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S Z O C I Á L D E M O K R A T A N A P I L A P 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. ez. 

Az egész o r m o n 
nusy sikerrel folyik o toborzás 

Vasárnap indult meg a Szociálde-
mokrata Párt tagtoborzása és két 
nappal az akció megindulása után 
máris óriási mértékben bontakozik 
ki a siker, amelyre még a legvér-
mesebb reményű hozzáértők sem 
számítottak. Százával és ezrével je-
lentkeznek a pártban és lépnek be 
nemcsak a város dolgozó rétege, 
hanem a földmunkások, kisbirtoko-
sok és az ujgazdák köréből is. Azok 
a jelentések, amelyek a párt tag-
toborzója indulásáról és két nap-
járól beérkeztek azt mutatják, hogy 
az ország minden részében legszé-

lesebb kőiben felismerik a Szociál-
demokrata Párt céljait és politiká-
ját az egész országot érintő jelentő-
ségét. 

Szeged városában 11, a szegedi 
tanyavilágban 26 gyűlést tartottak. 
Különösen nagy sikere volt a to-
borzásnak Deszk és Kistelek pa-
raszti doigozói körében. Debrecen, 
Miskolc a borsodi bányavidék, Győr 
és Székesfehérvár is nagy sikerről 
számol be. Zalaegerszegen Szakasits 
elvtárs beszéde után 142 belépés 
történt a pártba. 

Szabotázs 
a Földműves Szövetkezet 

szentesi gőzmalmában 

Megjelenik hétfő kivételével 
uilnden nap a reggeli órákban. 

A válság 
és a 

Szociáldemokrata Párt 
Irta: ERDÖDY JÁNOS 

a Népszava szerkesztője. 

Hónapok óta a válság jellemzi a 
magyar belpolitikai életet. Érvénye-
sül az a politikai törvény, amelyről 
előre tudtuk, hogy előbb utóbb ér-
vényesülnie kell. A felszabadulás 
kezdeti hónapjainak kialakulatLn 
helyzete után következő időkben is-
mét jelentkeztek az osztályellentétek 
és ez különösen éles formában tör-
tént, részben azért, mert a háború 
által feldúlt gazdasági és politikai 
élet az újászervezés során érzéke-
nyebb, mint máskor, részben pedig 
a demokratikus berendezésből folyik, 
hogy nyíltabb és hangsúlyozottabb 
kifejezési f irmákat találhatnak az 
egymással ellentétben álló erők, mint 
olyan rendszerben, amely elfolytja 
és korlátok közé szorítja a politikai 
vélemény nyilvánítását. 

Az osztályellentétek gazdasági té-
ren jelentkező küzdelmének kifejelő 
politikai síkon csaknem állandósulttá 
vált politikai válság. Ma valaki fi-
gyelemmel kisérte a belpolitika je-
lenségeit, azt tapasztalhatta, hogy 
több, mint egy esztendeje, ponto-
sabban az 1945 őszén tartott nem-
zetgyűlési választások óla, folyama-
tos válságsorozatban élünk, előbb 
csak úgy, hogy egymástkövették a 
feszültségek, később azonban már 
állandósult válság lett jellemzője a 
magyar belpolitikának. 

Államférfiak és pártpolitikusaink 
megfeszített erővel és kétségbevon-
hatatlan jószándékkal keresték állan-
dóan a kibontakozás útját, eddig 
a?onban a legtöbb, amit elérhettek 
az, hogy ideig-óráig tartó, rövidle-
járatú megoldásokat találhattak, egyes 
konkrét kérdésekben megegyezhettek 
— és rögtön a megállapodás után 
kezdhették keresni az ^új felmerülő 
probléma megoldását. 

Kétségtelen, hogy a politikai vál-
ság egyik magyarázatát abban is 
találhatjuk, hogy a magyar polit -
kában nem alakult ki döntő jelen-
tőségű súlypont. Az együttműködő 
munkáspártok szavazatarány tekin-
tetében elmaradtak a koalíciós több-
séget jelentő Kisgazda Párt mellett 
a Kisgazda Párt viszont olyan ál-
landó belső ellenlétek martaléka, ve-
gyes összetétele következtében, hogy 
számszerint, látszólagos többsége 
ellenére sem jelent demokratikus 
többséget, legfeljebb egyes esetek-
ben a parlamenti szavazatok több-
ségét. 

Nem véletlen az, hogy az egy 
mést sorozatosan követő válságok 
megoldásában döntő szerepe volt 
minden alkalommal a Szociáldemo-
krata Pártnak. Súlyunk, tekintélyünk, 
nemzetközi jelentőségünk és nem 
utolsó sorban az a tény, hogy sok 
évtizedes politikai gyakorlat birto-
kában széles áttekintéssel rendelke-
zünk a jelenségek fölött, arra a 
szerepre tett alkalmassá bennünket 

A szentesi rendőrség államvédel-
mi osztálya tegnap az alábbi hiva-
talos jelentést adta ki: 

Az államvédelmi osztály nyomo-
zást folytat a Földműves Szövetke-
zet szentesi bérgő/malmánál történt 
szabotázs cselekmény ügyében. Ala-
pos gyanú van arra, hogy egyes 
illetékes munkavállalók egyéni ér-
dekből megakadályozták az üzem-
nek villamosenergiával való meghaj-
tását s ezáltal a malom egy évig 
fafűtéssel dolgozott, amely tetemes 
kiadásokat jelentett a Szövetkezetnek 
és súlyos megterhelést a közellátási 
hivatalnak. A terheltek a gazdasági 
rend büntetőjogi védelméről szóló 
8800/1946 M. E számú rendeletbe 
ütköző, a közellátás érdekeit ve-
szélyeztető bűntettel gyanusii hatók. 

Eddig tart a hivatalos jelentés. 
Az eseiről még a következő részle-

hogy a demokratikus erők építő 
összefogásának érdekében mi keres-
sük leghatékonyabban és mi talál-
juk meg csaknem minden alkalom-
mal a megoldások útját. És az sem 
véletlen, hogy részben éppen ennek 
a szerepnek a betöltése következté-
ben, részben pedig foltatlan multunk 
elvi szilárdságunk és céltudatosan 
komoly politizálásunk láttán az or-
szág becsületesen, demokratikusan 
gondolkodó népességének egyre szé-
lesebb rétegei fordulnak érdeklődés-
sel, rokonszenvvel és szolidaritással 
felénk. 

Pártunk a felszabadulás után előző 
taglétszámának sokszorosára növe-
kedett. Tisztában voltunk azzal, hogy 
ez mit jelent A politikai előnyök 
mellett kétségbevonhatatlanul nehéz-
ségeket okozott ez a tény: meg kel-
lett szerveznie, fel kellett világosíta-
nia és nevelnie kelleit a pártnak az 
új tömegeket, amelyeknek Jelenté-
keny része rokonszenvből csatlako-
zott hozzánk, politikai képzettsége 
és szocialista tudása azonban cse-
kély volt. Kétesztendős megfeszített 

teket sikerült megtudnunk: 
Egy esztendővel ezelőtt a Szövet-

kezet bérgözmalmában megkísérelték 
hogy az üzemet villanymotorral 
hajtsák. A kisériet, amelyet szak" 
emberek bevonásával folytattak, nem 
sikerült, mert a műszerek túlterhe-
lést mutattak és kt. 30 lóerővel 
volt nagyobb a megterhelés, mint 
amennyit a motor elbir. Igy a to-
vábbi kísérletezés is veszélyekkel 
járt volna. 

Ez év januárjában a villainosmű 
szakembereinek bevonásával ujabb 
kísérleteit folytattak ugyanazzal a 
mo'orral és a kisériet nagyszerűen 
sikerült. 

Feltételezhető tehát, hogy 
egy évvel ezelőtt kísérletet 
a malom fűtői és gépkeze-
lői elszabotálták, attól félve, 

munka kellett ennek a feladatnak 
elvégzéséhez és most, a párt rop-
pant megnövekedése után két évvel 
eljutottunk odáig, hogy új tagjaink 
széles rétegeit politikai és tudomá-
nyos értelemben is szocialistáknak 
tekinthetjük és megkezdhetjük a 
munka új hatalmas szakaszát. 

Magyarország lakossága előtt nyi-
tott könyv a Szociáldemokrata Párt 
múltja és legutolsó korszaka. Hatal-
mas tömegeink legnagyobb része 
elérte az a fokot, hogy méltán te-
kinthetjük őket elvtársaknak, öntu-
datos és szocialista módon gazdál-
kodó harcosainkká váltak. Megnyit-
hatjuk tehát a kapuinkat a beáram-
lani kívánó uj tömegek előtt, most-
már nemc-ak az a viszonylag kis 
nevelő garnitúra áll rendelkezésünkre 
mint két évvel ezelőtt, hanem a fel-
világosított és tanításra szívesen 
vállalkozó elvtársak sokszázezres 
tömege. Haladnunk kell tehát tovább 
a megkezdett úton, egyre szélesebb 
úton, egyre szélesebb síkon kell 
gyfirűztetnünk a szocialista tudás és 
öntudat hullámait: ezt a célt szolgálja 

hogy a villamosenergia be-
vezetése következtében el-

veszítik állásukat. 
A szabotázs — amint azt a hiva-
talos jelentés is közli — tetemes 
kiadásokat okozott a szövetkezelnek, 
de nem kevésbé az őröltetöknek is, 
mert nekik kellett megfizetniük azt 
a hatalmas tüzelömennyiséget, ame-
lyet a malom fölemésztett. 

Értesülésünk szerint a szabotázs 
ügye a szegedi államügyészség elé 
kerül. 

Hét diplomata veszti el 
állampolgárságát 

Högye Mihály, a párisi követség 
volt kultúrattaséja és Szabó Tamás, 
a római-magyar követség sajtóatta-
séja és a követ állandó helyettese 
elveszítik állampolgárságukat, mert 
résztvettek az összeesküvésben. Erre 
a sorsra jutnak Csopei Dénes követ-
ségi tisztviselő, dr. Sós Oéza kül-
ügyminiszteri tanácsos, Gellért An-
dor hazahozatali kormánybiztos és 
Fónay ErnŐné, aki demokráciaellenes 
tevékenységet fejtett ki. 

Ismét egy közsét? 
Megalakult a felgyői községalapitó 

bizottság. A bizottságban Felgyó, 
Alsó- és Felsőnyír, Vidratorok, Szu-
nyogos, Istvánmajor lakóinak meg-
bízottai foglalnak helyet. A bizottság 
megválasztotta vezetőségét és elhatá-
rozta, hogy minden Felgyőt érintő 
kérdésben hozandó döntést csak ab-
ban az esetben vesznek tudomásul 
CsanytJek, Csongrád, valamint a 
vármegye részéről és csak akkor fo-
gadnak el Felgyőre nézve kötelezd-
leg, ha az ügyvivőik azt az érdem-
legesen tárgyaló gyűlésen elfogad-
ták. 

most megkezdődő nagyarányú tag-
toborzó akciónk. 

Be kell bizonyítanunk a magyar 
nép és a világ érdeklődő közvéle-
ménye előtt, hogy pártunk méltó a 
feléje irányuló bizalomhoz. A nagy 
tömegek szocialista átnevelésével. 
ön tudatosításával és csatasorbaálll-
tásával olyan súlypontot kell alkot-
nunk a magyar belpolitikában, amely 
döntően befolyásolhatja a politikai 
élet alakulását. Hátrányosnak és az 
újáépitést gátló veszedelemnek tart-
juk az állandó belpolitikai válságot, 
nyugalmat és egyensúlyi kelyzetel 
akarunk a magyar életben. De en-
nek a nyugalomnak a munka nyu-
galmának kell lennie I Olyan nyu-
galomnak, amelyben a történelmi 
fejlődés útján haladhat tovább né-
pünk és országánk a minden dol-
gozónak biztonságos és tartalmas 
életet adó berendezkedés felé. Ezért 
hivunk minden jószándékú és igaz-
ságkereső magyart küzdötársul raély-
értelmfl jelszavunk jegyében: .ma a 
demokráciáért, holnap a szocializ-
musért.* 



Szociáldemokraták, munkások parasztod J j j , ^ ^ ! ) ! « ^ P á r t 
tnduijatoK hareDa a bűzöm!lössöés n tanynság elleni 

A március 15-i ünnepséí 
Március 15-ét díszelőadással ün-

aepli meg Szentes városa és a Ma-
gyar Szovjet Művelődési Társaság 
Hámori Aladár színtársulatának köz-
reműködésé vtl. Ünnepi beszédet tart 
Jaksa János, a „Nemzeti dalt- Pálfy 
György szavalja. A díszelőadáson a 
városi zenekar és a kamarakórus is 
közreműködik Briher István karnagy 
vezetésével, a színtársulat elsőrendű 
tagjai pedig ének és táncszámokkal 
lépnek fel. Külön figyelmet érdemel, 
hogy a drámai együttes előadásában 
színre kerül Madách imre világhírű 
magyar író drámai költeménye „Az 
ember tragédiája"-nak c§y részlete, 
melynek női főszerepét, fcvát, Buj-
dosó Rózsa, a társulat kiváló drá-
mai hősnője játssza, Ádámot pedig 
Sáfrány Nándor, a Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaság műkedvelő gár- j 
dájának kitűnő tagja. Rajtuk kívül a j 
színtársulat valamennyi tagja részt 
vesz a tragédia előadásán, úgyszin-
tén a műkedvelő társaság több tag-
ja is. Jegyeket, melyek a reggelig 
tartó táncra is érvényesek, a szín-
házi pénztárnál már meg lehet vál-
tani 

Marosán György 
beszéde 

Nagyszabású tervet dolgozott ki 
az öntözésügyí értekezlet 

Tegnap nagyszabású öntözésügyi 
értekezletet tartottak a városnál. Az 
értekezleten a szegedi öntözésügyi 
hivatal, a hódmezővásárhelyi kultur-
mérnökség kiküldöttei, valamint az 
Armenlesitő Társulat, az Államépi-
tészeti Hivatal mérnökei és a város 
vezetősége képviseltette magát. 

Az értekezlet kidolgozott egy öt-
ezer holdas öntözési tervet, mely 
szerint két szivattyú, valamint a 
csőzsilipes rendszer a Körös árte-
rületén és gátjain átemeli a vizet a 
Kurcába és a szükséges vízmennyi-
ség nyerésével nagyszabású öntö-
zési műveleteket lehel a Kurca 
mentén végrehajtani, A részletes 
terveket a hódmezővásárhelyi öntö-
zési hivatal dolgozza ki. 

Az elgondolás szerint a Kurca 
jelenlegi vízszintje nem emelkedne, 
a felső szakaszán létesített tároló 
medencében lenne elhelyezve A víz-
mennyiség, amelyet az öntözés kö-
vetelményeinek megfelelően bocsáj-

tanának rendelkezésre. A városnak 
az üggyel kapcsolatos propaganda 
kifejtésével a célja az, hogy a száz 
holdas mezőgazdasági ingatlanán 
létesítsen egy öntöző mintagazdasá-
got és szemléltetően bemutassa az 
öntözögazdaság előnyeit és óriási 
jelentőségét, am Îy az időjárástól 
teljesen függetlenné teszi a gaz-
dálkodást. Ideje is ennek, amikor a 
külterjes ráfizető gazdálkodás helyett 
dúsan jövedelmező öntözött gazda-
ságok működjenek a Kurca mentén. 

Az előmunkálatok valószínűleg 
még ez év folyamán megkezdődnek, 
ugy, hogy a jövő évben már az ön-
tözést is meg lehet kezdeni. Az át-
emelő telep (két szivattyú, csőzsiiip 
stb.) kiépítésére szükseges összeg 
már rendelkezésre áll, 550 ezer 
forint. így tehát semmi akadálya 
sincs annak, hogy Szentes környék 
mezőgazdaságát ismét egy fokkal 
virágzóbbá teg>ük. 

A szentesi Iparos Dalárda 
és a hódmezővásárhelyi Iparos Dalárda 

Belpolitikai helyzetkép 

Marosi oyörgy elvtárs a párt együttes hangversenye március 16-án 
előadóinak értekezletén beszéli a j g g 
belpolitika és a szociáldemokrata ' 
tagtoborzó kérdéseiről. Pártunk a 
kongresszuson lefektetett útján, a 
munkásosztály és az egész dolgozó 
nép érdekeit szolgálja — mondotta. 
—'Ezért határoztuk el, hogy a po-
litikai élet számára megszervezzük 
az egész ország népét. Az ipari dol-
gozókon kívül számítunk a" mező-
gazdasági és értelmiségi munkásság 
közreműködésere. A vidéken sok 
olyan ipari dolgozó is van, aki még 
nincs pártba beszervezve. Március 
15-én a budapesti szociáldemokraták 
kivonulnak a falvakba és gyűlések 
sorozatán igyekeznek meggyőzni a 
föld kisembereit, hogy közöttünk a 
helyük. 

A második tizes 
száma 016369 

Tegnap délután a Keresd a tízest 
verseny keretében elhelyeztük a má-
sodik tízforintos bankjegyet, amely-
nek száma: A 313-016369. 

Az első tízforintos bankjegynek 
már nyomára akadtak, "s valószínű, 
hogy lapunk szombati számában a 
megtaláló nevét is közölhetjük. Pén-
teki számunkban tesszük közzé a 
második tízforintos elhelyezésének 
helyét. Tessék nyomozni! 

Kereskedelmi 
tárgyalások 

Rónai Sándor elvtárs kereske-
delemügyi miniszter letárgyalta a 
cseh kormány kereskedelmi vezetői-
vel a két állam közti árucsere for-
galom rendezésének kérdését. Cseh-

eddi8* havi mennyisé-
dét 6000 tonnáról 10 ezer tonnára 
emelték fel. Letárgyalták 700 tonna 
ceHuWze szállítását Magyarország-
a i «5? . a P a P i r 8 *üks^let közel 

Ró£nai miniszter 60 ezer 
^ D p a p , : f? ^sárlását enge-
délyezi? Romániában. 

A Szociáldemokrata Párt politikai I 
bizottsága megtárgyalta a párt és a j 
Nemzeti Parasztpart közötti megál-
lapodás főbb pontjait. Tárgyalta a 
politikai bizottság az általános poli-
tikai kérdéseket. 

A Kisgazda Párt politikai bizott-
sága ülésének középpontjában a 
Szociáldemokrata Párt által felvelett 
politikai garanciák kérdése állott. A 
fővárosi frakció lemondott négyes 
bizottsága helyébe Bognár József tá-
jékoztatásügyi minisztert nevezték ki. 
Elbocsátották a Kisgazda Páit köz-
pontjának 16 tisztviselőjét. Kimon-
dották, hogy csak az 1945 november 
1. előtt belépett párttagok viselhet-

nek tisztséget. Bencsik Gyula újjá-
építésügyi államtitkár felajánlotta le-
mondását, nem tér vissza a kultusz-
minisztériumba Nagy Miklós állam-
titkár sem, valamint távozik Pátzay 
Pál osztályfőnök is. 

A tájékoztatási minisztérium meg-
szüntetése csak egyik részlete azok-
nak a kormányproblémákt.ak, nie 
lyeket a kedd délben összeült pált-
közi értekezlet letárgyalt. Pártunk 
kezdeményezésére hajlandók lenné-
nek a koalíció pártjai minisztériumok 
létszámcsökkentésébe beleegyezni, 
azonban egyelőre még nem találták 
meg a közös platformot, amelyen a 

| tárcacsökkentések végrehajthatók. 

Mikor vonhatók felelősségre 
a traktortulajdonosok? 

A földművelésügyi minisztérium a 
mezőgazdasági traktorok őszi szán-
tási kötelezettségének szabályozása 
tárgyában kiadott rendeletének helyes 
értelmezéséíe hívta fel az illetékese-
ket. Ugyanis egyes törvényhatóságok 

területén számos traktortulajdonos el-
len azon az alapon indult kihágás 
hogy a traktortulajdonos üzemanyag-
könyvéből kitűnően előirt szántási 
kötelezettségérek nem tett eleget. 
Kihágási eljárás csak akkor indítható 

Fenyő-

ÍE 
•f nyár 

irészúi 
- és tölgy-

fu kapható i 
Z^oldoi§-telepeii 

oNyugalmat és békét 
kivan az egész ország, a városok és 
falvak dolgozói. A hetek, sőt hóna-
pok óta tartó politikai válság már 
a megoldás felé közeledik; az össze-
esküvők egy része a bíróság előtt 
áll és remélhetjük, hogy a példás 
ítélet el fogja venni a régi rend 
híveinek a kedvét attól, hogy újból, 
nyugtalanságot szítsanak, hogy az 
országot ismét a romlásba kerges-
sék. A pártközi tárgyulások lezá-
rása után remélhetőleg megindul 
újból a normális fejlődés. Fel kell 
készülnünk a tavaszi és nyári fel-
adatok elvégzésére, s ezen a téren 
nagy munka vár a szövetkezetekre. 
Ma már tudjuk, hogy a tavalyi 
terménybeszolgáltutasnál és a külön-
féle áruk elosztásánál mit jelentettek 
volna a jól megszervezett szövet-
kezetek. Ha azt akarjuk, hogy az 
idén a szövetkezetek meg tudjanak 
f e l e i n i feladataiknak, sokkal 
nagyobb súlyt kell helyezni az orszá-
gos politikában és gazdaságpoliti-
kában a szövetkezetek munkájára. 
A belpolitikai béke szövetkezeti 
vonalon nem hozhat ujat, csak meg-
valósíthatja a régi programm egyik 
leglényegesebb pontját a szövetke-
zetek ügyének felkaiolását. Nem ar-
ról van szó, hogy mint a múltban, 
állami pénzen tartsunk fent élet-
képtelen szövétkezetekeí, hanen- ar-
ról, hogy a termelés és az elosztás 
vonalán olyan szövetkezeti szerve-
zetet hozzunk létre, amely megtud 
felelni vállalt feladatainak és a rá-
bízott tőkét hasznosan gyümölcsöz-
teti. Meg keli teremteni az egysé-
ges szövetkezeti központot s annak 
teljes hálózatát. Ilyen módon válik 
lehetővé, hogy a központ ellássa 
tngszövetkezeteit megfelelő hitellel, 
áruval, mezőgazdasági gépekkel, 
vetőmaggal és minden egyébbel, 
amire az új és régi szövetkezetek-
nek egyaránt szükségük lehet. Ilyen 
módon tudjuk a leghathatósabban 
segíteni az ország tervszerű újjá-
építését. 

meg, ha bebizonyosodik, hogy az 
üzembentartók a rendelet első pa-
ragrafusában körülírt mezőgazdasági 
területet még nem szántotta fel és 
emellett a községi termelési bizott-
ság, illetőleg a vármegyei gazdasági 
felügyelőség által az idézett rendelet 
5. §-a alapján tett rendelkezéseknek 
alapos indok néikül nem tett eleget. 

A rendelet 5. § a értelmében 
ugyanis azt, hogy a' mezőgazdasági 
traktor tulajdonosa, saját ingatlaná-
nak fels ántása után a traktor táro-
lási helye szerint ille;ékes község 
(város) területén szántási kötelezett-
ségének hol keil eleget tennie, a 
községi (városi) termelési bizottság, 
más községek területén pedig a gaz-
dasági felügyelőség volt hivatva meg-
állapítani. 

Szociáldemokrata 
győseíem 

a VAOSfc 
bitalmi választásokon 

A főváros 96 hivatalából eddig 
88* b.jíi megtörtént a VAOSz bizalmi 
választás. 178 megválasztott bizalmi 
közül 97 szociáldemokrata (60 % ) 
36 kommunista, 33 kisgazda és 12 
parton kivüli. 

Fizessen elö 
/ a Szentesi Lapra 



H I R E K 
wlfl március ö. Rom. ka» Perpetua, 

f ofesláns Gottlicb. 
Vüéiiéslelentés: Tisza 5-én 482, Kurca 

38) . 
Hőmérséklet í 1 fok 
klójérüsjelentés s Mérsékelt szél. egyes 

heíyekcn kisebb esőzés. A hőmérséklet 
íesw,n emelkedik. 6 

Ügyeletes gyógyszertárak • Március 1 — 
7-ííj lbész és CHáh. 

— Vasárnap délutón 3 órakor 
bíjatságos sakkversenyt rendez a 
Szociáldemokrata Párt és a Föld-
munkások Szakszervezete a Föld-
munkás Szakszervezet helyiségében. 
Játékosok pontos niegjelenéséf kéri 
a Vezetőség. 

— A HONSz szentesi csoport 
elnöksége ezúton értesíti azokat 
akiknek hozzátaríozóik a háború fo-
lyamán vagy a deportálás következ-
tében eltűntek és utánuk nyomoz-
tatni akarnak felkutassuk iránti el-
járást a csoport irodájában megtud-
hatják. Egyben értesiti a kiskeres-
kedő tagjait, hogy a hadigodozot-
tak Szövetkezetének textilosztálya az 
áróeiíátás megkönnyítésére ajánlatot 
tett. A körlevél a csoport irodában 
az érdekeltek által megtekinthető 
József Attiia utca 6 szám alatt. 
Elnökség. 

Az orvosok szakszervezete 
pénteken, f. hó 7-én délután 5 óra-
kor t ;r!ja tudományos szakülését a 
közkórházbjn. Az ülés tárgysoro-
zata. Michailovits Lehel dr. Hxtra-
pu'monálte tubercuiosis újabb állc-
m.Uii il. íész. Greirer Károly dr. 
penicillin a gyermekgyógyászatban, 
es bemutatás (reumatismus nodosus 
és d'rmatisis seborrhoica eseiei.) 
Irodalmi szemle és vita. 

— A Háztartási Alkalmazottak 
Szakszervezete f. hó 6 ¿n, csüiör-
tttköii délután 5 órakor tartja tiszt-
ui):6 közgyűlését. Kéri a háztartási 
alkalmazottakat, hogy minél nagyobb 
számban jelenjenek meg. Egyben fel-
hívja a munkaadók figyelmét, hogy 
alkalmazott ikat ne akadályozzak a 
gyftlé.̂ en való megjelenésben. 

Vezetőség. 
— Mentőautó telefonhivó szá-

ma 23. 
Országos vásárok: Szentes 

március 10, Szegvár március 8 9. 
— Gazdag turtalommal jelent 

meg a .,Sies^, Adj, Segíts!14 máso-
dik száma. Molnár Erik népjóléti 
miniszter ve/ercikkét izgalmas ripor-
tok. közérdekű cikkek, színes köz-
lemé yek és bőséges vidéki lap-
szemle követi a Inpban. Az újság 

építészeti melléklete a korszerű 
fáKisi építkezéshez ad hasznos ut 
baigazitás:. A „Siess, Adj, segíts!" 
ezentúl minden hón tp elsején meg-
jelenik. Ara 20 fillér. 

Gróf TELEKI PÁL utca 

3 számú ház eladói 
Értekezni TÓTH VENDELNEL 
Mátyás király ut 4. 248 | 

A január havi sóutalványok 
bttf&Uási határidejét a közellátási 
miniszter március hó 15-ig meg-
hcssrabDMotra. 

— A népjóléti minisztérium ki-
utalt* a kö¿kórháznak a mult havi 
átéUny részletét 9.230 forintban. 

A HANGYA 
keltető megkezdi működését 
Előjegyzéseket napos csibére felveszünk 

Bérkeltetésre tojást elfogadunk 
TELEFONSZÁM: 91, 

Meddig tűröd még ? 
Ezer esziendőn át vártál a má-

sodik honfoglalásra, arra, hogy 
végre neked teremjen az a föld, 
amelyet te müvJtél meg verejtékes 
munkával, de amelynek terméséből 
neked még annyi sem jutott, hogy 
családod mindennapi kenyerét biz-
tosíthattad volna. Vártál, tűrtél, nél-
külöztél, szenvedtél s hárommillió 
sorstársaddal együtt jobbágy voltál 
azon a földön, amelynek bő termése 
a te áldozatos munkádat dicsérte. 

igen, koldus voltál a saját 
poríádon. 

A történelem folyamán sokszor 
megkísérelted a magad és osztályod 
fölszabadítását s hogy ez mégsem 
sikerült, annak egyetlen oka volt: 
a í zervezetlenség. így jutoítunk el 
egészen a legutóbbi évtizedekig, nmi-
k- r Te is föl.smerted, hogv egység-
ben az erő. Csak az a baj, hogy 
az uri reakció is rádöbbent erre a 
tényre, s jöttek a „parasztvezérek", 
akik lábbal tiporták Vaját oszíályu-
kat s akik ha/ug, csábitó jelszavak-
kal luborozták a parasztságot — ? 
munkásság eilen. S a politikailag 
iskr.ltetlan parasztság nem egy 
esetben segédkezet nyújtott a reak-
ció *ljas törekvéséhez, hogy a mun-
kásosztályt kettészakítsa, a parasz-
tot a munkás ellen fordítsa, hogy 
azután könnyen leszámolhasson a 
dolgozók f Iszabaditására irányuló 
erőfeszi'ésekkel. 

Persze voltak bec-üleies szándékú 
toboizók is, amelyek valób?n azt a 
célt szolgá'ták, hotiy a földéhes 
parasztságot epysécbe kovácsolják a 
feudális reakció elleni küzdelemre: 

a S7ocláldemokrata Párt 
már 42 esztendővel ezelőtt 
megalkotta a Földmunkás 
szakszervezetet, a föld dol-
gozóínak érdekvédelmi szer-

vezetét, 
amely a magyar parasztság végle-

ges és maradéktalan fölszabadítá-
sát írta zászlajára. Soraik közül 
kerültek ki az agrárszocialisták, 
akik nemcsak saját osztályuk elö-
harcosai, hanem az egyetemes ma-
gyar munkásosztáiy győzelméért 
küzdő Szociáldemokrata Párt bás-
tyái és éltetöeleinei is voltak az el-
nyomatás és a terror keserves idő-
szakában. Ok voltak azok, akik már 
a kezdet kezdetén belátták, hogy 

csak a szocializmuson ke-
resztül virradhat fel a ma-

gyar parasztság hajnala. 
Szorroru, houy a parasztság zöme 
nem követie ezeket az úttörőket az 
egyedül járható uton. Pedig mind-
az.. ami azóta bekövetkezett, ben-
nünket igazol. 

A lelszabadulás után megvalósult 
a Szociáldemokrata Párt több év-
tizedes követelése: a földreform. Mi 
tettük lehetővé, hogy a föld dolgo-
zói fölszabaduljanak a földesúri ki-

zsákmányolás alól. 
Mi hirdettük először, hogy 
a földreform csak az első 
lépés, amelyet követni kell 
a többinek, hiszen a mező-
gazdasági proletár mitsem 
tud kezdeni igaerö, felsze-
relés, vetőmag, hitel, szóval 
megfelelő anyagiak nélkül a 
tulajdonába került földdel. 
Amíg a magyar dolgozók a rom-

badöntött ország újjáépítésén fára-
doztak, feléledt a reakció, szervez-
kedni kezdett s újból parasztságun-
kat akarta megnyerni a fiatal de-
mokrácia megbuktatására. Áltömö-
rüléseket hívott életre s közben a 
mezőgazdaság felvirágoztatásáért leg-
következetesebben küzdő szervekre, 
igy elsősorban a Szociáldemokrata 
Pártra, a mocskok és hazugságok 
áradatát zúdította. 

A szocialisták kolhozt akarnak, 
ellenségei a magántulajdonnak stb. 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Március 6. műsorban 2 remek film I 1 napig 1 

Préri az én hazám 
Remek amerikai cowboy-film. Főszerepben : Dick Forran. 

Charles Boyer és Bette Davis hatalmas filmje: 

Egy asszony három élete 

— ezek voltak a legdöntöbb éiveürf^ 
amelyekkel a parasztságot — mint 
már annyiszor — szembe akarták 
fordítani a munkássággal. 

Lejárt a hazug kortesfogások ideje. 
A parasztság mostmár láthatja, hova 
akarta vinni a túloldal. A leleplezett 
összeesküvésben, amely a demo-
kratikus államrend megbuktatására 
irányult, résztvett csaknem teljes 
egészében a Parasztszövetség veze-
tősége. Saját beismerésük szerint az 
volt a céljuk, hogy a parasztságot 
beszervezzék a demokrácia ellen, 

utána megsemmisítsék a 
földreformot 8 a föld dolgo-
zóit visszasüllyesztsék a rab-

szolgaságba. 
Aljas törekvésük leleplezése meg-

dönti mindazt a rágalmatf amelyet 
a Szociáldemokrata Pártra szórtak, 
de ennek ellenére is szükségesnek 
tartjuk, hogy rávilágítsunk arra mit 
tett a Szociáldemokrata Párt a föld 
dolgozói érdekében. 

Beszéljenek a tények: 
Az újonnan földhözjuttatot-
tak földjének telekkönyvezé-
sét pártunk sürgetésére kezd-
ték meg. Ugyancsak a mi 
sürgetésünkre sikerült 20 
milliós állami hitelt biztosí-
tani az ujgazdák számára. 
Harcoltunk és harcolunk az 
ipari cikkek és a mezőgaz-
dasági terményárak közOtti 
aránytalanság ellen. Azt 
akarjuk elérni, hogy a dol-
gozó földműves, akár kis-
birtokos, akár bérmunkás 
megkapja munkájának tisz-
tességes ellenértékét. Azt 
akarjuk, hogy a dolgozd 
parasztság betegség esetére 
orvosi ellátást kapjon, ezen-
kívül ha baleset éri és mi-
kor elöregszik, tisztességes 

járadékban részesüljön. 
De ez csak néhány kiragadott 

vívmány a sok közül, amelynek 
megvalósításáért küzd a Szociálde-
mokrata Párt. S most, amikor uj 
tagtoborzót hirdetünk, itt az ideje, 
hogy a parasztság is felismerje: mi 
küzdünk a legkövetkezetesebben az 
ö érdekeiért is. 

Magyar paraszt! Meddig tűröd 
még, nogy félrevezesenek, hogy ha-
zug jelszavakkal térítsenek el a he-
lyes úttól és ismét befogjanak a 
reakció jármába, hogy végfllis Éj-
ből rabigába döntsenek. 

Gondolkodj 1 Lépj rá a helyes út-
ra, sorakzzz fel a Szociáldemokrata 
Párt mellé, s ha ezt megcselekeded 
akkor erősíted a szocializmust, a 
minden dolgozó számára emberibb 
életet nyújtó rendszert, s elősegíted 
a parasztság boldog jövőjének ki-
alakulását. (Qy. A.) 

Párthírek 
Folyó hó 6-án, csütörtökön este 7 

órakor közkórház Üzemi pártértekez-
let. Elődó: dr. Mijó János. . 

Folyó hó 6-án, csütörtökön dél-
ben 12 órakor Hangya-telepen flae-
mi pártértekezlet. Előadó: Vámos 
Imre. 

Folyó hó 7-én, pénteken este 6 
órakor pártest. Előadó: dr. Jenty 
János. 

Hirdessen lapunkban! 

Március 7-ény p é n t e k e n 
este hat órai k e z d e t t e l 
Előadó: dr. Jeney János. 

pírtest a Petőfi-utcai pártszékházban 

Minden elvtársat szeretettel várunk. 
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— VAOSz a hadisegélyese-
kért. A városi vármegyei és köz-
ségi alkalmazottak országos szövet-
ségének helyi csoportja 1947 már-
tfns 8-án este 8 órai kezdettel a 
megyeháza nagytermében a hadi-
gondozottak javára műsoros esiet 
rendez. Jegyek a főispáni hivatal-
ban, a városháza mérnöki hivata-
lában és a szakszervezet tagjainál 
válthatók. Meghivók ugyanott igé-
nyelhetők. A jótékonycélu táncmu-
latság iránt városszerte nagy érdek-
lődés nyilvánul meg. Jóleső érzés-
sel vesszük tudomásul, hogy a 
Vaosz a támasz nélkül levő hadi-
gondozottak sorsát a szivén viseli 
s az idei első nyilvános összejöve-
telét ennek a célnak a szolgálatába 
¿Hit ja. 

MEGNYÍLT 
o magyar Csárda 

játékterme 
Bil l iárd, kártyák, n a p i l a p o k ! 

Felhívás 
A Székesfőváros, bánya- és ipar-

vidék dolgozói kenyérellátásának 
biztosítása céljából f évi február hó 
15-én országszerte megindul a 
terraénybeszolgáltatás elszámoltatása. 

A kobliciónan egyesült pártok 
nevében felhívjuk vidéki szerveze-
teinket, hogy működési terüle'.ükön 
a terménybes7olgáltatás teljesítését 
minél hatékonyabban támogassák és 
a kiküldött bizottságok, valamint 
elszámoltatási biztosok munkáját 
közvetlen támogatásukkal tegyék mi-
nél eredményesebb. 

Az ország dolgozóinak kenyérre 
van szüksége. Ezt pedig csak a 
beszolgáltatás! rendeletek maradék-
talan végrehajtása által biztosíthat-
juk. A kenyeret biztosító munkából 
a koalíciós pártok vidéki szerveze-
teinek a helyi érdeket és a szem-
pontot mellőzve tevékenyen kell 
kivenni a részüke!. 

Mindezek a pártszervezetek, ame-
lyek a vonatkozó rendeletek végre-
hajtását megakadályozzák, vagy ma-
gatartásukkal az eljárást késleltetik, 
vagy annak eredményességét kedve-
zőtlenül befolyásolják, a koalíció 
érdekét veszélyeztetik és az ország 
közösségének érdekei ellen súlyosan 
vétenek. A koalícióban egyesült 
pártok az ilyen magatartás legkímé-
letlenebb megtorlásáról minden eset-
ben gondoskodni fognak. 

Budapest, 1947. február 19-én. 

H a g y Ferenc a. k . 
magyar miniszterelnök, 

a Fügét len Kisgazdapárt elnöke. 
S z a k a s i t s Á r p á d a. k . 
miniszterelnökhelyettes, 

a Szociáldemokrata Párt főtitkára. 
t á k o i l M á t y á s í . k . 

miniszterelnökhelyettes, 
» Magyar Kommunista Párt főtitkára. 

Veres Péter a. k . 
a Nemzeti Parasztpárt O sz. elnöke, 

nemzetgyűlési képviselő. 

Hirdetmény 
Ai építőipari munkások szakszer-

vezete f. hó 9-én, délelőtt 10 óra-
. < \ szakszervezeti székházban 
tagértekezletet tart. A tagok pontos 
megjelenését kéri a 

Vezetőség. 

pjujinjuwuu ii ii 

S Z E C 5 V R R I K E M D E R G Y R R 

termelési szerződéseket 
köt Továbbá vetőmagot és különböző kész árukat ad. 
Szerződéses kendertermö terület beszolgáltatási men-
tességben részesül. Felvilágosítást nyújt a 

ZSOLDOS-TELEPI iroda 
iuüuijru-u-u-inn . mm w * * * * * * * * 

Hirdetmény 
A bőripari munkások szakszerve-

zetének vezetősége felhívja a bőr-
ipari munkásokat, hogy vasárnap 
délelőtt a szakszervezeti székházban 
központi előadóval értekezlet lesz, 
valószínű, a vezetőség részleges át-
alakítására is sor kerül. Ennek ér-
dekében a vezetőség kéri az érde-
kelteket, hogy minél nagyobb szám-
ban jelenjenek meg. 

Vezetőség. 

Hirdetmény. 
Felhívom az összes fuvarosokat 

és bérkocsisokat, hogy 1947. évi 
március hó 6-án, délután 5 órakor, 
a volt 48-as kör helyiségében fontos 
ügyben értekezlet lesz, kérem az 
érdekelteket, hogy saját érdekükben 
minél nagyobb számban jelenjenek 
meg. 

Vezetőség. 

Hirdetmény 
A városi képviselőtestület 210/kgy. 

1946. számú haiározata alapján köz-
hírré teszem, hogy kecskéket az ut-
cán sem pányván, sem szabadon 
legeltetni nem szabad. 
278 Polgármester 

Hirdetmény 
Értesítem a közönséget, hogy a 

városi kertészet Tul a kurcai üveg-
házában primula, cinerária és cik-
lámen korlátlan mennyiségben elő-
nyös árban kapható. 
267 Polgármester. 

Hirdetmény. 
Közhíré teszem, hogy a zslrgyüj-

tök a zsír beváltását újból megkezd-
ték. Ezért felhívom azokat, akik ez-
ideig zsirbeszolgáltatási kötelezett-
ségüknek (sertesvágás után) még 
nem tettek eleget, az előirt mennyi-
ségű dézsmazsirt folyó évi március 
hó 10 nagiáig feltétlen szolgáltassák 
be, mert ezen határidő eltelte után 
a mulasztók ellen a feljelentést ha-
ladéktalanul meg fogom tenni. Ezzel 
kapcsolatban felhívom a lakosság 
figyelmét arra, hogy sertésvágás 
esetén az elkobzáson kivül súlyos 
büntetésben is részesül. Azok akik 
sertésüket engedély nélkül vágták 
le és a vágási engedélyt pótlólag 
kiváltják, a zsírbeszolgáltatásnak pe-
dig eleget tesznek, az elkobzás aló| 
mentasülnek. 

Felhívom a zsirgyüjtőket, hogy a 
zsirbeszolgáltatásról kimutatásaikat 
a városi közellátási hivatalba f, évi 
március hó 11 és 12 napjain fel-
tétlen adják be, meri azokat sürgő-
sen el kell könyvelni, hogy a hiva-
tal a feljelentéseket megtehesse. 
Azok a zsirgyüjló):, akik ezen jelen-
tési kötelezettségüknek nem tesznek 
eleget, valamint a havi jelentésüket 
a hús és zsiradékhivatalnak és köz-
ellátási felügyelőségnek az előirt ha-
táridőben nem teszik meg, büntetés 
alá esnek. 
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Felhívás 
A búzában megállapított földadó 

1947. évi első negyedévi részlete 
esedékessé vált és az f. évi február 
hó 15-ig kamatmentesen volt leró-
ható. 

Felhívjuk az érdekeit adózókat, 
hogy fentjelzett közadótartozásukat 
haladéktalanul (8 napon belül) ren-
dezzék, mert ellenkező esetben el-
lenük a végrehajtási eljárás folya-
matba lesz téve. 

Egyben felhívjuk azokat az adó-
zókat, akiknek az 1946. évről hát-
ralékos földadótartozásuk van, hogy 
hátralékos közadótanozásukat hala-
déktalanul rendezzék, mert annak 
elmulasztása súlyos következmén>ek-
kel fog járni. 

A f. évben esedékessé vált föld-
adó csak a teljesítésre alkalmas 
terménnyel természetben róható le, 
mig az elmúlt évi hátralék — ha a 
hátralékosnak lefoglalható terménye 
nincsen — készpénzben is befizet-
nető. 
274 Városi adóhivatal. 

Meghívó 
Szentes megyei város Nemzeti 

Bizottsága f. évi március hó 7 nap-
ján d. e. 9 órakor ülést tart a vá-
rosháza 18 számú helyiségében, 
melyre a tagokat tisztelettel meg-
hívom. 

Szőke Ferenc sk 
h. elnök. 

Kényszereladás 
Dézsa, lefolyó kagyló, virágálvá-
nyok, széKláb, ebédlőszekrény 
(modern), hosszú asztal, egyéb 

ingóságok 

sürgősen e l a d ó k . 
Érdeklődés Kossuth u. 13/a. sz. 

8 - 9 és 12—2 órák közö;t. 

Cserépkályhák átrakását és vas-
kályhák samobozását szakszerűen 
készíti SzOcs András, Deák F.-u. 56. 

R Á D I Ó 
Budapest I. március 6. 

7.20: Reggeli zene. 7.30: Katolikus 
szentmise. 8: Idegenforgalmunk hely-
zete és Jövője. 8 15: Szórakoztató ze-
ne. 9: Cigányzene. 12 15: Hegedű-
számok. 13: Szalonegyüttes. 13 45: 
Hangyaszorgalom. 14.10: Modern 
sarkkutatás. 14.30: Zenei mösor. 
15 15: Rádióiskola. 16: A hóvirág 
mesél. 16 30: A rádió gyermekujságja. 
17.10: Pánhiradó 17.20: Vöröske-
reszt közlemények. 18: Mesterek vi-
lága. 18 45: Milyen elveken épül fel 
az egészségvédelem egy szociális 
államban. 19.05: Rigoletto. Közvetí-
tés az Operaházból. 20.15: Sporthí-
rek. 21 05: Hangos híradó. 22 05: 
Hírek oroszul 22.35: Mit hallunk 
hojnap? 22.45: Magyar művészek 
tánczenéje. 23: Kevés szó — sok 
lemez 

Hirdessen lapunkban! 

S P O R T 
SzMTE—SzMÁV derbi lesz va-

sárnap, március 9-én, az Erzsébet-
kerti pályán. Mindkét csapat szor-
galmasan készül a nagy találkozón 
A SzMTE ma Mindszenten tréning -
mérkőzést játszik. Reméljük, hogy a 
vasárnapi meccs minden részéb^r. 
szép és a drukkerek számára élve-
zetes lesz, s a bizonyára nagyszámú 
nézősereg nem fog csalódni. Vasár-
napi számunkban közölni fogjuk a 
csapatok felállítását. (V, I ) 

A sportuszoda igazgatósága meg-
kezdte az 1947. évi sportusioda: 
kabinbérietek árusítását a Nemzed 
Hitelintézetnél. 

Kézilabdázók! Az ország két leg-
erősebb kézilabda csapatának, a 
KAOE Barátság és az MTE tagja 
szociáldemokraták. Lépj be Te is j 
Szociáldemokrata Pártba! 

Kerékpárosok! Solti Lajos, a 
Kerékpáros Szövetség elnöke, i 
Népsport szerkesztője, Borbély Ti-
bor főtitkár, Zsellér József sokszo-
ros bajnok, Könnendy László több-
szörös motorkerékpáros bajnok, 
szociáldemokrata. Lépj be Te is 3 
Szociáldemokrata Párton! 

Apróhirdetések 
Nagy gumikerekű féderes straf-

kocsi és egy lóra való szerszám 
e'adó Dudás Sz. Józsefnél Soós-uíca 
23 szám. 1*9 

Gyönyörű tartóshullámot, liaj-
festést, színezést, szőkítést Ziembi-
nál csináltasson. Teleki Pá!-u. 2* 

Eladó Kátai-utca 12 számú ház 
melyben 2 üzlethelyiség és 4 -
szobás lakás van, minden elfogód-
ható árért eladó. 26J 

Nagyméretű lélajiós, tiókos fe-
hér ruhaszekrény, jégszekrény, Wert-
heim szekrény, női télikabát és rúna 
eladó. Petőfi-utc* 3. Varroda. 2*5 

3 H. P . vízhúzómutor és egy 
írógép eladó. Jermijáncz Beherámná* 
közraktárral szemben. 25! 

Boros Sámuel -utca 25 szárrá 
ház eladó. Értekézni ugyanott. 24^ 

Eladó Vesselényi-utca 78 szám« 
ház és egy hálózati rádió. 241 

1 darab konyhaszekrény el»d& 
Vörösmarti-utca 22. 

Jóál lapotban levő mély gyermek-
kocsi eladó. Keresztes-utca 10. 

Szavatolt gyökérmag, berlini f é K 
hosszú, bolgárkertészetek részire al-
kalmas kg-ként 12 forint. Árpád ti. 
52 szám. 27r> 

Esernyőbehúzást és javítást vál-
latok. Deák F.-u. 137. 273 

Nádat minden mennyiségben vi-
szek. Ajánlatokat Németh István, 
Rozgonyi-u. 15 sz. alá kérem. 274 

Háromszobás új ház, nagy kert-
tel, víz, villannyal eladó, BalogU 
János-u. 19. 2TT 

Ócska épületet (cserepeset) le-
bontásra megvételre keresek. Hajd* 
József kőművesmester, Rákóczi utca 
99-a szám. 

Nem mfiselymes prirna külsők 
vörös belsők, gyári új kerékpárok 
újból kaphatók. Wellisch-gépraktá-

Mély és sport gyermekkocsik kap-
hatók. (Wellísch-gépraktár) 

Íróasztalok, Wertheim-szekréfif, 
többféle házibútor olcsón eladé 
Bocskai-u. 11. 

Egy bőr kocsiülés eladó Nagy-
örvény-utca 21 szám alatt. 
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