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EGYSÉGGEL ELŐRE, B a l o l d a l i B l o k k 
felhívása Az ellenforradalmi erők keserű 

csalódására nem született szenzáció 
a Szociáldemokrata Párt 35. kon-
gresszusán. Nincs páltszakadás és 
nincs semmi jcbbratolódás. Ehe-
lyett a demokratikus építőmunka 
valóban szenzációs határköveit je-
lentik a kongresszus határozatai. 

Az történt, arrit az öntudatos 
szocialista dolgozók előre tudtak. A 
pártgyülés minden küldötte érteimé-
re, a magyar sorskérdések és a 
nemzetközi munkásérdekek diktálta 
felelősségre hallgatva döntött. A 
Szociáldemokrata Párt tagjai meg-
edződve 75 év küzdelmeiben tisz-
tán látták, hogy nem politikai szín-
játékról van szó, amelyben személyi 
kérdések érhetnek el hátát t, hanem 
enne! sokkal többről: az országról 
és még ezen is tói, az európai 
munkásosztályról. 

Demokráciát ópitünk két év óta 
és demokratikus köztársaságot egy 
esztendeje. A munka, a helyzetadta 
lehetőségek között indult meg, s 
azok előtt, akik nem ismerik, vagy 
nem akarják ismerni a kapitalista 
társadalmi rendet ugy látszott, hogy 
nem is fogunk erösebb ellenállással 
találkozni. Természetesen nem igy 
történt. A nagytőke és a szunnyadó 
ellenforradalom erői hamarosan je-
lentkeztek, majd támadásba lendül-
tek. Táplálkoznak abból, hogy a 
reakció mélyen férkőzött bele a 
magyar társadalom jelentékeny ré-
szébe. De támadási alapjuk az is, 
hogy más hijján meríteni kellett az 
épülő demokratikus rendnek a fa-
sizált és a háború züllesztő hatása 
folytán erkölcseiben is kétes értékű 
emberanyagból. 

Ezekből a tényezőkből álianak 
elő a kezdeti nehézségek. Bebizo-
nyosodott, hogy a nehézségek el-
hárítására tett ígéretek a nem osz-
tályharcos elemek részérő!, nem 
táplálnak őszinte szándékot. Igy is 
kellett ennek történnie. Ott valha-
tott volna a folyamat veszedelmessé, 
ahol a munkásosztály harcosai a 
megkezdett útról letériteni hagyták 
volna magukat ezektől az erőktől. 
Erről volt szó a pártgyülés előtt és 
az egész világ munkásosztályának 
büszkeségére a magyar szocialisták 
szilárdan, habozás nélkül válasz-
tották a helyes utat. 

A nemzet életét mentettük meg, 
s vállalkozunk rá, hogy átsegítsük 
a válságokon. Ez a tevékenységünk 
azonban jelenti egyszersmind azt, 
hogy az uj ország a munkásság 
számára épüljön és ne lehessen 
ujabb katasztrófába a tőkésérdekek 
miatt beletaszítani. Demokratákat 
neveltünk és nevelünk a demokrá-
ciának beállítjuk ezt az országot a 
szabad nemzetek sorába, A hitleri 
háborúban való részvétel befejezése 
után alig két esztendő múlva, a 
magyar parlament üléstermébe, 
ahonnan Bárdossy László es a 
többiek hadatüzentek a demokratikus 
világnak 13 nemzetnek képviselőit 
hoztuk be, akik elismerték, hogy 
a mi pártunk őszintén és való-
ban az uj ország legerősebb pillére. 

Tisztelt Kisgazdák! 
A Baloldali Blokk Pártjai és a 

Szakszervezeíek Szentesen 1947 ja-
nuár 17-i nagygyűlésükön foglal-
koztak a fiatal Köztársaság, a ma-
gyar demokrácia ellen tervezett al-
jas földalatti és földfeletti fasiszta 
összeesküvéssel. Megállapították hogy 
az összeesküvők vezetőjének nagy 
része a Független Kisgazda Párt és 
a Paraszt Szövetségbe befurakodott 
reakciós és fasiszta elemekből ke-
rült ki. Erről a nagygyűlésről kül-
dött a Baloldali Blokk egy átiratot 
a szentesi Kisgazda Pártnak, mely-
ben kifejezte kivánságái, hogy a 
Független Kisgazda Párt Szentesen 
is tisztítsa meg sorait azoktól az 
elemektől, akik ha sikerült volna az 
összeesküvés, az összeesküvők mellé 

állottak volna azért, hogy visszaál-
lítsák ré^i parasztnyuzó rendszerü-
ket. A Baloldali Blokk tudja, hogy 
a Kisgazda Párt becsületes, dolgos 
parasztjainak semmi köze nincs eh-
hez az összeesküvéshez, éppert ez-
ért felhívással fordul minden becsü-
letes, dolgozó kisgazdához, hogy 
Szentesen is végezze el a pártján 
belül a tisztogatási munkát, s ne 
olyan vezetőséget állítson a Kisgazda 
Párt élére, amelyik a dolgozó kis-
gazda társadalem érdekeinél fonto-
sabbnak tartja néhány ingyenélő 
nagygazda és velü i rokoni kapcso-
latban lévő reakciós parasztnyuzó B 
listás tisztviselő védelmét. Ne tűrje 
meg a Kisgazda Társadalom, hogy 
a jövőben á Kisgazda Párt vezetői 
hangzatos jelszavak pufoglatásával a 

nagytőke, a bankok és harácsoló 
ügyvédek kiszolgálója legyen. Szen-
tes Kisgazdái I A Baloldali Blokk 
azt akarja, hogy a meginduló tisz-
togatási folyamat mult rendszer le-
vitézlett lovagjai és kiszolgálói ae 
kapjanak helyet s képviseletet. A 
Baloldali Blokk egyáltalán nem akarja 
a népiszeivekből, a városi képviselő-
testületből és a törvényhatóságból 
a Kisgazda Pártot kirekeszteni. Azt 
akarja, hogy a Kisgazda Párt ezekre 
a helyekre küldjön becsületes kis-
gazdákét, akik valóban a dolgozó 
kisgazda társadalom érdekeit fogják 
képviselni, akik a Baloldali Blok-
kal együtt kíméletlen harcot folytat-
nak a politika és gazdasági reak-
ció ellen, mert csak együttműködve, 
közöseit tudjuk biztosítani a lerom-
bolt Hazánk a parasztság, munkás-
ság és dolgozó értelmiség felemel-
kedését. 

A Baloldali Blokk 
intézőbizottsága. 

Sághy S. János a kizárt kisgazdapárti 
képviselők között 

Parrasi György kilépett a Kisgazdapártból 
A Független Kisgazda Párt poli-

tikai bizottsága kedden meghozta a 
döntéseket a vizsgáló bizottság által 
előterjesztett személyek kizárása 
ügyében. A politikai bizottság a már 
előzőleg képviselői mandátumától 

í megfosztott Saláta Kálmán és dr. 
i Jaczkó Pálon kivül megvonta kép-
' viselői megbízását dr. Ham Tibor, 
j Kiss Sándor, Vattai László, Horváth 

László, Horváth János, Gyulai Lász-
ló, az összeesküvésben résztvett 
képviselőktől. Ezenkívül még a kö-
vetkező képviselőket fosztották meg 
mandátumuktól: Bakó Oyula, Benkö 
András, Hódi György, Komlós Géza, 
dr. Palinai Ferenc és Sághy S. János. 

Tudomásuivette a politikai bizott-
ság, hogy Kocsy Pál lemondott kép-
viselői megbízatásáról. Felvinczi 
László, dr. Jármai Gyula, Milassin 
Kornél és Kovács László nemzet-
gvűlési képviselők bejelentették a 
pártból való kilépésüket. 

A politikai bizottság felfüggesz-
tette Szabó József, Kiss Ferenc és 
Miskolczy István nemz. kép. ők pót-
tagságát. Futó Dezső képviselőt a 
párttal kapcsolatos nyilvános sze-
repléstől és a pártfunkcióktól eltil-
totta. 

Kizárta továbbá a politikai bizott-
ság a kővetkezőket. Bessenyő János 
dr. Nagy György, K. Nagy Gyula, 

Lipcsei Sándor, Halászy Józsei és 
Debreceni Sándor. Medveczky Imre. 
és dr. Pákh János pótképviselők ei-
tiltattak a nyilvános szerepléstől. 
Fábri Pál nemzetgyűlési képviselő 
bejelentette, hogy képviselői megbí-
zatásáról lemond. 

Parragi György kilépése 
Parragi György nemzetgyűlési 

képviselő Nagy Ferenchez intézeti 
levelében bejelentette, hogy a Füg-
getlen Kisgazdapártból kilép, A le-
vélben kijelenti, hogy távozását 
azért tartja szükségesnek, hogy ez-
zel a politikai kibontakozást elő-
segítse. 

Letartóztatták a MÁVAG 
két vezetőlét 

Dr. Gárdos László 
visszahelyezése 

Dr Gárdos László kórházi főor-
vost a B-lista revizíó során állá-
sába visszahelyezték. Annak idején 
tévedésből került B-Iistára dr Gár-
dos. Lapunk tegnapi számában 
szándékosan nem közöltük, mivel az 
ö visszavétele a munkáspártok elő-
terjesztésére történt. 

A rendőrség államvédelmi osztá-
lya őrizetbe vette Bort ély Kálmánt, 
a MÁVAG vezérigazgatóját, valamint 
Rimóc/y Györgyöt, a MÁVAG bu-
dapesti üzemének igazgatóját. A két 
letartóztatott összeköttetésben állott 
Dálnoki Veressékkel, s mindent 
megtettek az üzemek termelésének 
szabotálása céljából. 

Borbély Kálmán a felszabadulás 
előtt is tagja volt a Magyar Közös-
ségnek, Rimóczy pedig Borbély 
ajánlatára lett a budapesti üzem 
vezetője. 

Mindkettő a háború folyamán a 
legkegyetlenebb intézkedésekkel haj-
szolta a gyár munkásait a hadiipari 
termelésre. 

A nép szabadságáért folytatluk a 
harcot a múltban, és ennek a sza-
badságharcnak katonái vagyunk ma 
is. Éppen ezért kell fölvetnünk azt 
a kérdést, hogy az ország kormány-
zásában, a demokratikus magyar 
köztársaság felépítési munkájaban 
végre csak az őszintén demokratikus 
elemek vegyenek részt. Pártgyülé-

sünk tanácskozásait nem a párt-
érdekek vezérelték, hanem az or-
szág érdeke, de természetes, hogy 
a dolgoző társadalom érdekeit ezzel 
azonosnak tartiuk. 

Könyörtelenül mutattunk rá nem-
csak a mások, de a magunk hibáira 
is, és ebből a szabad kritikai szel-
lemből kell, hogy fakadjon az a 

bizalom, amely a párt felé irányult 
eddig és fog irányulni a jövőben 
is. Ugy éreztük magunkat az angol, 
francia, svájci és a többi nemzet 
delegátusai között, hogy annak a 
lépcsőnek, amely a világ megbe 
csüléséhez vezet legalább a köze-
pén vagyunk. S ezt a lépcsőt mi 
szociáldemokraták építettük, dr. r. 
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MEGJEGYZÉSEK 
Kommentárok 

Élénk figyelemmel kísérjük azt a 
bajvívást, amely két laptársunk, a 
Magyar Alföld és a Szentesi Újság 
között folyik. Néha mi is beleszólunk 
ebbe a vitába, illetve nem egyszer 
kerülünk mi is ellentétbe a Szentesi 
Újsággal. A vita politikai szempont-
ból mindig olyan kérdések körül 
indul, amelyekben az igazság vélet-
lenül se áll a kisgazda újság mellé. 
Unalmas volna sorba szedni ezeket 
a kérdéseket, de a legnagyobb mér-
tékben csodálkozni vagyunk kényte-
lenek azon, hogy a Kisgazda Párt 
helyi sajtója mégcsak véletlenül se 
veszi észre azt a tényt, hogy 1947-
ben vagyunk, hogy most leplezlek 
le egy nagyarányú összeesküvést, { 
amelynek résztvevői csaknem kivétel j 
nélkül a Kisgazda Párthoz tartoznak j 
— és Szentesen is baj van a Kis- I 
gazda Párt és a többi párt között... í 
Felnőttek oktatásával nem foglalko-
zunk, nem is akarunk kioktatást 
adni a Kisgazda Párt felé, de any-
nyit mégis megjegyzünk, hogy va-
lamiképen a Kisgazda Pártnak is 
meg kell értenie azt, hogy „vagy 
kús, vagy hal", vagyis a becsületes 
színvallás ideje elérkezett. 

Jövő héten választja meg 
a Szociáldemokrata Párt vezetősége 

az új főtitkárt 
A hétfőn végetért kongresszus, 

amint ezt már megírtuk döntő több 
séggel a hivatalosan jelölteket vá-
lasztotta meg a pártvezetőség tag-
jaivá. Ezek szerint az uj pártveze-
tőség tagjai a következők : 

Bán Antal, Bőhm Vilmos, 
Faragó József (Csepel), Ha-
lász Alfréd, Justuü Pál, 
Kállai Sándor (Debrecen). Ke-
lemen Gyula (Uioest), Kéthly 
Anna, Kisházi Ödön, Maro-
sán György, Molnár Imre 
(Miskolc), Poplk János, dr 
Ries István, Rónai Sándor, 
Szakasits Árpád, Száva Ist-
ván, Szeder Ferenc, Szélig 
Imre, Tolnai József (Pécs), 
Turi István (Csonkád) és 

Vágvölgyi Tibor. 
Az elnöki zársző után Kéthly 

Anna elvtárs szólt a pártgyüléshez. 
Nem tulozunk, ha kijelentjük, hogy 
a világtörténelemnek egy darabja 
vagyunk. Ez a 75 esztendős magyar 
szociáldemokrata mozgalom nemcsak 
éli a történelmet, hanem csinálja azt. 

Baromfitenyésztésünk 
Közhelyet ostromlunk, amikor azt ; 

Írjuk, hogy a magyar baromfite- ; 
nyésztés egyik legrégibb központja ! 
Szentes s hogy a baromfitenyésztés 
még ma is egyike Szentesen a legjö-
vedelmezőbb foglalkozásoknak. Akár ! 

tetszik, akár nem tetszik, a helyzet 
az, hogy a tervgazdálkodástól nem 
szabad idegenkednünk, mert a múlt 
rendszertelen gazdasági termelése 
elvérzett a második világháborúban 
s most teljesen újjá kell szerveznünk 
termelésünket... A baromfitenyésztést 
nem kapcsolhatjuk ki a jövendő 
tervgazdálkodás megalapozásánál s 
amikor arról van szó, hogy a föld-
müvelésügyi miniszter különös gon-
dot kíván fordítani a baromfite-
nyésztés fejlesztésére, hogy minta 
baromfitenyészetek megszervezéséről 
e?ik szó, akkor nekünk jelentkez-
nünk kell és igénybevenni a minisz-
ter segítségét. A szemérmes koldus 
üres tarisznyája már a miénk volt 
annakidején, mikor ide szánták az 
tlső baromfikeltető központot és tán 
a tizediket kaptuk meg. 

Faiskolánk növelése 
Gyümölcstermelésünk fejlesztése 1 

egyik legfontosabb feladatunk, mert i 
a szentesi gyümölcs az ország egyik 
legfinomabb gyümölcse, mely világ-
márka lehet, ha a megfelelő fajtákat 
termeljük. A gyümölcstermelés fej-
lesztésének előfeltétele, hogy meg-
telelő gyümölcsfaiskola legyen Szen-
tesen, amely valóban nekünk ter-
meli a csemetéket. Sima tanácsnok 
tegnap előterjesztést tett a városi ta-
nacsnak, hogy a volt lóvásárteret, 
amelyet annak idején levente gya-
korlótérnek használtak s amely ma 
semmire sincs használva, gyümölcs-
faiskola céljára hasznosítsa a város. 

Ez a körülbelül tizenkét kishold-
nyi terület valósággal szüzföld, mely 
nagyszerűen megfelelne a célnak. 
Ugyanitt vetjük fel a kérdést, mi 
van az úgynevezett boronavásártér-
rel? Ezt a gyümölcsfa-anyatelepet 
nem lehetett Igénybevenni s tud-
tunkkal nincs is kiosztva. Ezt a kér-
dést is rendezni kell. 

Pincérek bélja 
ebruár 13-án a P e t ő f i b e n . 

len pártját sem fenyegették. 
Ma már tudjuk, a reakció és az 

elmúlt időszak urivilága többé Ma 
gyarországra vissza nem tér. 

Ml szociáldemokraták, nem 
türünk visszafordulást. A 
föld legyen a földművesé, a 
fizikai és szellemi dolgozó 
pedig részesedjék munkája 
arányában teljesítményei 

gyümölcséből. 
A Szociáldemokrata Párt a ma-

gyar demokrácia legbiztosabb osz 
!opa és a szociáldemokrácia egyenlő 
a demokrácia uj értelmezésével. 

Pártunk és a szociáldemo-
krata tömegek annyit ér-
nek, amelyet egységünk és 
önállóságunk jelent. A párt 
nincs a tömegek mellett és 
nincs mögöttük, mert a tö-

megek inasuk a párt. 
Kélhiy elvtárs beszéde után a 

kongresszus az Internacionálé elé-
nekelésével ért véget. 

Az uj páítvezetőség a pártszer-
vezett szabályok értelmében megvá-
lasztja a főtitkárt és a héttagú po-
litikai bizottságot. Értesülésünk sze-
rint legkésőbb a jövö héten ül ösz-
sze a pártvezetőség. 

Meg tudtuk őrizni pártun-
kat és eszméinket olyan kö 
rülmények között is, ami-
lyenek talán a vl.Mg egyet-

A n a g y 
Interpelláció az angol alsóházban a szlovákiai 

magyarokról — Bomlófélben 
a lengyel parasztpárt 

A magyar-csehszlovák halár men-
tén változatlanul folyik a magyarok 
üldözése. Vasárnap egész napon 
át csapatosan érkeztek a menekü-
lök Rajkára. 

A brit ?lsóház hétfő délutáni 
ülésén kérdést intéztek a külügyi 
államtitkárhoz, van e tudomása a 
szlovákiai n»agyarok további depor-
tálásáról és hogv tesz-e majd lépé-
seket a két ország közötti közvetlen 
tárgyalások sürgetésére. Az állam-
titkár kijelentene, hogy tekintettel 
arra a felelősségre, amely bizot yos 
körtllménvek között a Szlovákiában 

maradt magyarok kérdésével kap-
csolatban a külügyminiszterek ta-
nácsára hárul, a brit külügyminisz-
térium fon'olóra vetle, hogyan mű-
ködhetne közre legmegfelelőbb mó-
don a kérdésnek mindkét felet ki-
tlégitö megoldása érdekében. 

A lengyei kormányban tisztulási 
folyamat indult meg A Parasztpárt 
vezére kijelentette, hogy három 
parasztpárti miniszter kivonul a 
kabinetből. A lengyel parasztpárt 
egyéhkéiit — a hírek szerint — 
bomlófélben van a választásokon 
ért súlyos vereség határára. 

F e g y v e r r e j t e g e t é s m i a t t l e t a r t ó z t a t t a k 

e g y kís tőkeí l a k o s t 
A szentesi rendőrség bizalmas t egy orosz géppisztolyt találtak el-

bejelentés alapján házkutatást tar- rejtve. 
tott Pászti István Kistőke 72 szám Pászti Istvánt a rendőrség tegnap 
alatti lakosnál, akinek tanyájában I kisérte át a szegedi ügyészséghez. 

a Fonóknál 
a M a g y a r C s á r d á b a n 
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Belpolitikai helyzetkép 
A Kisgazda Párt által kiiiocsátott de 
klaráció nem vitte előbbre a politi-
kai válság megoldását. Semmi ér-
demlegeset nem tartalmaz ez a nyi-
latkozat azokról a kérdésekről, ame-

lyek a politikai válságot okozzák. A 
szociáldemokrata pártgyülés befeje-
zése után valószínű, hogy a kibon-
takozás meg fog gyorsulni. 

Tál c/indrást 

a B-lista revízió országos elnökét, 
amint ezt a fővárosi lapok közlik, 
letartóztatták, mert résztvett az ösz-
szeeskűvésben. Ha ezt a hírt Össze-
kapcsoljuk azokkal a hírekkel, ame-
lyek a B-lista revízió eredményei-
ről érkeznek, lehetetlen a helyes 
következtetéseket le nem vonni. Ott 
tartunk, hogv a B-lista nem súj-
tott másokat, mint a kistisztviselő-
ket, a hivatalok prolijait. Nem két-
séges, hogy nem ezt akartuk, kü-
lönösen mi, munkáspártok nem tö-
rekedtünk erre. Az államháztartás 
egyensúlyának érdekében apaszani 
kellett a köztisztviselők létszámát, 
hogy az állam kasszáját kevesebb 
kiadás terhelje. Ennek módja a 
magas fizetésű tisztviselői állásol. 
számának korlátozása. Az ostor 
azonban úgy látszik, mint már annyi-
szor, ismét a kisemberek hátán 
csattant. A B-lista revízió során 
őket, akik legtöbb esetben múltjuk 
és szolgálati értékeik kellő meg-
vizsgálása nélkül kerültek B-listára, 
kellett volna visszavenni. Ehelyett 
valószínűleg az összeesküvő Pál 
Andrásnak érdeme folytán a vezetc 
tisztviselők kerültek vissza állásuk-
ba. Mi szociáldemokraták helyes 
úton járunk, ha azt követeljük, 
hogy nézzenek szét a B-lista reví-
zióban és a kisember érdekei végre 
találjanak védelemre. 

A k ö z t u l a j d o n 
Az 1947. évi febr. 5 én megjelent 

ujságunkban „Beszámoló a pártisko-
láról - c. cikkemben a követkesfi 
mondat szerepel: A termelőeszközök 
köztulajdonban lesznek.. 

Félreértések elkerülése végett köz-
löm az alábbiakat: 1 Termelő esz-
közök alatt értem a gyárakat, gépe-
ket, nyersanyagokat, melyek a tőkés 
rendszerben a muukások kizsákmá-
nyolására szolgáltak. A szocialista 
társadalomban erek köztulajdonban 
lesznek. 

2. Ar. egyes embernek, így a kis-
iparosnak, munkásnak stb. személyi 
tulajdonát képező használati tár-
gyakra, szerszámokra és egyéb ia-
vakra ez nem vonatkozik. Tehát m»m 
való az a megállapítás, hogy ami a 
tied, az az enyém is és viszont. Ez 
téves felfogás, ami már nem szocia-
lizmus lenne, hanem valami mis 
igazságtalan rendszer. A. D 

S z e n t e s i 
h a d i f o g l y o k 

Az alant felsorolt hadifoglyok a 
Szovjetunióban vannak és a feltün-
tetett elmekre leveleket várnak: 

Szénássi István bolgárkertész sző-
leinek Szentes (Kirovobád, 4-e, sz. 
kórház), Szék- ly Sándor feleségének 
Szentes, Munkás-u. 45 sz. (Zakomsi 
207/9). 

Simkó 
a szegedi ügyészségen 

Simkó Mihályt, az országosan 
körözött betörők irályt tegnapelőtt 
Csongrádra kisérték át, tekintve, 
hogy olt is követett el betöréseket. 
Innen a szegedi ügyészségre szállít-
ják és olt felel majd bűneiért ez a 
r otórius gonosz'evö. 

A f e k e t é z ő k h a l á l a : 

a z á r a k b e t a r t á s a 
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tovább tart. 

Ügyeletes gyógyszertárak i Február 1-
7-ír íífe gyógyszertár . 

Husz fillér 
Mindenki tudja, hogy milyen em-

t>ertelen sorsban vannak a hadise-
géhezetiek... Amit kapnak, arról 
még azt mondhatjuk, hogy meghalni 
w, ha már megélni kevés... Olyan 
kicsiny ez az összeg, hogy beszelni 

szabad róla, mert... A hadi-
segélyezettek sorsán segíteni akart a 
Nemzeti Bizottság, s elrendelte, 
hegy a bor minden literje után 20 
fillért fizessen, aki elfogyasztja, a 
hadisegélyesek javára. Amilyen or-
tapirilóan kicsiny a hadisegély ösz-
s;Xege, olyan borzasztóan alacsony 
fr,Q ti- borfogyasztási adó. Egyenesen 
^neveti a többi adókat... Hat fo-
rintos bor után 45 fillér ... Ezelőtt 
negyven esztendővel egy liter bor 
Jtc volt 48—72 fillér — és egy li-
ter borra esett 24.0 fillér borfo-
gyasztási adó, tehát a fele és egy-
harmadának megfelelő összeg. . . 
Ét ezt annakidején természetesnek 
tartottuk, mert hiszen a borivás sen-
kinek sem volt feltétlenül életszük-
sígiete, luxus volt, amit igen he-
ifísen, ¡ól megadóztattak. Senki se 
iúzadozott ez ellen az adó ellen ak-
ko7\ s esküdni merek rá, hogyha a 
rrAV d fillért akkor kikerekítették 
wítia egész fillérre valami nemes-

•íelfrti célra, senki se tiltakozott vol 
w ellene.. . Most megtörtént, hogy 
rj semmiösszegü boradó mellett a 
h gyközségi tanács tiltakozott? s be-
llltútták a husz filléreket. . . Ugy 
londoni, amiképpen érzem: csú-
nyább, zsugor ibb, rossz le Ikübb dol-

még senki se telt, mint azok, 
aki* husz fillérrel olcsóbb bort akar-
lak inni a szerencsétlen, a nyomor-
bán senyvedő hadisegélyezettek rová-
sára ... Csudálatos, hogy nem sül 
4) a két szemük szégyenletükben ... 

(xa) 

— Pénteken délelőtt 10 órakor 
t: jssze a városfejlesztési szakbi-
zottság. A tárgysorozaton a Kuraa 
£p a mellékcsatornák vízellátása, az 
öntözési nálózat megoldása, valamint 
i ianyavilág villanyosítása szerepel. 

— Az orvosok szakszervezete 
f. hó 7-én du. 5 órakor tartja tu-
dományos szakülését a közkórház-
iban. Az ülés tárgysorozata: Mic-
lj&i!ovits Lehel dr: az extra pulmo-
nfclte tuberculosis gyógyításának 
jjabb állomásai. Oárdos László dr: 
fryperinsulinismus shock bemuta-
tása. Rein György dr: az Rh. fac-
K.r ismertetése. 

— Aki elveszett kabátomat 
visszahozza, vagy nyomára ve-
zet, illő jutalomban részesül, 
tlosszú fekete télikabát volt. 
Minthogy szegény emberről van 
szó, nagyon kérem, hogy szol-
gáltassa be a Szentesi Lap ki-
adóhivatalába. 

Pártunk mezőgazdasági 
akcióprogrammja > 

A felszabadulás után alakult ide-
iglenes nemzeti kormány 600/1945. 
sz. rendeletévül átadta a földet azok-
nak, akik azt megművelik. Sok év-
százados pörben mondott végső íté-
letet ez a rendelet és egyben igaz-
ságot szolgáltatott a Szociáldemo-
krata Pártnak is, amely megalkuvás 
nélkül vezette a harcot az osztály-
uralom minden formája ellen. 

A Szociáldemokrata Párt 
most nyilvánosságra hozott 
agrárprbgrammja a kapita-
lista gazdálkodás elemi el-
lenállóképesség növelését kí-

vánja szolgálni. 
Az elvégzendő feladatok között is 
legfontosabbnak tartjuk a földreform 
sOrgős befejezését és a mezőgazda-
sági termelés újjászervezését. El-
sőrendű teendőn* a mezőgazdasági 
népe: ség áltatáno:, műveltségnek 
és szakoktatásának fejlesztése, a 
föld dolgozói életszínvonalának és 
közegészségügyének gyökeres meg-
javítása. E követelések megvalósí-
tásával akarjuk a mezőgazdasági 
nepességet gazdaságilag erősíteni 
gazdaságilag öntudatossá, demokra-
tikus szelleművé tenni, hogy ne a 
nagytöke rabszolgája, ne a nyomo-
rúság és népbetegségek áldozata, 
hanem 

a többi dolgozóval együtt a 
magyar demokráciának és 
társadalmi haladásnak szi-

lárd pillére legyen. 

A mezőgazdaság fejlesztése 
A íöldhüzjuiíatottak birtokait mi-

nél előbb ielekkönyvezni kell. A 
még eloszlási viták alatt álló terű 
letek birtokviszonyát záros határidőn 
belül el ketl dönteni. A telepítési 
törvényt a termelés érdekeinek meg-
felelően mielőbb végre kell hajtani. 
A mezőgazdaság irányítására meg-
felelő szerepet kell kiépíteni. Növelni 
kell a gyümölcs- és szőlőterületeket 
és fokozni kell a kereskedelmi, 
ipari és gyógynövények termelését. 

¡m <m: mm 
mm 

A takarmánygazdálkodást széleskörű 
állami támogatással kell kiépíteni. 

Az állattenyésztés fejlesztése érde-
kében az állatállomány feljavítását 
külföldi tenyészállatok behozatná-
jvai kell előmozdítani. 

A mezőgazdaság gépesítése érde-
kében; a mezőgazdasági gépgyára-
kat államosítani, a gyártmányokat a 
nyersanyaggal való takarékoskodás 
érdekében szabványosítani kell. — 
Le kell szállítani a mezőgazdasági 
üzemanyagok, műtrágyák és a me-
zőgazdaságban fogyasztott villamos-
energia árát. 

A program ezután a termények 
értékesrésének megszervezésével majd 
a hitel kérdésével foglalkozik. Hitel 
akciót kell szervezni: az új földhöz-
juttatottak élő és holt felszerelésének 
beszerzésére, kislakások építésére, 
mezőgazdasági szövetkezetek támo-
gatására stb. 

Adópolitika 
a földműves nép védelme 

Adómentes létminimumot kell 
megállapítani és be keli vezetni a 
progresszív adórendszert. 

A földműves nép számára általá-
ban meg keli adni a lehetőséget 
hogy a városi lakossággal azonos 
életszínvonalon élhessen s életkörül-
ményeit azzal együtt javíthassa. 

Csak igen vázlatosan ismertettük 
a fentiekben pártunk mezőgazdasági 
akcióprogramjának tervezetét Ebből 
is kiderül a/onban, hogy Szociál-
demokrata Párt, hűen 75 éves múlt-
jához most is az élen küzd a me-
zőgazdasági dolgozók végleges fel-
szabadítása érdekében. Célunk, hogy 
az ország eme legnagyobb do'gozó 
rétegének a mostani lehetőségek kö-
zött is biztosítsuk a megfelelő élet-
nívót, öntudatod neveljük a pa-
rasztság legjobbjait, hogy azután az 
egész és osztatlan magyar munkás-
ság minden szervezelt erejével in-
dítsuk meg a nagy, a döntő harcot: 
a szocializmusért! 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
Február 6. 1 n a p i g 

D A L O L J S Z I V E M 
Amerikii filmcsemege. Napsugaras, vidám, zenés vígjáték. Híradó. 

Az íparrevízíó 
lebonyolítása 

Lapunk munkatársa Budapesten 
szerzett értesülései szerint Szentesen 
u közeli napokban megkezdődik 
az iparrevizió végrehajtása. A reví-
zió iránt benyújtott kérelmeket bi-
zottságok döntik el a helyszínen. 
Ezek a bizottságok három kereske-

dőből, két szakszervezeti kiküldött-
ből és a kereskedelmi és iparka-
mara egy megbízottjából állanak. 
A helyszíni bizottság három ve-
zérlő szempont alapján bírálja el a 
benyújtott kérelmet: Az első szem-
pont a politikai megbízhatóság, a 

S/.ENTES1 LAP 1947. fefr, 6. 3 

második szempont alapján meg-
semmisít111 a kapcsolt iparokat és 
végül a harmadik szempont szerint 
visszavonják azokat az iparjogosit-
ványokat, amelyek a háborús, vagy 
a háború utáni konjunktura idejé-
ben, pusztán konjunkturális vagyon-
szerzés Céljára válthattak ki. 

A benyújtott kérelmek azt mutat-
ják, hogy azok, akik ezen szempon-
tok valamelyike folytán kifogás alá 
esnek, jórészben nem is jelentkez-
tek revízióra. Ezeknek iparjogosit-
ványa autómatikusan megszűnik. 

L A S Z L Ó N A L G ! 
csütörtökön 7 órai kezdettel 

szálkamentes 

halvacsora Isi 
V a s á r n a p 

disznótoros ifi 
vacsora : * : 

Szeretettel vár mindenkit 
L Á S Z L Ó vendéglős. \l\ 
. . . . . . . . . . . . . . . .••»•••.. . .•. . 

Beverték -
a gimnázium ablakait 

Ugylátszik, hogy az envhébb idő-
járás beálltával ismét megkezdik 
káros tevékenységüket az éjszakai 
garázdálkodók. Á tegnapra virradó 
éjszakán ismeretlen egyének hógo-
lyókkal beverték a gimnázium épü-
letének ablakait. Felhívjuk erre a 
jelenségre a rendőrség figyelmét, 
mert a garázdálkodók, akiket csu-
pán a rombolás ördöge fűt, nem 
érdemelnek kíméletet. 

Szabványosított 
mezőgazdasági gépe-

ket gyártanak 
A földművelésügyi minisztérium-

ban a mezőgazdasági gépeket gyártó 
üzemek vezetői tanácskozásra jöt-
tek össze és elhatározták, hogy ez-
után szabványos gazdasági gépeket 
gyártanak. Ennek jelentősége azért 
nagy, mert volt oiyan gyár, amely 
50—60 fajtájú ekét gyártott és igy 
a termelési eredménye kisebb volt. 
Az értekezleten elhatározták, hogy 
traktorból 2 - 3 , ekéből 6—10 tí-
pust gyártanak majd. így a gyá-
rak gyorsabb ütemben tudnak gé-
peket előállítani és ezzel hozzájá-
rulnak a mezőgazdaságunk gyor-
sabb gépesítéséhez. 

Klstőke 84. 
szám alatt 
6 kot. hold r&ld istttttnl 
ÍJ kúttal eladfi. 
Ára: 11.000 forint. 
Ugyancsak eladó Dózsa 
György-u. 108 sz. alatti 

s a r o k h á z 
Ára 21.000 forint. 

Tájékoztatással szolgál 
P á t e r E r n ő O g y v M 

Febr. 7-én, 

este hat órai k e z d e t t e l 
a Barátság moziban. 

S S beszámoló " or"4ao' pártkongresszusról 
Előadó: Pintér Győző. 



Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy az ipar-

ügyi miniszter u r a 68 600/1946. 
számú rendeletéhen a levágott és 
elhullott szarvasmarha, bivaj, ló, 
csikó, öszvér, szamár, sertés, juh, 
bárány, kecske nyersbőrét a levá-

Sástól, illetve elhullástól számított 
napon belül köteles a hatósá-

gilag kijelölt nyersbőr gyűjtőnek 
átadni. 

Szentes megyei város területén 
az illetékes minisztérium által meg-
bízott nyersbörgyüjtö kereskedő 
Kormos Lajos fókái-u. 68 sz. alatti 
lakos. 

Aki az átadási kötelezettségének 
eleget nem tesz, kihágást követ el 
és 15 napig terjedhető elzárásra 
lesz büntetve. 

Polgármester 
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Párthfrek 
F. hó 7-én, pénteken este 6 óra-

kor a Barátság moziban beszámoló 
az országos párIgyülésről. Előadó: 
Pintér Győző. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezete az alábbi helyeken és 
időben tart üzemi pártesteket: 

6-án, csütörtökön este 7 órakor a 
közkórháznál: Előadó: Papp Lajos. 

8-án, szombaton d. u. 1 órakor 
az OTÍ-nál. Előadó: dr. Mijó János. 

9-én, vasárnap d. e. 11 órakor a 
pártszékháznál a Zsoldos Rt. üzemi 
munkásai és tisztviselői. Előadó: 
Fármasi Imre. 

Hirdetmény 
A minőségi növénytermesztés fo-

kozása, valamint a tájtermelés ki-
alakítása végett a föld müvelésügyi 
miniszter elrendelte, hogy ugy a 
régi, mint az uj gazdák részére a 
vármegyei gazdasági felügyelőség 
szakelőadók bevonásával a növény-
termelés köréből rövidebb tanfolya-
mok tartassanak. A gazdasági fel-
ügyelőség Szentesen február 12-i 
kezdettel, am. áll. Gazdaképző szak-
iskola előadó termében du. 5 óra-
kor kezdi meg a tanfolyam előadá-
sait. A fentiekre való tekintettel fel-
kivom a régi és uj termelő közön-
séget. hogy ezen a tanfolyamon fel-
tétlenül minél nagyobb számban 
vegyenek részt. A tanfolyam 5 na-
pig tart. A szorgalmas tanfolyam ] 
hallgatók végbizonyítványt kapnak. 
Jelentkezés a téli Gazdasági Isko-
lában a mai naptól kezdve. 
151 Polgármester 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy mindazok 

a cséplőgéptulajdonosok (üzemben-
tartók), akik keresetükkel még nem 
számollak el és azok, akik az el-
számolás során beszolgáltatásra elő-
irt gabona és terménymennyisége-
ket még nem szállították be gyűjtő-
kereskedőkhöz, legkésőbb 1947. évi 
február 15 napjáig elszámolhatnak, 
illetve beszolgáltatási kötelességük-
nek eleget tehetnek anélkül, hogy 
ellenük büntető eljárás indulna. 

Az elszámolást és a beszolgálta-
tást igazoló vételi jegyet a beszol-
gáltatási osztályon kell, a fenti ha-
táridőig bemutatni. 

Az a cséplögéptulajdonos (üzem-
bentartó), aki fenti kötelezettségének 
eleget nem tesz, a erazdasági rend 
büntetőjogi védelméről szóló 8800— 
1946 ME számú rendelet értelmé-
ben a közellátás érdekét veszélyez-
tető bűncselekményt követ el és az 
idézett rendelet szerint öt évig ter-
jedő börtönnel, súlyosabb eretekben 
tiv évi fegyházzal büntetendő. 

Polgármester 

A kenyérgyárban 
1 kg. vámtisztért 
1 -30 kg. elsőrendű kenyeret kap. 

A munkadíj és sütés kilogrammonként 36 fillér. 

Közlemény 
a tavaszi vetőburgonyaellátás 

biztosítása tárgyában 
A folyó évi nagy szárazság kö-

vetkeztében a burgonya termése 
egyharmaddal volt kevesebb a szo-
kásosnál. A beszolgáltatásra kerülő 
burgonya közellátási és egyéb kö-
telezettségek kielégítésére szolgál. Az 
államháztartás kisméretű hitelkeretei 
miatt állami vetöburgonya-'rosztás 
1947. év tavaszán nem lehetséges. 

l entiek értelmében a földművelés-
ügyi miniszter felhívja a gazdák fi-
gyelmét, hogy tavaszi vetöburgonya 
szükségletükről saját erejükből gon-
doskodjanak és azt a tél folyamán 
a legnagyobb gondossággal raktá-
rozzák. 

Az állami vefőbufgonyaakció ré-
szére termelő gazdaságok megszűn-
tek. A minőségi vetőgumótermcsz-
tést újonnan kell szervezni. Ennek 
érdekében a földművelésügyi minisz-
ter ezen a helyen is felkéri azokat a 
gazdákat, akik elsőrendű burgonya-
termő vidéken gazdálkodnak és 
évenie mngfelelő nagyságú (legalább 
5 kat. hold) burgonyavetést vetés-
forgójukba be tudnak állítani, vala-
mint megfelelő minőségű meHett 
írásban jelentkezzenek a Növényter-
melési Hivatalnál (Budapest, IV., 
Vámház-krt. 2.) az állami minőségű 
vetőburgonya akció részére szerző-
déses vetöburgonya termesztésére. 

A szerződéses vetőburgonyater-
mesztés jelentősége: 

A jelentkező gazdák szakszerű és 
ellenőrzött termesztésük íitján hozzá-
segítik az országo'i a minőségi bur-
gonyatermesztés talpraállításához. Ha 
megfelelő számban jelentkeznek, a 
jövő években a földművelésügyi 
kormányzat má> el tudja látni a rá-
szorulóvidéket megfelelő mennyiségű 
és minőségű vetuburgonyával 

A szerződéses úton termelt minő-
ségi (államilag elismert) vetőgumó 
felárral kerül átvételre, a gazdák 
számottevő jövedelemhez juthatnak. 
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Növényvédöstci* 
és kén a gazdáknak 

A közvetítőkereskedelem 
kikapcsolásával jut a pa-
rasztság olcsó növény-

védőszerekhez 

A háború pusztításai következté-
ben nagy feladatok várnak megol-
dásra gyümölcstermelésünk béke ní-
vóra való emelése terén. A kalifor-
niai pai-stetfi okozott különösen 
nagy károkat a magyar gyümölcsö-
sökben és okoz ma is. A parasztság 
kezében ugyanis nem voltak meg-
felelő növényvédő: zerek, amelyek 
fegyverül szolgálhattak volna a 
pajzstetű elleni h.irc sikeres véghez-
vitelében. 

A földmívelésügyi kormányzat 
előrelátható intézkedése folytán az 
egyes gyárak ásványolajtarfaimu sze-
rekből 28—29, karbolineum tartalmú 
szerekből 28#—35, kontakt méreg 
tartalmú szerekből 4 és fél vagon 
növényvédőszerí gyártanak, kénből 
pedig közel 50 vagónnyi áil a pa-
rasztság rendelkezésére A növény-
védőszernek, a termelőhöz való jut-
tatását a MESzOSz végzi. így a 
közvetítő kereskedelem kikapcsolá-
sával, olcsó nővényvédőszerekhez 
jutnak a gezdák, amelyeknek árát 
az Ár- és Anyaghivatal állapította 
meg a gyümölcsfákra figyelembe-
vételével és azokhoz való hangolá-
sával. Bárányos Károly földmíve-
lésügyi miniszter utasítására, szigorú 
vizsgálatnak vetik alá a növényvédő 
S7ereket — még a forgalombaho-
zatal előtt, — hogy nzok minősé-
gileg és hatásukban is megfejelje-
nek a követelményeknek. Azok a 
gazdák, akiknek szükségük van a 
növény vérszemekre, de pénzük nincs 
rá, hathavi hitelt kaphatnak. 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

Jó szórakozás Haiyar-csórdo 
Kisipari szemle 

Igazságosabb elosztást vár 
az anyaggazdálkodástól a textil-
feldolgozó kisipar. Fel kell emelni 
a íermelöipar százalékos kvótáját 
és ezzel elérik azt, hogy az üzemek-
ben dolgozó munkás munkához jut, 
több készáru kerül forgalomba és 
kevesebb lehetőség nyilik a feke-
tézésre.'A Gazdasági Főtanács kö-

telessége az iparosságot olyan 
helyzetbe hozni, hogy termelni tud 
jon. 

Igen nagyok az aránytalanságok 
a férfi- és a nőiszabó ipar árai 
között. 

A vas és szegutalvány beváltására 
nincsenek kereskedők kijelölve. 

Sz. M . T . E. álarcos bálja 

R Á D I Ó 
Budapest I. február 6 . 

7.20: Reggeli zene. 7.30; K a t o -
likus vallásos félóra a síudióbóí 
8: Mésztelen szikesek javítása. 8.?'5 
Szórakoztató zene. 9: Csányi fira* 
jazz-együttese játszik. 12.15: Gáepa 
Zsiga cigányzenekara. 13: lnség-eí '-
delek Gunda Béla előadása, \3.:ri 
Sebestyén Sándor gordonkázik. Re-
ményi Zsuzsa hárfázik. 14.10: Mi-
lyen legyen a * jó tankönyv? 14,30 
Roósz Emil szalonzenekara játszik: 
16: Gorodi Goltein Antaí jazz mü-
veket zongorázik. 16.30: Gyermek -
mekrádió. 17.10: Párihiradó. 17 20 
A Vöröskereszt közleményei. í 8 
A jég tündérei. 18.15: Félóra StW-
hóimban 18.45: A Szovjetunió kuu 
turális kapcsolatai. 19: Beethoven; 
f-mol szonáta. 19.20: Az irodalom i 
válaszúton. 19.40: Közvetítés a ze-
neművészeti Főiskola nagvterrnébö-. 
22 30: Tánczene. 23: B B C ajándék • 
lemezei. 

Fácánvadászat — 
emberhaláüaí 

A hajdumegyei Nyirbátorfaiv^ 
egy kisebb társaság fácánvadászaój* 
rendezett. Egy eltévedt golyó tarkó».» 
találta Fehér József szabósegéa^i 
aki milsem sejtve sétálgatott az er-i: 
szélén. Fehér azonnal meghait 
vadásztársaság, melynek tagjai orv-
vadászok voltak, elmenekült. Kér el-
kerítésükre folyik a nyomozás. 

M-K« 

H A L L Ó ! ooo HALLÓI 
F I G Y E L E M ! 

Az 

„ ö r e g szabók** 
vacsorás b á l j a 

feDniPr 15 -én 
az Iparterületnél. 

Jegyeket mielőbb kérjük biz-
tosiam Szőke, Gálfi, Szij-
jártó, Rébeli ós Orosz sza-

bómestereknél. 
R e n d e z ő s é g 

Hirdetmény. 
A repülőtéren lévő őrskunyhó, vi-

tamint a laktanya területén lévi 
szükségszerű kantin épület nyilvá-
nos árverésen február iió 6-án dé! * 
előtt 10 órakor eladatik. 

Polgármester 

Nagy gumikerekű féderes slrar-
kocsi és egy lóra való szerszám 
e'adó D jdás Sz. Józsefnél Soós-utca 
23 szám. (39 

Honvéd ucca 38 számú há* 
adó, U * 

Mikecz ucca 2 számú ház sür-
gősen eladó. 144) 

Alig használt férfiruha 300forJm 
négyütemű benzin motor, 4 sróv-
kocsi kerék, 2 köbméter fenyőrönkM 
olcsón eladó, Teleki Pál u. 56 s : 

Eladó llOO-as Skoda gyártmány 
jóállapotban lévő 4 személyes autó 
megtudható Szentes megyei váró* 
tűzoltóságánál. I5<1 

Szerszámolaj , denaturaltsze^c 
pat><ányirtó, pipeiekikkek klphatdfc 
Izsák festéküzletbcn. 

az I p a r t e s t ü l e t b e n február hó 8-án. 
A jelmezeseknek feUMrtzés cíljára külön fűtött terem áll rendelkezésre. 

Főszerkesztői Sima László. 
Felelős szerkesztő. Szőke Ferenc. 

Felelőakiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a •Barátftág" nyomde kft« 

Felelői nyomdavezető: Cser na» L, Irwr* 




