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C S Í K A Z É R T I S ! 
Ütött az ó r a ! 

Magyarország népe ma a szava-
zóurnákhoz megy, hogy demokra-
tikus rendünk törvényei által meg-
szabott módon, élve a minden ál-
lampolgárt megillető teljes lelkiis-
mereti és politikai szabadsággal és 
mérlegelve a nagy, történelmi fele-
lőséget, politikai akaratat nyilvánítsa. 

Mindannyiunk sorsáról van szó. 
Esztendőkre döntünk, hosszú időre 
kell most megszabnunk, hogy a 
magyar politikai élet porondján je-
lentkező mozgalmak és irányzatok 
közül melyiknek milyen részt jutta-
tunk az ország irányításában és a 
törvényhozó hatalomban. Az urnába 
ejtett cédulák a nép póütikai aka-
ratának jelzői és egyben fokmérői 
is annak, hogy a felszabadulás óta 
eltelt idő alatt a felnyitott szemű 
juagyüi 4iép ¡r.i!y«.n politikai érett 
ségre és jövőbelátó bölcsességre 
tett szert. Vizsgázik az ország, vizs-
gázik minden egyes választópolgára, 
vizsgázik most a magyar demokrácia. 

A választási küzdelem kemény és 
lendületes volt. Nyihan felálltak a 
frontok. Ha 1945-ben azzal büsz-
kélkedtünk — jogosan —, hogy 
Európa-szerte a legdemokratikusabD 
eszközökkel vívtuk meg alkotmányos 
küzdelmünket, ma sincs okunk arra, 
hogy bárki előtt restelkedjünk. Szór-
ványos incidensek, helyi önkényes-
kcdések előfordullak ugyan kis szám-
ban, ahol azonban kitudódott ilyes-
mi, az orvoslási szándék cseleke-
detei nyomon követték. Harcos és 
elszánt választási küzdelem döntő 
csatája kezdődik ma reggel: éjsza-
kára tudjuk már, holnap pedig az 
egész világ látja, mit akar a magyar 
nép. Akarja-e a mult visszatérő ré-
meit, akarja-e a tespedést és elnyo-
matást, vagy uj, emberi életet kö-
vetel magának?! Akarja-e, hogy is-
mét urak telepedjenek a nyakára, 
vagy az országot félholtságából 
feltámasztó, szabad életet teremtő, 
nehézségeket legyűrő, boldog jövő 
felé vezető demokratikus fejlődés 
szellemében akar-e továbbhaladni a 
megkezdett uton ?1 

Tudjuk, hogy nem könnyű az elha-
tározás, különösen azoknak a széles 
néprétegeknek számára, akiket a 
hosszú elnyomatás mesterségesen 
távoltartott a politikától, akik csak 
a felszabadulás két és fél eszten-
dejében kezdtek aktiv szerepet vinni 
a közügyek intézésében. Az egymás-
sal versengő pártok gondosan meg-
szerkesztett jelszavai mind csak jót 
ét szépet Ígérnek kiértékelésükhöz 
nagy figyelem és politikai érettség 
szükséges. Hiszen, ha minden párt 
Tálasztási jelszavát elhinné valaki, 
nagy zavarban lenne, hogy a kínál-

kozó tiz kocka közül melyikbe 
tegye a keresztet. 

Biztosítékot kíván a választó, tudni 
akarja, kinek higyjen. Biztosítékot 
követel arra, hogy a szavak nem 
röppennek el nyomtalanul a levegő-
be, hogy az ígéretek nem kortesfo-
gások csupán. Biztosíték kell a vá 
lasztónak, mert annyiszor csalták 
meg már szépenhangzó jelszavakkal, 
hogy bizalmatlansága teljesen indo-
kolt és jogosult. 

És az a választó, aki komolyan 
fogja fel alkotmányos kötelességét, 
aki félrelebbent! a jelszavak és Ígé-
retek színes szálakból szőtt függö-

nyét és mögéje akar tekinteni, hol 
találhatna nagyobb biztosítékot a 
szándékok komolyságára, mint a há-
romnegyed évszázada töretlen pá-
lyán egyenesen előrehaladó Szociál-
demokrata Pártban ? 

Erőt akar érezni a választó. Erőt, 
amely a jószándéku elhatározások 
megvalósítását lehetővé teszi. Erőt, 
amely képes arra, hogy országunkat 
és népünket biztos kézzel a nyugal-
mas, munkás fejlődés útjára vigye. 

És hol láthat nagyobb erőt a vá-
lasztó, mint aboan a Szociáldemok-
rata Pártban, amely ezernyi viharban, 
véres küzdelmek végeláthatatlan so-

A magyar békeszerződést 
ratifikálta a Szovjetunió 

A Szovjetunió Legfelső Tanácsának Elnöksége elren-
delte a Magyarországgal Párizsban kötött békeszerző-
dés ratifikálását A Szovjetunió minisztertanácsa már 
átnézte és megerősítette a békeszerződést. Ugyancsak 
ratifikálja a Szovjetunió az Olaszországgal, Romániával, 
Bulgáriával és Finnországgal kötött békeszerződéseket. 

A londoni rádió is hírt ad erről és közli az angol 
külügyminisztérium szóvivőjének nyilatkozatát, amelyben 
őrömmel üdvözölte a Szovjetunió elhatározását Gasperri 
olasz külügyminiszter is őrömmel üdvözölte a döntést és 
kijelentette, reméli, hogy Olaszországot mostmár hama-
rosan fel fogják venni az Egyesült Nemzetek Szövetsé 
gébe. 

Szakasits Árpád 
miniszterelnökhelyettes mondotta: 

— Ez a párt megerősödött az 
elmúlt két, de különösen az elmúlt 
fél év óta. Nemcsak számszerűen 
erősödtünk, de lélekben, szocialista 
meggyőződésben is erősödtek káde-
reink. A dolgozó nép legjobbjai 
tartoznak sorainkba és reménységgel 
tekint ránk az egész ország. Nem-
csak nálunk, de az egész világon a 
szociáldemokratákba vetik bizalmu-
kat a népek. 

— Mi nem csináltunk semmi 
tisztátalant, sem politikailag, sem 
gazdaságilag. Megtartottuk morális 
alapjainkat és megszereztük a ma-
gyar dolgozók különböző rétegeinek: 
a munkásnak, parasztnak, értelmi-
séginek, kisiparosnak, kiskereske-
dőnek, tisztviselőnek és közalkalma-
zottnak a bizalmát. Ezt ugy értük 
el, hogy nem folytattunk hamis tak-
tikázást, megmutattuk magunkat 
nyíltan s éppen ezért bizik bennünk 
az egész ország népe. 

— Legyetek öntudatosak és ke-
mények. Érezze minden szociálde-
mokrata. hogy mögötte áll egy ha-
talmas, erős párt minden ereje. 
Megvédjük elvtársainkat bárki ellen, 
ha szociáldemokratához illően vi-
selkedik. 

— A mandátum a mi számunkra 
csak azért fontos, hogy szolgálhas-
suk a dolgozó népet. 

— Meggyőződézem szerint pár-
tunk jól dolgozik, becsülettel szol-
gálta a magyar nép ügyét, Legjobb 
elméit vitte harcba a demokrácia 
megvédéséért és legkiválóbb érté-
keit adta ország újjáépítésének mun-
kájához. Teljesen önzetlenül szol-
gáltuk a magyar nép ügyét. 

— Aki hisz bennünk, aki akarja 
az ország fölvirágoztatását, a tiszta 
és teljes demokráciát, az szavazzon 
a Szociáldemokrata Pártra, a vá-
lasztások után pedig valósítsuk meg 
a szabad emberek szabad hazáját. 

rában, meg nem alkuvó, rettenthe-
tetlen vértanuk ezreinek élete áldo-
zásával harcolt a magyar nép bol-

I dogabb jövőjéért? Csak egy pillan-
tást kell vetnie az utolsó hetvenöt 
év politikai történetébe és a szerve-
zett tömegerő csodálatos teljesítmé-
nyei mellett az egyéni önfeláldozás 
és tisztaság legendábaillö példáinak 
ho:szu sorát láthatja. 

Helyes politikai látási kíván a 
választó. 

Pártlapunk évfolyamai és egyéb 
megnyilatkozásaink számtalan bizo-
nyítékát nyújtják annak, hogy min-
den időben tisztán láttuk az esemé-
nyeket és következményeket, marxista 
történelemszemléletünk iránytűje so-
hasem vitt hibás utakra bennünket. 

Jó elhatározásokat kíván a vá-
lasztó. 

Zászlónkra a „Béke, jólét, bizton-
ság" hármas követelését irtuk. Bé-
kés, zav?rtalan életei, a háború ré-
mének elűzését, a kenyér bőségét, a 
zaklatástól, félelemtől, üldözéstől, 
munkanélküliségtől, szegénységtől 
mentes biztonságos életet akarjuk 
kiharcolni minden dolgozó számára. 
Álljon ki nyiltan, aki ezeket a köve-
teléseket nem tartja helyesnek, jók-
nak. 

A választási harc hevében sokszor 
csillantak meg nemtelen fegyverek 
is, sokszor támadt ellenünk a rága-
lom és álnokság, néha álruhában, 
sokszor a nyilt ellenségeskedés pán-
célzatában. Fölényes nyugalommal, 
multunk tisztaságának, jelenünk ke-
ménységének és jövőnk biztosságá-
nak tudatában vertük vissza ezeket 
a támadásokat és rendithetetlenül 
haladunk tovább utunkon, amelynek 
egyenességét nem törheti meg senki. 
És minden ilyen hitvány kísérletnél 
felharsant a régi, jólismert szocialista 
csatakiáltás: 

Csak azért is — szavazz szo-
ciáldemokratára 1 ! ! 

Csak azért is ! peregjen a rágalom 
motollája és szikrázzék a gyűlölet az 
ellenfél szemében : csak azért is! 

Csak azért is I irigykedjenek és 
vetélkedjenek velünk bárhogyan, kel-
jenek versenyre velünk a kifulladá-
sig, nem mi fáradunk el előbb. 
Csak azért isi 

Csak azért is I akarják bár mások 
visszahozni a multat, mi megmutat-
juk, hogy megvetettük a lábunkat 
és végigvívjuk a harcot, amire már-
tírjaink vére kötelez: csak azért isi 

Csak azért isi hiábavaló kapko-
dásba fajul ellenségeink minden 
erőlködése, a dolgozók tudják, mit 
akarnak és megvalósítják akaratukat 
minden reakciós mesterkedés és ak-
namunka ellenére csak azért is 1 

Csak azért i s . . . 



3-as kockába tedd a keresztet! El a békéért, jólétért és biztonságért küzdő Szociáldemokrata PártkocMja. 

Marosán György 
a Szociáldemokrata Párt országos 
főtitkárhelyettese mondta: 

— Az új országgyűlésnek bizto-
sítani kell a 3 éves terv maradék-
talan végrehajtását és ezen keresztül 
a gazdasági megszilárdulást. 

— A hároméves tervvel kapcso-
latban különösen fontos a kereske-
delmi hálózat kiépítése, amelyet a 
Szociáldemokrata Párt miniszterei az 
utóbbi időben elkezdtek. Ennek ered-
ményeképpen nemcsak nélkülözhe-
tetlen nyersanyagot kaptunk, hanem 
lehetővé vált, hogy a magyar nép 
akaraterejével, szorgalmával és tu-
dásával az újjáépítés nagyobb len-
dületet vegyen. 

A Viharsarok az ellenforradalom 
nyílt szavazásos rendszere idején is 
szociáldemnkrata képviselőket kül-
dött a parlamentbe. A vörös kala-

pácsos ember . a falvak népe előtr 
ma már ugwnúgy a szabadság esz-
méjének jelvénye, mint a város; 
munkások előtr. A Szociáldemokrata 
Párt felé forditja a bizalmat eszmé-
inek igazsága, politikájának becsü-
letessége és az elmúlt harmadfélév 
hatílmas építőmunkája. Mi nem 
ígérgetünk s mindenki láthatja, hogy 
a Siociáldemokrata Párt által hirde-
tett eszmék és cselekedetek között 
nincs különbség. 

— Az ország visszhangzik a szo-
cializmus eszméitől, s míg 1945 ben 
pártunk ezer pártszervezettel és 350 
ezer párttaggal rendelkezett és 820 
ezer szavazatot kapott, — addig 
most 3 ezer pártszervezettel és 1 
millió párttaggal indul a választásba 

Miért ? 
Mert felviradt a hajnal, amit elő 

deink maroknyi csapata hirdetni 
kezdett már akkor, amikor magyar-
ország fölé még az osztályuralom 
sötét égboltozata borult. Mert ítéle-
tet kell hozni végre a nagy törté-
nelmi pörben, azé legyen az ország 
a hatalom, aki dolgozik az országért. 
Mert el kell takarítani a műit visz-
sza maradt szemetét. Mert igazságot 
és tisztességet kell szolgáltatni a 
népnek, a jogtalanság és gyalázat 
évtizedei után. 

Csak azért i s ! 
Keményen és konok daccal har-

sogták apáink és mi magunk is a 
leigázottság korszakában ezt a harci 
kiáltást a hatalmasok és elnyomó 
urak felé. Akkor néhányezer öntuda-
tos és tisztánlátó, elszánt ember aj-
kán zengett a kiáltás, most milliónyi 
torok hangja olvad össze hatalmas 
kórusba. Akkor megalázottak és ül-
dözöttek rettenthetetlen kis csapata állt 
ki a harcra, most világszerte maga-
san leng a szociáldemokrácia lobogója 
és hazánkban is tevékeny részesei, 
nyugodt biztonsággal és erővel járó 
motorja vagyunk a fejlődésnek. 

Küzdöttünk, mikor egyedül vol-
tunk. Most nem adjuk at az%elsöbb-

— A szeretet és a rajongás, 
amellyel a mezőgazdasági munkás-
ság és a parasztság hatalmas réte-
gei a Szociáldemokrata Párt felé 
tekintenek, biztosíték arra, hogy au-
gusztus 3 l-e a Szociáldemokrata 
Párt előretörését fogja eredményezni. 

— Üzenem a Viharsarok paraszt-
ságának, annak a parasztságnak, 

séget senkinek. Elsőbbséget köve-
telünk — nem a dicsőségben, ha-
nem a munkában. Hirnév és ma-
gasztalás nem érdekel bennünket, 
csak egyvalami: a dolgozó nép bé-
kéje, jóléte és biztonsága! 

Beszéljen, akinek beszéd a ke-
nyere, rágalmazzon, aki nem tud 
jobbat tenni, Ígérgessen, aki tettek-
ben szegény. Mi tudjuk, hogy az 
ígéretet megtartani könnyű — igérni 
nehéz! 

Nem Ígérünk csodákat. Nem Ígé-
rünk határidős boldogságot és 
peslevelezőlapra való idileket. Mun-
kás élet lehetőségét ígérjük és azt, 
hogy a munka gyümölcse azé le-
gyen, aki dolgozik. Békét ígérünk, 
jólétet és biztonságot. 

De ne felejtse el a választó: ezt 
mi ígérjük, a hetvenötéves magyar-
országi Szociáldemokrata Pár t ! ! ! 

Csábítanak ? 
Meg akarnak téveszteni ? 
Hízelegnek neked ? 
ígéretekkel kábítanak ? 
Fenyegetnek ? 
Vissza akarják lopni a multat? 
El akarják lopni a jövődet ? 
Csak azért is: szavazz 

szociáldemokratára I 

amely engem 25 évvel ezelőtt azzal 
a jelszóval választott meg, hogy 
„ez a mi kutyánk kölyke I" — ép-
pen olyan lelkesedéssel támogassák 
a Szociáldemokrata Párt 3 as listá-
ját, mint amilyen lelkesedéssel és 
szeretettel választottak meg engem 
annakidején képviselőjükké. 

- BARÁTSÁG 1 

Egy kis 
Ma reggel 7 órától az ország 

dolgozó népe ismét a szavazó urnák 
elé járul, hogy döntsön a saját és 
az országa további sorsa felett. 

1945 ben, amikor még az ország 
a szörnyű második világháború csa-
pásainak aléltságából keadett felesz-
mélni, járultak az ország dolgozói 
és a visszatért gyárosok, földbirto-
kosok az urnák elé, hogy a világ 
legdemokratikusabb választójogával 
szabadon véleményt adjanak a ma-
gyar kormány összetételének mi-
kéntjéről 

Igen, nem tagadjuk nagy csaló-
dás ért 1945-ben a választások után 
bennünket. Csalódás azért, mert 
mi, ha tisztában voltunk is azzal a 
ténnyel, hogy a legdemokratikusabb 
választójoggal, csak nagyon kevés 
demokratával indultunk a választás-
ba, és ha ezzel tisztában voltunk 
akkor kérdezhetik tőlünk, hogy mi-
ért éreztünk mégis csalódást a vá-
lasztások eredménye után ? Meg-
mondjuk azt is, azért mert a dol-
gozók széles rétegére, szellemi és 
fizikai munkás érettségére számí-
tottunk, de sajnos akkor bebizonyo-
sodott az a tény, hogy nagyon sok 
szellemi és talán még fizikai mun-
kás sem ismerte fel a történelmi 
idő nagyságát és ezen keresztül 
osztálya, az ország és saját hely-
zetének parancsszavát és könnyel-
műen támogatott szavazatával olyan 
páríot, amelyhez egyébként soha 
semmi köze nem volt. 

! Most, amikor a történelmi szük-
ségszerűség ismét a szavazóurnák 
elé szólítja az ország minden pol-
gárát, hogy a két esztendő tapasz-
talatai alapján újból döntsön mit 
ak* oékét, jólétet, biztonságot, ak-
kor szavazzon a 3 as listára és ha 
még egy kicsit humorizálunk is, 
hozzátehetjük, a magyar nép szokás 
mindig azt tartolta : három a ma-
gyar igazság. Tehát tedd a keresz-
tet a háromas kockába, mert ez a 
párt, amely háromnegyed évszáza-
dos munkájával bebizonyította, hogy 
ebben az országban is egyedül aző 
fáradhatatlan és megtörhetetlen 
munkájának eredménye az, ami ma 
ebben az országban van. 

Hogy ezt az eddigi eredményt 
hatványozott mértékben folytathassuk 
minden magyar ember, aki a hazá-
ját, családját szereti szavazzon reánk 
szociádemokratákra és akkor mi a 
fáradhatatlan munkánkkal és törhe-

ú t rava ló 
tetlen meggyőződésünkkel megvaló-
sítjuk a demokrácián keresztül azt a 
társadalmi formál, amely minden 
embernek egyformán biztosítja a 
földi javak elvezetét. Amely társa-
dalmi formát mi szocialista társada-
lomnak nevezünk, amiért érdemes 
volt küzdeni és annyi áldozatot 
hozni, amennyi áldozatot a mártír 
halált halt elvtársaink felsorolhatat-
lan sokasága hozott és áldozta fel 
életét az eszméjeért, egy új társa-
dalmi forma megvalósításáért. 

Tehát fel a végső küzdelemre 
Csongrád vármegye öntudatos dol-
gozó testvéreink. Segítsétek szava-
zataitokkal ma győzelemre a Szo-
ciáldemokrata Pártot, hogy minél 
előbb megvalósíthassuk a demokrá-
cián keresztül a szocialista társadal-
mat, ez legyen útravalója minden 
öntudatos munkástársamnak amíg 
az úrnához járul. 

Barátság : 
Pintér Győző. 

Hirdetmény 
1945. VIII. tc. 65. § 1. Az aki: 
1. másnak neve alatt szavaz, 
2. ugyanannál a választásnál több 

szavazókörben vagy több választó-
kerületben sza;az, 

3. annak ellenére, hogy a válasz-
tói névjegyzékbe^ nincs felvéve — 
szavaz, 

4. annak tudatában, hogy a vá-
lasztói névjegyzékben fel van ugyan 
véve, azonban választójoga nincs, 
vagy választójogát elvesztette — 
szavaz, 

a választás meghamisításának vét-
ségét követi el és büntetése egy évig 
terjedheíő fogház. 

Központi Választási Bizottság 

Felhívás. 
A Szentes megyei város rendezé-

sében 1947 évi szeptember hó 27-
től október hó 5. napjáig megtar-
tandó alföldi mezőgazdasági, keres-
kedelmi, ipari árumintavásárra és 
kiállításra a jelentkezéseket a kiállí-
tási iroda (városháza 21 sz.) a mai 
naptól kezdve elfogadja. A jelentke-
zésalkalmával a tértidíj is befizetendő. 
Minden nemű felvilágosítást megad 
a kiállítási iroda. 
981 Polgármester 

Kéthly Anna 
a nemzetgyűlés volt alelnöke mondta : 

— Nem erőszakkal, nem alkot-
mánysértéssel, hanem tiszta válasz-
tással akarjuk megszerezni a politika 
hatalmát. 

— Magyarország nem tudott volna 
két és fél év alatt ennyit újjáépíteni, 
ha az asszonyok nem dolgoztak 
volna. Különösen áll ez a mezőgaz-
dasággal foglalkozó asszonyokra, 
mert hiszen ők segítették a város 
dolgozóit élelemmel, hogy a terme-
lésben és az újjáépítésben ne álljon 
be fennakadás. A dolgozó asszony 
a férfival együtt megmutatja, hogy 
milyennek kell lenni annak az új vi-
lágnak. amelyben csak a munkának 
van értéke, csak a dolgozónak van 
becsülete. 

— Mi a legszörnyűbb elnyoma-

tás alatt is azt tanítottuk, és hirdet-
tük, hogy aki erőszakot alkalmaz 
az erőszak által vész el. Nem lehet 
terrorral valakinek a lelkét, érzéseit, 
meggyőződését eltaposni. Hozzánk 
senki sem jött kényszerrel. A mi 
tagjaink között nincs egy se, aki 
azért jött volna hozzánk, mert kény-
szerítettük, hanem azért, mert maga 
akart jönni. Vonatkoznak a fentiek 
a jövőre is. 

— Minden dolgozónak egyformán 
szolgáljuk a javát. A város ad ipar-
cikket, a falu és tanya pedig élelmet. 
A Szociáldemokrata Párt a maga 
ipari és mezőgazdasági mozgalmával 
a múltban is az összefogást hirdette 
és ma is minden dolgozónak egy 
formán a javát akarja szolgálni. 

Takács Ferenc 
földmüvelésügyi államtitkár mondta: 

— A Szociáldemokrata Párt, mint 
eddig, ugy ezután is kiveszi orosz-
lánrészét a termelői, a békés és a 
nép érdekeit legjobban szolgáló 
munkából. Éppen ugy meg fogja 
őrizni a teljes függetlenségét és 
igazi szociáldemokrata programját, 
mint ahogy 75 éven keresztül és 
amely programból még akkor sem 
engedett semmit, amikor a legna-
gyobb volt az ellenállás. Hogyan 
engedne a függetlenségéből és a 
programjából akkor, amikor meg-

győződésünk szerint a dolgozó mil-
liók alapjában véve nemcsak he-
lyeslik a Szociáldemokrata Párt fel-
adatait és programjának a megva-
lósítását, hanem, mondhatjuk, leg-
főképpen ebben bizva, csak ezt 
tartják a demokratikus élet gerin-
cének. 

—- Mi mindenféleképpen, bármi 
következik is, megmaradunk, harcos 
szociáldemokratáknak! 

Szeder Ferenc 
Szentes város szülötte üzeni haza: 



kínai mese 
A Mennyei Birodalom egyik leg-

főbb mandarinja, a kövér és jovális 
Hiu-Fiu elhatározta, hogy az összes 
hitetleneket az egyedül üdvözítő hitre 
téríti 

Nosza kiadta a rendeleteket az 
összes fő- és almandarínoknak, hogy 
üljenek a birodalom legpompásabb 
autőirai, száguldják be az összes tar-
tományokat és gyűjtsék össze a 
mennyei lobogó alá a gonosz hitet-
leneket. 

Elrobogtak a mandarinok, hónuk 
alatt az üdvözítő Konfuzius köny-
vervei plakátjaival. 

A kulikat mindenütt összeterelték. 
A mandarinok hordóikra álltak és 
bibéitek. Sokat beszéltek és még 
többet ígértek. ígérték a hitetlenek-
nek hogy ha belépnek az igaz hí-
vok sorúba, akkor minden jót meg-
kopnak. Ha most nem is de soha — 
azt biztosan. Átminősítik őket man-
darinokká, kinevezik őket főkulikká, 
tartományokat kapnak, sőt egyik 
másiknak vörös nadrágot is Ígértek 
kristály gombbal. Tojást, dinnyét, 
szegfűszeget. Sőt még meg is ruház-
zák őket, ha kell. 

A kulik szédelegtek a sok Ígéret-
től. Akadt köztük, aki egy rossz 
mandarinfövegért, egy lyukas nad-
rágért, egy barátságos vállveregeté-
s t vagy egy rossz dinnyéért eset-
leg egy tojásért felcsapott igazhivő-
nek fs aláirta a belépési nyilatko-
zatot. 

De a kulik legtöbbje gyanút jo-
got: és elszaladtak az öreg Pro Li-
hcz a Elam-Mo' zók bölcs vezéréhez 
e< fvle kértek tanácsot. 

A hatalmas Pro-Li leeresztette 
t£j pillanatra a nagy kalapácsot, 
megtörölte verejtékező homlokát és a 
kivetkezőképpen szólt a kulikhoz: 

Atyátok hitét semmiféle uj hitért 
ii it hagyjátok. Bízzatok bennem, 
aki 7.5 éves fejemmel jól tudom, 

ogy mi az igazság. Mandarinok 
jönnek, mandarinok mennek, csak a 
mi igazságunk tündököl erőkre. Az 
erőszaktól pedig ne féljetek. Ettől-

• riegvéd az én kalapácsom." 
Ettől kezdve az elnyomott kulik 

¿sak mosolyogtak a száguldó, fenye-
get és ígérgető mandarinokon. 

Közöljük igen tisztelt elő-
fizetőinkkel és olvasóinkkal, hogy 
lapunk legközelebbi száma saj-
nálatos és rajtunk kivül alló tec-
nlkai okok miatt csak csütörtö-
kön reggel fog megjelenni. A vá-
lasztások eredményét szerdán 
délután hozzák nyilvánosságra 
és az eredményeket a csütörtöki 
számunkban hozzuk. Kiadóhivatal 

— Mozik műsora. B a r á t s á g 
Mozgó . Estélyi ruha kötelező. (Jávor 
Pál főszereplésével) S z a b a d s á g 
Mozgó: A szerető két arca. (Joan 
Grawford főszereplésével) 

— A dolgozók gimnáziumának 
vezetősége felhívja az érdekeltek 
ügyeimét, hogy a beiratkozások hét-
tör, és kedden délután 6—7 órakor 
esznek a gimnázium tanári szobá-
b a n . Megnyilik a IV. és a VI. 

szfály. 

A választás eredményének 
megállapítása 

T u d n i v a l ó k a s z a v a l a t o k ósszeszámíalásáról 

Félreértések elkerülése véget fel-
hívjuk elvtársaink figyelmét arra, 
hogy a szavazás lezárása és a sza-
vazásról felvett jegyzőkönyv elkészí-
tése után a szavazatszedő bizottság 
a bizalmiak jelenlétében ott a hely-
színen nyomban megkezdik a sza-
vazatok összeszámlálását és mind-
addig megszakítás nélkül együttma-
radnak, amíg a szavazatok össze 
számlálását be nem fejezik. 

A szavazókörzet szavazatainak ösz-
szeszámlálása után az urnát jegyző-
könyvvel, névjegyzékkel, a visszauta-
sított szavazók jegyzékével együtt 
haladéktalanul a választási bizottság-
hoz kell továbbítani. A bizalmiaknak 
a lezáit urnát be kell kisérni a vá-
lasztási bizoitsághoz. 

Azért hívjuk fel. erre különösen az 
elvtársak figyelmét, nehogy a belügy-
minisztérium választási központjának 
péntek esti rádió közleménye félre-
értésre adjon alkaimat. Erre a rádió 
közleményre azért volt szükség, mert 

a julius 30 án kiadott belügyminisz-
teri rendeletből tévedésből kimaradt 
az a rendelkezés, amit most a pén-
tek esti rádió közlemény közbepó-
tolt, hogy a szavazó körzet szavaza-
tainak összeszámlálása után Buda-
pesten a közigazgatási kerületben, 
járásokban a járás székhelyén lévő, 
városokban a városi választási bi-
zottság területükhöz tartozó szavazó-
körzetek választási eredményeit ösz-
szesiti. 

Innen továbbítja azután a választó-
kerület székhelyén lévő központi vá-
lasztási bizottsághoz, amely a végső 
összesítést késziti el és megállapítja 
a választókerület szavazásának ered-
ményét. 

Ismételjük, a szavazatszedő bizott-
ság számlálja össze a szavazás le-
zárása után, azonnal, a szavazókör-
zetben leadott szavazatokat és álla-
pítja meg a szavazókörzet szavazá-
sának eredményét. 

Mit akar a Szociáldemokrata Pár t 

a földműves nép javára? 
A Szociá!demokrata Párt elsőrendű 

feladatának tartja : 
1. Az új löldhözjuttatottak földjé-

nek telekkönyvezését. 
2. A kisbirtokos, földművesek ma-

gántulajdonának védelmét. 
3. A mezőgazdaság újjáépítését és 

fejlesztését. 
4. A dolgozó parasztság megvédé-

sét, a bank- és kereskedelmi töke 
kizsákmányolásával szemben. 

5. A föld- és az emberi munka 
jövedelmének gyarapodását. 

6. A földmüvesnépre kedvezőbb 
termeiéi i és értékelési lehetősége-
ket. 

7. Igazságos adórendszert, adó-
mentes létminimumot: eltörlését min-
den olyan illetménynek, melyaföld-
müvesnép helyzetét igazságtalanul 
súlyosbítja. 

8. A mezőgazdasági népesség szak-
oktatásának és általános műveltsé-

gének fejlesztését. 
9. A mezőgazdasági bérmunkásság 

számára elegendő munkaalkalmat, jó 
munkabért, szociálpolitikai védelmet 
betegség, baleset és rokkantság, va-
lamint öregség esetére megfelelő já-
radékot és nyugdijat. 

10. A falvak és tanyák közegész-
ségügyi viszonyainak megjavítását. 

11. A falvak villamosítását és 
egészséges ivóvízzel való ellátását. 

12. A falvak és tanyák közleke-
dési eszközeinek fejlesztését, bekötő-
utak, postaszolgálat, autóbuszjáratok, 
stb. létesítésével. 

Ezeket akarja és ezekért harcol a 
Szociáldemokrata Párt. 

Ezért minden öntudatos választó 
a Szociáldemokrata Pártra szavaz. 

„Fel szocialisták, sorakozzunk." — 
Sorakozzunk a sorsdöntő mérkő-
zésre ! 

Áthelyezés. Dr. Péteri József 
váci megyéspüspök a fogságból 
visszatért Várhelyi Vilmos gimná-
ziumi hitttanárt állásába visszahe-
lyezte. Az állást eddig betöltő Marosi 
izidort pedig hasonló minőségben 
Hódmezővásárhelyre helyezte át. A 
tanuló ifjúság örömmel fogadja a 
wtszatérő hitoktatót, de nehezen-1 
búcsúzik Marosi Izidortól, akit ez 
alatt az idő alatt mindnyájan meg-
v e t l e k . 

50 szentesi munkát kaphat. 
Laptársunk, a Magy*r Alföld tegnapi 
számában közölte, hogy a Fékosz 
helyi szervezetéhez megkeresés ér-
kezett Dombovárról, amely szerint 
az ottani MÁV 50 munkást hajlandó 
alkalmazni. Ezzel kapcsolatban kö-
zöljük, hogy a megkeresés a dom-
bovári MÁV-állomás főmérnöktől ér-
kezett, a Szociáldemokrata Párt szen-
tesi titkárságához. Ebben a meg-
keresésben szó van arról, hogy te-
kintettel a dombovári munkáshiányra, 
hajlandók ötven szentesi munkást 
foglalkoztatni. Az elhelyezésről gon-
doskodás történik az egyik akta-
nyában. Ugyanakkor a munkások 
kéthetenként egyszer ingyen jegyet 
kapnak, amellyel hazautaznak. Pár-
tunk titkársága ezt a megkeresést 
áttette a Szakszervezeti Titkársághoz 
és ezúton is kéri a munkanélkülieket, 
hogy jelentkezzenek a szentesi szak-
szervezetek székházában. 

— Várható idő: Élénk, időnként 
erős északnyugati szél, változó fel-
hőzet. Több felé, főleg keleten eső-
zés. A hőmérséklet alig változik. 

Ne hidd el a híresztelést: 
A Szociáldemokrata Párt nem 

egyesül más pártokkal! 

— Cukorosztás. A 70-es számú 
jegy augusztus havi 3 (arabs 3), a 
210 es számú jegy VIII (római 8) és 
a 225-ös jegy augusztus havi II 
(római 2) számú szelvényeire szel-
vényenként 20 dkg. szabadcukor 
kapható a kereskedőknél szabadfor-
galmi áron. (11.40) Közellátási hivatal. 

— Autóvezető tanfolyam! nyí-
lik kellő számú jelentkező esetén. 
Kérem azokat, akik résztvenni kíván-
nak, hogy 8 napon belül nálam je-
lentkezni szíveskedjenek. Ady Endre 
u. 18. sz. 

— Beiratkozás a Zeneiskolá-
ban (Ndgy F. u.) 29, 30, szeptem-
ber 1-2-3 án délelőtt 10— 12-ig, dél-
után 4—7-óráig. Tanítás 4 én kez-
dődik. Tanszakok: Zongora, hegedű, 
énekkorrepetálás tangóharmonika. 

— A Rendező Gárda azon tag-
jai, akik még nem kaptak választási 
munkára beosztást, vasárnap reggel 
7 órára feltétlen jelentkezzenek a 
pártszékházban. Kossufh-u. 26. 

— Rövid egy iskolai év alatt 
perfekt államvizsgás irodai gépírókat 
és gyorsírókat képez ki a szentesi 
gyorsíróiskola. Kossuth-tér 5. Beira-
tások a szept. 10-én kezdődő tan-
évre délelőttönként. 
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Szólásszabadság 
Azt hisszük, mindannyian és párt-

különbségre való tekintet nélkül a 
demokrácia maradéktalan megvaló-
sítására törekszünk. \ demokrácia 
egyik alapvető joga : a szólásszabad-
ság. Ehhez kívánunk mi szociálde-
mokraták, mint a demokrácia fáklya-
vivöi hozzászólni. Ugy éhezzük, kö-
telességünket teljesítjük, mikor ezt 
tesszük. És tesszük ezt azért, mert. 
az elmúlt választási harcban sajnos 
itt, a megyében is történtek egyes 
gyűlések alkalmával nem éppen a 
demokrácia szelleméhez hü, szólás-
szabadság elleni „kicsúszások." Hogy 
kik tervezték ezt előre megfontoltan, 
kik vitték véghez és kik irányították, 
ehhez kétség nem fér. Végzetes tak-
tikai hiba volt ez, melyei éppen a 
mai nap fog megdönthetetlenül iga-
zolni. Mi, öntudatos szocialisták, a 
leghatározottabban elitéljük ezt. Kény-
telenek vagyunk ezt ily módon is, a 
nyilvánosság előtt kijelenteni, mert 
nap, mint nap egyre többen és töb-
ben szegezik mellünknek a kérdést: 
„Lehet ez a demokráciában?" „Igy 
lesz ez a jövőben i s? " Az emberek 
szinte rettegnek attól a gondolattól, 
hogy még az imperializmusnál is 
elviselhetetlenebb béklyó, a terrorista 
diktatúra fogja itt rémuralmát felütni, 
nehomgy békés, építő demokrácia 
világa következnék, mely után mind-
annyian epedezünk. 

Nem akarunk a tárgy vezérszálától 
elkalandozni, azonban mint előzmé-
nyeket és következményeket meg 
kellett ezeket is említenünk. Az előz-
mények, illetve a hétfőn történtek 
messze távol voltak a szólásszabad-
ság természetes jogától, és ennek 
megállapítása, következménye előre-
vetette árnyékát egy bizonyos aggo-
dalomnak, a jövő demokráciáját ille-
tően. 

A demokrácia vívmánya folytán a 
szólásszabadság jogát szem előtt 
tartva, a belügyminisztérium enge-
délyezte a kérdéses gyűlés megtar-
tását. A belügyminisztérium elismerte 
a szólásszabadság jogát, az ugyan-
azon párthoz tartozó, — ugylátszik 
szűkebb látókörű helybeliek — azon-
ban nem. Ez a valóság 1 Legyünk 
csak egészen tárgyilagosak 1 A gyű-
lés szónokát igen is szóhoz kellett 
volna engedni jutni. (Vagy van szó-
lásszabadság, vagy nincs.) Aki» nem 
érdekel ilyen politikai szélkakas be-
széde, az úgysem ment volna el 
meghallgatni. Ha a mi párttagjaink 
közül esetleg hallgatta volna valaki, 
mi nem féltettük volna őt, hogy 
megmételyezi az üres locsogás, amit 
esetleg ott hallott volna, mert a mi 
párttagjaink már immúnissá váltak a 
fasizmus minden mesterkedésével 
szemben, az elmúlt néhány évtized 
alatt. Az a kevés, még a mult rend-
szerről álmodozó ember pedig, aki 
a beszédet „áhítattal" végighallgatta 
volna, úgysem lesz önszántából soha 
életében szociális érzelmű, minden 
lépés, minden tollvonás kár az ő 
megnyerésükért. 

Megnyugtatunk mindenkit, aki csak 
aggódik fiatal demokráciánk nemes 
jövőjéért: ameddig mi, szociáldemok-
raták itt az országban és az egész 
világon leszünk, ilyesmi nem fog 
megismétlődni és a terror nem fog 
bekövetkezni. 

A mi álláspontunk lassan átmegy 
a köztudatba. Azért fordulnak még 
más pártállásuak is bizalommal mi-
hozzánk. Nem véletlen dolog ez. Így 
az eddig még ingadozók is bizalom-
mal állnak a béke, jólét és biztonság 
megtestesítői mellé, ezért teszik a 
keresztet a 3-as kockába, hogy a 
Szociáldemokrata Párt még jobban 
megerősödve, sziklaszilárdan harcol-
hasson az emberi jogokért. 



UTAZZON BUDAPESTRE FÉLÁRON 

A BUDAPESTI 

szeptember 5-én nyílik a VÁROSLIGETBEN 
A nép gyűlöli 

az erőszakot 
A nép szabad akar lenni, mert 

utálja, gyűlöli és megveti a szolga-
ságot és az eröszakot, mert végre 
emberként akarna élni. Ezt a vágyat 
azonban teremtő akarattá kell át-
alakítani, mégpedig ugy, hogy fel-
szítjuk az emberekben a szellem 
bátorságát és felébresztjük az embe-
rekben az emberi méltóságérzetet, 
amely elulasit magától minden szeny-
nyes terrort, amely a személyes sza-
badságot, a közszabadságot és a 
közösség érdekeit veszélyezteti. 

Hol lesznek a pártunk 
választási irodái? 

A Szociáldemokrata Párt választási 
irodái aug. 31-én, a választások 
napján az alábbi helyeken lesznek : 

Kiss Bálint utca 14, Kossuth utca 
26, Szent Imre hg. utca 1, Temető 
utca 8, Klauzál utca 23, Baross ut 
13, Deák Ferenc-utca 47, Bartha 

Íáncs-utca 18, Ady Endre-utca 24, 
Éákóczi Ferenc-utca 105,* Deák 

Ferenc-utca 59, Korsós-jsor 13, 
Wesselényi utca 35, Honvéd-u. 48, 
Damjanich u 5, Bercsényi-u. 130, 
Boros Sámuel u. 46, Mátéffy Ferenc 
utca 14. Egán Ede utca 12, Szondi-u. 
7, Farkas Antal u. 29, Szent Imre 
hg.-u. 4, Árpád u. 12, Farkas Antal 
utca 26, Kéreg utca 14, Béke-u. l/a, 
Temető utca 7, Kossuth-u. 31. 

Felhívjuk az elvtársak és olvasó-
ink figyelmét, hogy a választások 
napján bármilyen panaszukkal for-
duljanak a szavazókörükhöz leg-
közelebb eső szociáldemokrata vá-
lasztási irodához. 

— Gazdák figyelmébe. A város 
vezetősége a szegedi pénzügyigaz-
gatóságnál kérelmezte, hogy Szentes 
határában a kapásokban aszály cí-
mén földadó törlést engedélyezzen. 
A pénzügyigazgatóság a legmesz-
szebbmeiiő támogatást ígérte és már 
a hét elején, kb szerdán kiszáll a 
határba helyszíni szemlére. Felkér-
jük az érdekelteket, lehetőleg tartóz-
kodjanak a tanyában az eljárás meg-
gyorsítása végett. 

— Orvosi hir. Dr. Haraszti Ervin 
fogszakorvos a budapesti Poli-kli-
nika r. fogorvosa rendelését fog- és 
szájbetegek részére — Nagy Ferenc 
utca 4/a alatt (Szabadság Mozival 
szemben) megkezdte. — Rend. idö 
délelőtt 9—l-ig, délután 3 - ^ ó r á i g . 
OTBA rendelés ugyanezen időpont-
ban. 

Elvtárs! Nem vagy magad! 
Ne hagyd magad! 

Hadifogságból 
hazatértem, 

műhelyem vezetését 
átvettem, kérem a nagyérdemű 
közönség szíves pártfogását to-
vábbra is 

Özoboszlai J á n o s 
mQkQaiOrQs mester Kossuth utca M szám 

: Ez a mi kockánk \ i 

Apróhirdetések 
Puch, Steyer, Waffenrad, Stiru 

Diamant kerékpárok olcsón besze-
rezhető Bori gépraktárban. 1039 

Sack eke, borona, zománcozott 
tűzhely, kályha, mérlegek, sulyok 
legolcsóbbak Borinál. 104£ 

Pianlno el«dó vagy kiadó, har 
moniumot vásárolnék Dózsa György 
utca 60. 1040 

TÖLTÉSNEK való föld ingyen ki-
hordható Kossuth utca 26. Szociál-
demokrata Párt. 

Elcserélnék egy ebédlőszekrény* 
ruhásszekrényért, központi Óvodánál. 

1049 
ORVOSI rendelőbe üzletbe, vagy 

bármily hasonló állásba fiatal jobb 
iparosteany elmenne, cím a kiadó-
hivatalban. — 

n , , , , , „ , , T A R T O S H U L L Á M Ö ' r , hajfestés' 2. harmas jelszó: jolet, biztonság; beke, es | szántást, vizhuuámoj garanciává 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a mező-

gazdasági leniieiők részére 1947 év 
szeptember havára szóló szeg és 
drótutalványok megérkeztek és azok 
a városháza 45 számú szobájában 
átvenetőK a hivatalos órák alatt. A 
szegutalványokért 32 fill., a drótutal-
ványokért 20 fill. fizetendő darabon-
ként. Polgármester 

Felhívás 
Felhívja a városi adóhivatal a mé-

hészeket, hogy a 182 291/1947—VII. 
PM. számú rendelet éneimében 1946 
és 1947. évre 20 családot meghaladó 
méhészetnél keteseti adó bevallást 
kell adni. Nyomtatvány az I. ker, 
adóhivatalban kapható. Határidő szép 
tember hó 5. 
— Városi adóhivatal. 

a magyar igazsag: 
/. három éves terv, 

3. a Szociáldemokrata Párt 3-as listája! faT^" 

Felhívás 
Értesítem Szentes m. város és 

környéke gazdaközönségét, hogy a 
szeptember 27. és október 5. között 
tartandó Szentesi Vásáron állatte-
nyésztési kiállítás is lesz. 

Kiállítható ló, szarvasmarha, juh, 
baromfi és házinyúl. Bár a kiállítás 
tartamára a takarmányozás a kiál-
lítót terheli, a város vásárrendező 
bizottsága megtette a lépéseket, hogy 
a kiállítókat rendkívüli abraktakar-
mány juttatásban részesiti. 

Bővebb felvilágosítás a kiállítási 
irodában kapható (városháza 21). 
1046 Polgármester 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a himlő 

elleni pótoltás f. évi szeptember 7-én 
ellenőrzés és diphhria pótoliás szep-
tember hó 14 én a városháza köz-
gyűlési termében de. 10 órakor lesz 
megtartva. 1065 Polgármester 

Alla n Cl Ó vetömagtisztitás 

„ P E T K U S " 
vetómaglisztilón 

Földműves Szövetkezet K r s £ * 
Hirdessen lapunkban! 

A ZSOLDOS R.-T. 
gabonaosztálya, mint k i j e l ö l t 

g y ü j t ő k e r e s k e d ö 

mindenfajta gabonát 
átvesz. = = = T e l e f o n 5 

készíti Zsemba Telek» 
23* 

50 négyzetméter uj bükkparketU 
olcsón eladó. Érdeklődés Gellér: 
Testvérek fatelepén. 1062 

Angoraszőrt és gubancot veszek 
csütörtökön Mátyás király u. 11 sz 

' Dózsaközüen. 
Sötétbarna antilopbetétes női bőr 

cipő 40 es eladó Nagyörvény utcj 
93. Értekezni vasárnap is délutá-
nonként. 

I Zephir kályhát jókarban lévő» 
megveszek Búzás, Ads Endre u. 38 

Paplant közvetlenül készítőtől 
Paplanok, paplanbrokátok nagy vá-
lasztékban Borossnénál Sáfrány M 
u. 43. Használtak átdolgozását vál-
laljuk. 1066 

ISKOLAI tanulót vidékit teljes el- * 
látásra vállalok. Bútorozott szoba 
kiadó. Törzs Kálmán-utca 5. 

TRAKTORRAL szántást vállalok 
Apponyi-tér 13 és Fábián 123 
Négyesi. 

Előnyösen vásárolhat, eladha' 
varrógépet,, kerékpárt, írógépet, mér 

! legeke/, súlyokat, kerékpárgumikai 
; Borinál. 1042 

Szobafestést' m 
cimfestést, mázolást 
legolcsóbb árban készit 

Pusztai József 
festőmester 

Lakás : 
Honvéd u. 2 

Törzs Kálmán utca 10 számú 
ház eladó. Értekezni iehet Roz-
gonyi utca 1 szám alatt a déli 

órákban. 

-|Mentőautó telefonhlvó szá-
ma 23. wm 

? Vasáruk; 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, rdfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedőnél 

Szentes, Bartha János u. 12. 
Telefonszám : 13 

Becsüljük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Divat , rövidárű 
és p iperec ikkek 

Lőwyné l 
Kossuth u. 18 

J ó állapotban levő 

gyermelesportkocsi 
eladó Törs Kálmán 10. 

Megfelelő helyre ftfltlAlArA 
okt. 1 -tői kiadnám 
másfél éves üsző borjúmat máj. l-ig. 
Ujj Sándor Lázár Vilmos u. 17. szám 

Főszerkesztő. Sima László. 

Felelős szerkesztő: Szalay J á n o s 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 

Nyomta a •Barátság* nyomda 

Felelős nroaidavMté . C m t i m L, Imr r 




