
ró magyar katonákat. Valósággal po-
kollá tette a kolozsvári hadtest alá 
tartozó vidékek életét, összefogatta 
a békés lakosságot és mint barmo-
kat hajtotta őket, s kényszeriiette, 
hogy a bombázás és az ágyúzás 
közepette védővonalakat építsenek. 

Nyilasok, egyetemisták, diákok 
Az összeesküvők kapcsolatot tar-

tottak fenn, a Nyugaton levő nyilas 
tisztekkel és katonákkal. A katona-
ságon kívül Sopron, Kapofvár és 
Szombathely környékén sejtrend 
szert szerveztek. Azt tervezték, hogy 
a békeszerződés aláirása után meg-
szállják a középületeket elfoglalják 
a postát, rádiót, telefonközpontot és 
uj kormányt alakítanak. Ebben a 

kormányban nem lett volna egyetlen 
ember sem, aki a jelenleg működő 
pártoknak tagja. 

Dálnokiék be akarták szervezni 
az egyetemi és középiskolai ifjúság 
szélső jobboldali beállítottságú tag-
jait is. Eddig 135 személyt tartóz-
tattak le. Kedden az a hir terjedt 
el, hogy Dálnoki Veresst őrizetbe 
vették. Eddig ezt a hirt nem erő-
sítették meg. 

Horthy megbízólevele 
A letartóztatottak vallomásaiból 

kiderült, hogy Dálnoki Veress tiszt-
jei előtt Írásbeli meghatalmazást 
mutatott fel — amelynek valódiságát 
bizonyítani ugyan nem lehet —, 
melyben Horthy Miklós „legfelsőbb 
felhatalmazást" adott neki a hata-
lom átvételére, amennyiben Horthy 
a kormányzói jogkör gyakorlásában 
valamilyen oknál fogva akadályoz-
tatva lett volna. 

Újonnan földhözjuttatottak 
kiáltványa az újgazdákhoz 

és kisbirtokosokhoz 
A felszabadulás óta eltelt több 

mint két esztendő alatt bebizonyo-
sodott, hogy a dolgozd parasztság 
érdekeinek védelmét csak az újgaz-
dák és kisbirtokosok szervezettsége 
biztosíthatja. Ezért lartjuk szükséges-
nek az Újonnan Földhözjuttatottak 
Országos Szövetsége UFOSz helyi 
srervezeteinek kiépítését és megerő-
sítését. — Fokozottabb mértékben 
szükséges a dolgozó parasztság ér-
dekvédelmi szerveinek kiépítése, mi-
vel az úri Magyarországot visszasíró 
volt földesurak, kapitalisták, banká-
rok ügynökei elsősorban a dolgozó 
parasztságot megnyergelve akarják 
Visszaállítani parasztnyúzó uralmu-
kat. A parasztegység hangzatos jel-
szavaival a Parasztszövetség vezetői, 
a levitézlett úri birtokosok, kulákok, 
botcs ispánok, nyugatosok egy tá-
borba a'tarják tömöríteni az újgaz-
dákat, íveseket, bérlőket, kisbirtoko-
sokai a 1 5 0 - 2 0 0 holdas kulákokkal, 
Iri birtokosokkal, a falu uzsorásai-
val, hogy a dolgozó parasztság, mint 
a múltban is újra "ki legyen szol-

Sáltatva a bankárok, uzsorások és 
arácsoló ügyvédjeik önkényének. Ha 

ezt a dolgozó parasztság meg akar-
ja akadályozni, ha nem akarja, hogy 
a nép ellenségei megnyomorítsák, 
magának kell kezébe venni sorsa in-
tézését. Mi, újgazdák, igaerő és ve-
tOmaghiánnyal, szárazsággal küzdve 
a földreform vivmányát megőrizni 
az ország parasztságának 82 száza-
lékát kitevő tíz holdon aluli kisbir-
tokosságot nehéz helyzetéből kiemel-
•i, esak a mi összefogásunkkal le-
Ifeetséges. Csak a mi szervezettségünk 

biztosíthatja a német rablóktól és az 
őket kiszolgáló magyar cinkosoktól 
megtépázott országunkban a dolgozó 
parasztság gyors felemelkedését. 

Megyei nagygyűlésünkről fordu-
lunk hívó szóval Csongrád várme-
gye összes újgazdáihoz és kisbirto-
kosaihoz! Álljanak soraink közzé és 
támogassák UFOSz szervezeteinket, 
harcoljanak velünk, a dolgozó pa-
rasztság felemelkedéséért, országunk 
felvirágoztatásáért, hogy hazánk mi-
nél előbb jómódú, müveit, szabad 
parasztok hazája legyen. 

Az Egyesült Államok elnöke hét-
főn a kongresszus két háza előtt 
beszédet mondott. Meggyőződésem —1 

mondotta —. hogy a csatlós álla-
mokkal kötött békeszerződések leg-
jobbak, amelyeket el lehetett érni. A 
szovjet-amerikai viszony még nem 
teljesen rendezeti, de mindkét nem-
zet erdeke, hogy a békét mihama-
rább megközelítsék. A világ éhező 
népeinek sok segítséget nyújtott az 
USA. Az atomenergia tekintetében 
nem akar magának monopoliumot 8 
reméli, hogy az atomerö katonai je-
lentősége fokozatosan hanyatlani 
fog. Ausztriából vissza kell vonni a 
megszálló csapatokat. A leszerelés-
sel kollektív biztonságot kell az em-
beriség számára megteremteni. 

Gabona kifizetés 
1946. évi julius hónapban be-

szolgáltatott huza, rozs, kétszeres, 
árpa és zab ellenértékét a termelök 
részére az 1946. évi augusztus 
hóra forintban megállapított terme-
lői árak alapján kell kiegyenlíteni 
teljes ősszegben még akkor is, ha 
a vevők a termelőknek az 1946. 
évi julius hónapban beszolgáltatott 
terményekért az akkor érvényben 
volt árat adópengőben megfizették 
(92.706/1946. K. M. Magyar Köz-
löny 262. sz.) 

Üzemi bizottsági 
választások lesznek 

Gyenes Péter elvtárs a választások előkéitfiletetról 

A Szakszervezeti Tanács elhatá-
rozta. hogy az özemi bizottsági vá-
lasztásokat rövid időn belül az egész 
országban megtartják. Felkerestük 
Oyenes Péter elvtársat, a szakszer-
vezetek titkárát és kérdést intéztünk 
hozzá az üzemi bizottságok jelenlegi 
és jövőbeni feladataírói Szentes ipa-
rában. 

Nehéz munka volt — mondotta 
Oyenes elvtárs — az üzemi bizott-
ságok létesítése Szentesen és még 
nehezebb volt az tfjonnan szervezett 
t stületeket feladatuk magaslatára 
emelni Egymás u án tartottuk az 
üzemi értekezleteket és oktattuk az 
üzemi bizottságok tagjait. Ma már 
azt mondhatjuk, hogy a Szentesen 
levő üzemi bizottságok nagy általá-
nosságban hivatásuk magaslatán ál-
lanak. Az elkövetkezendő választá-
sokat most készítjük elő. A legfőbb 
cél, hogy még jobbá és eredménye-
sebbé tegyük a munkásosztály küz-
delmét ¿ z üzemi bizottságokon ke-

resztül. A választásokat azzal a kö-
rültekintéssel készítjük elő, amely 
minden szakszervezeti munkát jelle-
mez. 

Nem akarjuk, hogy egy nagyobb 
választási harc a munka eredményé-
nek rovására menjen. De viszont 
érvényre kívánjuk juttatni az üzemek 
dolgozóinak valódi akaratmegnyilvá-
nulását — fejezte be nyilatkozatát 
Oyenes Péter. 

A választásokkal kapcsolatban a 
Szociáldemokrata Párt, amely az 
ipari munkásság érdekeiért mindig a 
legtöbbet áldozta, akcióba lépfett, 
hogy a megfelelő támogatást a szak-
szervezeteknek biztosítsa. Szőke Fe-
renc elvtárs, a párt titkára a követ-
kezőket mondotta a választásról: 

A választások eredményeinek olya-
noknak kell lenni, hogy abból a 
munkásság jelentős hasznokat húz-
zon. Hisszük, hogy az üzemek szo-
cialista dolgozói, tudni fogjak köte-
lességüket. 

Közvéleménykutató 
szolgálatunk 

Lapünk vasárnapi számában meg-
indí ott közvéleménykutató munkánk 
a vártnál is nagyobb érdeklődést 
keltett. Majd kétezer válasz érkezett 
be eddig, s olvasóink a legkülönbö-
zőbb szempontokból adták meg vá-
laszukat a feltett kérdésekre. Az 
anyag feldolgozását pénteken kezdi 
meg lapunk szerkesztősége s ezért 
arra kérjük azokat, akik eddig még 
válaszukat nem juttatták el hozzánk, 
hogy sürgősen küldjék meg kiadó-
hivatalunknak (Szent Imre-u. 1 sz.). 

Tisztítsuk, o járdákat I 
Azelőtt megszoktuk, hogy alig 

hullott le a hó, már kopogtatott Is 
a rendőr az ablakon: tessék a ha-
vat hányni és járdát takarítani I Ugy 
látszik, ez az idén elmarad. Olyan 
vastag megfagyott hóréteg van a 
járdanon, hogy valósággal életveszé-
lyes a közlekedés. A legszomorúbb 
a dologban az, hogy a városháza 
előtt a legsúlyosabb a helyzet, pe-
dig éppen a városnak kellene jó 
példával elöljárni. El is néptelened-
tek az utcák. Nem aka'ja kitörni 
senki a nyakát. Oondoskodjanah a 
hatóságok arról, hogy meginduljon 
a járdatakarítás. 



A Szociáldemokrata Párt 
a korrupció ellen 

Bizottságokat szervezünk az egész országban 
Szakasits Árpád elvtárs, minisz-

terelnökhelyettes vasárnap Győrött 
ét Sopronban beszédet mondott, 
ismertette a Szociáldemokrata Párt 
nőst készülő nagy gazdasági tervé-
nek legfontosabb részleteit és be-
jelentette, hogy gazdasági program-
munk kiinduló pontja országos tár-
sadalmi akaiók megindítása a kor-
rupció a fényűző élet ellen. 

El kell érkeznünk ahhoz a kor-
szakhoz — mondotta Szakasits elv-
társ — melyben a dolgozók végre 
megkapják munkájuk ellenértékét. 

Az egész országban, városokban, 
falvakban, üzemekben és bérházak-
ban egyaránt korrupció ellenes bi-
zottságokat alakítunk. Ki kell irtani 
a társadalomból a dologtalanokat, 
az ingyenélőket és a heréket. 

A párt ebben az esztendőben 
végrehajtja soraiban is a legeré-
lyesebb tisztogatást. Ezt a tiszto-
gatást ajánljuk — folytatta Szakasits 
Árpád — a inásik munkáspártnak 
is. Itt az ideje, hogy az ország két 
legtevékenyebb pártja leszámoljon a 
nemközénk váló elemekkel! 

Módosítják 
a helypénz-rendeleteket 

A helypénzdíjat eddig az áruikat 
piacra szállító árusok fizették. Mint 
értesültünk azonban ezen a téren 
lényeges módosítás történik. Ugyan-
is a helypénzt nemcsak a piacra 
szállított áruk után kell fizetni, ha-
nem áruikat telephelyeken vásárló 
nyiltárusító kereskedők is tartoznak 

Elmúlt újév napja is; messze száll-
tak a jókívánságok. Vájjon mennyi 
valósul meg belőlük? — kínálkozik 
most a kérdés. S hogyan változnak 
élő valósággá azok a beszédek, azok 
a cikkek amelyeket mi, szociáldc 
mokraták mondtunk el, vagy irtunk 
le, az újesztendő küszöbén? 

A történelem, a munkásosztály, a 
dolgozók hatalmas társadalmának 
sorsa, felejthetetlen harcosaink s gon-
dolkodóink tanítása, mind csak azt 
felelik: Rajtunk múlikI Igen min-
dennek a sorsa, amit akarunk, ki-
zárólag rajiunk múlik, mert nem 
számíthatunk másra, csak a magunk 
erejére. És ha mi képviseljük is az 
emberiség túlnyomó többségének, 
minden dolgozó embernek érdekeit, 
tudnunk kell, hogy igen sokan még 
nem ismerték fel ezt az igazságot. 
Viszont minden igazi szocialista 
cselekedetünk újabb és újabb töme-
geket világosít fel: mit jelent, mit 
akar a Szociáldemokrata Párt, mi 
is hát a szocializmus? 

Tehát rajtunk múlik I Mi formáljuk 
a jövendőt. 

Dehát ki ez a „mi"? Egyszóban 
elvtársak: a párti De micsoda a 
párt? Talán az a négy miniszter, 
féitucat államtitkár, aki a kormány-
zati ügyek jelentős részét intézi? 
Ugyan, ugyan. Ismerjük mi az em-
bereinket! Bókolhatnak miniszterel-
nökhelycttesünk, pártunk büszkesé-
gének, Szakasist Árpád elvtársnak: 
a szemébe mondhatják, milyen bölcs 
messzire tekintő politikus, milyen 
hatalmas hasznára van az országnak 
nyugodt, céltudatos államférfiúi ma-
gatartása, s valóban «páratlan nem-
zetközi tekintélye keleten s nyugaton 
egyaránt. Dicsérhetik Bán Anial 
iparügyi miniszter elvtársunkat, mint 
a magyar ipar újjáteremtöjét, aki 
másfel év alatt romokból újjá vará-
zsolta s a békebeli szinvonal köze-
lébe emelte termelésünket. Szemébe 
mondhatják dr. Ries István igazság-
ügy miniszter elvtársunknak, hogy 
az alkotmánytörvénnyel, a háborús 
és népellenes bűnösök elleni tör-
vénnyel, a válásra és törvénytelen 
gyermekekre vonatkozó törvénycikkel 
a háború utáni Európa legmoder-
nebb szellemű törvényhozását kez 
deményezte. Nyiltan csodálhatnánk 
Rónai Sándor kereskedelmi minisz-

helypénzt fizetni. 
Érdekes eset történt a napokban 

Németh Imre szentesi baromfikeres-
kedővel, aki a Mentő- és a Rozgo-
nyi-utcákon toborozta a tanyáról a 
városba tartó gazdákat és rendsze-
resen vásárolta tőlük a baromfit. Az 
ellenőr felszólítására a helypénz fi-

zetését azonban megtagadta, lermé-
szetesen a kihágási eljárást azonnal 
foganatosították. Ez nem egyedülálló 
eset. Ezenkívül még számtalan i j 
formájával találkozunk a helypénz-
rendelet kijátszásának. 

Ezen tények indították a várost 
arra a tervre, hogy a javadalmi el-
lenőrök munkáját hathatósan támo-
gassa, létszámukat felemelje és ők 
valamennyi vámházhoz beosztva a 
hetipiacos napokon fokozott ellenőr-
zést gyakoroljanak. Így a vámhá-
zaknál elhelvezett ellenőrök mint-
egy vámvonalat húznak a város kö-
ré, s így a vámnál lefizetett hely-
pénzdíjak bárcájával az eladó bárhol 
értékesítheti áruját és bárki bármi-
lyen célból hozza be áruját a piac-
ra, nem fogja megkárosítani a vá-
rost és önmagát ís mentesíti a fe-
leslegés zaklatástól. 

Erre a tényre a belügyminiszter 
hívta fel városunk figyelmét, ugyan-
is ez az újitás Pécs városában be-
vált nagyszerűen. így a vámvonalon 
kívül senki sem vásárolhat. A java-
dalmi ellenőröket kerékpárral fogják 
ellátni, akik állandóan járják a ha-
tárt hetipiacos napokon és rajtaütés-
szerű ellenőrzést fognak tartani. 

Mint értesültünk, a város erre a 
célra rendbehozatja elhanyagolt vám-
házait és az ellenőrzést az ottlakó 
javadalmi ellenőrök által biztosítja. 

Megelégedéssel állapítjuk meg o 
kórházi bizottság keddi ülése 

nyomán, hogy harcunk a járvány-
kórházért eredményre vezetett. Vég-
re mégis csak a megvalósulás stá-
diumához közeledik ez az ügy, fut 
talán közben a járványok véget is 
értek. Jellemző volt ez az ügy arra, 
hogy egy olyan dolognál, amely 
kétségtelenül a közérdeket szolgál-
ja, mennyi egyéni és kicsinyes ér-
dekből fakadó akadállyal kellett a 
Szociáldemokrata Piutnak megküz-
deni. Szentesen egyetlen józanész* 
ember sincs, aki a járványkérház 
felállításának szükségességét taga-
dásba vette volna. Amikor azonban 
a megvalósításról volt szó, még fe-
lelős tényezők is előálltak teljesen 
lehetetlen és észszer út len javasla-
tokkal. Harc és acsarkodás kelleti 
ahhoz, hogy végre jó belátásra bír-
hassuk őket. Kérdezzük, miért vok 
szükség erre az akadékoskodásraf 
Ugy látszik, még mindig él az 
emberekben az az ostobaság, hogy 
„miért csináljuk meg egyszerűen 
azt a dolgot, amit komplikáltán is 
meg lehet csinálni ?" 

— A Szociáldemokrata Párt 
női csoportja f. hó 12-én, vasárnap 
délután 5 órai kezdettel a pártszék-
házban teadélutánt rendez, amelyre 
ezúttal hívja meg a város közönsé-
gét az Elnökség. 

után 
Irta : Szalai Sándor 

a Szociáldemokrata Párt sajtóosztályának vezetője 

ter elvtársunkat, aki a nehezen nél-
külözött külföldi nyersanyagok és 
árúk száz és százezer tonnáit bű-
vészkedj be országunkba. Mindegek 
a bókok, dicséretek mi tudjuk! — 
megérdemeltek és igazak. De — kér-
dezzük — vájjon miniszter lenne-e 
Szakasits, Bán, Ries, Rónai — akár-
milyen okosak, akármilyen állam-
férfiúi tehetséggel rendelkeznek —, 
igen miniszter lenne-e akármelyikük, 
ha nem állna mögöttük a párt ha-
talmas politikai súlya, ha nem a 
pártból nőttek volna ki s nem a 
pártot képviselnék? S a hajbókoló 
dicsérő urak meghívnák e őket az ál-
lamvezetésre, ha nem éreznék, hogy 
a magyar élet egyik legnagyobb ha-
talmát képviselik a Szociáldemokrata 
Pártban egyesült dolgozók tömegét 
s milliók akaratát hajtják végre? 

Vagy talán a pártközpont a párt ? 
Az a pár tucat régi szocialista, aki 
a pártvezetőségben, vagy mint a 
főtitkárság osztályvezetője, csoport-
vezetője, titkári beosztottja az íróasz-
talnál ül, felekkel és hivata'okkal 
tárgyal, ügyeket intéz, utasításokat 
ad és kérelmet teljesít — gondol-
kozva, figyelve, száz- meg százezer 
elvtárs mit akar, mit szeretne tudni, 
hol kellene érdekébe feltépni, milyen 
terveket lehetne a mozgalom érde-
kében kidolgozni s végrehajtani, 
hogy a dolgozók jóléte, hatalma 
növekedjék s egyben közelebb jus-
sunk a szocializmus megvalósításá-
hoz? Nem, a pártközpont sem a 
párt, legalább s önmagában nem az. 
Egy Marosán György csak igazán 
hétpróbás nagyszerű párttitkár, or-
szágos szervezésünk egyik legfőbb 
mozgatója, ragyogó szónok. De mi 
a szervezés, ha nincs párt, amit szer-
vez az ember? Mit ér a jó szónok, 
ha nincs kihez beszélni? Hová megy 
a mozgalmi utasítás, ha nem a párt-
hoz? S honnan erednek a mozgalmi 
utasitások alapjául szo'gáló szükség-
leiek hí nem a pártból? S mit ér 
akár egy Justus Pál, egy ilyen tu-

dós marxista, oktatásunk vezető tit-
kára, ha nincs párt, akiknek az ok-
tatás szóljon? A párt minden! S a 
párt nélkül ők s mindannyian, akik 
ve'ük dolgozunk senkik vagyunk. 

Vagy menjünk le a központból a 
helyi s¿ervezetekhez. Megtaláljuk 
mindenütt fáradhatatlan munkában 
kitűnő funkcionárius elvtársainkat, 
akik proletár munkássorból kerültek 
egy-egy pártszervezet, esetleg epv-
egy város, vagy megye élére. De 
őket is a párt nevelt?, a pártnak 
köszönhetik, hogy el tudják végezni 
felelőségteljes munkájukat. 

A nagy-zerű Kéthly Anna mon-
dotta el egyik megrázó beszédében, 
miután a legmagasabb méltóságok 
egyikévé, a képviselőház alalnökévé 
választották, hogy belőle, a nyomo-
rult, kilátástalan életű, beteges pro-
letár gyermekből hogyan faragött 
embert a mozgalom — hogyan adott 
nevelést, tudást neki, az elnyomott 
embernek, iogfosztottságra itélt nő-
nek. „Mi lett volna belőlem, ha nem 
lettem volna szociáldemokrata ? a — 
kérdezte ez a páratlan tehetségű 
bölcs asszony, ez a rendkivü'i egyé-
niség. S ime még az egyéniséget is 
a párt termeli ki. 

Dehát nem a miniszter, nem a 
képviselőházi alelnök, nem a pol-
gármester s nem a párttitkár, néma 
pártközpont és nem a pártszervezet 
a párt, akkor micsoda? 

Oly egyszerű a válasz: te vagy 
az, elvtárs, te, aki ezt az újságot 
olvasod s rádöbbensz arra, hogy a 
te érdekeidről, • a le életedről, a te 
lövődről, a te boldog újévedről van 
szó s átértve helyzetedet a társada-
lomban, beállsz közénk küzdőtárs-
ként — te vagy a párt! 

A párt nem a tied, dolgozó, ha-
nem tőbb annál; te magad vagy a 
párt. Ó, nem azzal, hogy „beiratko-
zol" befizeted a p^rtta^ségi díjat, és 
etjárogatsz a pártnapokra, — nem 
csak ezzel vagy te a párt. Ennyi 

l nem is elegendő! A párt úfcylesz s 

úgy van, ha nem életed bizony®« 
'cselekedeteiben, hanem egész éle-
teddel vagy szociáldemokrata. Ha 
bemégy egy hivatalba és azt látod, 
hogy ott nem megfelelően intézik a 
d ogokat, a te dolgaidat, — lépj fel, 
mint szociáldemokrata s akkor olt 
van a párt. A magad munkahelyé« 
viszont mutass példát arra, hogya« 
dolgozik nem Kovács János, Kiss 
Rózsi, vagy ahogy hívnak — mutass 
példát arra, hogyan dolgozik egy 
szociáldemokrata s akkor ott van a 
párt. Lépj fel, mutasd ki meggyőző-
désed, szociáldemokrata voltodat, 
amikor újságra fizetsz elő. amikor 
gyermeked tanárával beszélsz, ami-
kor bejelentést teszel egy hatóság-
nál, amikor a vendéglőben beszél-
getsz ismerőseiddel, amikor panasz-
kodol, nevetsz, vagy vitázol Légy 
életed minden megnyilvánulásába, 
egész életedben szociáldemokrata — 
hadd érezzék, hogy mindenütt, ahol 
te vagy, ott a párt! 

Sokszorozd meg m:igad által a 
pártot. Hödd érezze mindenki, ki ve-
led találkozik, akárhol jársz (és szo-
ciáldemokratákkal ma mindenütt le 
het találkozni, szociáldemokraták ma 
mindenütt járnak), ott van minde-
nütt a párt. 

Jegyezd meg jól, mert ebban rej-
lik mozgalmunk ereje: ahol egyet-
len igazi (nemcsak tagsági könyve, 
hanem élele szerinti) szociáldemo-
krata áll, ott a párt is ott van! 

Óriási hatalom ez. Mert ha i bbe« 
az országban mindenütt megérzik a 
szociáldemokrácia jelentését, fellépé-
sét — azt, hogy nélkülünk, a párt 
nélkül semmi sem történhetik, — 
akkor senki sem merhet velünk 
szembeszállni, mert akkor hama-
rosan miénk íj győzelem. 

Értsünk szót: a pártnak annyi a 
hatalma, áme «nyit mi adunk neki: s 
nekünk annyi a hatalmunk, arennyt 
a párté! Ezzel a hatalommal építjük 
a jővöt, a dolgozók Magyarországát, 
a mi akaratunk szerint. Ezzel épít-
jük az újesztendő!, mely annyira lese 
boldog, amennyire mi boldoggá tesz-
szük a magunk s/ámára. 

Tehát rajtunk múlik, szocialistá-
kon. Rajtunk múlik hogy közelebk 
visz e bennünket ez az új esztendfl 
célunkhoz, a szocializmus megvaló-
sításához. 



H Í R E K 
Ma január 9. Róni kat. Julián vt, 

jjrotfcstána Marc. 
Vízállásjelentés; Tisza 6-án 138, Kurea 

70. 
Hőmérséklet: — 12 lok 
tdöjérásjelentés i Mérsékelt szél. felhős, 

tódöa idő. tőbb helyen havazás. A hideg 
mérséklődik. 

Ügyeletes gyógyszertárak» Január 4— 
4-fg lile 

— Felhívás. Vas, műszaki, ke-
ickpár. forgalmiadóközösség tagjait 
felkérem, hogy fontos megbeszélés 
végett 9-én, csütörtökön délután 5 
érakor a Kereskedő Egylet helyisé-

Íében megjelenni szíveskedjenek, 
lnök. 
— Meghívó. A szentesi kovács-

toognár szakosztály az ipartestület-
be« január 18 án 7 órai kezdettel 
*acsoráva! egybekötött táncmulat-
ságot rendez Gábor Pista zene-
karával, melyre mindenkit szeretet-
tel várunk. Rendezőség. 1358 

— Iskolai értesítés. Az összes 
veformátus iskolákban a tanítás to-
vábbi intézkedésig 1947. január 27-
én kezdődik. Igazgatóság! 

— Gyorstalpalást, fejelést, javi-
pontosan készít Sípos József 

eipészmester, Kiss Bálint-utca 7. 
flRef nagytemplom mellett.) 1315 

— Meghívó. Az Iparos nőegylet 
január 12-én vasárnap délután 4-órai 
kezdettel ismerkedő teadélutánt ren-
•ez, melyre szeretettel várja kedves 
vendégeit Jegyek Rébeli szabónál 
jfiozi mellett. Rendezőség. 

— A Faipari Munkások Szer-
vezete 1947. évi január hó 12 én 
á. e. 10 órakor a Szakszervezeti 
Székházban tisztújító értekezletet tart 
nelyre pontos megjelenést kér a 
vezetőség. 

— Az ékszerek szabad furgal-
saát a közeljövőben engedélyezni 
togják. 

— A jövő héten kikézbesítik a 
1-lista revízió során hozott határo-
satokat. 

— A vidéki lapok után a fő-
városi lapok korlátozásara is sor 
kerül a papi<gyártás terén mutat-
kozó hiányok következtében. Való-
színű, hogy tavaszra már sikerülni 
teg megfelelő celíulóze behozatallal 
i gyártási nehézségeket leküzdeni. 

—• A földmivelésiigyi minisz-
lérium két tisztviselőjet és árube-
szerzőjét panama miatt letartóztatták. 

— HONSz elnöksége felhívja 
»gjaít, hogy az UNRRA adomány-
tól sikerült a rászorulók részére 
lavonta történő kiosztás mellett 
élelmiszeradományt biztosítani. Rá-
szoruló tagok sürgősen jelentkezze-
aek névjegyzékbe való felvételük 
végett. Egyben felhívja tagjait, h<>gy 
a tagdíj hátralék és e hóra esedé-
tes tagdijakat mielőbb fizessék be 
a pénztárba. Hivatalos óra minden 
kétfön, csütörtökön és vasárnap 
délelőtt 9-12-ig. 

Párthfrek 
Máv. üp január 9-én, d. u. 6 

trakor a Vasutas Otthon. Előadó: 
Szőke Ferenc. 

1946 január 
Órakor a közkórház. 
Msti Tamás. 

9-én este 7 
Előadó: Pa-

Postás üp. január 9 én este fél 7 
órakor Pártszékház. Előadó: Ke-
resztes Péter. 

Pártest 10-én d. u. 6 órakor a 
Pártszékház. Előadó: Pintér Győző. 

OTI január 11 én d. u. 1 órakor 
OTI székház. Előadó:^ Erdei Pál. 

A nagy világ 
Lemondott Byrncs — A Biztonsági Tanács 

ülése — A német kérdés — Bécs 
szörnyű helyzete 

Az Egyesült Államok külügymi-
nisztere, Byrnes lemondott. Az uj 
külügyminiszter Marshal tábornok, 

aki repülőgépen útnak indult Kíná-
ból, hogy uj hivatalát elfoglalhassa. 

A Biztonsági Tanács vitája 
A Biztonsági Tanács legutóbbi 

ülésén az Egyesült Államok delegá-
tusa javaslatot tett arra, hogy a tri-
eszti szabadkikötő létesítéséhez a 
tanács járuljon hozzá és fogadja 
el az olasz békeszerződés függelé-
keit a Biztonsági Tanácsot abban 

terhelő felelősséggel együtt. A Ta-
nács három uj tagja Belgium, Ko-
lumbia és Sziria a kérdés tanulmá-
nyozására haladékot kért, amit a 
Tanács megadott. A következő ülé-
sen a leszerelési kérdés vitájára 
kerül sor. 

Németország 
Dánia külügyminisztere a dán 

kormányt felhívta, hogy a német 
kérdésre vonatkozó álláspontot szö-
gezze le és terjessze a moszkvai 

értekezlet elé. A holland 
tanács megfogalmazta 
álláspontot, s most ezt 
bizottság elé terjeszti. 

miniszter-
a holland 
parlamenti 

Bécs megfagy 
Az Európaszerte tartó szörnyű 

hideg, különösen Bécsben idézett 
elő nehéz helyzetet. Az osztrák fő-
városban az elmúlt napokban 32 
fokos hideget mértek. Tüzelő nincs, 
élelem semmi. A villanyvilágítás 
szünete], az üzemek leálltak, az 

üzleteket becsukták, a szórakozóhe-
lyek megszüntették működésüket 
és a hivatalokban is csak korláto-
zott munka folyik Az élelmiszer 
felhozatal napok óta szünetel, s igy 
Bécs fázik, éhezik és nyomorog. 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
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Január 9. 1 napig. 

Eltévedt emberek 
Francia óriásfilm a szerelemről és féltékenységről. Csem-
pészek és rendőrök izgalmas párharca. Híradó. 

Hadísegélyes asszonyok gyűlése 
Tegnap délután a hadisegélyes 

asszonyok népes gyűlést tartónak a 
Kaszinó nagytermében. A gyűlésen 
Jószai. Bálint, Erdei Mihály nemzet-
gyűlési képviselő szóltak^az össze-
gyűlt hadisegélyes asszonyokhoz. 
Jelen voltak még: Szőke Ferenc 
Szociáldemokrata párttitkár, Han-
kóczi Béla közellátási felügyelő, 
Vajda Imre polgármester. 

. Erdei Mihály nemzetgyűlési kép-
viselő kijelentette, hogy a hadisegé-
lyesek, hadiözvegyek részére az 
állam 24 millió forintot állított be 
a költségvetésbe. Ez az összeg igen 
csekély és ezért még a költségvetés 
tárgyalása előtt egy« négy tagból 
álló asszonyküldöttség keresi fel a 
hadirokkantak és hadiözvegyek ne-
vében az illetékes minisztériumokat, 
hogy feltárják a nyomorúságos hely-
zetet és ha lehet némi segítséget is 
eszközöljenek ki. A küldöttséget 
Jószai Bálint és Erdélyi Mihály 
nemzetgyűlési képviselők kisérik 
fel az illetékes minisztériumokba. 
Erdei Mihály beszéde további ré-
szében kifejtette, hogy akkor, ami-
kor a hadisegélyezettek és hadiöz-
vegyek számára 24 millió forintot 
állítottak be a költségvetésbe a ka-
tolikus papok segélyezésére 11 
millió forintot, a református lelké-
szek segítségére 10 millió forintot 
állítottak be a költségvetésbe. 

Az egyik felszólaló asszony, aki a 
hadisegélyes asszonyok mostoha és 
sivár életmódját fejtegette, kijelen-
tette, hogy a segélyek juttatásánál 
v<gyék figyelembe, hogy vannak 
olyan asszonytársaik is, akik mfg az 
uruk messze idegenben íávol van, 

add>g ezek más férfiakkal szórakoz-
nak és tivornyáznak — ezektől von-
ják meg a segélyt. 

Majd kiválasztották a négytagú 
küldöttséget Gera Lőrincné, Rozgo-
nyi Pálné, Virág Bálintné és Ko-
vácsné személyében. 

Ezután Hankóczy Béla kijelentet-
te, hogy Szobek államtitkárnál eljárt 
a hadisegélyek ügyében és sikerült 
elintézni, hogy élelmiszerjegyeiket 
ingyen kapják, majd pedig a száz-
kilón aluli sertések zsírbeszoígáíta-
tása alól mentesítve legyenek. Majd 
biztosította a hadisegélyes és hadi-
özvegy asszonyokai, hogy kenyérel-
látásukat minden körülmények kö-
zött biztosítani fogja. 

A községi választásokat bizony-
talan időre elhalasztották. 

A január végén összeülő 
kongresszus elé kerül a Peyer 

párt-
ügy-

3 vagon terméskő 
e g y női k e r ó k p á r , 
f e s t m e n y e k eladók* 

Érdeklődni: 

József Attila-u. 18 sz, 
m o z i mellett a korosmában. 

Iparos hirek 
Az Ipartestület elnöksége értesíti 

az alábbi szakosztályokat, hogy az 
alábbi időben megtartandó tisztújító 
szakosztályi közgyűlésre minden tag 
jelenjen meg, mert igen fontos, hogy 
a tisztújítás a tagok jelenlétében 
történjék. A kovács- és bognárszak-
osztály jan. 12-én, vasárnap d. e. 9 
órakor tartja közgyűlését. A bogná-
rok ekkor osztják ki „fautalványu-
kat" is. — A bőripari vegyes szak-
osztály jan. 11-éi, szombaton d. u. 
5 órakor, a faipari vegyes szakosz-
tály pedig jan. 13-án, hétfőn d. u. 
6 órakor tartja évi rendes tisztújító 
közgyűlését. 

Az Ipartestület jegyzői hivatata ér-
tesíti a cipész- és csizmadiaiparoso-
kat, hogy részükre a januárhavi bőr-
és szegkiutalás megérkezett. Az el-
osztást a szakosztály végii csütörtök 
d. u. 6 órakor az Ipartestületnél. 

Az Ipartestület vezetősége csütör-
tök d. u. 5 órakor tartja rendes heti 
értekezletét. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala ér-
tesíti az érdekelteket, hogy a szoba-
festők részére 180 kg. terpentin, a 
bádogosok részére 300 kg. horgany-
lemezkiutalás érkezett. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala 
közli az érdekeltekkel, hogy az iparo-
sok addig is, amíg a forgalmi adó-
közösséget újra megalkotják ez évre, 
blokkolni kötelesek. — Ha valamely 
szakma újra közösségi-átalányban kf-
vánja a forgalmi adót fizetni, úgy 
azt kérvény formájában kell kérni a 
szegedi pénzügyigazgatóságtól, mint 
a múltban. 

Az Ipartestület elnöksége kéri az 
elöljáróság tagjait, hogy jan. 13 án, 
héifön d. u. 3 órára meghirdetett 
elöljárósági ülésre minden tag pon-
tosan jelenjen meg, hogy a gyűlést 
3 órakor megkezdhessük. Fontos 
ügyek vannak tárgysorozaton. 

Rendőrségi hír 
Jakab Jánosné budapesti lakos 

engedély nélkül akart szállítani négy 
és félmazsa vöröshagymát és egy 
mázsa fokhagymát. Á Tiszahidnál 
szolgálatot teljesítő rendőr elfogta 
és áruival együtt bekísérte a rend-
őrkapitányságra. Az eljárás megin-
dult ellene. 

Zsoldos-malom 
minden nap őröl. A rendelet szerinti rostahiány 

és porlás levonása után kiszolgáltat minden 

1 0 0 kg. b ú z á b ó l : 

25 kg . O-ás lisztet, 

55 kg . I. rendű k e n y é r l l n t e t , 20 kg . ko rpá t . 

Figyelmes, pontos kiszolgálás. Alapítva: 1854-ben. Tol 
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Szociáldemokrata Pári Női 
csoportja 

január 12- én, vasárnap 
délután 5 órakor a párt-

székházban 

tea-délutánt 
rendez, utána 10 óráig tánc 
lesz, melyre mindenkit sze-
retettel vár a Rendezőség 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a gazdál-

kodó burgonyabeszolgá!látási köte-
lességét bnzával, rozszsal, kétszeres-
sel, árpával, zabbal, kölessel, bur-
gonyával, kukoricával, babbal, bor-
sóval, lencsével vagy hizott sertés-
sel 1947. évi január hó 31 napjáig 
tdjesiteni. Ugyanezen határideig kö-
teles olajosmag beszolgáltatási kö-
telességét napraforgómaggal, tök-
maggal, lenmaggal, szójababbal, rep-
cével és mákkal, továbbá búzával, 
rozzsal, kétszeressel, árpával, zabbal, 
kölessel, burgonyával, kukoricával, 
babbal, borsóval, lencsével, vagy 
hízott sertéssel teljesíteni. 

Ha a gazdálkodó a még nem tel-
jesített burgonjfebeszolgáltatási kö-
telességet a télre elvermelt burgo-
nyájából a verem megbontása után 
tavasszal kivánja teljesíteni, köteles 
a tavasszal beszolgáltatni kívánt 
burgonyamennyiséget az 1947. évi 
január hó 31 napjáig gyüjtőkeres-
kedönek megvételre felajánlani. A 
gyüjtőkereskedő a megvételre fel-
ajánlott burgonyát köteles megvá-
sárolni és a megvásárolt burgonya 
vételi jegyet kiállítani. A vételijegy-
gyel az eljárás ugyanaz, mint az 
azonnal átvett tételeknél azzal az el-
téréssel, hogy a vételi jegyen fel 
kell tüntetni a „még át nem vett" 
szavakat. 

Ha a gazdálkodó a burgonya vagy 
az olajosmagbeszolgáltatási köteles-
ség teljesítésre szánt hizott sertést 
1947. évi január hó 31 napjáig nem 
szolgáltatja be, mert a sertés hizla-
lása még nem fejezödött be, köte-
les a sertés eladására vonatkozóan 
a gyüjtökereskedövel előzetes meg-
állapodást kötni. A gyüjtőkereskedő 
az előzetes megállapodást a Hus-
és Zsiradék hivatal utasítása szerint, 
három példányban állítja ki. A meg-
állapodás egyik példányát a gyűjtő-
kereskedő köteles hetenként össze-
gyűjtve a gazdálkodó beszolgáltatási 
kötelességét nyilvántartó elöljáró-
ságnak, valamint a Hus- és Zsira-
dékhivatai illetékes kirendeltségének 
megküldeni. 

Az öt kataszteri holdat meg nem 
haladó szántóterületen gazdálkodók 
részére biztosított azon kedvezmény, 
hogy gabonabeszolgáltatási köteles-
ségüket a földadó fejében természet-
ben beszolgáltatott terményekkel tel-
jesítettnek kell tekinteni, mindazokat 
az öt kataszteri holdat meg nem ha-
ladó szántóterületen gazdálkodókat 
megilleti, akik az 1946. évi földadó 
tartozásukat legkésőbb az 1947 évi 
Január hó 31 napjáig kiegyenlítik. 
30 Polgármester 

• Hirdetmény. 
A termelési bizottság felhívja azon 

{izdákat, akik tavaszi árpa, zab, 
ukorica és burgonyaszaporító tar-

melést akarnak folytatni, 1947. évi 

Énuár hó 10 napjáig a termelési 
zottságnál, városháza 22 számú 

helyiségében Jelenjenek meg. 
4 Polgármester 

Papíráruk, dohányzó cikkek, 
postai és pénzügyi érték-
cikkek, sorsiegyek, s z i v a r 
és cigaretta különlegességek állandóén kaphatók - a 

D O H Á N Y N A G Y Á R U D Á B A N 

I 
Az uj piaci árak 

Ftíjeskáposzta 
Kelkáposzta 
Vöröskáposzta 
Karaláb 
Sárgarépa 
Burgonya 
Bab (szára?) 
Borsó 
Mák 
Szilvalekvár 
Sevanyukóposzta 
Ecetes uborka 
Ecetes paprika 

88 
54 60 62 
60 69 72 
50 57 60 
68 76 80 

30-40 35 46 36 - 48 
68 76 80 
60 69 72 

2.60 2 93 3 12 
4.50 5 10 5.60 
1.58 1.82 1.90 

4.70 
5.20 

Káposztás ecetes paprika 5.10 
Paprikás saláta 5-20 
Köleskása 1-62 

Gyümölcsök: 
Alma téli (1. r.) 3 . - 4 - 3.50-4.60 3 60-4.80 
Alma (II r.) 2 . - 3 . - 2.30-3.40 2.40-3.60 
Körte n. (I. r.) 3 . - 4 . - 3.50-4 60 3.60 4 80 

T e j és tejtermékek: 
Tej 80 
Tejfel 280. tehéntúró 2.— vnj kg. 20.— 
juhturó kg. 6.— juhsajt 6.50 

Baromfi 
Tojás 25 fill. 

Tyúk k?. 
Csirke 
Pulyka 
Gyöngyös 
Hizott liba H 
Hízott kacsa „ 
Sovány liba „ 
Sovány kacsa 
Hal folyami kg ja 
Hal állóvizi kg.-ja 

340 . 
400 ., 
400 . 
400 „ 
450 „ 
430 . 
320 „ 
300 .. 
250 -350 . 
1 5 0 - 200. 

Irányárak 

Karfiol 
Zeller 1 c«omó 
Petrezselyem 
Cékla 
Tök ifőzó) 
Sülötök 
Sülttök fehérhfcju kg-
Sülttök íahoju 
B'rsalrriH 
Naszpolya 
Dió 
Vöröshagyma 
Fokhagyma 
Dughagyma 

55 74 80 
80 92 96 
70 77 84 
40 46 80 
20 23 24 
25 29 30 
90 1.04 1.08 
70 80 84 

1.50 1.72 1.80 
1.80 2.07 2 16 
3 40 3.90 4 -

66 70 
1.80 2 -
2.10 2.20 

Hirdetmény 
Felhívom az összes iparosokat és 

kereskedőket, valamint mindazokat, 
akik érvényes ipat jogosítvánnyal 
rendelkeznek (ha iparuk szünetel 
is), hogy az alant felsorolt időpont-
ban saját érdekükben feltétlen je-
lenjenek meg a városháza 45 számú 
helyiségében a háborús események 
következtében hiányossá vált adatok 
pótlása és nyilvántartó lapok kiál-
lítása végett. Iparjogositványát min-
denki hozza magával, valamint szü-
letési évét és anyja nevét igazol-
nia kell. A jelentkezés megbízottal 
is eszközölhető (pl. deportáltak, ha-
difoglyok esetében), de csak a meg-
állapított időrendben. A meg nem 
jelenők iparát hivatalból hatálytala-
nítom és azt csak uj jogosítvány 
esetén gyakorolhatják. 

Figyelmeztetem az érdekelteket, 
hogy a jövőben az ipar álladékában 
történt változásokat minden esetben 
és haladéktalanul jelentsék be, mert 
a mulasztás kihágási eljárást ered-
ményez. 

A jelentkezés sorrendje: 
Folyó év január 13 án de. 8—12 

óráig, akik 1910 december 31 előtt, 
folyó év január 13-án du. 2—6 

óráig, akik 1911 január 1 tői 1918 
december 31 ig, 

folyó év január 14-én de 8 - 1 2 
óráig, akik 1919-1920 években, 

folyó év január 14 én du. 2—6 
óráig, akik 1921 — 1922 években, 

folyó év január 15-én d e . ' 8 - 1 2 
óráig, akik 1923—24—25 években 

folyó év január 15-én du. 2—6 
óráig akik 1926—1927 években, 

folyó év január 16 án de. 8—12 
óráig, akik 1928-1929 években, 

folyó év január 16 án du. 2—6 
óráig, akik 1 9 3 0 - 3 1 - 3 2 években, 

folyó év január 17 én de. 8—12 
óráig, akik 1 9 3 3 - 3 4 - 3 5 években, 

folyó év jaruár 17-én du. 2—6 
óráig, akik 1 9 3 6 - 3 7 - 3 8 években, 

folyó év január 18-án de. 8—12 
óráig, akik 1939 4 0 - 4 1 években, 

folyó év január 18-án du. 2—6 
óráig, akik 1 9 4 2 - 4 3 - 4 4 években, 

folyó év január 21-én de. 8—12 
óráig, akik 1945—1946 években 
nyertek íparj gosí'ványt. A meghir-
detett hivatalos órákat pontosan be-
tartjuk. 
11 Polgármestei 

Budapest I. január 9. 
7.30: Katolikus vallásos félóra a 

Stúdióból. 8: Asszonyok világhiradó-
ja. 8.15: Szórakoztató orosz zene. 
9: Katona Ágnes zongorázik, Kol-
tay Valéria és Szűcs Gáror énekel 
12.45: A szuezi kubikos. Előadás. 
13.45: A nők világa, az asszonyok 
élete. 14 10: Vidám operettrészletek. 
Közreműködik Fenyvesi Éva és 
Patotás Imre. 14.40: Munkában a 
rendőrjárőr. 15: Jazz-ked velők is-
kolája. Hanglemezek. 15.15: Rádió-
iskola. 16: Gyermekrádió, lg.30: 
Baráth Éva és Bak László kétzon-
gorán játszik. 17.10: Párthiradó. 
11.20: „Siess, adj, segits" mozgalom 
felhívása. 17 25: Vöröskereszt-köz-
lemények. 18: Csillagok felé.. Kulin 
György előadása. 18.45: Doszto-
jevszkij. Dr. Trocsányi Zoltán egye 
temi tanár előadása. 19: Közvetítés 
a Magyar Állami Operaházból. Dr. 
Albert: Hegyek alján. Zenedráma 
egy előjátékban és 2 felvonásban 
Kb. 20 40: Hirek Sporthíradó. 22.30: 
Erre táncol Budapest Hanglemezzel. 
23: BBC ajándéklemezek. 

Eladó házak ÉS földek 
Szürszabó tf. Imre u'cában gaz 
dálkodónak nagyon alkalmas ház, 

ára 16 000 forint. 
IV. Nagyörvény utca 14 sz. ház 

ára 15.000 forint. 
Tóth József utcában emeletes .ház 

ára 80 000 forint. 
Kistőken dr Reis féle földből 16 

hold a szőlők alatt. 
Kistőkén a Gera-féle földből 3 

kishold. 
Derekegyházi osztott földböl egy 

parcella. 
Feltételek megtudhatók irodámban 

Péter Ernő 

Hirdessen lapunkban! 
Főszerkesztő. Sima László. 

Felelő« szerkesztő: Szőke Ferenc. 
Felelős kiadó: Nagy Mibaly. 

Nyomta a . B a r á t s á g ' nyomda bit. 
Felhős ayondavaeető: Cseraas U Imi« 

A Népszava díszelőatfása 
A szociáldemokrata munkásmor 

galom és az egész haladó magyií 
társadalom ezekben a napokban ür 
nepli az ország legrégibb lapján*« 
a 75 éves Népszavának jubileumát 
A Népszava ebből az alkalomból 
hétfőn a budapesti Városi Színház-
ban nagyszabású ünnepséget ren-
dezett. x t , 

A Munkásdaljos Szövetség kóriir* 
nyitotta meg az ünnepséget, maj4 
Szakasits Árpád elvtárs üdvözölte a 
jubiláló lap nevében a megjelen-
teket. Hangsúlyozta, hogy ez a? 
ünhcp nemcsak a magyar szervezett 
munkásságé, hanem a demokratikus 
Magyarországé. A N.'pszwa ugyani* 
75 éves nehéz, áldozatos munkájá-
val soha sem kizárólag a szocialista 
munkásságot, hanem az egész or-
szágnak jobb ügyét szolgálta. Ép-
pen a felszabadulás utáni esemé 
nyek, az hogy élünk, dolgozunk, ső* 
reményünk lehet egy jobt> jövendőre 
is, mutatják a Néps/ava csodálatom 
u'jának és munkájának érdemeit. 

Emlékeztetett Szakasi/s elvtárs 
azokra az egyszerű, le-kes szocialista 
munkásokra, akik háromnegyed év-
századdal ezelőtt elhatároztál;, hogf 
újságot irnak a munkásoknak és a 
parasztoknak. Enélkül az elhatáro-
zás nélkül, a Népszava nélkül és a 
tőle elválaszthatatlan magyar mun-
kásmozgalom nélkül ez az ország 
elveszett volna. Csak ők merték ki 
mondani ebben a feudális sötétség-
ben e két szót: demokrácia és szo 
cializmus! 

A földosztás és a sok demokra -
tikus társadalmi és alkotmányos re-
form, mint követelés először a Nép-
szava hasábjain látott napvilágot 
De a Népszavában jelentek meg az 
uj magyar irodalom legjobbjainak 
írásai is. A Népszava küzdött az 
első világháború eszeveszett őrüle-
tében egyedül a békéért, a Népszava 
volt a szive a felejthetetlen októ-
beri forradalomnak és a Népszavára 
sulytott le először a Horthy-ellen-
forradalom biigantizmusa és gyil-
koló kedve. Aztán jött a második 
világháború szörnyűsége, amikor a 
Népszava megint teljesíthette a maga 
örökös feladatát, a küzdelmet a bé-
kéért, majd a német megszállás 
amikor a földalá kényszerült, hogy 
onnan a felszabadulás után minden 
haladó gondolkodású magyar dol-
gozó igaz örömére ismét előjöhes-
sen és folytathassa a maga törté-
nelmi hivatását. 

— Az ut, melyei a Népszava 
megtett — fejezte bz beszédét Sza-
kasits elvtárs, a hősök ós a mártí-
rok u ja, de ugyanakkor a szocia-
lizmushoz hü szociáldemokrata mun-
kásmozgalom utja is. A békéért, • 
szabadságért és az emberiségért ér 
mindezek beteljesitőjéért, a szocia-
lizmusért harcolt a Népszava eddig 
is és fog harcolni a jövőben isi 

Takarmány szalmát k e r e s ü n k 
megvételre- Tőkén, Vekerzugban, Ka-
jánon. Ajánlatot kér a Zsoldos rt. 

Alig használt szép fekete szmo-
king eladó, ért. Farkas Antal u. 42 
(volt Stammer u.) 

Nagynyomáson egy fél háziföld 
eladó, ert Dózsa György u. 103 sz 

Mindenes főzőnőnek, házvezető-
nőnek ajánlkozom, Bocskai u. 19 

Figyelem! Ne d >bja el ócska 
hari nyaiat, zokniját IRÉNÉ 3 pár-
ból 2 par jót csinál, Bocskai u. 19 

Gyógydauer, hajfestés, szőkítés, 
elsőmngú munka garanciával Zsem-
bánál, Teleki Pál-u. 25. 1134 

Háztartási alkalmazottnak esetleg 
tanyara is elmenne fiatal, családtalan 
hadiözvegy N^gy Sándor-u. 31. 21 

Szoba-konyhás lakást keresek, 
elmet kerem a kiadóhivatalba. 22 




