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Kongresszusunk 
A 35. szociáldemokrata pártgyfi-

lés a közérdeklődés előterében áll. 
Minden gondolkozó ember a kibon-
takozás útját keresi a jelenlegi ké-
nyes belpolitikai helyzetben. A mér-
leg nyelvét, amint már oly sokszor 
a demokrácia történetében a Szo-
ciáldemokrata Párt képezi. A hely-
zet megoldása a kongresszus hatá-
rozataitól függ. A belpolitikai jelen-
tőségen túl azonban a külföldi álla-
mok szocialistáinak a pártgyülésen 
való részvétele igazolja, a hatalmas 
külpolitikai fontosságot is. Nemcsak 
fcazank szocialista dolgozói, hanem 
a határon tul élő szocialista prole-
társág is nagy figyelrffet szentel a 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
küzdelmeinek. 

A kongresszusok története azt mu-
tatja, hogy még a múltban is, ami-
kor a kongresszus inkább csak de-
nonsttativ jellegű volt, nagy érdek-
lidést váltóit ki. Ma amikor szaba-
don nyilváníthatják majd a kong-
resszusi kiküldöttek véleményüket, s 
ina amikor a szocialista politika az 
egész világon a vezetés megszerzése 
leié halad, különös jelentőséggel bir 
a a összeülő pártgyülés. Nem sablo-
nos, a nem osztályharcos politikai 
pattok értekezletéhez hasonló lesz a 
négynapos tanácskozás. Minőig emel-
kedett, érzékeny, finom műszerhez 
hasonló volt a magyar proletariátus-
nak ez az eseménye. Éppen ezért 
Indultak meg most i* olyan kísér-
letek, amelyek azt célozzák, hogy a 
kifinomult szociáldemokrata morali-
tás türelmetlenségbe robbanjon ki 
és a vesztett háború, a múlt rend-
szer rombolásainak következménye-
iről megfeledkezve elhajoljon azok 
felé, akik a rna nehézségeit a demo-
krácia baloldalának rovására irják. 

Azok a politikai mé^egkeverők, 
akik a kapitalista reakció szolgála-
tában áilan-ik, s a mai rendszert 
gazdasági alapjaiban kívánják meg-
rendítem, legfőképpen erre apellál-
nak. Medfeledkeznek azonban egy 
döntő körülményről. Az összeülő 
kongresszus küldöttei öntudatos szo-
cialisták lesznek. Nem konjuktura 
lovagok, nem az átalakulás schnell-
giederén kes.ült uj demokraták, ha-
nem a munkásmozgalomnak az el-
lenforradalom elnyomatása és küz-
delmei alatt megedeett katonái, ók 
ne n az étvényesülés, az egyéni ér-
dekek biztos<tas/i céljából politizál-
nak, hanem a szocialista társadalom, 
a munkásmozgalom céljainak eléré-
sére. Forradalmi szellemben nevel-
kedtek és ezt a forradalmi szellemet 
nem fogja tudni elnyomni az, hogy 
n a a forradalom nem a barikádo-
kon, hmem a gazdasági f let még 
ennél is ádázabb szinterén folyik. 

Mi nem önképzőkört akarunk csi-
nálni ebből a pártból, mint ahogy 
tennék ezt egyesek. Mi nem ugy 
képzeljük H a Szociáldemokrata 
Párt tlhtlyezk dését a magyar köz 
élet színpadán, hogy a part fennál-
lása lehetősége» biztosit egyeseknek 
vállalati ig4zgaió<*ágt tagságokra, 
társadalmi egyesületek vezető tiszt-
ségéire, hanem mi a magyar dol-

A nagy világ 
A német békeszerződés — Az olasz 

kormányalakítás — Az egyiptomi-angol viszály 
Csehszlovákia a külügyminiszter-

helyettesi értekezlet elé terjesztette 
memorandumát a német béke kér-
désében. Követeli a müncheni egyez-
mény határo/mányainak hatálytalan-
ná nyilvánítását, szigorú ellenőrzést 
katonai vonalon, s ezen kívül a né-
met keleti határ e óvására területki-
ig izítást. Mintegy 820 kilóméter 
hosszúságú övezei átcsatolását kí-
vánja és ezenfe ül H mburgban és 
Brémában szabadövezet létesítését. 
A hajózás szabad ágának megköny-
nyítése az Elbán, a Rajnán és a 

Duna német szakaszán szintén sze-
repel a memorandumban 

A Szovjetunió közölte álláspontját 
a békeszerződés létrehozásának 
ügyében. A fegyverszünetet aláíró 
négy nagyhatalomnak kell a szerző-
dést Németországgál előkészíteni, 
majd a háborúban résztvett 32 nem-
zet küldötteivel együttes értekezlet 
vitassa meg a szerződés tervezetét. 
Ezután ül össze a négy nagyha-
talom külügyminisztere, s meghall-
gatja a nemet kormány álláspont-
ját is. 

Az új olasz kormány 
De Gasperri valószínűleg ma 

hozza nyilvánosságra az új olasz 
kormány névsorát. A pártokkal elvi 
megegyezésre jutott a miniszteri 
tárcák kérdésében. A Keresztény De-

tr.okratapárt 5, a Kommunista Párt 
3 Nenni szocialista pártja 3, a Köz-
társasági Párt 2 tárcát kap és ezen 
felül két pártonkívüli miniszter is 
résztvesz a kormányban. 

Egyiptom 
Az egyiptomi képviselőházban 

Faruk király jelenlétében közölte a 
kormány, hogy Angliával megszakí-
totta a tárgyalásokat. A bejelentés 
során heves jelenetekre került sor, 
több ízben élesen tüntettek Nagy 

britannia ellen. A kormány bejelen-
tése szerint az angol j «vasiatok 
Egyiptom egysége ellen irányultak, 
cze l izemben az egyiptomi nép 
ragaszkodik ahhoz, hogy Szudán 
Egyiptomhoz tartozzék. 

fl Parasztszövetség egyre jobban 
belemerül az összeesküvés hinárjába 

A gazdasági rendőrség dr. Bán-
hegyi Tihamér budapesti ügyvéd 
lakásán 400 amerikai egyenruhát 
talált, nyilvánvalóan arra, hogy az 
összeesküvők rohamcsapatait abba 
öltöztessék. 

Bánhegyi nyilas múltja miatt in-
ternálva is volt. Dr. Nyikos Kálmán 
az .Igazság" felelős kiadójával ab-
ban állapodtak meg, hogy a ruhákat 
a Parasztszövetség részére vásárol-

ják meg. Az árút először a Rákóczi 
uion helyezték el, de itt nem talál-
ták biztonságban, ek*or szállították 
Bánhegyi lakására. A szállításnál 
jelen volt dr. Jeney László a Pa-
rasztszövetség igazgatója is. Bán-
hegyi késóbb megijedt, hogy laká-
sán megtalálják az amerikai hadfel-
szerelési cikkeket és ezért több, 
mint száz egyenruhát el is adott. 

Még nem oldódott meg 
a rejtélyes haláleset ügye 

A tragikus körülmények közölt 
elhunyt Dudás Sz. József ho. testé-
nek felboncolása tegn p tőrtént meg 
A bonco.ás megállapít na, hogy 
Dudás alkoholmérgrzes áldozata 
letr. A holtlest belső szerveit to-

vábbi vizsgálat végett . beküldték 
Szegedre, a bírói vegyvizsgáló inté-
zetbe. Igy a rej»élyes haláleset ügye 
még nem oldódott meg véglegesen, 
de bűntény már nem látszik fenn-
forogni. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

A rendőrség 
figyelmébe 

Az alábbi hetekben igen furcsa 
szokást vettek fel egyes fogattulaj-
donosok. Amikor az első ilyen esetet 
láttuk, alig akartunk hinni a sze-
münknek: Kifordult egy kocsi a Kiss 
Bálint-utcából s ahelyett, hogy a 
templomnál elkanyarodott volna, nyu-
godtan végigjött a Kossuth-téren. 
Azóta alig akad olyan nap, hogy ez 
a jelenség meg ne ismétlődnék. S 
mindez a rendőrőrszem szeme előtt 
történik. 

Legyen szabad emlékeztetnünk ar-
ra, hogy a Kossuth-tér valamikor 
nem volt parkírozva, piactér volt s 
mégsem közlekedhettek rajta kocsik. 
Tudtunkkal ez a tilalom ma is ér-
vényben van s a rendőrség köteles-
sége, hogy ennek betartását bizto-
sítsa kellő eréllyel. 

Szakszervezeti 
vezetőképző iskola 
Az építőipari munkások központi 

vezetőségének határozata értelmében 
Békéscsabán kéthetes szakszervezeti 
vezetőképző iskolát szerveznek. A 
kerülethez tartozó csoportok száz ta-
gon felüli létszámmal kettő, vagy ha 
a csoport létszáma kétszáznál több, 
esetleg három hallgatót köteles Kül-
deni. A tanuláshoz szükséges isko-
lahelyiségről, a hallgatók elszálláso-
lásáról és étkeztetéséről gondoskodás 
történik. 

Ebben az ügyben az építőipari 
munkások helyi szervezete vezetősé-
gi ülést tart f. hó 30-án. További 
feltételek ott tudhatók meg. 

Letartóztatták 
Albrecht főherceget 

. Argentínában 
Albrecht nyilas főherceget letar-

tóztatták Argentínában. Az amerikai 
nagykövetség tett indítványt a letar-
tóztatásra. Letartóztatták még Szilassi 
László volt nyilas színészt is. 

Fát kapnak 
a hadisegélyezettek 

A polgármesteri hivatal közli, hogy 
a hadisegélyezettek 40 kiló fát kap-
nak. Ezért ma délelőtt 10 órakor 
feltétlenül jelenjenek meg a város-
háza 14. számú szobájában. 

gozó néprétegek felemelkedését, ré-
szükre az emberi élet biztosítását 
és a demokrácia céljainak megvaló-
sítása után a szocialista társadalom 
létesítését kivánjuk biztosítani. Nem 
formai demokráciát akarunk, mint 
^milyenre megvan a hajlandóság 
azokban, akik a demokrácia klasz 
SZÍKUS alakját hangoztatják lépten-

nyomon, s azokat az intézkedése-
ket, amelvekre azért van szükség, 
mivel ebben az országban nagy tö 
megben élnek nem demokraták, a 
klasszikus demokráciára Vdló hivat-
kozással bírálják. 

Az összeülő küldöttek mindezek-
kel a szempontokkal tisztában lesz-
nek. S amint a pártérdekek rová-

sára az ország egyetemes érdekei-
ért már oly sokszor hozott a ma-
gyar szociáldemokrácia hatalmas ál-
dozatokat. ugy irost is meg fog 
nyilvánulni ez az öntudatos nem-
zeti. érzés, de ugyanakkor a mun-
kásosztályhoz való maradéktalan ra-
gaszkodás a hozandó határozatok-
ban. dr. v. 



a Köztársaság 
H á r o m 

m o z a i k 
1. Árdrágítás. 

A járásbíróság csütörtökön ismét 
árdrágítás ügyeket íárgyal. Értesü-
lésünk szerint szép számmai kerül-
nek bíróság elé azok, akik nem 
akarják az árakat tiszteletben tartani. 
Szomorúbb a dologban az, hogy az 
ártullépök egy jelentős része a kis-
emberek közül sorozódik. Nem akar-
ják megérteni ezek az emberek, hogy 
az árdrágítással önmaguk ellen vét-
keznek. A fillért, s a filléres pontos-
sággal megállapított árakat be lehet 
tartani, mert az ország gazdasági 
helyzete minden vonalon a megszi-
lárdulás jellegét mutatja. Nincs te-
hát értelme az árdrágításnak. A kis-
ember legyen fegyelmezett és vet-
kőzze !e magáról azt a mult rend-
szerből örökölt rögeszmét, hogy a 
hatóság és a kormányintézkedések a 
kisember ellenségei. 
2. A Kuníi Gárda 

A Szociáldemokrata Párt állította 
fel a szellemi élharcosokat összefogó 
és a szocializmus tanait (erjesztő 
csoportot a Kunfi Gárdát. Szentesen 
majd egy esztendő működésére te-
kinthet vissza ez a gárda, s táigyi-
lagosan megállapíihatja, hogy jó 
munkát végzett. A'ig néhány ember 
indította meg a munkát, önzetlenül 
a szocializmus igaz szeretetével. Né-
hány hónap alatt hatalmas, magvető 
munka volt az eredmény. MindenKi 
emlékszik Szentesen arra az ünnep-
ségre, amelyet a századik előadás 
tiszteletére rendezett a Kunfi Gárda 
a színházteremben. Nekünk szoci-
alistáknak az a sajátságunk, h- gy 
nem harsonázunk, nem tudunk di-
csekedni. A századik előadás is csak 
egy szerény mérföldkő volt, s azóta 
a Gárda hangtalanul, de eredménye-
sen folytatja a munkát. Most kerüit 
sor az őrségváltásra. Álljunk meg 
egy pillanatra itt, s [mondjunk kö-
szönetet, bár nem szoktunk szemé-
lyeket kiemelni, annak az embernek 
aki a munkát önfeláldozóan és har-
cos szellemoen végezte: Vojnits Gé-
zának. 
3. A bekötő utak 

Amikor a főispán vezetésével kül-
dötiség járt Budapesten és a közle-
kedési, valamint az építésügyi mi-
nisztériumok hozzájárultak a mucsi-
háti kétöles út kiéptéséhez nagy 
örömmel fogadtuk ezt a hírt. A mun-, 
kásságnak munkaalkalmat, a g^zda-
társadalomnak pedig jelentős kőny-
nyebbséget biztosítana az új út meg-
nyitása. Akkor arról volt szó, hogy 
még a mult évben megindulnak a 
munkálatok. Ezzel szemben a dolog 
egyre húzódott, s most kellett a pol-
gármesternek és a városi főmérnök-
nek felutazni, hogy az ügyet kisür-
gessék. Sejtjük, hogy nem a közle-
kedésügyi minisztériumon múlott a 
késedelem, hanem azon a másik 
minisztériumon, amelynek ura a bár-
sonyszéket a börtöncellával cserélte 
fel. Nem volt pénz az ő gazdálko-
dása folytán erre az útra. kellett az 
összeesküvésre. Igy állunk az ellen-
forradalom lovagjaival. Nem tudják 
és nem is tudták soha, beleélni ma-
gukat a magyar nép sorskérdéseibe. 
A pozicó sohisem jelentett szá 
munkra kötelességet a néppel szem-
ben, csak a hatalmat a nép ellen 
Nincs nekik lelkük, nem lehet hát 
lelkiismeretük sem. Minden ügy or-
szágos ügy, g minden gazság, amit 
fennt a minisztériumbán elkövetnek 
súlyos csapásként érinti magát Szen-
test is. Ebből az ügyből láthatjuk. 

Eltemették 
a dorogi bányászokat 

Megható ünnepség keretében he-
lyezték örök nyugalomra a dorogi 
bányaszerencsétlenség 31 áldoza-
tát. Résztvett a gyászünnepségen 
Szakasits Árpád elvtárs, Bán Antal 
iparügyi miniszter, Rákosi Mátyás 
és Vass Zoltán elvtársak. A Szociál-
demokrata Párt nevében Szál; ásíts 
elvtárs mondott búcsúbeszédet: 

Azok, akik hősihalált haltak a 
széncsata mezején példát mutatlak 
abból, hogy kell harcolni ezért az új 
világért. Emlékük éppen ezért mind-

örökre szent lesz előttünk és ittma 
radt, rnost gyászbaborult özvegyeik 
és árváik biztosak lehetnek abban 
hogy az egész munkásosztály töret-
len lélekkel fogja tovább folytatni a 
küzdelmet. 

Auer György főállamügyész, akit 
az igazságügyminiszfer a vizsgálat 
lefolytatásával megbízott, a sajtónak 
adott nyilatkozatában kijelentette 
hogy mulasztásokra vezethető vissza 
a szerencsétlenség bekövetkezése. 

Nagyjelentőségű 
a Szakmaközi 

Hétfőn délután 4 órakor tartotta 
a szakmaközi bizottság ülését a 
szakszerveze'ek székházában. A napi-
rend előtt 

Szőke Ferenc elvtársunk 
kegyelek s szavakkal emlékezett meg 
a dorogi bányaszszerencsétlenség ál-
dozatairól. 

— Az újjáépítésben n bányászok 
hősi erőfeszítéssel vették ki részüket 
és becsülettel teljesítenék köteles-
ségüket életük utolsó percéig. A 
nagy gyász alkalmával a szakma-
közi bizottság részvéttáviratot küld 
a dorogi bányászszakszervezetek-
nek. 

Majd 
Elekes Jánosró l emlé-

kezett meg, 
aki szociális munkásságával és szo-
ciáKs lelkesedéssel beírta nevét a 
magyar munkásmozgalom történe-
tébe. Ezután emelkedett szólásra 
Erdei Mihály a szakszervezetek el 
nöke. Ismertette a Kisgazdapárt ál-
láspontiát a Baloldali Blokkal szem-
ben, vázolta a szakszervezetek jövő-
beni terveit, hangsúlyozta a szen-
tesi szakszervezeti titkárság megye-
központi jelentőségét, mert a szer-
vezett munkásság érdeke kivánja, 
hogy a szakszervezeti gondolatnak 
öre legyen. Szavai után 

Gyenes Péter titkár 
elvtárs olvasta fel a mult gyűlés 
jegyzőkönyvét és megtette titkári 
jelentését. 

A szervezett munkásság becsüle-
teden megtette kötelességét az el-
múlt esztendőben, összesen 79 tag-
gyűlést. 29 tízemi értekezletet és 
119 üzemi bizottsági ülést tartottak. 
Bár a munkanélküliség naeyban 
hátráltatja a szakszervezeti élet ki-
bontakozását. azonban az elkövet-

munkásproblemák 
Bízottság előtt 
ke/endő tavaszi munköalkalmak 
nsgy változásokat eredményeznek 
e téren. 

Javasolta az okfatási-
é s szervexésügyf bizott-
ság sürgős megszerve-
zését. az egvezftető bi-
zottságoknak mint szak 
szervezeti hatóságok-
n a k m e g a l a k í t á s á t , 
amelyek hivatva lenné-
nek a munkabér és a 
m u n k a i d ő feletti vitás 

ügyek e l intézésére 
Minden szakma 
Uzemf e l lenőröket fog 

k inevezni 
a szervezetlen munkásság kiküszö-
bölésére. Minden szakszervezet ön 
állóságra »örekedjék — mondotta 
Gyenes Péter titkár —, mert c«ak 
a szervezett munkásság egyeteme 
fogja kiharcolni a boldogabb demo-
kratikus jövőt. 

Ezután következett 
V é g s ő Sándor g a z d a 

sági ja lentése. 
A munkanélküliség miatt a tagdij 
fizetés bár nehézségekbe ütközik, 
azonban a szervezett munkásságnak 
mé^is létérdeke a szakszervezeti tit-
kárság fennmaradása mondotta be-
számolójában 

Ezután került sor az alelnök meg-
választására, minthogy az elnöki 
teendőket Erdei Mihály nemzetgyű-
lési képviselő egycdüi" ellátni képte-
len. A szakmaközi bizottság egy-
hangúlag 

Pintér Győző elvtársun 
kat választotta meg a 
bizottság a le lnökévé. 

A titkári és gazdasági jelentést 
késő esti órákig tartó vita követte. 

C ! d c c I Ha azt akarod, hogy n é p e d , nemzeted a 
O I C O O ! a romokból f e l ó p f l l j ö n , meg kell hoznod 

e r ő d ö n f e l ü l is az á l d o z a t o t ! 

Ad j ! 
K A P O S O L Ó D J BE A 

Siess! Adj! Segíts! 
mozgalomba! 

Sefí i ts! 1 9 4 7 ' J a n n á r , A t ó 1 k e z d v e minden hónap 
O " e l e j é n h o z z á d Is bekopogtatunk I 

cA mi hangunk 
A Szentesi Újság hasábjaik ol-

• vassuk, hogy a Kisgazda Párt vá-
lasztmányi ütése felkérte az ott je-
len levő Erdei Mihály nemzetgyű-
lési képviselőt: a város nyugalmát 
és békéjét veszélyeztető baloldali 
sajtó hangját mérsékelje. Erre a 
kérésre két szempontból kivonunk 
reflektálni. Tekintettel arra, hogy a 
baloldali sajtóhoz tartozunk mi is, 
a kérés felénk is irányul. Megálla-
pítjuk azonban, hogy a Szociálde-
mokrata Párt sujtójának hangját 
maga a Szociáldemokrata Párt ha-
tározza meg. Senki a párton kívül 
ebbe bele nem szólhat. Ha tehát a 
Kisgazda Párt a szociáldemokrata 
sajtóval kapcsolatban akármilyen 
óhajnak akar kifejezést adni, ezt 
egyedül a Szociáldemokrata Párt, 
vagy a Szentesi Lap sze/kesztősé-
géhez közvetlenül intézheti. A Kis-
gazda Párt a város nyugalmát és 
békéjét látja veszélyeztetve a bal-
oldali sajtó által. Ezzel szemben 
csak annyit mondhatunk, hogy rui 
épp<>n a Kisgazda Pártban heíyet-
foglaló ellenforradalmárok, munkás-
ellenes elemek, az összeesküvőkkel 
rokonszenvezők és egyetértők által 
látjuk ezeket a veszélyeket fennfo-
rogni. Nem mi voltunk uzok, akik 
mihelyt a sajtó nyilvánosságához 
hozzájutottunk, ugyanazokat a mód-
szereket valósit ott uk meg, amelyek 
ellen addig a Kisgazda Párt ágált. 
A Szentesi Újság egész a legutóbbi 
időkig, míg elő. nem állt az össze-
esküvés folytán a pártra nézve ez a 
kényes helyzet, lépten-nyomon bele-
mart a munkősvezetőkbe, a mun-
kásság célkitűzéseibe és mindabba, 
ami a baloldalt jelenti a város és 
az ország életében. Tudjuk, hogy 
ez az átmeneti nrnimó?aságu, ami a 
választmányi ülés határozataiból ki-
cseng, nngyon is kérész-életű lesz, 
s ha elcsitulnak az összeesküvés 
hullámai, s újból nyeregben érzik 
majd magukat azok, akik ellensé-
gei a mai rendszernek, akik a de-
mokrácia köntösében az ellenforra-
dalmat akarják visszahozni, újból 
ugyanolyan kihívóan és felelőtlenül 
fognak támadni bennünket, amint 
ezt tették nem is olyan régen. Mi 
bátran vállaljuk sajtónk hangjáért 
a felelősséget, ml igenis a város 
békéjét és nyugalmát, sőt ezen túl-
menően a város fejlődését szolgál-
juk, ami éppen a Kisgazda Párt 
szentesi vezetőinek nem kenyere. 

Eltemették 
Elekes Jánost 

Teomap délután temették el Elekes 
Jánost nagy részvét mellett. A mun-
kásmozgalomnak egy ériékes harcosa 
szállt vele fiatalon sírba. A földre-
form munkálataiban és a földmun-
kásság megszervezésében végzettér-
tékes és e edményes munkát. A 
munkáspá tok és a szakszervezetek 
kiküldöttei jelenlétében helyezték 
örök nyugalomra. 

50 négyzetméter 

kátránypapír 
eladó. 
Cím a kiadóban. 

Hirdessen lapunkban 1 



A Szociáldemokrata Párt tagjai február 1-én 10 órakor 
a Petőfi-utcai pártszékháznál gyülekeznek 

Belpolitikai helyzetkép 
A Szociáldemokrata Párt 2 napos 

vezetőségi ülést tariolt a pártííyfllés 
előkészítése érdekében. Szombaton 
és vasárnap egész napon át tartott 
a tanácskozás A felmerült politikai 
kérdésekben — kiadott hivatalos 
közlemény szerint — a pártveze-
lőség egységesen fogldlt állást. 
Meuhallgatta a pártvezetőség Kádor 
Miklós piofesszort, a londoni köz-
gazdasági egyetem tanárát, aki a 

párt tervgazdasági bizottságának 
munkájáról tájékoztatta a párt ve-
zetőséget. 

A Kisgazdapártban folytatódtak 
a tanácskozások. Napirenden van 
a főtitkári állás betöltésének kér-
dése. Az esélyes jelölt Bognár Jó-
zsef jelenlegi tájékoztatásügyi mi-
niszter. Ujabb h;rek viszont arról 
számolnak be, hogy esetleg Kovács 
Béla megtartja megbízatását. 

Az összeesküvés ellen, 
de az összeesküvés 

szellemében 
A Kisgazdapárt rendkívüli közgyűlése munkás 
és demokráciaellenes jelszavakat hangoztatott 

A Kisgazdapárt rendkívüli kí>zgyü-
léit tartott, melyen a pártvezetőséggel 
folytatott előzetes megbeszélések 
alapján résztvett E dei Mihály elv-
társ nemzetgyűlési képviselő is. Az 
állítólagos 3 "ezer főnyi tagból kb 
200 jelent meg a kő7g<, ülécen. Kér-
dést intéztünk Erdei Mihály elvtárs-
hoz a közgyűlésen tapasztaltakról. 
Lapunk munkatársának Erdei elv-
társ a következőket mondotta : 

Meglepetéssel állapítottam meg, 
hogy a Független Kisgazdapárt szen-
tesi szervezetének jelenlegi vezetői 
milyen élesen állanak szembe a mun-
kássággal. A közgyűlés Aradi Pál 
vezetésével bár az öss?eesküvést el-
ítélte, de jelszavaival az összeeskü-
vés szellemével való egyetértést mu-
tatta. Azt hozták fel, hogy a mun-
káspártok a m.igánlulajdon ellen 
törnek és a kolhoszt akarjak meg-
honosítani. Szó eseit a munkáspárti 
terrorról és aiktaturáról is. Egy-k 
felszólaló azt mondotta, hogy a mun-
káspártok a Horthy rendszerbeli 
sorsába akarják a parasztságot visz-
szataszitani és a mocsárba akarják 
gázolni. Mi ez, lia nem az össze-
esküvők jelszavai ? 

Arra is fölkértek, hogy a szentesi 
baloldali sajtó hangját mérsekeljem. 

Ezzel szemben a megállapításom az, 
hogy a város békéjét és nyugalmát 
a kisgazdapárti sajtó és a kisgaz-
dapárti exponenseknek a Saláta Kál-
mánokkal rokonszenvező megnyilat-
kozásai veszélyeztetik. 

A munkáspártok — mondotta 
Erdei elvtárs — megelégelték a Ko-
vács Béláék és a Saláta Kálmánék 
metódusait. Mi nem akatjuk kisebb-
ségi sorsba taszi»ani a parasztságot, 
hanem a demokrácia, de valóban a 
demokrácia támaszává akarjuk tenni. 

Erdei Mihály .nyilatkozatával kap-
csolatban az a megjegyzésünk, hogy 
a kisgazdapárti közgyűlés állásfog-
lalása, amellyel elutasította a BB 
memorandumát egy jellegzetes mo 
mentummal megvilági ható. A 8 
ezer állítólagos tagbót 200 volt je-
len. Hol volt a 7800 tag, az igazi 
kisgazdák ? Nem csodáljuk, hogy 
azok, a parasztság módosabbjai, 
akik jelen voltak nem szívlelik a 
demokráciát és a parasztságot a 
munkásság ellen akarják hangolni. 
Az a sokezer kisparaszt, aki lá-
tástól vakulásig dolgozik, más véle-
ményen van, de a jelenlegi kisgaz-
dapárti vezetőség épen őket nem 
akarja szóhoz juttatni. 

¡ .BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Január 29 30. 2 napig! 

A gazdag mengasszong 
Az orosz filmgyártás műremeke. Kacagó, vidám fiatalság. Fülbe-
mászó melódiák. Romantika, szerelem. Csupa tréfa, csupa élet. 
Zenés-táncos vígjáték. Híradó. 

Amiről nem beszélünk 

i i i % < m: K 
Ma január 29. Rórn kat. Szal. Szt. Fer.. 

prjtfcstAu* Adcl. 
Vízállásjelentés : Tisza 28 án 160. Kurca 

70. 
Hőmérséklet: — 6 fok 
Időjárásjelentés: Mérsékelt szél. több 

leié havazás. A hőmérséklet alig változik. 
Ügyeletes gyógyszertárak t Január 25— 

31 ig Olah és Ihátz. 

Gyermekeink 
Néhány órára megélénkülnek az 

iskolák udvarai. Pöttömnyi emberkék 
népesilik be a hóval boritolt udvaro-
kat. Vidám hócsata kezdődik, amely 
gyakran végződik sírással, Amikor a 
szünet véget jelző csengő megszólal, 
a jövendő nagyjai sorbaállnak. Ki-
csattanó pirospozsgás arcok, s jég-
csappá fagyott kezek sürgölődnek, 
hogy megtalálják helyüket a sorban. 
El-elnézegettük ezeket az apróságo-
kut. Tavaly ilyenkor, amikor még az 
infláció pusztított, sápadt gyermek-
sereg ténfergett az iskolákban, szinte 
rá volt írva arcukra: ehesek vagyunk. 
Most már jó egészségben, jó húsban 
vannak legtöbben. S ha a ruha még 
rongyos is és bizony sokiu ráférné 
egy pár jó lábbeli, legalább a testi 
kondíció tekintetében nincs hiba. Ez 
is haladás, mégpedig, ha meggon-
doljuk mindazt, amit a háború oko-
zott, azt mondhatjuk: nagy haladás. 
Most már azt szeretnénk, ha nem-
csak egy crára, s nemcsak nagyrit-
kán népesednének be az iskola falai, 
hanem szorgos és zökkenőmentes ta-
nítás folyhatna. Ép testben ép lélek 
kell, hogy lakozzék, h ez az. ép létek 

•a tudást is igényli. Csuk így remél-
hetjük, hogy tiz esztendő múlva olyan 
fiaink lesznek, akik meg fogják állni 
helyüket ebben az országban és az 
egész világon. (yb) 

— Sima László pénzügyi ta-
nácsnok es dr. Purjesz János vá-
rosi főügyész ma Budape're utaznak, 
hogy a városi közgyűlés tiltakozó 
hatarozatát Cserebökény elcsatolasa 
ellen a minisztériumban bemutassák. 

— Pintér Győző a Szociálde-
mokrata Párt kongresszusi küldötte 
ma utazott Bud pestre, hogy részt-
vegyen a kongresszusi előértekez-
leten Kíséretében utazott dr. Vári 
György elvtárs, a Szentesi Lap kép-
viseletében. 

— Felhívás! A Magyarországi 
Éprőipari Munkások Országos Szö-
vetségének szente-i csoportjának ve-
zetősége, folyó hó 30 an d. u. 5 órai 
kezdettel fontos ügyben vezetőségi 
•lést tart. A vezetőségi tagok pontos 
megjelenését kéri az Elnökség. 

— A svéd király unokája és 
Grace Moore, a hires énekesnő 
Koppenhága mellett borzalmas re-
pülőszerencsétlenség áldozatai lettek. 
A lezuhant gép valamennyi utasa 
szörnyethalt. 

— A svábok kitelepítését új-
ból megkezdik. Áprilisban ismét 
megindul a svábok kitelepítése. 

— Akasztás Gyulán. A gyulai 
törvényszék foghazudvarán felakasz-
tották Sándor Antalt, a farkashalmi 
gyilkost, aki meggyilkolta özv. Ko-
vács Mihálynét. 

— Áthelyezés. A Magyar Álta-
lános Hitelbank szentesi fiókjának 
igazgatóját Rényi Gyulát, Székesfe-
hérvárra helyezték át. 

Minlegy két hónapja már annak, 
hogy a kormány az árdrágítókra is 
kiterjesztette a statáriumot Sok el-
méleti vita volt akörül, hogy a sta-
tárium drákói szigora alkalmas-e 
az elrettentésre. Nos, a tények azt 
igazolták, hogy alkalmas. Az árdrá-
gítók kalkuláló etrberek, akik nem-
csak a várható hasznot veszik szá-
mításba, hanem a kockázatot is : 
megfontolják, Ív gy érdemes-e? 

Amikor valósaggal dühöngött a 

feketézés, sokan szidták a kormány-
zatot, hogy nem lép fel kellő erély-
lyel. Ezek az emberek a s atárium 
bevezetésekor is csak gúnyosan le-
gyintettek, nem hittek abban, hogy 
ennek a rendeletnek érvényt is fog-
nak szerezni. S valóban, közellátási 
bűncselekmény miatt csak néhányan 
ke»ültek statáriális bíróság elé. 

De nézzük az érem másik oldalát. 
Éppen azért, mert az árdrágítók a 
kockázatot is figyelembe veszik, a 

• 

statárium példátlan- eredményt ho-
zott : Egy-két esettől eltekintve 
egyetlen olyan bűntény sem akadt 
az elmúlt két hónapban, amelynek 
elkövetőjét rögtönitélő bíróság elé 
lehetett volna állítani. A megelőzés 
okos politikája tehát sikerrel járt, de 
erről az örökösen kételkedők nem 
beszélnek: ők akasztásokat vártak, 
ami persze be is következett volna, 
ha a feketézők észre nem térnek. 
Nem az akasztás volt a főcél. A 
tulajdonképpeni célkitűzést elértük, 
mert az árdrágítók siárna országos 
viszonylatban is felére csökkent a 
statárium bevezetése óta. 

Ország - Világ 
Maximosz az új görög minisz-

terelnök. 

Sztrájkba lépett nyolcszázezer ja-
pán ipari munkás. 

Taft amerikai kiküldött a vásár-
helyi szociális helyzetet tanulmá-
nyozza. 

Orosházán szocialista folyóirat je-
lenik meg. 

Debrecenben kéjgyilkosságot kö-
vettek el. 

Ellopták a kasszát a bélapátfalvi 
postahivatalból. 

Szabotázs miatt nem indul meg a 
hajdúböszörményi kötszövőgyár. 

Debrecenben megnyílt a nép-
konyha. 

Kistőke 84. 
szam alatt 
6 kat. hold föld istállóval 
ÉS kúttal eladó. 
Ára: 11.000 forint. 
Ugyancsak eladó Dózsa 
György-u. 108 sz. alatti 

s a r o k h á z 
Ára 21.000 forint. 

Tájékoztatassal szolgai 
Péter Ernő ügyvéd 

A Termelési Bizottság 
cáfolata 

Miskolczi Imre elvtárs a Terme-
lési Bizottság tagja közölte velünk, 
hogy az ellenkező h'rekkel szemben-
a Termelési Bizottság munkáját eb-
ben az évben is folytatni fogj i égési 
a gazdasági év végéig. Nincs még 
rendelkezés arra, hogy a Termelési 
Bizottság a jövö gazdasági évben 
milyen feladatot fog kapni. 

Az UFOSz országos 
értekezlete 

Az UFOSz 26-án Budapesten ér-
tekezletet tartott, amelyen 23 megyei 
elnök és titkár vett részt. Az érte-
kezleten az uj földtulajdonosok éiv 
dekében több határozati javaslatot 
hoztak. Közöttük követelik Bárányos 
Károly földművelésügyi miniszter 
távozását, a földművelésügyi tárcá-
nak parasztemberrel való betöltését 

Fizessen elö 
a szentesi Lapra 



Tervszerű munka, magas életszínvonal: 
a Szociáldemokrata Párt 35. kongresszusának célja 

— Halálhír. Fájdalommal tudat-
juk, hogy ifj. Dudás József Soós 
u. 23 sz. a. lakos tragikus körülmé-
nyek között elhunyt. Temetése 29-
én, d. u. 2 órakor a bánomháti r. 
k. temetőben lesz. A gyászotó család. 

— Az ÁUamépitészeti Hivatal 
felkeresésünkre megnyugtatott ben 
nünket, hogy az állami utakon a 
forgalom biztosítva van nagyobb 
havazások esetén is, rendkívüli ha-
vazások előfordulásakor motoros hó-
marógépekkel teszik járhatóvá az 
állami utakat. 

— Muráti Lili, az ismert szí-
nésznő és férje Braziliába szöktek. 

— Az UFOSz február 2-án de. 
9 órakor a Bocskay-utcai Munkás 
Otthonban gyűlést tart. Az elnökség 
kéri a junius 20-án megválasztott 
választmány tagjait, jelenjenek meg. 
Elnök. 

— Uj iparügyi államtitkár. 
Az iparügyi minisztérium politikai 
államtitkárává dr. Hajdú Gyula 
nemzetgyűlési képviselőt nevezték ki. 

A február 1-i ünnepség 
műsora 

Értesítem a város közönségét, 
fcogy Szentes megyei város az ün-
nepség jelentőségéhez méltó keretek 
között kívánja megünnepelni a Ma-
gyar Köztársaság kikiáltásának egy 
éves évfordulóját 1947. évi február 
1-én. 

Az ünnepségnek, amely d e. 11 
órakor a Tóth József színházterem-
ben kezdődik, műsora a következő: 

1. Himnusz — Marseillaise 
2. Elnöki megnyió: Erdei Miháiy 

nemzetgyűlési képviselő. 
3. Szavalat. 
4. Ünnepi beszéd: Vajda Imre 

polgármester. 
5. Nemzeti Függetlenségi Front 

partjai szónokai felszólalása. 
6. bzavalat. 
7. Elnöki zárszó. 
8. Internacionálé — Himnusz. 
Az ünnepségre ezúton hívom meg 

az összes politikai pártokat, társa-
dalmi szervezeteket és egyesületeket, 
iskolákat, általában az egész város 
lakosságát és kérem a város közön-
ségét, hogy minél tömegesebb meg-
felenésével demonstrálja hűségét és 
ragaszkodását a Magyar Köztársa-
tághoz. Polgármester 

Budapest I. január 29. 
7.30: Reggeli zene. 8: Anyáknak 

gyermekekről 8.15: Operettreszletek. 
9: Bedó Maria hegedül. 12.15: Jazz-
muzsika. 13.15: A hokristályok cso-
dája. 13.30. Malcsiner Béla zongo-
rázik. 14 10: Cigányzene. 15: Ahol a 
.Hirlap" készül. 16: Hjngiemez. 
16.15: Emlékezés Mannheím Kánly 
professzorra. 16 30: A svéd zene. 
17.10: A vöröskereszt közleményei. 
18: ilniczky László szalonzenekara. 
18 30: Szociáldemokraták tanácskoz-
nak 18.50: «Hanglemez. 19 10: Szov-
jet költők antológiája. 19 30 Angol 
motetták és madrigálok. 20 20: A 
közönség kérdezi.. 20 40: Závodsz 
ky Zoltán énekel. 21: Hett szemle. 
21.25: Időszerű kérdések. 21:40: 
Orosz nyelvoktatás. 23 30: A tánc-
zene mesterei 23: Zenekari művek. 

Hirdessen lapunkban! 

Hirdetmény 
A közellátási miniszter ur 100.110/ 

1947. sz. rendelet alapján közhírré 
teszem, hogy 1947. évi február hó 
1 napjától kezdve az ország egész 
területén napi 15 dkg., illetőleg 
napi 20 dkg. A testi munkások, 
nehéz testi munkások, szoptatós és 
terhes anyák pótfejadagja változat-
lan, úgyszintén változatlan a finom-
liszt fejadag is. 

A február és március havi 70-es 
számú élelmiszerjegy kenyérszelvé-
nyeire egyenként 40 dkg., a kenyér-
váltószelvényekre pedig egyenként 
4 dkg. kenyér váltható. 

A napi 15 dkg os kenyérfejadagra 
jogosultak részére kiadott élelmi-
szerjegyekről hivatalom a 3 és 5 
számú kenyérszelvényeket, továbbá 
a 14 sz. kenyérvál'ószelvénycket és 
a 15. sz. kenyérváltószelvények kö-
zül hat darabot levágni és bevonni 
köteles és ezért felhívom az alant 
felsoroltakat, hogy a saját és család-
tagjaik, illetve a velük közös ház-
tartásban élők 70-es számú élelmi-
szerjegyeiket (február és március 
hóra) folyó évi f bruár hó 1 nap-
jáig — 2 hónapig terjedhető elzárás 
büntetés terhe mellett a városi köz-
ellátási hivatal illeékes kerületve-
zetőjénél feltétlen mutassák be. 

Napi 15 dkg-os kenyérfejadagra 
jogosultak a következők: 

1. Mindazok, akik legalább 
havi 8 napi közmunkára vannak kö-
telezve, illetve ennek megfelelő köz-
munkaváltság fizetésére kötél sek. 

2. Bank- és pénzváltó üzletek tu-
lajdonosai és vezetői, pénzügyle-
tekkel és pénzkölcsönzéssel foglal 
kozó személyek. 

3. Arany- és ezüstművesek, arany-
és ezüstbeváltók, ékszerészek, ha-
misékszer-, szőrme-, szőnyeg-, uri-
divát-, nőidivat-, férfi és nőikalap , 
cipő , bőr-, ba'omfi-, üveg- és mü-
szakicikk kereskedők, gépkocsi és 
lófogatú fu arozók, építési vállalko-
zók, építőmesterek, sütőiparosok, 
husiparosok, cukrász iparosok, fog-
technikusok. 

4 Nagykereskedői iparigazolvány-
nyal rendelkező személyek. 

5. Bizományosok, közvetítők, al-
kuszok, kereskedelmi képviseletek 
tulajdonosai 

6. K^nyv- és lapkiadóvállalkozók, 
hirdetővállatok, g^piró, sokszorosító, 
fordító irodák, ingatlanforgalmi iro-
dák tulajdonosai. 

7 Nem nyilvános jogú magánis-
kolák, magánovodák, gépiró-, gyors-
Író-, zene , tánc , mozdulatmüvé-
szeti stb. iskolák tulajdonosai. 

8. Mutatványosok és hasonló 
szórakoztató' vállalatok tulajdonosai 
és vezetői (tulajdonos, igazgatA). 

9. A pénzügyigazgatásán által 
fénvüzési vállalamak m-nősitett tánc-
vagy műsorengedéllyel rendelkező 
üze nek, valamint mozgóképüzemek 
tulajdonosai. 

10 Korcsmárosok, vendéglősök, 
káyéházi iparosok kávémérők, bor 
sör- pálinkamérők és kereskedők 

11. Kozmetikai szalonok tulajdo-
nosai. 

|2 Magán- és nyilvános találka 
helyek tulajdonosai, illetve fenntar-
tói és a rendőrhatóság által nyil-
vántartott kéjnök. 

13. Azok az öná'kWfoglalkozá t 
Ü7Ő személyek, akiknelTvHlldlatáhan 
(műhelyében, üzletében, irdaj-bn) 
eeynél több alkalmazott dolgozik, 
ebből a szempontból a tanoncokot 
szamitásba venni nem szabad 

14. A/ok, akik egynél több ház-

tartási alkalmazottat tartanak, továb-
bá azok, akik csak egy háztartási 
alkalmazottat tartanak, de 12 éven 
aluli gyermekük nincs, vagy a ház-
tartási alkalmazott melleit bejárónőt 
is foglalkoztatnak. 

15. Ügyvédek, közjegyzők, sza-
badalmi ügyvivők és hites könyv-
vizsgálók. 

16 Orvosok, állatorvosok és mér-
nökök, ha havi jövedelmük az 1. 
pontban megjelölt mértéket eléri. 

17. Mindazok, akik állandó fog-
lalkozást igazolni nem tudnak, kivé-
ve a háztartásban foglalkoztatott, az 
eltartott, a nyugdíjas, vagy kegy-
dijas, az átmenetileg munkanélküli 
és a tartósan beteg személyeket. 

18 Az 1-17. pontban felsoroltak 
családtagjai és a háztartásukhoz 
tartozó személyek, kivéve a háztar-
tási alkalmazottakat. 

Fehivom a sütfiparosokat, hogy 
a fent felsoroltak részére a fentem-
iilett kenyérjegy és váltójegy szel-
vényekre kenyeret ne szolgáljanak 
ki, hanem küldjék be őket a városi 
közellátási hivatalhoz. Azon sütő-
iparos ellen, aki tudatosan ilyenek-
nek a fenti szelvényeire kenyeret 

szolgáltat ki, eljárást teszem folya-
matba. 

Vendéglátóipaii és édesipari üze-
mekben kalácsot, kuglófot, briosfé-
léket, behajtott turóssüteményeket. 
élesztővel kelesztett bármilyen tész-
tát, pogácsaféléket, vagy ezek tész-
tájából készült más formájú süte-
ményeket (sajtosrudat, sós teasü-
teményt stb.), pozsonyi diós es 
mákoskiflit, vagy ilyen tésztábó. 
készült más töltelékkel ellátott süte-
ményféléket előállítani és forgalom-
bahozni, illetőleg kiszolgáltatni tilos 
Tilos továbá bármilyen lisztet anyag 
(rizsf köles, pehely stb.) felhaszná-
lásává! olyan süteményeket előálli-
tanif amelyek hasonlóságuknál fogva 
a felsorolt sülemínyfélekkel össze-
téveszthetők. 

A lisztfoldofgozó ipatos olyan 
lisztet, amelyhez nem hatósági ki-
utalás utján julott, birtokában nem 
tarthat s ilyen lisztet 3 napon belül 
hivatalomhoz köteles bejelentem 

A rendelet a megszegőit, ?meny-
nyiben a 8800/194 \ M. E. sz. ren-
delet alá nem esik, kéthónapig ter-
jedhető elzárással bünteti. 
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Jó szórakozás H a i y a r - c s á r d o 
Párthirek 

Folyó hó 31-én este hat órakor a 
pártszékházban pártestet tartunk. 
Előadó: dr. Boross Kálmán. 

Szerdán 29-én este 7 órakor a 
SzIM-nél. Előadó: dr. Rnblóczky Ár-
pád. 

Csütörtökön 30 án este 7 órakor 
a MÁV nál. Előadó: Erdei Pál. 

Csütöitökön 30-án déli 12 órakor 
a Hangya telepen. Előadó: dr. Gár-
dos László. 

Vasárnap f bruár hó 2 án délelőtt 
11 órakor a Szociáldemokrata Párt-
hoz tartozó nevelök a Pártszervezet 
székházában pánnapot tartanak. Elő-
adó: Papp Lajos. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezetének főbizalmiai és u*ca 
bizalmiai a pátszékházban (Petőfi-u. 
14.) február 2 án, vasárnap délután 
3 órakor értekezletet tartanak. A 
megjelenés kötelező. 

Szo-iáldemokrata Párt Rendező 
Gárda tagjai f bruár 1 én szómba 
d e. fél 9 óára a pártszékházban 
feltétlen jelenjenek meg. 

H A K K 
A Sakk-kör 30-án de. 11 ór kor 

rendkívüli közgyűlést tart az Ipar-
testület n. Határozatképtelenség ese 
t̂ n a körgyülést febr. 2-án de. 11 
óra>|or ta-tjuk meg. 

A feketézők halála: 
az árak betartása 

Az új 
közszolgálati 
illetmények 

Február 1-től az uj közszolgálati 
illetmények a következők lesznek 
Az első 15. osztályban és az első 
lakáspénzosztályban az uj fizetések 
a következők: 1350, 1140, 960, 720, 
540, 435, 360, 310, 270, 240, 220 
200, 185, 170 és 160 forint. A leg-
kisebb fizetés a XV osztály 3 cso-
portja havi 136 forint. A MÁV rend-
szerű fizetési fokozatok 990 forint-
nál kezdődnek és 185 forintig csök-
kenek. Az OTI járulék április 1-től 
2 és fél százalékkal növelendő, ezt 
a többletet a munkáltató viseli. 

S P O R T 
Dudás Józsefnek, a tragikus kö-

rülmények Között elhunyt kiváló szen-
tesi birkózónak ma d. u. 2 óra-
kor lesz a temetése, a bánomban 
temetőben. A szentesi birkózók tes-
tületileg vesznek részt a temetési 
szerartáson. 

Hölgyeim I Uraim I 

Felkérjük 

ne felejtsen 
eljönni farsang szombat-
ján a békebeli hangula-

tot felidéző 

öreg szabók 
vacsorás báljára 

Rendezőség 

Főszerkesztő • S t m i László. 
Felelős szerkesztő: S i ő k e Peren*. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a „Barátság* nyomda kft. 
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