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TEÍ EFOH : 301 sz. SZENTESI LAP Keretes- és a|K6-

hirdatések á r n a 
bás szerint. 
TELEFONI 301 sz. 

Megjelenik hétfő kivételével 
orinden nap a reggeli órákban. 

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

Megkezdődött 
az összeesküvők 

népbírósági főtárgyalása 
A budapesti büntető törvényszék 

híres tanácstermében, ahol annak-
idején Rákosi Mátyás felett mondtak 
ítéletet, majd a Frank-per kinos 
filmje pergett le, megkezdték az 
összeesküvők első csoportja bűnpe-
rének tárgyalását. A külföldi ujság-
tudósitókon kivül szigorú igazolta-
tás után nagyszámú közönség vett 
részt a tárgyaláson. 

Jankó Péter tanácselnök vezeté-
sével a bíróság 9 óra 20 perckor 
vonult be, majd elővezették a vád-
lottakat: Dónáth György, Dálhoki 
Veress Lajos, Szentmiklósi Károly, 
András Sándor, Szentiványi Domo-
kos, Arany Bálint, Kiss Károly, 
fciéder János, Berkó István, Sóvári 
Tihamér. Fülöp József, Major János 

és Várkonyl László. 
A vádlottak személyi adatainak 

felvétele után Halász Lajos védő 
elnapolási indítványt terjesztett elő. 
Az indítványhoz az összes védők 
csatlakozlak. Zaboreczky Ervin nép-
ügyész az elnapolási indítvány el-
utasítását kérte. A tanács 20 perces 
tárgyalás után a védelem indítvá-
nyát elutasította. 

Itt említjük meg, hogy a védő-
ügyvédek a következők: Ferenci 
Zsigmond, Kardos János, Dálnoki 
Veress védője, Szöilősi Endre, Ries 
Sándor és Baroti Zoltán András 
Sándor védője. Kelemen Kornél, aki 
Szentiványi Domokost védi, Dobolyi 
Antal, Halász Lajos, Nagy László, 
Gál Imre és Altorjai Sándor. 

A vármegyei bekötőutak kiépítése 
a hároméves gazdasági tervben 

Budapesti útjával kapcsolatban dr 
Kunszeri Béla alispán a közlekedés-
ügyi minisztériumban is tárgyalt. A 
hároméves gazdasági terv keretében 
a közlekedésügyi miniszter tudomá-
sára hozta az alispánnak a vármegye 
területén kiépítendő bekötő utak 
jegyzékét. így a hároméves terv 
keretében a jelzett utak kiépitését 
1947 augusztus 1-től, 1950 julius 
l-ig kell eszközölni. A közüle'eknek 
csupán a vasúttól az építendő útig 

a köszállitásról kell gondos-

Fábiánsebestyén-békési út 
Nagykirályság-ecseri 
Csongrádi öreg szöllő 
Márai-pu^ztai-kónyaszéki 
Csongrád-kisbokrosi 

Az első évben tehát 35.3 
kilóméter út kerül kiépítésre. 

Tömörkény-gátéri 
Szentes-berki 
Nagy mágocs- újvárosi 
Fábiánsenestyén- pankotai 
Sövényházi- pusztaszeri 

A második év folyamán te- . 
tehát kiépítendő 34.5 km I 

Felsődónáti 
F.-sebestyén Ksztmártoni 
Erzsébet telep-kutyanyaki 
Magyartés-nagytőkei 
Szegvár-derekegyházi 
Algyő püspökielei 
Tápé-püspöklelei 
Felgyő-tömörkényi 

A harmadik év foryamán te-
hát kiépítendő 52.6 kilométer 
ót. Vagyis a vármegye terü-
letén a hároméves gazda-

kodni, 
esetleg a kisajátítandó területek költ-
ségéről. Ezzel kapcsolatban közölte 
dr. Kunszeri alispán, hogy az Állam-
vasutak 35°/o-s szállítási kedvezményt 
nyújtanak, azonban további mérsék-
lésre is van lehetőség. A három-
éves terv keretében Csongrád vár-
megye területén kiépítendő bekötő 
utak: Az első évben 1947. augusz-
tus 1-től 1948 julius 31-ig kiépí-
tendők: 

12 kilométer 
108 
2.7 
8.-
1.8 

A második évben 1948. augusztus 
I 1-től 1949. julius 31-ig kiépítendők: 

9.8 kilométer 
2.6 
9.5 
8.-
5.5 

A harmadik év folyamán 1949. 
augusztus 1-től 1950. julius 30-ig. 

9.5 kilométer 
5 -

11.-
5.-
8.-
16 
4-
8.5 

sági terv keretében a köz-
lekedésügyi minisztérium 
123.3 km. hosszá bekötö út 

kiépitését tervezte. 

60.000 forintot kap 
Szentes város 

a közmunkák végzésére 
Karácsonyi Ferenc főispán, Biró 

Sándor vármegyei közmunkaügyi 
felügyelő, Fekete Nagy Ignác állam-
építészeti mérnök, valamint Kun-
szeri Béla Csongrád megye alis-
pánja tárgyalásokat folytattak az 
építésügyi minisztériumban, a mun-
kanélküliség és ezek leküzdésével 
kapcsolatos kérdésekről. A tárgya-
lások eredményeképpen közölhetjük, 
hogy akkor, amikor a minisztérium 
más városoknak közmunka végzése 

céljából csak 3-4000 forintot utalt 
ki, Szentes városának 60 ezer fo-
rintot utaltak ki, amelyet három 
napon belül át is vehet az illetékes 
minisztériumtól. 

Az elvégzendő közmunkálatokkal 
kapcsolatban dr. Almai György 
miniszteti tanácsos is rövidesen 
Szentesre látogat és tárgyalásokat 
folytat a szakszervezetekkel, vala-
mint a közületek vezetőivel. 

A nagy világ 
Bevin külügyminiszter az angol 

alsóház külügyi vitájában szóit Tri-
eszt kérdéséről is. Bejelentette, hogy 
a volt csatlósállamok, tehát közöt-
tük Magyarország is részt fog venni 
Trieszt igazgatásában és használ-
hatja majd a kikötőt. Szólt még a 

brit külügyminiszter arról is, hogy 
az angol külpolitikának célja to-
vábbra is egy négyhatalmi egyez-
ményt létesíteni *z USA, a Szov-
jetunió, Franciaország és Nagybri-
tannia között. 

At angol-francia szerződés 
A készülőben levő angol-francia 

szövetségi szerződés körül zavarok 
merültek föl a francia belpolitikában. 
Vannak ugyanis egyes politikai té-
nyezők, különösen a francia Kom-
munista Párt, amely a szövetségi 

szerződés megkötése előtt tisztázan-
dónak tartja azt a kérdést, hogv 
Nagybritannia milyen álláspontot 
foglal el a Németország elleni fran-
cia követelések ügyében. 

Hl a helyzet a UflOSz Körül? 
Február 8 án tartotta tisztujjító 

közgyűlését a Városi, Vármegyei és 
Községi Alkalmazottak Országos Szö-
vetségének szentesi csoportja. A vá-
lasztás után a főtitkárság február 
18-án kelt leiratában a tisztujjí ó 
közgyűlésről beterjesztett jegyző-
könyvre vonatkozólag az alábbiakat 
közölte: 

498/947. ikt. sz. VAOSz helyi 
csoportjának, Szentes. Megkaptuk 
1947 február 8-án megtartott tiszt-
ujjító közgyűlésről felvett jegyző-
könyvet. A beterjesztett jegyzőkönyv 
átolvasása alapján az abban foglal-
takat tudomásul vesszük és — miu-
tán nem láttunk fennforogni semmi 
akadályt — a megválasztott veze-
tőséget elismerjük. Az új vezetőség 
munkájához sok szerencsét és sikert 
kívánunk. A pártok baráti együttmű-
ködése esetén munkájuk eredménye 
sem fog elmaradni. Tisztelettel Sza-
mai s. k. főtitkár. Pecsét. 

A tegnapi nap folyamán Végső 
Sándor elvtárs levelet juttatott el a 
Szociáldemokrata Párt szentesi tit-
kárságához, amelyhez csatolta a 
VAOSz fótitkárhelyettesének, Sepré 
nyinek a szenteli Szakszervezeti 
Titkársághoz intézett levelét. Ebből 
a levélből az tűnik ki, bár a közölt 
másolaton iktatószám nincs, hogy 
Végső Sándor elvtárs a szakmaközi 

titkárság nevében levelet intézett 
hozzá, s ebben a választás külön-
böző szabálytalanságairól ír. A fő-
titkár-helyettes levelében közli, hogy 
a szakszervezeti választásoknál nincs 
helye a pártsovinizmusnak. S ha 
ezen a téren bajok merülnek fel a 
Szakszervezeti Tanács kötelékében 
működő hatos bizottsághoz keli 
fordulni, amely ezeket orvosolja. A 
levél a továbbiakban azt közli, hogy 
a vezetőség tagja csak a munkás-
mozgalomnak kipróbált harcosa le-
hel, 8 a választásoknál szavazati 
joggal azok rendelkeznek, akiknek 
tagságuk rendben van. A főtitkár 
helyettes szerint nem választhatók 
meg azok, akik B-listára tétettek és 
és a revízió során kerültek vissza 
állásukba. 

Ez a levél semmit sem tartalmaz 
arra vonatkozólag, hogy a VAOSz 
központi titkársága a szentesi cso-
port választását megsemmisítette vol-
na, s Így az egyik helybeli laptár-
sunknak ez a megállapítása tévedé-
sen alapszik. A levél csupán annyk 
mond, hogy amennyiben az esetleg 
felmerülő nézeteltéréseket helyi vi-
szonylatban megoldani nem lehet, 
az említett hatos bizottsághoz keU 
fordulni. , r 

Megemlítjük még, hogy erről a 
levélről, amely a szentesi Ssaksxer-



S Z A R A S I T S Á R P Á D beszédével a 

Szoriáldemokrata Párt taiUnhorzá nagiftyűlése a színházteremben 

vezeti Titkársághoz van címezve 
— tegnapi nap délelőttjén Oyenes 
Péter elvtárs a szakszervezeli titkár-
ság vezető titkára, a szakszervezeti 
adminisztráció intézője, csak annyit 
tudott, hogy ez a levél megérkezett, 
dc azt ő nem látta és nem is olvasta 
mert Végső Sándor azt eltette. 

Ilyen módon a Szociáldemokrata 
Párt titkárságának megítélése szerint 
szó sincs a tisztujjítás megismétlő-
iéről, s ha vannak olyanok, akiknek 
a lefolyt tárgyalás sérelmes, azok a 
szaktanácsnál működő hatos bizott-
sághoz jogosultak fordulni sérelmük 
orvoslása végett. 

A Szociáldemokrata Párt titkár-
sága közölte még velünk, hogy a 
választások megejtése előtt, tekintet-
tel arra, hogy előzetes megegyezést 
létrehozni nem sikerült, fölajánlotta 
a párt a Iastromos titkos választás 
megejtését, ehez azonban a hozzá-
járulást nem sikerült elérni. 

Izgalmas hajsza és 

n y o m o z á s után 

elfosjók-e? 
Megtudhatja a 

Szentesi Lap 
vasárnapi számából. 

Nagymágocs 
Kiskirályság 
F.-anbestyén 
Magyartés 
Csanytelek 
Tömörkény 
Pusztaszer 
Sövényháza 

Jeney János dr. 
rapp Lajos 
Kókai István 

Előzetes ¡glenféttR alopJán RözölJűR: 
Egyelőre semmi 
nyom nincsen 

Futótűzként terjedt végig a vá-
roson bejelentésünk, s néhányan már 
útba is indultak, hogy a nyomozás 
munkáját megkezdjék. Vasárnap 
reggel a Szentesi Lap-nak 5 mun-
katársa helyezkedik el a város 
különböző pontjain, hogy elsőnek 
számolhasson be mindarról, ami a 
nyomozás közben történt. Lapunk 
szerkesztőségében külön ügyeleti 
szolgálatot állítottunk fel, mert már 

a tegnapi nap folyamán oly nagy 
számban jelentkeztek az önkéntes 
nyomozók, hogy a szerkesztőség 
munkáját már folytatni nem tudta. 

Vasárnap a kora hajnali órákban 
lesz módunkban a befutóit jelenté-
sek alapján az első helyzetjelentést 
közölni. Egyelőre csak annyit mond-
hatunk, hogy még nyomra bukkanni 
senkinek sem sikerült. 

Belpolitikai helyzetkép 

Másfélmillió forint 
a munkanélküli 
épitőmunkásoknak 

A minisztertanács csütörtökön 
ülést tartott. Elsősorban is korlátoz-
ták a természetbeni lakás cimén a 
kollektiv bérekből levonható össze-
gek mértékét. Meghosszabbították a 
B-linta revízió határidejét március 
31-ig. A minisztertanácsnak kétség-
kívül legnagyobb horderejű határo-
zata azonban a MÉMOSz előterjesz-
tésének teljesítése volt. A munka-
nélküli építőmunkások részére a mi-
nisztertanács másfélmillió forint rend-
kívüli kölcsönt szavazott meg, amely-
nek szétosztásáról a MÉMOSz gon-
doskodik. 

A Szociáldemokrata Párt 
népgyűlései március 2-án 

A Szociáldemokrata Párt a tobor-
zási akció keretében március 2-án 
d. e. fel 11 órai kezdettel az alábbi 
helyeken és előadókkal tart nyilvá-
nos népgyüléseket: 
Mindszent Nervetti Károly 
Szegvár Rablóczky Árpád dr 
Derekegyháza Benke Imre 

Vörös Mihály 
Boros Kálmán dr. 
Lendvay István 
Mijó János dr. 
Solti László dr. 

A Kovács Béla-ügy, a szovjet ha-
tóságok részéről történt intézkedés 
következtében új fordulatot idézett 
elő az ország politikai helyzetében. 
A belügyi költségvetés parlamenti 
tárgyalása alatt a folyosókon nagy 
csoportokban tárgyalták a képviselők 
Kovács Béla letartóztatását. Ugyan-
akkor a vezető politikusok is ta-
nácskozásra üitek össze. Elsősorban 
Kovács Béla ügyével foglalkoztak. A 
Független Kisgazda Párt az össze-
esküvés folytán letartóztatott nemzet-
gyűlési képviselők bizottsági tagsá-
gának kérdését tárgyalta. 

Nagy Ferenc miniszterelnök pártja 
politikai bizottságában vázolta a 
helyzetet, s a politikai bizottság arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy a 
legsürgősebben meg kell kezdeni a 
pártközi értekezleteket. 

A Szociáldemokrata Párt vezető-

ségi ülést tartott. A pártvezetóség 
megválasztotta a Szociáldemokrata 
Párt új főtitkárhelyetteseit : dr. Ries 
István igazságügyminisztert és Ma-
rosán György nemzetgyűlési képvi-
selőt. Ezután a politikai helyzettel 
foglalkozott s megállapította, hogy 
politikai biztosítékokat kell teremteni 
a koalíció további munkájának za-
vartalan fenntartása érdekében. A 
párt várja a kisgazdák megnyilatko-
zását. 

A Szociáldemokrata Párt ar-
ra törekszik, hogy a demo-
krácia rendjét biztosítani le-
hessen és ebben a rendben 
végre hozzá lehessen kezdeni 
a komoly alkotó munkához, 
mert a dolgozó tömegek po-
litikai és gazdasági nyugal-
ma és biztonsága kívánja. 

Itt az új vagyonadó és 
jövedelemtöbbletadó rendelet 

A hivatalos lap közli a vagyon-
adóra és a jövedelemtöbbletadóra 
megjelent rendeletet. Vagyonadót kö-
teles fizetni minden bel- és külföl-
dön lakó magyar állampolgár, vala-
mint a magyar állam területén lakó, 
illetve itt vagyonnal rendelkező kül-
földi állampolgár, továbbá a magyar 
állam területén székhellyel biró vál-
lalatok, amennyiben adóköteles tiszta 
vagyonunk 20 000 forintot megha-
lad. A vagyonadóbevallást erre a 
célra szolgáló íven kell megtenni. 
Húszezer forint után a vagyonadó 
összege 100 forint, majd fokozatosan 
emelkedik. 

A jövedelemtöbbletadót az a ter-
mészetes személy köteles fizetni, aki-
nek ingatlanokból, kereseti és jöve-
delemadó alá tartozó, hasznothajtó 
foglalkozásból stb. havi ezer forintot 
meghaladó összegű tiszta jövedelme 
van. Kivételt képeznek a szolgálati 
és munkaviszonyból származó já-
randóságok, valamint a nyugdíj. 

A tisztajövedelemből levonható az 
együttesen kezelt közadó, a földadó, 
az egyházi adó, az üzemet terhelő 
közvetett adó, forgalmi adó, az al-
kalmazottak után fizetendő járulékok 
és a közmunkaváltság. 
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Fizessen elö 
e Szentesi Lapra 

M á r c i u s 1 — 3 . 1 műsorban 2 remek fi lm! 3 n a p i g I 

Pánik a cirkuszban 
Birkózó kenguruk, táncoló elefántok. Izgalmas, szórakoztató film. 

Énhez a pompás filmhez jön L a t a b á r K á l m á n nagy filmje: 

Pepita kabát 

A megye nyilatkozata 
acserebökényi ügyben 

Tegnap délben dr. Kunszeri Béla 
alispán képviseletében dr. Boros 
Kálmán főjegyző és Miklós József 
számvevőségi főnők fogadták a sajté 
képviselőit és nyilatkoztak előttük a 
Cserebökény-Szentes ügyben. 

Megállapították, hogy a helyi saj-
tóban a Szentes városnál történt el-
járáskor közöltek részben tévedésen 
alapultak. Az eljárásra a belügymi-
nisztérium adott a vármegyének uta-
sítást, s célja az lett volna, hogy a 
Szentes város által elkészítendő ka-
taszteri kimutatás és vagyonleltár 
alapján megállapítsák a Cserebökény 
községnek járó tiszta vagyonértéki 
arányszámot. Ezt Kiskirályság és 
Öcsöd viszonylatában 8, illetve 7 és 
fél százalékos kulccsal már megálla-
pították. A törzskönyvet azonbaa 
Szentes város elkészíteni nem tudta, 
s erre 15 napi határidőt kapott. 

Az elcsatolás körüli területi kér-
dések — a vármegyei nyilatkozat 
szerint — nem vitásak, mert a bel-
ügyminiszteri hivatalos határleirás és 
hivatalos térkép kétséget kizáróan 
meghatározzák az elcsatolandó terü-
leteket. 

Angol katonák 
kihantolása 

Az angol katonai misszió magyar-
országi képviselői tegnap délelőtt 
felkeresték hivatalában Sima László 
elvtárs helyettes polgármestert és kö-
zölték vele, hogy a város határában 
lezuhant két angol pilóta holttestét 
haza kívánják s/állítani. A város a 
szükséges segédeszközöket rendelke-
zésükre bocsátotta és így a kihant«-
lás megtönént. 

Megjelent 
a Munkajogi Tanácsadó 

2, füzete 
A munkajog legfontosabb és leg-

újabb szabályait tartalmazza Szaka-
sits Antal miniszteri osztályfőnök, 
az iparügyi minisztérium munkás-
ügyi osztálya vezetőjének összeállí-
tásában megjelent Munkajogi Ta-
nácsadó második száma. A füzet 
világos rendszerben tárgyalja a kol-
lektiv szerződések, családi pótlék, 
üzemi bizottságok, munkaközvetítés, 
tanoncjogszabalyok, újjáépítési köz-
munknkötelezeltseg legfontosabb sza-
bályait A kollektiv szerződések és 
szakmai kollektiv szerződések gyűj-
teménye egésziti ki a minden üzem, 
üzemi bizottság, de minden szelle-
mi és fizikai munkavállalók számára 
nélkülözhetetlen könyvet. 

A füzet rendszeres kiegészítését 
képezi az 1946 február 28-ig meg-
jelent fontosabb munkajogi szabá-
lyokat tartalmazó .Mit kell tudni a 
munkaviszony szabályozásáról" cimfi 
és a munkajogi tanácsadó első kö-
teteként megjelent füzetnek Kap-
ható a Népszava könyvkereskedés-
ben és minden nagyobb könyv-
kereskedésben. 

— A Szociá ldemokrata Párt 
kezdeményefésére a műegyetemen áj 
tanszéket állítanak fel. A közgazda-
sági karon energiagazdasági tanszé-
ket létesítenek. 



Ma m i n d e n d o l g o z ó velünk jön, hogy együtt építsük a jövőt: 

a szocialista Magyarországot! 
A szocializmus felÉ uezető úton E X 1 R J h C K 

V»a márc ius 1. Rom. kat. Albin, 
prr-testáns Albin. 

Yizáilásielenlés : Tisza 28 én 316, Kurca 
333 . 

Hőmérséklet i — 1 iok 
i d ő k é n j e i é n l é s . Mérsékelt szél. A hő-

roérséklet nem változik lényegesen. 
Ogyelctes gyógyszertárak i Március 1 — 

7- i f Ihász és Oláh. 

— Értesítés az ovodák meg-
nyitásáról. Az ovodai felügyelőbi-
zotrság nevében értesitem az érde-
keli szülőket, hogy a város mind a 
károm ovodájában március 3-án, 
hétfőn reggel 8 órakor megkezdődik 
s gyermekek rendszeres ovodai fog-
lalkoztatása. Kérem a szülőket, hogy 
&i ovodákba beíratott gyermekeiket 
?. foglalkoztatás idejére mindenkor 
pontosan elküldeni szíveskedjenek. 
Virányi Lajos felügyelőbizottsági 
t m ö k . 

— Szemtanú kerestetik. 1944 
december 24-én a hidnál a vasút 
kiemelési munkálatoknál egy 15 
éves fiút iobbanás következtében 
halálos baleset éri. Kérjük azokat, 
akik a balesetnél jelen voltak a cí-
müket adják le a Szakszervezeti 
Titkárságnál a Földmunkás Szak-
szervezetnél. 

Párthírek 
Aki a „NőmunkásM előfizette, az 

előfizetési jeggyel jelentkezzen a 
pártszékházban. 

A Szociáldemokrata Párt O. T. I. 
üzemi csoportja március 1-én, dél-
után 1 órakor üzemi pártnapot tart. 

Birósósi hír 
A Járásbíróság tegnap tárgyalta 

Kiss Ferencné szentesi lakosnak az 
«gyét, aki a sói a megállapított ár 
helyett 9 forint 60 ért adta és vele 
üzérkedett. A bíróság az enyhítő 
aörClmények figyelembevételével Kiss 
Ferencnél egyrendbeli árdrágító 
visszaélés és egyrendbeli üzérkedés 
miatt 20 napi fogházbüntetésre ítélte. 
Kiss Ferencné az itélet ellen felleb-
bezett. 

Kilencvenezer mázsa 
vetőmagot liapunli 

A köztársasági párt gazdasági bi-
zottsága az USÁ ban megszavazta 
Truman elnök 350 millió dolláros 
segély javaslatát. Ebből Magyaror-
szág 90 ezer mázsa tavaszi vetőma-
got kap. Ezt a mennyiséget erede-
tileg Ausztriának szánták. 

Megérkezett 

a mentőautó 
Lapzártakor kaptuk a hirt, hogy 

i közkórházhoz megjött a mentő-
autó. Modern amerikai kocsi, szép 
íebér szinű. Sok sikert kivánunk 
munkájához. 

Hirdessen lapunkban 1 

A 25 éves reakciós Horthy-rend-
szer, majd Szálasi rémuralma üldö-
zéssel, börtönnel, hóhérral irtotta a 
Szociáldemokrata Párt sorait. Nem 
érték el céljukat, mert a szocializ-
must sem bebörtönözni, sem pedig 
kiirtani nem lehet. Az elesett mártí-
rok helyébe százak és ezrek állottak 
csatasorba, emelték fel pártunk zász-
laját, s vitték előre az eszme diada-
lába vetett fanatikus hittel és el-
szántsággal. A legvadabb terror pö-
rölycsapásai ellenére is meg tudtuk 
őrizni kereteinket, s pártunk a fel-
szabadulás után megerősödve ve-
tette magát a harcba, amelyet a 
rombadöntött ország felépítése és a 
fiatal demokrácia megszilárdítása ér-
dekében indftottak meg Magyaror-
szág demokratikus erői. 

S megindult az emberáradat a 
Szociáldemokrata Párt felé: munká-
sok, parasztok, értelmiségiek, kisipa-
rosok, kiskereskedők, s egyéb dol-
gozó kisemberek tízezrei léptek be 
hozzánk, felismervén a szocialista 
eszme igazságait. Kádereink eddig 
soha nem tapasztalt mértékben duz-
zadtak meg, de jogos büszkeséggel 
kell megállapítanunk, hogy ez nem 
ment a minőség rovására. Elismert 
tény, hogy 

a Szociáldemokrata Párt ma 
az ország legtisztább, legbe-
csületesebb szándékú és mi-
nőségi szempontból legerő-

sebb pártja. 
A hozzánk beözönlött embertömegek 
megszervezését és öntudatosítását 
véghezvittük, s ilymódon sikerült 
feltölteni pártszervezeteinket friss, 
kellő szocialista öntudattal és szel-
lemi felkészültséggel rendelkező tar-
talékokkai. így jutottunk el odáig, 
hogy ma mar újból, mégpedig egy 
teljes hónapra terjedő tagtoborzót 
hirdet a Szociáldemokrata Párt. Tör-
ténik ez a magyar demokrácia har-
madik esztendejében, éppen azok-
ban a napokban, amikor úgy kül, 
mint belpolitikai szempontból a vég-
ső kifejlődés korszakát éljük. A ma-
gyar belpolitikai életben egyre éle-

sebbé válik az a határvonal, amely 
az őszinte demokratákat, s az álde-
mokratákat elkülöníti egymástói. A 
leleplezett összeesküvés is bizonyít|a, 
hogy ma már nyilt kiállású reakció-
ról alig beszélhetünk, mert az ellen-
forradalmi elemek — kihasználva 
egyes „demokratikus- pártok gyön-
geségét — befurakodtak a magyar 
közéletbe, s kiverekedett pozícióikon 
keresztül próbálták megdönteni a 
fiatal magyar demokráciát. 

Pártunk most meghirdetett tagto-
borzója a békés, demokratikus építő 
munka előfeltételeinek újbóli meg-
teremtését célozza. Célkitűzéseink vi-
lágosak és félreérthetetlenek, ame-
lyekből 75 éves fennállásunk óta 
semmit sem engedtünk. Az őszinte 
demokrácia hívei vagyunk, amelyben 
minden dolgozó számára biztosítva 
van az emberibb élet. Elég volt már 
a pártvillongásokból, az ádáz gyű-
lölködésből, a harcokból. 

Jö j jön a békés építőmunka 
korszaka, az osztálynélkflli 
társadalom, amelyben min-
den dolgozó számóra bizto-
sítva van az emberibb élet-

lehetőség 
s minden dolgozó kisember meg-
kapja a munkája után járó tisztes-
séges bért. Akik tgy éreznek, azok-
nak közöttünk a helye, hogy szerve-
zett egységben haladhassunk tovább 
azon az úton, amely biztos záloga a 
demokratikus és boldog Magyaror-
szágnak. 

P a r a s z t 
75 éven keresztül küzdött a Szo-

ciáldemokrata Párt a második hon-
foglalásért, amely 1945 ben be is 
következett s a föld azé lett, aki 
megműveli. Nem rajtunk múlott, 
hogy ezt az első lépést nem tudta 
idejében követni a többi s a ma-
gyar parasztság még ma is az or-
szág legelesettebb rétege. A szer-
számok, eszközök és kellő anyagi 
lehetőségek nélkül nem lehet inten-
zív gazdálkodást bevezeni. 

A mezőgazdasági problé-

mák orvoslása terén mindig 
az élen járt a Szociáldemo-
krata Párt s elsőnek hirdette, 
hogy a hárommilió paraszt 
problémáját az ország köz-
ponti problémájává kell tennL 

Agráráilam vagyunk s szó sem 
lehet a fölemelkedésről addig, amíg 
az ország leghatalmasabb dolgozó 
rétegének: a parasztságnak sérel-
meit nem orvosoljuk. 

A tömeg maga a Párt. Minél töb-
ben vagyunk, annál erőteljesebb a 
hangunk s annál nagyobb a lehe-
tőség arra, hogy felemelt szavunk 
meghallgatásra talál. Ha a mező-
gazdasági proletariátusnak, a pa-
rasztságnak minél nagyobb tömegei 
ébrednek tudatára annak, hogy ér-
dekeiket elsősorban a Szociáldemo-
krata Párt képviseli, annál közelebb 
jutnak a célhoz: a magyar mező-
gazdaság felvirágoztatásához, a föld 
dolgozói életszivonalának megfelelő 
szintre történő emeléséhez. 

Ipari munkás 
Ez a réteg az, amelyre a tagto-

borzó során leginkább számítunk. 
Az ipari proletariátus, a dolgozók 
legfölvilágosultabb rétege képezte 
pártunk gerincét a múltban és a 
jelenben is. Az ipari munkásság az, 
amely leghamarabb ébredt öntu-
datra, amely elsőnek ismerte föl az 
egyedül helyes utat, a szocializmust. 
Rájuk most az az áldozatos feladat 
vár, hogy dolgozó társaikkal meg-
ismertessék ezt az utat, amely min-
den dolgozó felszabadításához vezet. 
Hisszük, hogy az ipari munkásság 
— hűen harcos hagyományaihoz — 
teljesíteni fogja kötelességét. 

Értelmiségi 
Az értelmiségi réteget az e l e i -

forradalmi mult megfosztotta józan 
Ítélőképességétől. A gerinctelenség, 
szolgalelkűség mély györeket vert 
a szellemi proletariátusba. Jórészük 
még ma is sötétben botorkál 8 nem 
találja a kibontakozás felé vezető 
utat. 

A Szociáldemokrata Párt 
segitö, baráti jobbot nyújt 

feléjük. 
Talán éppen most van az utolsó 
alkalom, hogy a hatalmasra duz-
zadó szellemi munkásság is fel-
ismerje osztályhelyzetét, megtalálja 
helyét a dolgozók fölemelkedéséért 
legkövetkezetessebben küzdő Szo-
ciáldemokrata Pártban s felsora-
kozzék a naladószellemű értelmiségi 
réteg mellé, amely már régóta pár-
tunkban épiti a magyar jövendőt. 

Miénk a fövő 
Utat mutat a Szociáldemokrata 

Párt, az egyedül helyes és járható 
utat: a szocializmus útját. Tagto-
borzónk sikerétől függ a magyar 
jövő. 

Az a dolgozó kisember, aki ve-
lünk együtt érez, akinek nem kö-
zömbös önmaga és családja jövője, 
az lépjen be hozzánk és velünk 
együtt 6egitse diadalra juttatni a 
Szociáldemokrata Párt zászlaját. 

(Qy. A.) 

Sötétszürke női kosztüm, 1 pár 
parafataipu és 1 pár fekete köröm-
cipő olcsó áron eladó Rákóczi P. 
u. 14 szám. 

Csongrád megye népéhez! 
Munkások! Polgárok! 

Vasárnop délelőtt fél 11 órakor Szentesen és Csongrád megye 
minden községeben megszólalnak a Szociáldemokrata Párt előadói, majd 
a rádió hullamain keresztül Szakasits Árpád jelenti be a Szociáldemo-
krata Párt tagtoborzójának kezdetét. Egész március hónapban a megye 
minden községeben, városában, minden tanyában és minden lakóházban 
megjelennek a szociáldemokraták és felhívják mindazokat, akik a hala-
dás utján egy valóban demokratikus, emberi élet megteremtéséért velünk 
együtt akarnak harcolni és dolgozni: jöjjenek közénk! 

A béke lezárt egy sötét korszakot, de az uj élet kibontakozásá-
ban újból és újból felmei ülnek olyan tünetek, amelyek azt mutatják, 
hogy ennek a népnek vigyáznia kell. Sokfelé látjuk, hogy az erkölcs-
telenség és a becstelenség kezd ¡ábrakopni. Ebben a viharban a Szo-
ciáldemokrata Párt felé mint az ország legrégibb makulátlan multu 
pártja felé szegeződik mindenki tekintete. Véget akarunk vetni az örö-
kös válságoknak. A lelkek nyugalmát nekünk kell megteremteni és a 
gazdasági életet a vámszedőktói nekünk kéli megtisztitani. 

Bizalommal tekint felénk a külföld, bizalommal az ország né-
pének jelentős része. A tömegek, amelyek táborunkba tartoznak teszik 
magát a pártot. Induljon velünk együtt mindenki, oki híve a demokrá-
ciának, aki valóban akarja a tisztesség és a becsület uralmát meg-
valósító életei ebben az országban. 

A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT 
szentesi szervezete. 



őrizte és <>flá9 bizalma n Szociáldemokrata Pártban wi g» 
A „győri csata 

Emlékezés egy tagtoborzóra. 

Vf 

Nem kell történetünkkel Napoleon 
idejébe visszamennünk, de azért 
szó esik majd mellékesen a nemesi 
inszurrekcióról is, az én győri csa-
tám csak e század elejére tér visz-
sza. Akkoriban kapcsolódtam a 
munkásmozgalomba, s nyaranta el-
jutva szülővárosomba, Győrbe, ott 
is tevékenykedtem a Győri Munká-
sok Lapja körül, de az agtációban 
is. Szigetben laktam nagyszüleimnél, 
a szomszéd házban lakott Barsi Jó-
zsef, ez a cip.szmunkásból lett so-
kat olvasott és a végletekig bátor 
és energikus ember, a lap szerkesz-
tője. Szigeiet, — amely azóta Győr 
város egyik kerülete lett, — csak 
egy rövid hid választotta el a vá 
rostól, de az igazi választófal ennél 
sokkal szélesebb volt: Szigetben még 
korlatiari ur a szolgabiró és a 
csendőr, lévén Sziget a nevezetes 
tószigeti és csilizközi járás tartozéka. 
Ez a légkör acéllá kovácsolta Barsi 
egyéniségéi, amely a klerikalizmus-
sal folytatott állandó szellemi csatá-
ban is c-iszolódotl. A szigeti moz-
galom, persze egy volt a győriével. 

Nos, amikor most megindult a 
Szociáldemokrata Párt ha almas tag-
toborzó munkája szeife az ország-
ban, hogy eljuttassa a felszabaditás 
gondolatát 2500 magyar helyiség 
ipari és mezőgazdasági dolgozó 
népességél ez, szeretném elhivni ma-
gammal az olvasót, vissza a század 
komoran felhős elejére, példát mu-
tatni a tagtoborzásról olyan időben, 
amikor az agiiáor, enyhén szólva a 
fcŐrét vitte a vásárra, hogy fél év-
század múlva az utódok szabadon 
hirdethessék a szocializmus igéjét. 
És a bőrét vilte a vásárra az a fa-
lusi munkás is, aki néhány rejtve 
őrzött könyve mellett a szivében 
adott helyet a szent tűznek. 

Kezdjük ott, amikor jó vidéki szo-
kásként, a győri elvtársak nemcsak 
a kapitalizmus fejére ütöttek apró-
kat, hanem magyarán, egymással is 
örök tengelyt akasztottak. A szerve-
zetekben nem szűnt meg a perpat-
var, ezúttal két igen derék fiatal kő-
műves munkás szitotta a pártviszályt 
Barsi ellen, akit önkényuralommal 
vádoltak. A sok évtized elvitte en-
nek a csatározásnak a szereplőit, 
de a szivük, ez az áldott proletár-
sziv itt él és hal a napjainkban is. 
A részletek tehát ma már nem érde-
kesek, elég az hozzá, hogy amikor 
ez a .győri csata" már-már kés-
hegyre ment volna, a pesti pártve-
vezető^ég beleavatkozott és leküldte 
rendet csinálni Bokányi Dezsőt és 
Weltner Jakabot. Szellemük te-
kintélyével, emlékszem, két éjsza-
kába nyúló értekezleten hallgatták 
•égig türelemmel az egymásra hányt 
»égbekiáltó* vádakat. Végül meg 
szólalt bársonyos szép hangján, 
zengő szózattal Bokányi Dezső: 

— Elvtársak, ha olyan nagy a 
harciasság a szivükben, ne egymá-
son, hanem az elnyomókon próbál-
ják ki. Itt van ez az elvtárs Ra-
vaszdról, segitséget kér. Azt mondja, 
vannak néhányan, akik szívesen 
csatlakoznának a párthoz, menjenek 
ki vele... 1 

így ment határozatba a ravaszdi 
tagtoborzó. A határozat és a kivi-
tel azonban kettő. A ravaszdi elv-
társ, egy fénylőszemü, olvasott pú-
pos kis falusi cipész, többször ka-
pott házkutatást és csendőröklöt 
mint javítani való cipőt és ezzel 
kenyeret. A helyi kovács rokonszen-

vezett sorsával és titkon ő is ol-
vasta a szocialista írásokat. Akadt 
egy fiatal kőműves munkás is, aki 
Győrött inaskodott és ugyancsak 
vállalta a szervezkedés áldozatait,— 
mert akkor még a mozgalomnak 
nem az előnyeit, hanem a hátrá-
nyait „élvezte" a szervezett munkás. 

Az „ellenzék" egyik vezére vál-
lalkozott az útra, s — hadd említ-
sem meg — a kaland izgalma en-
gem is vonzott, útitársa lettem. 
Győrasszonyfáig vonaton utaztunk, 
a 'kerülő útra szükségünk volt. Eh-
hez az állomáshoz egyébként gye-
rekkori emlékek füzttk: kis diák-
ként nyaraltam ott és a nyári mun-
kaerőhiány miatt, napi egy koroná-
ért egy két diákpajtásommal együtt 
napszárroskodiunk a vasútépítésnél, 
ola-z kubikusok mellett. Gyalog 
indultunk el Ravaszd felé a széles 
jegenyékövezts országú'on. Közben 
elmentünk talajvizes eredetű tavak 
melleit, melyekhez ugyancsak gye-
rekkori emlékeim fűztek. Ezekben a 
tavakban fürdött a falusi gyerekse-
reg és én mint tanult ember", há-
rom középi>koiáva! a vállamon, nagy 
gyönyörűséggel vezettem a fiuk 

gyűjtőmunkáját: csontvázakat szed-
tünk össze a tó fenekéről. Haza is 
vittünk egy csomó embercsontot, 
majd hogy agyon nem vertek mi-
atta a jó falusiak, akik kisérfetjárás-
tól tartottak, ámbár senkit sem izga-
tott közülük az a kisérteti gondolat, 
hogy a szomszédságukban ezrével 
pihennek a tó fenekén magyarok, 
akik azért estek el a győri csatá-
ban, nehogy Napoleon ki találja 
emelni ezt az országot a feudaliz-
mus éjszakájából. 

Még hátra volt az ut Ravaszdig. 
Éktelen égiháború tört reánk. A vil-
lám nyári dühei csapkodott, a fel-
hőszakadás rég bőrig áztatott ben-
nünket, s mi boldogan álltuk 27 
ostromot, ez kapóra jöit, ilyenkor 
nincsenek az uton' kémlelőszemek, 
nem villog a csendőrszurony az 
alvó házak körül. Észrevétlenül ju-
tottunk el a kis falusi suszter há-
zába. Az asszony elosont és össze-
szedte a gyülekezet tagjait, s akkor, 
rnint egykor a katakombák félelme-
sen szent falai között, mint valami 
nagyszerű szertartás folyt !e b szél-
getésünk, — ez az egykori tagfo 
borzás egy kis dunántu'i faluban, a 
feudális urí és egyházi nagybirtok e 
paradicsomában, ahol néhány szám-
kivetett ember' elkezdte épiteni az 
uj világot. 

Szerdahelyi Sándor 

A szentesi Iparos Dalárda 
és a hódmezövásárheSyi Iparos Dalárda 

együttes hangversenye március 16-án 

Ókécskei betorkolással épül 
a Duna-Tisza csatorna 

A földművelésügyi miniszter leiratot 
intézett Csongr ád vármegye törvény-
hatósági bizottságához a Duna-Tisza 
csatorna építése ügyéb n. 

A csatorna több mint 200 év óta 
foglalkoztatja a közvéleményt — 
kezdi a r irat — és az építéssel 
kapcsolatban minden lehető megoldás 
felmerült. A minisztérium keretében 
működő vízügyi műszaki szolgálat 
bejelentette, hogy a kérdést minden 
vonatkozásban áttanulmányozták. 

A vizsgálatok azt eredmé-
nyezték, hogy az ország 
közgazdasága számára leg-
kedvezőbb a Dunaharaszti-
Kecskemét-Ókécske vonalon 
épitendó Duna-Tisza csa-

torna. 
A legelőnyösebbnek talált csator-

navonal tiszai torkolata nem egyezik 
a sokat vitatott szeged-csongrádi, 
vagy a szolnoki torkolat egyikével 
sem, hanem Ókécske község terüle-
tén létesül. 

Országos jelentőségű dolog-
ról lévén szó, a dolog meg-
ítélésénél természetesen a 
nemzet egész közösségének 
a java és nem egyes helyi 
szempontok lehetnek irány-

adók. 
Csongrád vármegye törvényhatósá-
gának felterjesztésében foglalt egyes 
javaslatokra az alábbiakban válaszo't 
a leirat: A Dunaharaszti Izsák-Fél-
egyháza Csongrád vízmű kb. 134 
kilóméter, mlg az ókécskei betorko 
lásra megépítendő Duna-Tisza csa-
torna mindössze 105 kilóméter. A 

csongrádi torkolati csatorna kiépítése 

igy 350 millió forinttal többe 
kerülne. 

Csongrád és környékének jövője 
szempontjából nagyjelentőségű a víz-
ügyi műszaki szolgalat 30 éves pro 
gramj«ba szereplő és a Duna-Tisza 
csatorna rpitésének keretében meg-
valósítandó Tisza folyó szabályozása. 
Ennek folyamányakepen Szegednél 
egy duzzasztómű létesülne, amely a 
csorgrad-szentesi szakasznál bizto-
sítaná az állandó közepes tiszai víz-
ál ást. Cs< ngrád és környékének 
szempontjából a Duna Tisza csator-
na építésével egyenrangú fontosságú, 
sőt talán még fontosabb a Tisza 
cs tornázásának kérdése és Csongrá-
don megfelelő kikötő létesítése. A 
Tisza csatornazasa és így az állan-
dóan magasabb vízszint előállítása 
a kikötő létesítésének költségeit is 
nagymértekben csökkentené és a 
csongrádi építés helyett megtakarí-
tandó 350 millióból ki tudnák a 
szeged», szolnoki és csongrádi ki-
kötőket építeni. 

A fentiek alapján az illetékes mi-
nisztériumban természetesen figye-
lembevették Csongrád és a kör-
nyékbeli városok érdekeit is, amikor 
az ókécskei betorkolásról döntöttek. 
A mielőbbi megépítésnek és a kér-
dés napirenden való tartásának fi-
gyelembevételével, tekintenel lesznek 
az illetékes városok állásfoglalásá-

Drófperemes 28 as kerékpár-
abroncs eladó. Értekezni lehet 
a Barátság nyomdában.. 

Ország ~ Világ 
Egy mezőhegyesi legényt fegyver-

rejtegetésért 10 évi fegyházra ítélfeís 

Az olasz nemzetgyűlés 292 sza-
vazattal 107 ellenében bizalmat sza-
vazott Gaspsrri kormányának. 

Dunaföldvárnál van a legnagyobt 
jégtorlasz a Dunán. 

Franciaországban megkezdődött i 
második árcsata. 

Barcs környékére farkascsordák 
törtek be. 

Churchill veje halálosan megbe-
tegedett a nászutján. 

E r r e f e l e i a 
S Z E N T E S I L A P 
vasárnapi száma a : 

U Á D l O 
Budapest I. március 1. 

7.20: Reggeli zene. Hanglemezek 
8: Közellátási negyedóra. 8. Iá 
Szórakoztató BBC hanglemezek. 9 
Küllei Angélia zongorázik, Borissza 
Pal és Tóvizy Irén énekel. 12.15 
Gergely Ferenc látszik a Zenemű-
vészeti Főiskola orgonáján. 12.4? 
A rossz ember. Elbeszélés. 13: Csil: 
József magyar nótákat énekei. 14.10 
A színház csodavilága. Hont Ferenc-
cel beszély Konkoly Miklós. 14.30 
Hangulatos óra. 15 25: Forgandó-e 
a szerencse? 16: Elment a két le-
ány virágot szedni. 16.30: Gyermek-
rádió. Népek meséi. 17.10: A Vörös-
kereszt közleményei. 17.30: A Mun-
kás Kulturszövetség műsora. Agyú-
töltelék. 18: Erdélyt emlék. Rajna 
Gábor előadása. 18.15: Karády 
Katalin énekel, a Házi együttes 
játszik. 19: Miért kell a hároméve* 
terv. 19.20: Tino Rossi énekel 
Hanglemezek. 19 30: A rádió sza-
lonzenekara játszik. Vezényel Feren-
ct-ik János. 21: Hangos Heti Hiradó 
22 30: Hires orosz operaénekesek 
23: A tánczene mesterei. Hangle-
mezek. 

Tudatom tisztelt meg 
rendelőimmel, hogy egy 
éri szüneteltetés után 
ismét 

megkezdtem a m u n k á t 

F ü h r e r 
könyvkötő 
Siinonyi Ernő-utca 31. 

F ö s z e r k e s / t a . S i m a L á s z l ó . 
Feleld* s z e r k e s z t ő : S z ő k e F e r e n c . 
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