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A Nemzeti Bizottság feliratban követeli a szentesi Kisgazdapárt megtisztftását 

Európában szocializmus lesz, 
ha törik, ha szakad 

Pártunk felvilágosítja a népet, a parasztságot s rávezeti a helyes útra 
— Megteremtjük a boldog parasztok országát 

Beszámoló a Szociáldemokrata Párt csongrádvármegyei parasztkongresszusáról 

Vasárnap zajlott le Szentesen a 
Szociáldemokrata Párt Csongrád me-
gyei földműves kongresszusa. A kon-
gresszus szinhelyét, a Tóth József 
színháztermet zsúfolásig megtöltötte 
a megye parasztsága. A vidékiek 
160 kiküldöttel képviseltették magu-
kat, akik a vármegye különbözö 
községeiből seregleltek össze. 

A kongresszus délelőtt fél 10 
órakor kezdődött Pintér Győ.ő elv-
társnak, a Szociáldemokrata Párt 
csongrádmegyei elnökének megnyitó 
szavaival. Pintér elvtárs üdvözölte 
a kongresszust és az azon megje-
lent Takács Ferenc elvtárs földmü-
velésügyi államtitkárt, valamint Papdi 
György elvtársat a Szociáldemokrata 
Párt Csongrád megyei titkárát és test 
vérpártunk szentesi szervezeteitek ki-
küldöttét Szőke Mátyás elvtársat. 
Pintér elvtárs a kongresszus elnö-
kévé Posztós Sándor elvtársat (Hód-
mezővásárhely) javasolta, amelyet a 
kongresszus egyhangúlag elfogadott. 
Posztós Sándor elvlárs elnök meg-
nyitotta a gyűlést, összesereglett a 

Takács Ferenc 
A Szociáldemokrata Párt az egyet-

len magyar demokratikus párt, amely 
a legrégibb idő óta napirenden tartja 
a mezőgazdasági proletariátus pro-
blémáit, s a legkövetkezetesebben 
küzd fölemelésük érdekében. Ma is 
elsőrendű feladata pártunknak a 
magyar mezőgazdaság kérdése. Ter-
mészetes, hogy ma már azok a kér-
dések amelyek mezőgazdasági vonat-
kozásban érintenek bennünket, más-
kép alakulnak és másként kerülnek 
felszínre, mint régebbi tárgyalásaink 
során. Mozgalmunk akkor politikai 
természetű volt és bérkérdésekkel 
foglalkozott, gazdasági és politikai 
kérdésekkel. De ma, miután része-
sei vagyunk a hatalomnak, a kor-
mányzásnak, ma sokkal részleteseb-
ben, alaposabbak és mélyebben fog-
lalkozhatunk ezekkel a kérdésekkel. 

Forradalmi lépés volt 
a földreform 

Mi egy hatalmas forradalmi lé-
pést tettünk a mezőgazdasági fejlő-
élés során földreformmal. Ez a tény 

megye földműves népe — kezdte 
beszédét — hogy kongresszus ke-
retében megtárgyalja problémáit és 
határozatokat hozzon. Az ország leg-
nagyobb és egyben legelesettebb 
dolgozó rétege a magyar parasztság, 
s még ma is rajtacsattan első sorban 
az ostor vége. Ezért van szükség 
arra, hogy most, a fölszabadulás 
után ez a legelesettebb réteg is ke-
zébe vegye sorsának intézését, s 
megtárgyalja problémáit. Abban a 
reményben nyitom meg a kongresz-
szust, hogy jó munkát végezve, 
méltóak leszünk agrárszocialista elő-
deinkhez. 

Beszéde után Szőke Mátyás elv-
társ a Magyar Kommunista Párt üd-
vözletét tolmácsolta a szociáldemo-
krata agrárkongresszusnak. Ezután 
emelkedett szólásra Takács Ferenc 
elvtárs földmüvelésügyi államtitkár, 
aki WA mezőgazdasági népesség pro 
blémái és a Szociáldemokrata Párt* 
címmel tartott nagyjelentőségű elő-
adást. 

elvtárs beszéde 
uj feladatok elé állit bennünket. Ki-
osztottuk a földet a szegényparaszt-
ság között, 8 a kiosztás során 650 
ezei nincstelent juttattunk földhöz. 
A magyar földterületnek több mint 
1/3 át érintette a földreform. Ez 
rtgi követelésünk volt és az is, hogy 
kisbirtok rendszert teremtsünk a 
nagybirtokok helyébe. 

Nekünk voltak tapasztalata-
ink és ezeket felhasználtuk. 

Nem ismételjük meg az 
1919-es hibákat 

Jól tudjuk, hogy az 1919 es for-
radalomban voltak hibák s mi nem 
akarunk még egyszer ezekbe a hi-
bák oa esni. de az ebből eredő ta-
nulságokat leszűrte testvérpártunk a 
Magyar Kommunista Párt is. 

Ma egészen más politikát 
folytatunk. 

A Szociáldemokrata Párt a hibákat 
le is rögzítette és 1930-ban egy, 
az akkori viszonyok között lehetsé-

ges mezőgazdasági programot dol-
gozott ki. 

Takács Ferenc elvlárs ezután rész-
letesen vázolta a borzalmas háború 
pusztításait. A fasiszták által fel-
idézett háború olyan nagy károkat 
okozott a mezőgazdaságnak, hogy 
1944 őszén és 45 tavaszán azt hit-
tük, hogy ezeket a Sebeket hosszú 
évek alatt sem tudjuk kiheverni. 
Hogy csak néhány példát említsek: 
lóállományunk 60 °/0-át, szarvas-
marha állományunk 50 °/o-át és juh-
állományunk 80 %-át veszteltük el. 
S mégis azt kellett látnunk, hogy a 
parasztság, az ipari munkássághoz 
hasonlóan elsőnek lendült a mun-
kába, amelynek eredményeképpen 
ma, két évvel a háború befejezése 
után már ott tartunk, hogy 

be van vetve az összes szán-
tóterület. 

A parasztság nehézségei semmi-
vel sem voltak könnyebbek, mint az 
ipari munkásoké, sót sokszor nehe-
zebbeknek tűntek fel. - Sokkal szor-
galmasabbak az emberek, mint a 

"békebeli esztendőkben voltak, tehát 
a földreformnak hatalmas ösztönző 
ereje van. Igazunk volt tehát akkor, 
amikor 1930 ban azt mondtuk, hogy 

egyéni tulajdonba kell adni 
a földet. 

Mármost azt a kérdést kell vizs-
gálnunk, hogyan éljen meg az uj-
jonnan földhözjuttatott a neki adott 
5 - 6 - 7 hold földön? Egy 5—10— 
15 hold teiülettel rendelkező föld-
művesnek az élete a békeesztendők-
ben sem volt rózsásnak mondható. 

Minden nehézség ellenére is a 
magyar parasztság jó munkát vég-
zett. Olyan jó talajmunkát végeztek, 
mint a háború előtti esztendőkben. 
Pedig a talaj a háborús rablógaz-
dálkodás következtében erősen meg-
gyöngült. Viszont a jólermés elő-
feltétele a megfelelő időjárás is, ami 
azonban rajtunk kivül álló tényező. 
Nem tehetünk arról, hogy az elmúlt 
években mindig aszály sújtotta az 
országot. Ezen hathatósan segíteni 
nem is tudunk. Készen vannak 
ugyan a tervek az öntözés megvaló-
sítására, azonban ez sem jelentős, 
mert ha minden erőnket megfeszít-

jük is, akkor is csupán a magyar 
föld 10 %-át tudjuk öntözéssel né-
mileg kivonni az időjárás viszontag-
ságai alól. 

Nekünk szociáldemokratáknak, akik 
első sorban vagyunk erre illetéke-
sek, választ kell adnunk arra, hogyan 
éljen meg a magyar paraszt azon a 
néhány hold juttatott földön. 

Azt akarjuk, hogy azok 
élete, akik mezőgazdaságban 
dolgoznak, alaposan meg-

változzon. 
Őszintén és becsületesen megmond-
juk, hogy a feladat nem olyan egy-
szerű és nem olyan könnyű. Sok-
kal könnyebb lenne, ha nagyobb te-
rületet tudtunk volna adni. Viszont 
ha az átlagos 5 holdat duplájára 
emeltük volna, akkor a most föld-
hözjuttatottak felének tudtunk volna 
biztosítani főidet. Pedig még igy is 
igen sokan vannak, akik nem kap-
tak földet s még ma is arra kény-
szc.ülnek, hogy elvándoroljanak al-
kalmi munkákat keresni. 

Sokan kárhoztatják a magyar de-
mokráciát azért, mert rossz az éle-
tük, mert alacsony a dolgozók élet-
nívója. De arra nem gondolnak, 
hogy vesztett háború után vettük át 
az ország irányítását. Ha 1938-ban 
vetettük volna kezünkbe a hatalmat, 
akkor ma nem itt tartanánk. S most 
is csak azt mondjuk : ha pótolni 
tudjuk a veszteségeket, ha mi visz-
sza tudjuk pótolni a nemzeti vagyont, 
aminek 50 °/o-a elveszett, akkor eb-
ben az országban virágzó élet lesz. 

Mezőgazdasági akció-
program 

Pártunk mezőgazdasági akció-
programja, amelynek alapján most 
dolgozunk átmeneti jellegű és célja 
a forradalmi lépésnek, a magyar 
demokrácia legjelentősebb vívmányá-
nak a földreformnak örökidőre való 
biztosítása. Ebben a programunk-
ban követeljük 

a földbirtokreform sürgős 
befejezését , a kiosztott föl-
dek telekkönyvezését, az uj-
birtokosoknak a földben való 
jogi és anyagi megerósi-
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A másik feladatunk a tervszerű gaz-
dálkodás bevezetése. Előre meg kell 
állapítani, hogy miből mennyit ter-
meljünk, százalék szerűen kell kimu-
tatni, hogy az országnak mennyi 
a szükséglete és az egyes termei-
vényekből mennyit vihetünk külföldi 
piacokra. Ki kell építeni a tájterme-
lést és nem kell erőltetni olyan ter-
melvényeke*, amelyek Magyarorszá-
gon nehezen, vagy egyáltalán nem 
fermelhetők, mint pl. szójabab, olaj, 
len slb. 

Mindezek a kérdések napi-
rendre kerülnek a három-

éves terv során. 
A talajerő fenntartás, ön!özés kié-
pítése, vizierő gazdálkodás stb. A 
mezőgazdasági hitelek kérdése szin-
tén olyan kérdés, amelyet nekünk 
meg kell oldanunk, mert bennün-
ket nem elégít ki a jelenlegi helyzet 
ezen a téren sem. 
Hosszúlejáratú kölcsön kell 

A mostani rövidlejáratú kölcsönök j 
nem szolgálják a kisparasztság 
érdekeit. Nem szolgálják úgyszintén 
a zöldhitelek sem, mert ilyenek föl-
vételére éppen a szegény ember 
nem gondolhat, akinek pedig a leg-
nagyobb szüksége volna hitelre. 
Olyan kölcsön konstrukció kell, 
amely hosszú lejáratú, mert másként 
nem lehet a mezőgazdaságot újjá-
építeni. Állatbiztosítás is kell, mert 
most az a helyzet, hogy ha egy 
szegény embernek elhull a fejőste-
hene, akkor csak hosszú évek múl-
va tud másikat venni. De ezt az 
állatbiztosítást elsősorban az érde-
kelteknek maguknak kell megolda-
niok éspedig szövetkezeti alapon. 

Progresszív adórendszert 
és adómentes létminimumot követe-
lünk. Fizessenek a gazdagabbak 
progresszív alapon, erejükhoz mér-
ten. Az adórendszer azonban egy-
szerű és érthető legyen. Ne legyen 
ötvenféle adónem, amelyek között 
nem lehet eligazodni, hanem egysze-
rűen legyen megállapítva: akinek 
többje van az fokozatosan többet 
fizessen. 

Mezőgazdasági szakoktatást 
is követelünk. A mezőgazdaságot is 
épp úgy kell tanulni, mint az ipáit, 
vagy bármi más foglalkozási ágat. 
A szakoktatás problémáját is helyileg 
kell megoldani, mert minden vidék 
mága tudja legjobban, hogy a me-
zőgazdaság mely kérdései érdeklik 
és érintik legfőképpen, és ezeknek 
a figyelembevételével kell felállítani 
a szakiskolákat. A mezőgazdaság fi-
ataljait is rá kell szoktatni arra, hogy 
munkaidejük mellett legyen idő ön-
művelésre is, hogy hasznos polgá-
raivá válhassanak az országnak. 

Ki kell építenünk a falu egészség 
védelmét is, ami azonban elsőlbr-
ban már a betegségek megelőzésére 
kell, hogy vonatkozzon. Szerepel to-
vábbá akcióprogramunkban a mező-
gazdaság gépesítésének megvalósítása 
A földművelőknek végre rá kell jönni 
arra, hogy a gép nem ellensége, 
hanem barátja az embernek és azt 
a célt szolgálja, hogy munkaidejét 
megrövidítse és a gép segítségével 
jobb munkát végezhessen rövidebb 
idő alatt. 

A hároméves terv 
Mindezek a kérdések pedig benne 

szerepelnek hároméves gazdasági ter-
vünkben, hiszen ez tulajdonképpen 
erre az akcióprogramunkra épült 
fel. Természetes azonban, hogy van-

nak benne olvan kérdések és pro-
blémák is, amelyek akcióprogra-
munkban nem szerepelnek. A Szo-
ciáldemokrata Párt gazdasági terve 
számol az ország gazdasági hely-
zetével. Mezőgazdasági állam va-
gyunk s a magyarság 54 szá/aléka 
földművelő. Nyilvánvaló, hogy ezen 
a téren lesznek nehézségek, ame-
lyekkel meg kell küzdenünk, mert-
hiszen ezt az 54 százalékot nem 
tudjuk teljes egészében a mezőgaz-
daságban foglalkoztatni. így elsősor-
ban kell arra gondolnunk, hogy 
ezeknek jelentős részét az iparosított 
Magyarország fel fogja szívni. Mind-
ezek ellenére is a hároméves terv 
6 milliárd forintos kerete a legtöbbe: 
a mezőgazdaság fej lesésére írá- | 
nyoz elő 2 milliárd forintot. Eb- , 
bői folyószabályozásra, árviivéde- j 
lemre, stb. 163 milliót, gépesí- 1 

tésre 500 milliót, szakoktatásra 92 
milliót, mezőgazdasági iparok fej-
lesztésére 73 milliót, bekötő utak kis-
vasutak építésére 152, iskolák épí-
tésére, falusi lakások egészség vé-
delmére 486 milliót fordítunk. 

A tervgazdálkodásból folyik, hogy 
a mezőgazdaság átállítására és fej-
lesztésére nemcsak háro,névre, ha-
nem ennél hosszabb időtartamra is 
kell előre gondolnunk és tervet ké-
szíteni. Ez vezette a Szociáldemo 1 
krata Pártot akkor, amikor elkészi- | 
tette 15 éves gazdasági tervét. 

A szövetkezetiek 
A hároméves terv végrehajtásá- ; 

hoz a leg.'lkalmasább a szövetkezet. • 
Eleken keresetül nagyszerűen tehet ; 
a mezőgazdáságot irányítani. Persze j 
ellenségeink itt nyomban a kolhoz 1 

mesével állanak eiő. Erre azonban 
elég ha annyit mondunk, hogy mi-
ért osztottuk ki a földekot és miért 
ad uk telekkönyvi tulajdonába a föl-
det a magyar parasztnak? Ki látott 
már olyan bolondot, aki előbb szét 
tagolja a földeket, azután ismét ösz- j 
szegyüjti. Mi nagyon jól tudjuk, . 
és nem most hangoztatjuk, hanem 
1930 óta, hogy nálunk a kisbirtok 
rendszer a legmegfelelőbb. A szö- j 
vetkezeteket azonban nem szabad 
összetéveszteni a koliozokkal. Vi-
rágzó szövetkezeti rendszer van Dá-
niában, Angliában és számos más 
nyugati államban, ahol az ottani 
parasztság összehasonlíthatatlanul 
jobb körülmények között él, mint a 
magyar. 

Az árkérdést is legjobban a szö-
vetkezetek bekapcsolásával lehet meg-
oldani. 

El kell jutnunk oda, hogy 
a termelő maga értékesít-
hesse terményelt és ne kü-
lönféle közvetítők fölözzék 
le a hasznot és nyúzzák a 

parasztot. 
Mert a jelenlegi helyzet nem tart-
ható fenn, amikor is ijesztő arány-
talanságok vannak a termelői és 
fogyasztói árak kőzött. 

Legyünk öntudatos 
szociáldemokraták 

Szövetkezeti téren, de egyéb me-
zőgazdasági érdekképviseleteket érin-
tő vonatkozásokban is sok nehéz-
séggel kell megküzdenünk nekünk 
szoci áldemokratáknak. Azt üzenjük: 
akki arról álmodozik, hogy szociál-
demokraták nélkül lehet szövetke-
zeti vezetés UFOSz, FÉKOSz, falu-
vezeíés, az súlyosan téved. Legye-
nek az elvtársak öntudatos, bátor, 
harcos szociáldemokraták nemcsak 
pártszervezetük, hanem a falu, a 
város és az egész dolgozó nép ér-
dekében. 

valamennyi problémáját. A kon-
gresszus ezután jelölő bizottságot 
küldőit ki amelynek feladata volt a 
földműves bizottság kijelölése. A 
kongresszus a földműves bizottság 
tagjaivá a következő elvtársakat vá-
lasztolta : Engi Imre Szeged, Far-
masi Imre Szentes, Balog Mihály 
Hódmezővásárhely, Turí Imre Cson-
grád, Elhard Antal Mindszent, Kis 
József Dorozstna, Berkecz Illés Szeg-
vár, Őze István Nágymágocs, Sebők 
Kálmán Csanytelek, Goda János 
Darekegyháza, Vigh Imre Kistelek. 
Póttagok lettek: Papdi Vincze Sze-
ged, Dudás Sz, Lajos Szentes, ifj. 
Szántó Imre Hódmezővásárhely, Lo-
vas István Csongrád, és Kovács Já-
nos Mindszent. 

Indítványok 
A kongresszus ezulán indítványo-

kat terjesztett elő, amelyeket elfogad-
tak és előterjesztemk. ETzek az in-
dítványok a következők: 1. A kon-
gresszus kéri, hegy Csongrád me-
gyében földműves titkárságot szer-
vezzenek. Titkárrá Téli Lajos elv-
társat jelölik. 2. Képviselő csak 
a<- lehessen, aki 1919 tői 1944-ig 
legalább 3 évet töltött a dolgozók 
felszabadltási harcában. Az a kép-
viselő pedig, aki kilép, vagy kizár-
ják partjából, veszítse el mandátu-
mát is. 3. Megfelelő képviseletet 
biztosítsanak a nincstelen földmun-
kásoknak és kisparasztoknak a köz-
igazgatásban. 

Marosán György beszéde 

Megválasztják a vármegyei földműves 
bizottságot 

utárMöbb é r t é E í h í ? « ^ 1 z o t l e l ' a r m ' y e k s o r á n a kiküldetek után több értékes hozzászólás hang : 1 föltárták a megye parasztságának 

A kongresszus délután 3 órai 
kezdettel folytatódott, amikor is elő-
ször Papdi György elvtárs a Szo-
ciá'demokrata Párt csongrádmegyei 
titkára mondgM beszédet. Papdi elv-
társ ismertette a belpolitikai helyzetet 
rámutatván a belpolitikai válságok 
sorozatára. A most előállott hely-
zetben rendkívüli feladatok várnak a 
szociáldemokratákra. Uj választások 
előtt állunk és pedig két választás 
előtt: ugyanis a? Ősz folyamán 
megtartják úgy a községi, mint a 
nemzetgyűlési képviselőválasztásokat. 
Csak úgy mehetünk bele a válasz-
tásokba, ha megtettük a megfelelő 
előkészületeket: felvilágosítani a tö-
megeket, megismertetni velük pár-
tunk programját, a párt elgondolásait 
gazdasági és politikai •éren. Híven 
történelmi multunkhoz és jelenünk-
höz indulunk az új választásokra 
s reméljük, hogy a magyar nép fel 
fogja ismerni és méltányolni fogja a 
dolgozók és mindig csak a dolgozók 
érdekében véghezvitt erőfeszitéseinke». 

Szavai után Maio-án György elv-
társ, nemzetgyűlési képviselő, pár-
tunk főtitkár helyettese emelkedett 
szólásra tomboló lelkesedés köze-
pette. Marosán György így kezdte 
beszédét: 

1943 ban a Népszava szerkesztő-
ségében mi fiatal szocialisták be-
szélgettünk Mónus Illéssel, aVi azt 
mondta, hogy mostmár nyilvánvaló, 
hogy a németek elvesztették a há-
borút És feltette a kérdést, hogy mi 
lesz most Magyarországgal és mi 
lesz a Szociáldemokrata Párttal a 
háború után. Soh3 nem felejtem el 
Mónus mondását: kettő lehetséges, 

egy forradalom, vagy egy 
átalakulás. 

Ha forradalom lesz akkor nemcsak 
a földet veszik el, hanem megsza-
badítják a földbirtokosokat a fejük-
től is. Mert a forradalom nem is-
mer jogokat, formákat, példa rá a 
francia forradalom és az 184tf-as 
forradalom. Ha ez történik, akkor a 
kérdés fölösleges volt, 'inert az ilyen 
forradalom kiszámíthatatlan követ-
kezményekkel jár. A másik eshetőség 
hogy nem forradalom lesz, hanem 
mélyreható átalakulás. Elvesszük a 
földet a földbirtokosoktól, megnyir-
báljuk a kapitalizmus halalmát. Vall-
juk be őszintén, hogy Mónus elvtárs 
jóslata nem az első, hanem a má-
s >dik vonatkozásban vált be. Akkor 
a párt szerepe fontos lesz és nehéz. 

1944 v ígén és 45 ele jén egy 
két ember kivételével na-
gyon kevesen hittek abban, 

hogy párt lesz. 
Mi tudták, hogy a pár! nélkül Magyar-
ország és Európa elképzelhetetlen. 
Nélküle nem lehet csinálni sem po-
litikát, sem átalakulást. 1945 - 46-
ban már ott tartottunk, hogy a p*rt 
a magyar politikai életnek egyik 
legfontosabb tényezője lett. 

Magyarországon a Szociáldemo-
krata Pártnak mindössze 80 cso-
portja volt és voltak olyan helyek, 

ahol egyetlen család tartotta fent a 
szocializmui és a demokracia gon-
dolatát. 

Ma 3000 szervezet van 50 
ezer funkcionáriussal . 

Persze tévedés lenne azt hinni, hogy 
ez mind szocialista. így megnöve-
kedve kaptunk egy hatalmas réte-
get. uj embereket. De nem kaptuk 
meg a szocializmus és a demokrá-
cia eríékelését. A mágyarságot Európa 
legbutább népének tartom, de ő 
n.m tehet róla, mert ilyennek taní-
tották és nevelték, S most szégyen-
lik a demokráciát. Szégyenlik azért, 
mert ez az első eset a magyar nem-
zet történetében, hogy egyáltalán 
van demokratikus államvezetés s 
neii tudják elviselni azt semf hogy 
a köztársasági elnök egy kispap, s 
nem legalább egy gróf. Nem tudják 
elviselni, hogy ma egy kispap, hol-
nap tilán már egy „büdös paraszt" 
is lehet köztársasági i-lnök. 

Ez az ország ezer év óta 
nem értet te meg és nem 
tudta megtanulni, hogy a 
demokrác ia azt jelenti , hogy 
ott nem kell születni a ran-
gokba , hanem bele kell nőni. 

Az uralkodó osztály a magyar pa-
rasztot butának tartotta. S szerintük 
ott van a baj, hogy egy pár év 
múlva nem fogja a magyar paraszt 
hat esztendős korában a gyerekét 
libapásztornak küldeni, hanem be-
zavarja az iskolába. 

Harc a békéért 
Szerte a világon folyik a hare a 

békéért. Tudvale A hogy mi szociál-
demokraták mindig a békének vol-
tunk képviselői. Amikor a többi párt 
saját dolgával volt elfoglalva, mi 
már akkor is font' sabbnak tartottuk 
a nemzet problémáit és a Szociálde-
mokrata Párt legelőször is, 1945-ben, 
mielőtt bármit is csinált volna, el-
küldötte vezetőit Bukarestbe, Varsóba, 
Szófiába, Belgrádba, Bécsbe stb. 
Három évig dolgoztunk azon, hogy 
a béke ügyét előre vigyük és itt Bu-
dapesten leültessük a környező or-
szágok szociáldemokrata elvtársait 
tanácskozásra. Az ország csodálattal 
nézte ezt az eseményt, amelynek je-
lentősége pillanatnyilag talán még 
fel sem mérhető. Az a célunk, hogy 
itt a Duna-medencében, mely mindig 
tűzfészek volt, amely két világhábo-
rút robbantott ki, most végre a né-
pek megbékélése és gazdasági együtt-
működése uralkodjék 

Hogyan fest a magyar 
helyzet ? 

Marosán elvtárs ezután a közel-
múltban kirobbant belpolitikai vál-
ságról beszélt. Rámutatott arra, hogy 
Magyarország az utolsó hetekben a 
politikai érdeklődés homlokterébe ke-
rült. Ennek oka az, hogv a magyar 
kormány éléről megszökött Nagy Fe-
renc s az összeesküvés következmé-
nyeképpen 'g további államférfi-
akról is súlyosan kompromittáló ada-
tok kerültek napvilágra. Hiába hoz-



Iák azonban napvilág™ az összees-
küvést, a magyar nép egyrésze nem 
hiszi el. Pusztán azért nem hiszi, 
mert az utolsó ezer esztendő alatt 
olyan hamis kártyások játszottak az 
országban, hogy a nép most már az 
igazságot sem képes tudomásul ven- j 
ni Nagy Ferenc ügye azonban nem 
jelentett meglepetést azok előtt, akik 
ismerték a fölszabadulás utáni mű- ; 
ködését. Marosán György igy foly- j 
tafta beszédét: 

1945 ben összehoztak engem Nagy ! 
Ferenc miniszterelnökkel, a földosz- j 
tás kérdésével kapcsolatban. Nagy j 
Ferenc megkérdezte tőlem, hogy mi ; 
az álláspontja a Szociáldemokrata í 
Pártnak a földreform ügyében ? Erre \ 
én azt válaszoltam, hogy Magyaror- | 
szágon egyedül csak a Szociálde- j 
mokrata Pártnak van agrárprogram-
ja s én kíváncsi lennék arra, hogy j 
hogyan vélekedik Nagy Ferenc és a i 
Kisgazda Páit erről a kérdésről; j 
Nagy Ferenc ekkor azt mondotta, \ 
hogy az ő felfogása szerint a föld- j 
reformot 5-10 év alatt kei lene^végre- » 
hajtani [évenként 800—1000 hold } 
földet kellene kiosztani megfelelő 
segítséggel alátámasztva, mert csak 
igy lehet szakszerű és csak igy fe-
lelhet meg minden egyéb követel-
ménynek is. Én — folytatta Maro-
sán elvtárs — már ekkor azt gon-
doltam magamban: Úristen, ha egy 
ilyen nagyhorderejű kérdésben ez az 
álláspontja a Független Kisgazda 
Pártnak és igy kisgazdapárti vezető 
politikusnak, akkor ennél kevésbé 
jelentős kérdésekben vájjon miiyen 
álláspontra helyezkedhetnek? Ezt a 
kérdést nem az dönti el, hogy szak-
szer;;, vagy nem szakszerű, össze 
kelieti törni a nagybirtokot, fel kel-
lett parcellázni azért, hogy ha a 
földesurak visszajönnek, szembeta-
lálják magukat a magyar parasztság 
tízezreivel. De Nagy Ferencnek és 
társainak mindez nem volt fontos, 
mert ők a parasztság butaságára 
építették föl a maguk terveit. Nagy 
Ferenc önmaga felett mondott Ítéle-
tet. De az egész vezető garnitúra 
hibás volt a Kisgazdapártban. 

Ezért nem tudtunk előrejutni 
egy csomó kérdésben. 

Amikor az első komoly válság je-
lentkezett a Kovács üggyel, azt mon-
dottuk, hogy Kovács Béla álljon a 
magyar bíróság elé. Ez persze nem 
történi meg. S nem először fordult 
ez elő a magyar történelemben. Igy 
fest tehát ez a kérdés s mi ezt az 
ügyet nem akarjuk megmosogatni 
egy csöppet sem. Az árulók kime-
nekülnek, elvisznek magukkal egy 
csomó pénzt, de a dolgozó nép, az 
ipari munkás, a paraszt nem mehet 
ki ebből az országból, hova is men-
jen, hiszen mindenütt dolgoznia kell. 

A magyar* nép fogja meg-
oldani a válságot 

A válság kérdése olyan, hogy arra 
végső fokon a magyar nép tesz pon-
tot. Meg kell oldani ezt a kérdést és 
pedig nem ugy, hogy rövid idö 
múlva újból jelentkezzék. Ezért hoz-
tuk napirendre a választások kérdé-
sét. Mi az eseményektől függetlenül 
1947 márciusa óta készülünk a vá-
lasztásokra. A márciusi tagtoborzó 
után ma már egy millió párttagunk 
van. Azután kinyújtottuk kezünket a 
magyar nők felé. Mert félünk, hogy 
kezükben el fog sikkadni az ország 
sorsa. Adtunk választójogot nekik, 
de egyszer már visszaéltek vele. A 
mostani fölvilágosító munka azt cé-
lozza, hogy a nő is ráébredjen a 
helyes útra. Egyet nem szabad el-
felednünk : 

bármi történjék is és bármit 
akarjanak is Magyarorszá-
gon, Európa szocialista lesz. 

ha törik, ha szakad. 
Sokan vannak, akik aggodalmaskod-
nak a Szociáldemokrata Párt jövője 

miatt. Ezek felé azt üzenjük, miért 
nem aggodalmaskodtak 1935-ben, 
vagy 1944-ben, amikor minden okuk 
meg lehetett rá. A Szociáldemokrata 
Párt a dolgozó nép ügyét szolgálja 
Magyarországon és Európában s 
nélküle el sem lehet képzelni a ma-
gyar és az európai politikai életet. 
Akik pedig Ígérgetéseket várnak tő-
lünk, vagy azt gondolják, hogy be-
lépve a Szociáldemokrata Pártba, azt 
a saját képükre és a saját tetszé-
süknek megfelelően átformálhatják, 
azoknak azt mondjuk: nem a szo-
ciáldemokrácia fog megváltozni, ha-
nem őket fogjuk megváltoztatni, ha 
belépnek a Szociáldemokrata Pártba, 
őket fogjuk szocialistává nevelni. 
Nem vagyunk választási párt, össze-
hordott szemétdomb. Nem taktiká-
zunk, nem megyünk el templomot 
építeni, mert tudjuk, hogy a túlol-
dalon akkor sem fognak bennünket 
tisztességes »mbereknek tartani. Mi 
azt akarjuk, hogy az emberek jó-
lak janak ebben az országban. Ehhez 
pedig szükséges a gazdasági élet 
talpraállitása és vannak itt nagyon 
fontos építkezések, üzemek, gyárak 
helyreállítása stb. 

Nem vagyunk ellenségei 
a vallásnak 

Ez persze nem jelenti azt, hogy 
ellenségei vagyunk a vallásnak, amint 
hogy nem is voltunk azok soha sem. 
A villás mindenkinek a legszentebb 
magánügye s mi ebbe nem kívánunk 
beleszólni. S itt van mindjárt a fa 
kulíativ hifoktativ hitoktatás kérdése 
is, amelyről az ország 80 százaléka 
azt sem tudta, hogy sütik-e vagy 
főzik, vagy pedig kenyérre kenve 
eszik. Legyen vége már ennek az 
Ügynek: a fakultatív vallásoktatás 
annyit jelent, hogy mindenki szaba-
don taníthatja gyermekét vallásra, de 
aki nem akarja, annak ne lehessen 
ezt kötelességévé tenni, mert ezt meg-
követelik a demokrácia szabadság-
jogai. S igy van ez mindenütt, nem-
csak keleten, hanem a reakció által 
oly szívesen hangoztatott nyugati ál-
lamokban is. S mégsem mondhatja 
senki, hogy az angol, a holland, a 
belga, vagy egyéb nyugati emberek 
rosszabb keresztények volnának, mint 
a magyar. 

Marosán elvtárs beszéde végén rá-
mutatott arra, hogy pártvezetőségünk 
érzi: Magyarországon nemcsak 25 
esztendőnek, hanem ezer esztendőnek 
a felszámolásáról van szó. S ez a 
pártvezetőség ennek a szellemében 
csel kedetl és három esztendő alatt 
több generáció munkáját végezte el. 
S mi nem vagyunk a régi urak, aki-
ket ugy kellett levakarni a közélet 
porondjáról, mi szivesen átadjuk a 
helyünket önként az utánunk jövők-
nek mihelyt csak lehet. A Szociál-
demokrata Pártnak vezető garnitúrára 
van szüksége. Szeretnénk átadni a 
vezetést a fiatalságnak, de ehhez az 
szükséges, hogy a fiatalság tanuljon 
s ne csak táncoljon, kártyázzon és 
igyon. Az az ország, amely az elmúlt 
században is költők, zeneszerzők, 
hegedűművészek, tudósok^sorát adta 
a'világnak, az nem veszhet cl és 
annak a fiatalsága nem merülhet 
szennybe. Hanem, meg kell, hogy 
ragadja a tudást, a könyvet s éjjel-
nappal kell, hogy tanuljon azért, hogy 
átvehesse az ország jövőjének for-
málását. Ennek a szellemében fogjuk 
felnevelni az uj fiatalságot s az uj 
uton a Szociáldemokrata Párt utján 
tovább haladunk, tovább küzdünk 
mindazért a nemes és igazi ügyért, 
amelyet magunk elé tűztünk, hogy 
ne csak ebben az országban, ne 
csak a Dunamedencében, hanem 
Európában és az egész világon is 
megvalósuljon a népek szabadsága és 
az igazi béke. 

Távolítsák el a 
Kisgazdapárt 

reakciós elemeit 
Feliratban követeli a Nemzeti Bizottság a 

szentesi Kisgazdapárt megtisztítását 
Tegnap délelőtt 10 órakor tartotta 

a Nemzeti Öizottság értekezletét. Az 
értekezletet nem annyira a fennálló 
néhány folyó ügy, mint inkább a 
belpolitikai helyzetben beállott vál-
tozás hozta 4étre. Ugyanis nem me-
hetünk el behunyt szemmel azok 
mellett a nagymérvű politikai válto-
zások mellett, melyek napjainkban 
lezajlanak. Országos viszonylatban 
a demokrácia nyílegyenesen halad a 
kitűzött célja felé, a demokratikus 
érzelmű Kisgazdapárt teljes energiá-
val felsorakozik a Baloldali Blokk 
pártjai mellé, hogy résztvegyen a 
demokrácia megszilárdításában és 
építősében. 

Ugyanakkor Szentesen még min-
dig nem állt helyre a koalíció. Ezt 
annak tudhatjuk be, hogy a helyi 
Kisgazdapárt Nagy Ferenc szellemé-
től vezérelt alakjai nem akarnak és 
nem is akartak a koalíció pártjaival 
közös nevezőre jutni. 

Ezt a túrhetetlen állapotot 
• küszöböli ki a Nemzeti Bi-

zottság akkor, amikor a leg-
erélyesebb f o r m á b a n 
fordul f e l í r a t t a l a 
Kisgazdapárt főtitkárságá-
hoz és az Országos Nemzeti 
Bizottságához és követeli a 
helyi szervezet megtisztítá-
sát az antidemokratikus 

erőktől. 
Mert nem tűrhetjük, hogy városunk-
ban Nagy Ferenc hivei a haladás-
nak és a demokratikus építőmun-
kának állandóan kerékkötői legye-
nek. Mint ahogy az egész ország-
ban, ugy helyi viszonylatban is el-

engedhetetlenül szükséges a koalíció 
szilárd megteremtése. Ezért követeli 
a Nemzeti Bizottság és általa Szen-
tes dolgozó népe, hogy tisztítsák 
meg a Kisgazdapártot, hogy az 
beállhasson a közös építő mun-
kába a demokrácia szolgálatába. A 
felirat egyúttal megnevezi azokat a 
személyeket, akiket mi szentesi 
dolgozók nem akarunk többé a 
közélet porondján látni. Igy : 

Horváth Antalt, a párt igazgató-
ját, a Sulyok-hangu Szentesi Újság 
lapdirektorát, dr. Joó Bélát, a de-
mokrácia ellen áskálodó volt inter-
nált alakot, Kertész Istvánt, aki a 
törvényhatósági értekezleteken a de-
mokratikus bizottságok ülésein 
minden alkalmat megragadott arra, 
hogy gyűlöletes kerékkötője legyen 
a demokratikus haladásnak, társával 
Aradi Pállal együtt. Demokrácia 
ellenes kijelentéseikről hűen tanús-
kodnak az egyes gyűlések során 
felvett jegyzőkönyvek. 

Nagy Pált, az Eckhard követő 
nyugatos földbirtokost, Veress Ká-
rolyt, a Nemzeti Egység -Pártjának 
volt tagját, dr. Bartha Antalt, aki 
annak idején a Nemzeti Bizottság 
ülésein számtalan tanújelét adta de-
mokrácia ellenes magatartásának és 
Lakos Jánosi, aki annyi ártatlan 
munkáscsaládapái internáltatott és 
kergetett a bizonytalanságba a za-
varos időkben. 

Látjuk tehát, kik az ellenségeink, 
kik voltak azok, akik nem akartak 
velünk együttműködni, de az idö a 
demokratikus kibontakozás el fogja 
őket távolítani a közélet színpad-
járól. 

^ B A R Á T S Á G - M O Z G Ó ] 
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Szemben a halállal 
Nagyszabású filmóriás. A dániai német megszállásról van 
szó. A Szabadságharc hősies munkáját folytatják, amig 
a Hitlerizmus össze nem omlik. Fősz.: Paul Reichardt Hiradó 

Előadások ke/Hele hétköznap : V< 7. l / i 9. vagárnwp V« 5 *4 7, V« 9. 

Anyakönyvi hírek 
Születés: Szűcs Judit Terézia, 

Kiss Zsuzsánna, Számcl Erzsébet, 
Huszár János, Biró Anna Mária, 
Blaskó Imre János, Dósa Péter Ist-
ván, Bugyi János, Mészáros Erzsé-
bet, Kálvin Erzsébet, Murányi Árpád, 
Kánvási Juliánná, Schmidt István, 
László József András, Kertész Kata-
lin Éva. * 

Házasság: Gajda András — Kal-
már Erzsébet, Kiss Hajdú Sándor — 
Molnár Mária, Labádi Lajos — Pa-
taki Terézia, * Eke István — Nagy 
Margit, ifj. Faragó Ferenc — Laka-
tos Maria, ifj. Benedek Imre — Ser-
kédi Klára. 

Halálozás: Kovács Imre 59 éves, 
Fazekas Vig Miklósné Varga Viktória 
55, Vörös Katalin l hónapos, Schnei-
der Pál 2 éves, Major Miklós 66, 
Kürti Imre 77 éves, Fábián János 
65 éves, Virágos Ilona 24 éves. 

Bútornakvaló diófaderék 
t ladó. Fekete Márton-u. 1 a l a t t 

Budapest I. junius 10. 

7.30: Izraelita vallásos félóra. 8: 
Dalok és egyvelegek. 9: Csorba Ru-
dolf jazz-együttese. 12.15: Forog a 
szerencsekerék. 12.45: A modern fo-
toriport. 13: Radics Jóska cigányze-
nekara. 14 10: Taxi. . .1 Látogatás a 
a szürketaxi telepén. 14 25: Braum 
Sári zongorázik. 15.00: Szövetkezeti 
negyedóra. 16: A hazi együttes ját-
szik. 17:10 Párthiradó. 17.30: 
A hadifogoly hiradó rádióközlemé-
nyei. 17.35: A Vöröskereszt közlem. 
18.00: A lakáshiány megszüntetéséről 
beszélget Fodor Oyula alpolgármes-
terrel és Zala Pál műszaki főtanácsos-
sal a rádi munkatársa. 18.15: Mit 
üzen a rádió? 18.45: Világhiradó. 
19: Hanglemez. 19.10: Közvetítés a 
Nemzeti Színházból: „Az ész bajjal 
jár." 21.05: Hanglemezek. 21.40: An-
gol nyelvoktatás. 22.25: Párisi hiradó. 
23: Foss: A préri. » 

Hirdessen lapunkban! 
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B u d ap e s t e n 
lunlus 21 és 22-én 

HÍREK Hirdetmény 
Me június 10. Rom. kat. Margit, 

»retestáns Margit. 
ViaáHásjelentés: Tisza 9 én 36. Kurca 75 
Hőmérséklet. -f- 18 fok. 

Mőjárás: Borús, esős idő. a hőmér-
séklet nem változik lényegcsen. 

Ügyeletes gyógyszertáraki június 7— 
13-ig Selkóné—Havas..' 

Szabadság Mozgó: Két arcú asz-
szony. (Gréta Garbó) 

— Borsos Lőrinc jánoshalmai 
lakos, teknőkészitő, aki ideiglenesen 
Szentesen tartózkodik, vasárnap de. 
elveszitette irattárcáját névreszóló 
okmányokkal, iparigazolván nyal, be-
jelentőlappal és 40 forint készpénz-
zel. Megtaláló az iratokat adja le 
lapunk kiadóhivatalában (Szent Imre 
utca 1 szám) a pénzt megtarthatja 
magának. 

— A jugoszláviai útra je lent-
kezett építőmunkások figyelmébe. 
Felhívom azon épitőmunkásokat, 
akik a jugoszláviai útra jelentkeztek, 
adatfelvétel végett három napon be-
lül nálam személyesen jelentkezze-
nek. A kiutazás június 30 ig föltét-
len meg fcog történni, egyébként a 
pontos felvilágosításokat nálam meg 
lehet tudni Gyenes Péter. 

100 forint jutalmat adok annak, 
ki nyomára vezet az udvaromból 
f . hó 7-ről 8 ára virradó éjjel ello-
pott méhcsaládomnak. Magyar An-
tal fütö, Baross u. 11 sz. a vasút-
állomás mellett. 

Párthfrek 
Folyó hó 12-én csütörtökön d. u. 

4 órakor a MÁV üzemi csoport 
pártestje lesz. Előadó: dr. Boros 
Kálmán. 

Folyó hó 11-én délután fél 8 
órakor Társadalom Tudomány mun 
kás főiskola hallgatói jelenjenek 
meg. 

Szociáldemokrata , Párt pénteken 
este fél 8 órakor a párthelyiségben 
pártestet tart. Előadó: Lendvai István. 

Felkéri a titkárság a Szociálde-
mokrata Párt üzemi csoportjainak 
elnökeit és jegyzőit, hogy f. hó 11-
én délután 6 órakor a páthelyiség-
ben szíveskedjenek fontos ügyek 
tárgyalása végett megjelenni. 

Hirdetmény 
Csongrád-vármegye Alispánjának 

4290/1947. számú rendelete értelmé-
ben közhírré teszem, hogy a Magyar 
Ifjúság Tanácsa a „Miénk az ország 
mozgalom" keretében f. év julius hó 
1. napjától kezdődően szeptember 
5-ig bezárólag 10—10 napos turnu-
sokban 14—24 év közöli fiu- és 
leány-ifjúság részére üdültetési akciót 
bonyolít le. 

A részvételi dij személyenként és 
naponként 6 forint. Azonkívül az in-
dulási állomástól az üdülés helyéig 
és vissza 50 7 0-os vasúti kedvez-
ményben részesülnek. Bővebb tájé-
koztatás a Msgyar Ifjúság Országos 
Tanácsánál (Budapest, V. ker. Teleki 
Pál-u. 17.) nyerhető, ahol a jelent-
kezést is elfogadják. 
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Idb 1 és fél éves ék drb fiatal 
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Közhírré teszem, hogy a Belügy-
miniszter ur 290.000/1947. M. M. sz. 
számú rendeletével a kishajók és gé-
petlen uszómüvök nyilvántartása tár-
gyában a következőket rendelte el : 

Az összes kishajókat, tehát a 20 
tonnánál nem nagyobb vízkiszorítású 
hajókat (kisgéphajót, csópakot, ladi-
kot, dereglyét, yachtot, stb.) mozgató 
szerkezetükre való tekintet nélkül, 
valamint a bármilyen vizkiszoritású 
gépetlen uszómüveket, (állóhajókat, 
kompokat, stb.) az állandó kikötő-
helyük szerint illetékes révkapitány-
ságok, a révkapitányságok működési 
körén kívül eső területeken pedig az 
illetékes rendőrkapitányságok tartják 
nyilván. 

Nyilvántartás szempontjából figye-
lembe jönnek az összes folyók és 
tavak, általában mindazok a vízterü-
letek, amelyen vizijárómüvel közle-
kedni lehet. 

Révkapitánysági (rendőrkapitány-
sági) nyilvántartásba tartozó kishajót 
és uszórr űvet csak a bejelentett és 
a rendőrhatóság részéről tudomásul 
vett helyen szabad állandóan kikötve 
tartani. 

A révkapitányság nyilvántartása alá 
tartozó kishajókat és uszómüveket a 
tulajdonosuk, vagy birtokosuk köte-
lesek az illetékes révkapitányságnál 
a szerzést követő 8 napon belül be-
elenteni. 

A bejelentés kötelezettsége kiterjed 
az ország területén levő valamennyi 
kishajóra és úszóműre, tekintet nélkül 
arra, hogy üzemben van-e vagy sem, 
ennek a rendeletnek kiadását meg 
előzően már be volt-c jelentve, ille-
tőleg nyilvántartási számmal már el-
láttatott-e, vagy sem. 

Többek közös tulajdonát képező 
járómüvet — egyetemleges felelősség 
mellett — a tulajdonosok (birtokosok) 
bármelyike bejelentheti. 

A bejelentés személycsen, megbí-
zott, vagy posta utján eszközölhető. 

•A bejelentés díjmentes és a rév-
kapitányságnál (rendőrkapitányság-. 
nál) beszerezhető „Bejelentő-lap" fel-
használásával eszközlendő, melynek 
rovatait pontosan és olvashatóan kell 
kitölteni. 

Minden kishajóról és úszóműről 
külön-külön bejelentőlapot kell kitöl-
teni. 

A bejelentés 3lapján az illetékes 
révkapitányság (rendőrkapitányság) 
* Igazolványt" állit ki és azt a beje-
lentőnek kiszolgáltatja. 

Az igazolvány kiállításáért dara-
bonként 3 forint dij fizetendő, ame-
lyet a „Rendőrség vidéki főkapitány-
sága : Rendőri díjak és egyéb bevé-
telek, bevételi számla Budapest" 
cimen nyitott 100 945 számú posta-
takarékpénztári bevételi csekkszámlára 
kell befizetni s a befizoési lap elis-
mervényét az ügyirathoz kell csatolni. 

A rendőihatóságnál eddig is már 
nyilvántartott kishajók és uszóművek 
tul-jdonosai, illetőleg birtokosai a 
jelenleg birtokukban lévő igazolvá-
nyokat ezzel a rendelettel rendszere-
sített uj mintájú igazolványokkal való 
kicserélés végett az illetékes révkapi-
tányságokhoz (rendőrkapitányságok-
hoz) az 1947. évi junius hó 15. nap-
jáig beszolgáltatni kötelesek. 

Az uj mintájú igazolvány lényegi-
leg azonos a régi igazolvánnyal, a 
szine azonban nem Jiék, hanem 
piros. 

Az uj igazolvány kiadását a régi 
igazolvány tulajdonosának a kishajó 

és úszómű telephelye szerint illetékes 
révkapitányságtól az 1947. évi junius 
15. napjáig kell kérnie a révkapitány-
ságtól, díjmentesen beszerezhető „Be-
jelentőlap" felhasználásával. 

Be kell jelenteni az illetékes rév-
kapitánysághoz (rendőrkapitányság-
hoz) az 1947. év junius 15-ig azt a 
vizijárómövet, amely elveszett, eltűnt, 
vagy amelyet jogtalanul eltulajdoní-
tottak. A talált (kifogott) és birtokba 
vettt vizijárómüvet a Btk. 365. § a j 
értelmében 8 riap alatt kell a révka- í 
pitánysághoz bejelenteni. 

Az ennek a rendeletnek a hatály- ; 
balépte előtt kiállított igazolványok j 
az 1947. év junius 15. napjával ér- » 
vényüket vesztik. Azokba kishajó és I 
úszómű tulajdonosok, illetőleg birto- j 
kosok, akik a (3) és (Ö) bekezdésben I 
meghatározott bejelentést megtették, 
a tulajdonukban, illetőleg birtokuk-
ban tartott kishajót és uszómfivet az 
uj igazolvány kiadásáig, illetőleg a 
révkapitányság (rendőrkapitányság) 
határozatáig is használhatók. 
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r SPORT ~| 
LABDARÚGÁS 
Hódmezővásárhelyen: H M T E — 

Cs. B a r á t s á g : 1 : 3 . 
A N. B. II. osztályba jutásért tar-

tott osztályozó első fordulóját a cson-
grádi csapat biztosan nyerte és a 
junius 15-én Csongrádon lejátszásra 
kerülő második mérkőzés is hihető-
leg a Cs. Barátság zsákmánya lesz. j 

Szerencsés győzelem. 
Szentesi Máv—Martfűi 
Cikta : 7 : 5 (2 : 3). 

Szentes, 1000 néző, veze le : 
Szabó J . 

Borongós idCben futott pályára a 
két csapat és vívott vé&ig iramos, 
rámenős, helyenként túlerélyes játéku 
mérkőzést. Helyes a testi erő sport-
szerű kihasználása, de semmiképen 
sem engedhető meg a tegnap látott 
meg nem torolt „belemenések" so-
rozata ! A Cikta minden tagji jól 
focizó, igen technikás játékos és na-
gyon kár volt, hogy a játékvezető 
kiengedte a kezéből a mérkő/ést. 
Egy helyesen megadott gólt annul-
láií. A Máv. csapba Busái és az 
első félidőben Soós nélkül felforga-
tott csapa'ával csak nehezen tudott 
ellentálini a középmagyar csoport 
bajnokának és sajnos, sűrűn láttunk j 
meg nem engedett dolgokat. A két \ 
csapat igy állt k i : 

M á v : Zsoldos — Asztalos, Koós 
— Faragó, Magyar, Orgovány — 
Várady, Jjibász, Fazekas, Szalay, 
Gerccz. 

C i k t a : Tasnádi — Kun, Sebes-
tyén — Nyiga, Görög, Nagy - -
Mancza, Wachtler, Somodi, Kovács, 
Szabó. 

Máv. támadásokkal indul, de át-
veszik a vendégek az irányítást. 
Nagy Cikta nyomás és egy ártaMan 
kezelést a játékvezető megad, a bün-

tetőt Mancza értékesiti: 0 : 1 . Rí 
egy percre Váradi szépen elhúz Se-
bestyén mellett és máris i ; j * 
Cikta rákapcsol, hullámzó játék SOk 
tisztátalansággal mindkét részei és 
a 20. percben Fazekas lesről iutlulva 
2 : l-re növeli az eredményt. A ^ 
percben Mancza bead és Szabó 
egyenlít, 2 : 2 , a 40. percben a vé-
gig kitűnően játszó Mancza becsapja 
Koóst és 3 : 2-re állítja be a félidő 
eredményét. 

A második félidőben Soós lesz a 
balfedezet ás Orgovány a jobb hát-
véd. így már egységesebben és tisz-
tább esiközökkei megy a játék és a 
Máv. fölénye gólokban is kifejezésre 
jut. Juhász vezet több veszélyes tá-
madast, majd Fazekas, Szalay lövé-
sei kerülgetik a kaput. Az 5. perc-
ben mégis Somodi 4 : 2 re javit. 
Most a jáiékvezető tulszigoruan 
11-est itél, Soós értékesít 4 : 3 . Egy 
percre rá Juhász nagy helyzetben 
alig fejel fölé. A 12. percben újra 
1 l-es, Soós most sem hibáz, 4 : 4 
az eredmény. A 14. percben Szabó 
5 : 4-re javit. A 25. percben Váradi 
elfut és szép sarkos gólt lő, 5 : 5. 
A 30 percben Szalay lesgyanus 
helyzetben 6 : 5 re szaporít, majd a 
40. percben a mérkőzés legszebb 
gólja csík : Várady pontos beadását 
Fazekas felső sarokba fejeli: 7 : 5. 
J ó k : Fazekas, Várady, Soós,Farc&ó, 
illetve Mancza, Szabó, WachHer, 
Kun. 

Húsosok—Zenészek: 6 : 1 ( 3 : 0) 
A rosszabbul táplált hangászoK 

nem birtak ellenfelükkJ. A gólokat 
Szabics (3) Lengyel (2), Török, Il-
letve Csömör lőtték. 

A SzMTE választmánya a szokott 
helyen ülést tart vasárnap délelőr 9 
órakor. (Vecseri) 

Birkózás 
Második lett Budapest után 

Szentes gimnáziuma I 
/. Budapest 10 pont, 2 Szentes 8 

pont. 
Szerdai számunkban részletes be-

számolót adunk. 

Rózsavölgyi Éva 
oki, angol gyors - és gépíró 

Julius Hői angol nyelvtanfo-
lyamot tort. Jelentkezés jun. 21-
ig. Müforditáht és üzleti levele-
zést vállal. J e lAtkezr j lehel 
10 tői 12-ig és d. u. 4-től 6-ig. 

Ady Endrc-útca 18. 

Eladó Temeíő-utca 8/a sz. Jiáz. 
Értekezni Rákőczi-u. 9. 

Főszerkesztő . S ím« László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc-

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a »Barátság* nyomda 

Felelő« nvomdr.vesető: Caernus L. Ittir<" 

Ne felejtse el az 

m e g ú j í t a n i 

A 3. o s z t á l y húzása Junius hó 13-án 




