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-V Hzociáldemokrata Párt 
Iliit politikai feltétele 

Harcolunk a reakció ellen — A politikai gyakorlat hibáiból eredő 
következmények levonása nélkül • veszedelemben forog a két 

munkáspárt együttműködése 
A világsajtó közleményei is 

jelezték azt, hogy a választások 
után belpolitikai válság követke-
zett Magyarországon. Ugyanek-
kor nemcsak a magyar nép, ha-
nem a külföld is érezte, hogy 
ebből a válságból kivezető utat 
a Szociáldemokrata Pártnak kell 
megtalálnia. 

A szociáldemokrata országos 
pártválasztmány a belpolitikai 
kérdésben döntött. Éspe<iig egy-
hangúlag döntött. A vita során 
negyven pártválasztmányi tag és 

öt pártvezetőségi tag szólalt fel. 
A pártválasztmany nemcsak az 
egyes konkrét kérdésekre vonat-
kozóan szabta meg a követendő 
eljárást, hanem meghatározta a 
kérdések megoldásának sorrend-
jét is. Eszerint a Szociáldemo-
krata Pártnak elsősorban a má-
sik munkáspárttal kell tisztáznia 
az összes kérdéseket és csak ez-
után kerülhet sor a koalicíós 
kormány niegalakitására vonat-
kozó tárgyalásokra. 

„Köszönet 
minden elvhü szociáldemokratának" 

A Szociáidemokrata Párt országos 
választmánya egész napos ülésen 
tárgyalta az uj politikai helyzetet. Az 
Jlést Kisházi Ödön, a Szakszerve-
zeti Tanács országos elnöke nyitotta 
meg s többek között ezeket mondta: 

— A pártvezetőség, a pártválaszt-
mány és az egész Szociáldemokrata 
Párt nevében köszönetet mondunk a 
névtelen tízezreknek, az üzemek és 
a föld dolgozóinak, akik áldozatké-
szen fáradoztak pártunk választási 
eredményei érdekében. Külön mon-
dunk köszönetet azoknak, akik a 
falvakba és járásokba kimentek és 
önzetlenül segítették vidéki elvtár-
sainkat a munkában. A szociálde-
mokraták munkája nem volt hiába-
való, köszönet érte minden elvhü 
szociáldemokratának f 

Majd a pártválasztmány két sza-
vazat ellenében bizalmáról biztosította 
Szakosíts Árpád elvtársai. 

A választmány minden részletre 
kiterjedő vita során megvizsgálta a 
belpolitikai helyzetet, valamint az 
abból folyó feladatokat. Foglalkozott 
mindenekelőtt a munkáspártok együtt-
működésének problémájával. Úgy-
szintén a koalícióban való részvétel 

feltételeivel. Végül megállapította a 
Szociáldemokrata Párt követendő ma-
gatartását. 

Amikor a Szociáldemokrata Párt 
politikai feltételeinek nyilvánosságra 
való bocsátása bekövetkezett, ugyan-
akkor a pártválasztmány a határoza-
tában világosan jelezte azt az útat, 
amit a magyar dolgozó nép érdeké-
ben a felszabadítás óta pártunk kö-
vetett és amit röviden igy jelemez-
hetünk : mindig hűségesek voltunk a 
demokráciához és a szocializmushoz. 

Ország-világ meggyőződheteit im-
már arról, hogy öntudatos, erős és 
önálló magyarországi Szociáldemo-
krata Párt nélkül nem lehet szilárd 
demokrácia, nem lehet nélküle gaz-
dasági fölemelkedés és nem lehet 
eredményes a reakció elleni küzde-
lem sem. A reakciós veszély elke-
rülése elsőrendű feladat és ennek 
érdekében a Szociáldemokrata Párt 
továbbra is el van szánva minden 
erejét harcbavetni. Megállapítja ugyan-
akkor az országos pártválasztmány, 
hogy az eddig követett politikánk 
irányvonala helyes. Meg kell állapí-
tanunk azt is, hogy a politikai gya-
korlat hibáiból eredő következmények 
levonása tovább nem halasztható. 

A Szociáldemokrata Párt politikai feltételei 
A pártválasztmány határozata ez-

után szóról-szóra így hangzik: 
1. Meg kell szüntetni azokat az 

akadályokat, amelyek üzemekben, a 
mezőgazdasági dolgozók között, hi-
vatalokban, közigazgatásban, hatalmi 
szerveknél a szociáldemokrata moz-
galom szabad fejlődését és egyenran-
gúságát korlátozzák. Ilyenek az erő-
szakos átléptetések, áthelyezések, fel-
függesztések, elbocsátások, vagy az 
ezekkel való fenyegetőzés. 

2. Biztosítani kell a Párt súlyával, 

jelentőségével és felelősségével arány-
ban álló részesedést a közhatalom 
gyakorlásában. Világosan körül kell 
határolni az egyes közigazgatási ágak 
hatáskörét. 

3. Ugyanezt az elvet kell érvénye-
síteni az üzemi bizottságokban, szak-
szervezetekben, önkormányzati szer-
vezetekben és minden más területen. 

4. A hároméves terv sikere a de-
mokrácia megerősítésének legfőbb 
biztosítéka. Ezért pártunk minden 
erejét mozgósítja. Továbbra is érvé-

nyes elhatározásunk: a szociáldemo-
kraták többet termelnek. Múlhatatla-
nul szükséges az ország egész gaz-
dasági életének racionalizálása teher-
biróképe^ségének megfelelően, vala-
mint a munkafegyelem helyreállítása 
és a munkateljesítmény növelése. 
Csak ez biztosítja a dolgozók élet-
színvonalának emelését. 

5. Sürgősen elő kell készíteni a 

másik munkáspárttal együtt az új 
választójogi törvényt, amelynek ki 
kell küszöbölni az észlelt hibákat és 
hiányosságokat. 

6. A Szoliáldemokrata Párt ren-
dithetetlenül kitart eddigi külpoliti-
kája mellett, amelynek tengelyében 
a Szovjet-Unióval való őszinte ba-
rátság áll 

Azonnal tárgyalunk, hat hét múlva 
újra összeülünk . . . 

A pártválasztmány felhívja a párt-
vezetőséget fenti követelések legsür-
gősebb megvalósítására. Csak igy 
lehet megnonthatatlanul szilárd a 
munkáspártok szövetsége, csak ezek 
az előfeltételek biztosithatják az or-
szág gazdasági felemelkedését, a de-
mokratikus erők alkotó összefogá-
sát a kormányzatban, a reakció meg-
semmisítését, a munkások, parasz-
tok, értelmiségiek, tehát az egész 
dolgozó magyar nép békéjét, jólétét 
és szabadságát. 

A pártválasztmány elhatáiozta, 

hogy hat hét múlva újra összeüt. 
Ekkor teszi meg a pártvezetőség je-
lentését a most hozott határozatok 
alapján végzett munkájáról 

A Szociáldemokrata Párt országos 
választmányának hétfői határozatai 
alapján ma megindultak a közvetlen 
tárgyalások a két munkáspárt kö-
zött. A Szociáldemokrata Pártot hat-
tagú küldöttség képviseli a tárgya-
lásokon A küldöttség tagjai: Sza-
kasits Árpád, Bőhm Vilmos, Bán 
Antal, Ries István. Marosán György 
és Szélig Imre. 

Kíméletlen harc a reakciós politikusok ellen 
A Szociáldemokrata Párt országos 

pártválasztmánya kimondotta azt is, 
hogy megkezdi az ellenzéki pártok-
ban helyetfoglaló reakciós politiku-
sok múltjának alapos kivizsgálását. 
Erre a célra külön alakított eg> 
szervet. A párt országszerte gyűjteni 
fogja az adatokat, amelyek birtoká-
ban kíméletlen harcot indit a párt 
minden olyan politikus ellen, akiről 
a múltja alapján föllehető, hogy akár 
nyíltan, akár burkolt formában a 
demokrácia ellen akar kifejteni mű-
ködést. Nem véletlen, hogy a Pfeif-
fer párt vezetősége a már a kezé-
ben lévő adatok nyomán sürgősen 
kénytelen lesz több képviselőjét ki-
zárni a pártból, mert az illetők a 
múltban valóban antidemokratiku-

san dolgoztak, illetve nyilatkoztak. 
Az sincs minden érdekesség nél-

kül, hogy a Barankovics párt köz-
ponti vezetősége több vidéki jelölt-
jének a múltját egyáltalán nem is-
merte és mégis fölvette az illetőket 
a listára. Ezek köfcül egész tucat 
megválasztott képviselő lett. Ezek-
nek a múltját szintén most derítik 
föl és gyűjtik magatartásukról az 
adatokat. Ugyanekkor a Barankovics 
párt listáján három dunántuli római 
katolikus lelkész is bejutott a par-
lamentbe. Ezeknek a papoknak fe-
lettes egyházi hatóságuk a mai na-
pig nem adta meg a hozzájárulást, 
hogy az illetők politikai szerepet 
vállalhatnak. 

Döntés után 
A szociáldemokrata pártválaszt-

mány egyhangú állásfoglalással, mély 
történelmi felelősségérzettől áthatva 
hozta meg a döntést, amely az egye-
dül járható és egyedül méltó utat 
jelenti egy olyan párt számára, amely 
75 év óta megalkuvás nélkül küzd 
a marxista tanok megvalósításáért, 
az emberi mivoltuktól évszázadokon 
át megfosztott magyar dolgozók föl-
emeléséért. Soha nagyobb felelős-
ség és történelmet formáló szerep 

nem várt pártra, mint azokra az ön-
tudatos, bátor, harcban edzett és 
tettrekész elvtársakra, akik három-
negyedmillió szociáldemokrata kép-
viseletében jelölték ki a hétfői párt-
választmányi ülésen azt az utat, ame-
lyet a Szociáldemokrata Pártnak a 
békés fejlődés, a demokrácia fenn-
maradásának és a dolgozó nép fel-
virágoztatásának érdekében követ-
nie kell. 

Pártunk állásfoglalását feszült vá-
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rakozás előzte meg ugy az ország, 
mint az egész világ haladó közvé-
leményének részéről. S a Szociál-
demokrata Pár» — mint a tölszaba 
dúlás óta annyiszor — most is 
irányt matatott a kibontakozás felé 
s döntésével nemcsak tiszta helyze-
tet teremt a magyar belpolitikában, 
hanem egyúttal megveti az alapját 
a demokratikus erők összefogásá-
nak is. 

Persze sokan vannak, akik nem 
ezt várták tőlünk. Sokan ázt remél 
ték. hogy a választásokon bennün-
ket ért sérelmek miatt most „harag 
szom rád"-ot fogunk játszani, ezzel 
megbontjuk a koalició szilárdságát, 
lefekezzük az újjáépítésnek a kül-
föld által is csodált ütemét, sőt eset-
leg még ennél is többet teszünk. 
Ezek, akik az igy kialakult helyzet-
ben akarták megsütni a maguk kis 
politikai pecsenyéjét, nem számoltak 
azzal, hogy a Szociáldemokrata Párt 
nem konjunktura párt, amely a pil-
lanatnyi és látszólagos sikerért haj-
landó feladni évtizedeken át vallott 
programját is. Nem, — mi nem tet-
tük ezt meg még a választások előtt 
sem, amikor pedig sok voksot nyer-
hettünk volna, ha csak egy kevéssé 
is letérünk harcos baloldali szoci-
alista utunkról.. S akik ezt most vár-
ták tőlünk, azok nagyon kevéssé 
ismerik a Szociáldemokrata Pártot. 

Most nem pártérdekről, hanem az 
egész magyar nemzet jövőjéről van 
szó, a szociáldemokrata pártválaszt-
mány döntése ismételten bebizonyi-
totta, hogy amikor a magyar nép 
egyetemes érdekéről van szó, habo-
zás nélkül félre tudjuk tenni a párt-
érdekeket és minden erőnket a dol-
gozó nép szolgálatába állítjuk. Ez 
lebegett a szeme előtt a pártválaszt-
mánynak, amelynek döntése az ál-
datlan testvérharc helyett a békés 
fejlődést, az anarchia helyett az építő 
munkát és a termelés zavartalansá-
gát jelenti és minden dolgozó kis-
ember számára meghozza a boldo-
gabb holnapot. 

HIRDETMÉNY 
A 9600/1947. sz. Korm. rendelet 

a házfelügyelők és segéd házfel ügye-
lök betegségi, baleseti, valamint 
öregségi, rokkantsági, özvegységi és 
árvasági biztosítási kötelezettségét 
1947. augusztus 1-től kezdődően az 
ország egész területére kiterjesztette. 

Ezért azok a háztulajdonosok, akik-
nek családi vagy bérházában házfel-
ügyelő vagy segédházfelügyelő tel-
jesít szolgálatot, tartoznak 1947. évi 
augusztus 1-től kezdődően a ház-
felügyelőt, illetőleg a segédházfel-
ügyelőt az OTI. szentesi kerületi 
pénztáránál az erre a célra rendsze-
resített „Házfelügyelő belépést je-
lentő lap" elnevezésű űrlapon be-
jelenteni. 

E bejelentést a házfelügyelő, fii. 
segéd házfelügyelő házastársára vo-
natkozóan is teljesíteni kell. 

A bejelentések legkésőbb 1947. 
szeptember 15-ig teljesitendők. Ké-
sőbb teljesített bejelentések a törvé-
nyes jogkövetkezményekkel járnak. 

Családi házban 1947. augusztus 
I. napját követő időben alkalmazásba 
lépő házfelügyelő (s. házfelügyelő)-re 
vonatkozó bejelentéseket a háztartási 
munkavállalókra vonatkozó bejelen-
tési szabályok szerint kell teljesíteni. 

A bejelentések elbírálásának ered-
ményét a ker. pénztár a bejelentő 
munkáltatóval 30 napon belül kö-
zölni fogja. 

A vonatkozó bejelentő lapok a ker. 
pénztárnál és a megbízottnál szerez-
hetők be. 

OTI. szentesi ker. 
1090 pénztára. 

A vidéki szociáldemokraták 
jogos bizakodása 

A Szociáldemokrata Párt vidéki 
szervezetei a legnagyobb lelkesedés-
sel fogadták a budapesti és pestkör-
nyéki nagyüzemek régi és kipróbált 
szociáldemokratáinak határozott ál-
lásfoglalását. Vonatkozik ez legelső-
sorban a szentesi, illetve csongrád-
csanádi választókerület szociáldemo-
kratáira is. Mindenfelé arról beszél-
nek elvtársaink, hogy már a válasz-
tást követő napon megindult a ro-
ham szociáldemokrata párttagok át-
léptetésére. A szociáldemokraták jog 
gal várják azt, hogy valamennyi 
szociáldemokratát egyénenként is, te-
hát minden esetben megvédjen a 
pártszervezet 1 

— Pártunk követeléseivel teljesen 
egyetértünk és ki kell tartani mellet-
tük, — mondotta az egyik ismert 
szociáldemokrata. — Mindezideig 
csak mostoha testvérek voltunk • és 
másodrendű szerepet akartak velünk 
játszatni. Erre nem vagyunk hajlan-
dók. Ha elismerik 75 éves tiszta 
multunkat, és ha alkalmazkodnak 
hozzánk, akkor szívesen megyünk 
együtt, mert eddig is a munkásegy-
ségért küzdöttünk. 

— A munkásságnak jogos követe-
lése az is, — folytatta egy másik 
elvtársunk, — hogy a szakszerveze-

tekből vonuljanak ki politikai érte-
lemben, mert, hogyha mi is bevisz-
szük a politikát, akkor megbénul a 
szakszervezeti élet. Mert mégis csak 
furcsa, hogy egyik-másik szakszer-
vezeti házon csak az egyik munkás-
párt jelvénye van, és magában a 
szakszervezeti házakban is csak az 
egyik párt köszöntése és jelszava ér-
vényesül. Tudvalevőleg a Szociálde-
mokrata Párt építette ki a szakszer-
vezeteket. 

— A legmesszebbmenően és to-
vábbra is elitéljük a választási visz-
szaéléseket, — jelentette ki a szo-
ciáldemokrata szervezet egyik ismert 
egyénisége — Reméljük, hogy pár-
tunk az erejénél és nemzetközi sú-
lyánál fogva meg tudja védeni az 
igaz utat. A magunk részéről köve-
teljük a visszaélők felkutatását és szi-
gorú megbüntetését, annál is inkább, 
mert igen sokat ártottak a két mun-
káspárt viszonyának. A legutóbbi 
események megmutatták, hogy a 
Szociáldemokrata Párt országos ve-
zetősége tudja a kötelességét és meg 
bírja védeni a pártot. A választás 
után bekövetkezett események feljo-
gosítanak bennünket arra, hogy bi-
zakodva v'árjuk a további fejlemé-
nyeket. 

Gazdák adófizetése 
Sok panasz fut be a gazdák ré-

széről, akik nem ismerik kí magu 
kat az adózás eléggé bonyolult út-
vesztőjében. Különösen érdekli őket, 
hoity miért nem lehet készpénzben 
fizetni a buzaadót ? A pénzügymi-
nisztérium illetékes osztályának ve-
zetője erre vonatkozólag elmondotta, 
hogy a földadót a kataszteri tiszta 
jövedelem után kell fizetni, még pe 
dig a tiszta jövedelem minden ko-
ronája után (ennek alapján állapít-

ják meg az adókeresetet) négy kiló 
tiszta búzát. Az erdők és legelők 
után ez az adó készpénzben is fi-
zethető. 

Aki az 1945—46. évi adóelőírás-
nak felét terményben és időben ki-
fizette, az a hátralékot, vagyis an-
nak második felét buzakötvénnyel is 
leróhatta. A folyó évi előírás, illetve 
kivetés már nem fizethető ilyen 
módon. 

Ha összeül a Kisgazdapárt 
országos nagyválasztmánya 

Budapestről jelentik: A Kisgazda-
párt országos nagyválasztmánya ma, 
azaz szeptember 11-én összeül és 
sorraveszi az időszerű fontos politi-
kai kérdéseket. A nagyválasztmány 
azt állapítja meg, hogy milyen felté-
telek mellett vegyen részt a Kisgaz-
dapárt a koalíciós kormányban. De 
ugyanekkor megszerkeszti a Kisgaz-
dapártnak az uj alkotmányát, amely 
módot ad arra, hogy a párt erélyes 
rendszabályokat alkalmazzon olyan 
tagok ellen, akik a jövőben demo-
kráciaellenes, vagy fegyelmezetlen 
magatartást tanúsítanak. 

IPAROS ÉLET 
/WWWWSAAA 

A jegyzői hivatal értesiti a férfi-
szabó, nöiszabó és szűcs iparosokat, 
hogy a részükre k i u t a l t bélésáru 
megérkezett. — Átveheiö pénteken, 
szombaton és hétfőn Horváth Sándor 
kereskedőnél (Hoffmann-féle üzlet.) 

Felkérem a fodrászok forgalmi 
adóközösségének tagjait, az uj tago-
kat is, hogy június, julius és aug. 
iiónapi forgalmukról kimutatást ké-
szítsenek és azt juttassák el Dobos 
Ferenc elnökhöz szeptember 11-én 
délután 6 óráig. A bizottság tagjai 
pedig 12-én, délután 5 órakor fontos 
ügyben jelenjenek meg a forgalmi 
adóhivatalnál. — Elnök. 

| A kovácsszenet szeptember 
-.het átvenni a Zsoldos rt. 

leiepén. 

15-ig 
ipar-

Cipészek részére 600 quadrát ló-
bélésbőr kiutálás érkezett. Átvehető 
a szakosztálynál, ha az anyagot a 
meggyesházai tároló cégtől lehozatják. 

Az ipartestület elnöksége felhívja 
azokat a cipészeket, akik hétfőn nem 
kaptak „import-feláras" cipőutalványt 
a szakosztályi elosztásból, szeptem-
ber 11-én délután 7 órakor jelenje-
nek meg az Ipartestületben. 

A kovács-kocsigyártó szakosztály 
„szüreti-bár rendező gárdája szept. 
11 én, csütörtökön este 8 órakor az 
Ipartestületnél fontos ügyben érte-
kezletet tart. 

A dalárda tagjai szeptember 11-én 
este 8 órakor jelenjenek meg az Ipar-
testületben. 

Személyi változás : Tóth Vendel 
ipartestületi gondnok két hónapi be-
tegszabadságot kapott. Helyettese : 
Dragon József sütőmester lett. 

B e é r e t t télire e l á l l ó 

B U R G O N Y A 
kiválóminőségben k a p h a t ó 

flpponyi-tér 20.-Berezeli 
— Mentőautó telefonhivó szá-

ma 23. 

Megtartják " Iparkamarai 
ószi választ*sokai 

Megírtuk, hogy a felszabadulás 
után az első országos kereskedő 
kongresszust most tartották meg 
Miskolcon. Három nap alatt sorra 
vették az időszerű és főleg a keres-
kedőket érintő kérdéseket. R ó n a i 
Sándor kereskedelmi miniszter fontos 
bejelentést tett, amennyiben közölte, 
hogy a kereskedelmi és iparkamarai 
választásokat még az idei ősz folya-
mán föltétlenül meg fogják tartani. 
Érdeklődést keltett az a fontos köz-
lése is, hogy az iparengedélyek ki-
adását fokozatosan visszautalják az 
elsőfokú iparhatóságok jogkörébe. 

KERESKEDELMI SZEMLE 
A fölszabadulás óta az ország ke-

reskedőinek legimpozánsabb meg-
mozdulása volt a miskolci háromna-
pos KOKSz nagygyűlés. A gyűlés az 
ország minden pontjából összegyűlt 
kereskedők nagy érdeklődése mellett 
zajlott le. Rónai Sándor elvtárs, ke-
reskedelem- és szövetkezetügyi mi-
niszter a bizottsági ülések során 
többször hangot adott annak, hogy 
az uj kormányban csak akkor vál-
lalja el a kereskedelmi tárcát, ha az 
áruelosztás és a külkereskedelem 
egész szervezete a kereskedelemügyi 
minisztérium hatáskörében összpon-
tosul. Áltdános helyeslés közben je-
lentette be azt is, hogy a kereskedők 
legfőbb ellenségeit, az álszövetkeze-
zeteket december 31-ig teljesen föl-
számolják és kikapcsolják káros te-
vékenységüket a gazdasági életből 
A záróülésén résztvett Varga István 
államtitkar, az Anyag- és Árhivatal 
elnöke, aki a kereskedők részéről el-
hangzott panaszokra megnyugtató 
válaszokat adott. 

Mezőgazdaság 
Kedvezmény 

a vetőmagkölcsön e l s z á m o l á s á n á l 

A földmüvelésügyi minisztérium 
lehetővé teszi, hogy azok a gazdák 

-akik a mult évben kölcsön vető-
magban részesültek, az elvámolás-
nál kedvezményt kapjanak. Akiknek 
a holdankénti terméseredménye négy-
mázsa alatt maradt, október l-ig 
60 forintos beszolgáltatási áron, ka-
matmentesen fizethetik vissza köl-
csönöket. Akiknek átlag termése 
több volt négy mázsánál, tartozásu-
kat természetben kötelesek megfi-
zetni. Ha ezt a fizetési kötelezettsé-
güket október l-ig teljesitik, 25 7 0 - o s 
kedvezményt kapnak és teljes ka-
matmentességet élveznek. 

Földadó leszál l í tást 
engedélyez a pénzügyminiszter azo-
kon a helyeken, ahol a burgonya, 
kukorica, cukor és takarmányrépa 
50 3/e nál nagyobb aszálykárt szen-
vedett. Ityen helyeken a földadó le-
szállítást a községi elöljáróságoknak 
kell kérni az illetékes pénzügyigaz-
gatóságtól. 

Becsül jük meg 

A FORINTOT! 
Mindent 1 helyen legolcsóbban. 

Divat, rövidáru 
és pipere cikkek 

L ő w y n é l 
Kossuth u. 18 



Az ősz 
A korai vendég mindig meg lep e-

íes: okoz. Néha kellemeset, máskor 
Kellemetlent. A vénasszonyok nyará-
nak ilyen korai bekopogtatása bizony 
nem mondható kellemesnek akkor, 
mikor a tűzifa, élelem és téli ruhá-
zat gondjai még Demokles kardja-
kén: függenek fejünk felett. 

könnyelmű, rossz gazda az ősz, 
írja a költő — és sajnos, mi se 

nagyon tudjuk észrevenni azokat a 
halvány-mosolygásu szépségeket, me-
lyeket ez az évszak hozott, mikor azt 
látjuk. hogy az aranysárga, hulló 
fater :leket fáradt tekintetű asszonyok 
gyűjtik télire tüzrevalónak, s a pro-
tetárgyerek fázósan húzza össze ma-
gán a rongyait. Sok-sok gondot ho-
zott az ősz mindenkinek, csak a li-
get padjain összebúvó szerelmesek 
nem látszanak észrevenni ezt. Közel 
húzódnak egymáshoz, néha összemo-
solyognak, mint a megbékélt tekintetű 
napsugár, mely át lopakodik a ritkuló 
lombok között, hogy mézszinü verő-
fényében megfürössze a bronz szinti 
avari. . 

A nappali meleg órák már csak 
vizitelni járnak hozzánk s az éjsza-
kot hűvösek a szeptember fokmérői. 
Akárhogy kerülgetjük a dolgot, hiába 
reménykedünk, hamarosan elő fog-
nak kerülni a kabátok s a többi téli 
holmik, megtalp altatjuk a cipőnket 
és sóvárogva bámuljuk a kirakatokat, 
hol elérhetetlen magasságban trónol-
nak mindazok a holmik, melyekre ! 
szúks-égünk volna. Savanyu a szőlő, 
aszályos volt az esztendő, rossz volt 
a lermés. korán jött az ősz, de bí-
zunk a holnapban, a hároméves terv 
$ikt rében s hisszük, hegy jövőre már 
nem ér bennünket készületlenül a 
vénasszonyok nyara s több szépséget, 
tött szint (adunk benne észrevenni. 

Naptár. Mi szeptember 11 
csütörtök. Római katolikus Protusz 
és Jác. Protestáns Todóra. A nap 
5 ! 4 órakor, lenyugszik 18 07 óra-
kor A hold kel 0 13 órakor, lenyug-
szik 36 52 órakor. 

— 1 döjárásjelentés. Várható idö: 
Mérsékelt nyugati, északnyugati szél. 
Felhőátvonulások, valószínűleg esö 
nélkül. Néhány helyen reggeli köd. ; 
A hőmérséklet alig változik. 

Ügyeletes gyógyszertárak. 
Szeptember 11, 12-én Kerekes, va-
lamint Torday, szeptember 13-19-ig 
Ihás:. valamint Oláh tartanak ügye-
Jele? szolgálatot. 

— M o z i k műsora: Barátság 
Mozgó: Csütörtök, péntek TÁNCOS 
KALÓZOK és DÖNTÖ MÉRKŐZÉS. 
Ké: rifm egy műsorban. Szombaton 
Mindenki Szeretője. — Szabadság 
Mozgó: Csütörtök, péntek: A név-
cete- sziget. (Ketten egy jeggyel) 

— Színház műsora : Csütörtökön 
Könnyű préda. Pénteken ketten egy 
eggyel : Sárgapitykés közlegény. — 

Szcnbaton : Szerencse tánc. 
— Megszűnik a nyári Időszá-

mítás Szeptember 23 ról 24-re vir-
radó éjszaka 2 órakor egy órával 
visszatoljuk az órákat. Igy megszű-
n t i nyári időszámítás és visszaté-
rünk a középeurópai időszámításra. 

Drágasági hullám 
a szentesi piacon 

Nem mehetünk el szó nélkül 
amellett, hogy a szentesi piacon is-
mét felütötte a fejét a drágaság, a 
dolgozóknak ez a szörnyű ellensége. 
Ez egyébként országos jelenség is, 
amint a vidéki sajtóból kiderül. Szen-
tesen különösen a tojás ára körül 
mutatkoznak zavarok, igy a leg-
utóbbi piacon már 80—85 fillért is 
elkértek darabjáért a hivatalos 40 
filléres ár helyett. Hasonló a hely-
zet nagyjából a burgonyánál ís, 

amelynél szintén tu lépik egyesek a 
megállapított irányárakat. E pillanat-
ban még nem tudjuk megállapítani, 
hogy gazdasági visszaélésről van-e 
szó, vagy pedig politikai kalando-
rok játszanak közre. Mindenesetre 
fölhívjuk erre a jelenségre a gazda-
sági rendőrség figyelmét, amelynek 
eddig még minden esetben sikerűit 
a dolgozók bőrére spekuláló profit-
éhes elemeket megfékezni és kiszo-
rítani a szentesi piacról. 

Hír a fiainkról 
Az elmúlt napokban nem érkezett 

hadifogoly Szentesre, de a Magyar 
Hadifogoly Hiradó jelentése szerint 
egy szerelvény ismét ú t b a n van 
Debrecen felé. Ezek között az alábbi 
környékbeli hadifoglyok vannak: 

P i t i József Szentes, G á 1 János 
Csongrád, Molnár Ferenc Kiskir'Iy-
ság és Majtai János Nagymágocs. A 
felsorolt hadifoglyok a közeli napok-
ban hazaérkeznek. 

— Dohnányi Ernőt, mint hábo-
rús bűnöst kikérjük az amerikai ha-
tóságoktól. Dohnányi zeneszerző fő-
bűne az volt, hogy mint a Rádió 
zeneigazgatója, kizárólag német, il-
letve nyilas szempontokat érvényesí-
tett éveken keresztül. 

— Kétévi eltiltás. Gyarmati 
László 47 éves szentesi cipészmester 
vezetőségi tagja volt a nyilaspárt 
szentesi szervezetének. Háborúra 
uszított és a „végső győzelembe" 
vetett hitét hangoztatta. A szentesi 
igazolóbizottság ezért 2 évre eltil-
totta a cipészmesterség gyakorlásától. 
Az ügy fellebbezés folytán most ke-
rült a szegedi népbiróság elé, amely 
az ítéletet helybenhagyta. 

—- Mi van a malmosokkal ? 
Ismeretes, hogy a budapesti gazda-
sági rendőrség többhetes razzia- so-
rán végigellenőrizte a vidéki malmo-
kat. A közellátási minisztérium még 
az év elején elrendelte, hogy a ma-
lomtulajdonosok kötelesek bejelen-
teni gabonakészleteiket. A razzia so-
rán kiderült, hogy a molnárok több-
sége éppen ennek a rendeletnek nem 
tett eleget. Mintegy 800 malomtulaj-
donos ellen indult eljárás. 

— Két film egy műsorban: ön-
magában siker. — A Barátság Mozi 
csütörtökön és pénteken egy műsor 
keretében játsza a „Táncos kalózo-
kat" és a „Döntő mérkőzést." Főleg 
az utóbbi fejezi ki a mai fiatalság 
film-óhajait. Szombaton prömiér: 
„ Mindenki szeretője." A jelek szerint 
elővételben viszik el a jegyeket. Ez 
a különös film évek óta, mindenütt 
a legnagyobb siker. Ugylátszik Szen-
tes sem kivétel. 

— A B lista revízió során dr. 
Szeder István volt tisztifőügyész el-
bocsátását a belügyminiszter meg-
változtatta és állásába visszahelyezte. 

— Tanonciskolákban a pótbe-
iratások f. hó 12- 12-án, pénteken és 
szombaton délután 2—5 óráig lesz-
nek megtartva. Beiratások a ref. kö-
zépiskolában vannak. 

Szabályozható-e 
a gólya? 

Egyik amerikai egyetemi tanár 
szenzációs felfedezést tett. Injekció 
hatásával befolyásolni lehet, hogy a 
születendő gyermek fiu, vagy leány 
legyen és hasonló injekcióval a ter-
hesség későbbi szakaszában megál-
lapítható, hogy a születendő gyer-
mek valóban fiu lesz-e, vagy leány? 
Amerikában tehát mostantól kezdve 
injekcióval befolyásoljak a szüle-
tendő gyermekek nemét. 

Ezzel kapcsolatban dr Horn Béla, 
a budapesti egyetemi nőgyógyászati 
klinika vezetője sajtónyilatkozatban 
közölte, hogy szerinte nem lehet 
előre befolyásolni a születendő gyer-
mek nemét. Erre vonatkozólag foly-
tattak már számtalan kísérletet, de 
célravezetőnek egyik se bizonyult. 
Az amerikai orvos felfedezése el-
lentmond az örökléstan alapelveinek 
is. Ezek szerint a felfedezést megle-
hetős kétkedéssel kell fogadnunk, s 
ez a kísérlet is csak egyike annak, 
amilyenhez hasonlói már sokat vég-
rehajtottak az orvostudományban, 
látszólagos jó eredménnyel. 

— Ezren tettek följelentést a 
miskolci államügyészségen olyanok, 
akiket mondvacsinált ürüggyel ki-
hagytak a választók névjegyzékéből. 
Egyébként az ország valamennyi váro-
sában egymásután futnak be hasonló 
följelentések. 

— Utcák rendbehozása. Szentes 
most ujabb összeget, ezúttal 40 ezer 
forintot kapott közmunkák elvégzé-
sére az épités- és munkaügyi minisz-
tériumtól. Ebből a költségfedezelből 
a Kishát-utcai és a Regőczi-telepi 
gyalogjárókat hozatják rendbe. A 
munkáknál építőipari és földmunká-
sok jutnak keresethez. A szükséges 
téglamennyiséget a Zsoldos RT. hi-
telezi a városnak. 

— Új beosztás. A belügyminisz-
ter Fazekas Antal rendőralhadnagyot 
az államvédelmi osztály állományából 
a szentesi kapitányság állományába 
áthelyezte. Fazekas a bűnügyi osztály 
előadói teendőit látja el. A fiatal 
rendőrtisztet örömmel üdvözöljük uj 
beosztásában. 

— Lemondott a szegedi főis-
pán. Dr. Pálffy György szegedi fő-
ispán Budapesten járt, ahol Dinnyés 
Lajos miniszterelnöknek bejelentette 
lemondását. Bár ez alkotmányos kö-
vetkezménye a kormány lemondásá-
nak, a szegedi lőispán lemondását 
mégis a választásokkal hozzák ösz-
szefüggésbe. 

SZENTESI LAP 1947. szept. 11 3 

Anyakönyvi hírek 
Születés: Berényi Erzsébet,Szabó 

Katalin, Hegyi János, Eszik János, 
Pozsár György, Held László, Tóth 
György, Berkecz Eszter, Bálint Ist-
ván, Rácz Mária, Vass Bálint, Ko-
vács Béla, Fekete Juliánná, Rácz 
Terézia, Virágos Terézia, Török Mi-
hály, Zsarkókúti Imre, Szőke Mária, 
Szabados Mária, Öze István, Pintér 
István, Csányi Sándor, 

Házasság: Aradi Lajos—Zoó Má-
ria, Meggyesi Mihály—Boros Erzsé-
bet, Insperger László—Rohla Margit, 
Harter László—Vincze Erzsébet, Kis 
Ferenc—Lajos Erzsébet, Szél Imre— 
Csór Etelka. 

Halálozás: Breznyik István 1 hó-
napos, Nagy Bálint 76 éves, Varga 
Pál 1 hónapos, Lengyel Józsefné 
Molnár Viktória 36, Vincze Istvánné 
Kovács Júlia 62, Vecseri Zsuzsánna 
2 éves, Bartus János 4 hónapos, 
Cserna Sándor 4 hónapos, Poznis 
Franciska 2 éves, Visnyei Ferencné 
Tatár Mária 43 éves. 

— Emlékezés Móricz Zsig-
mondra. A magyar irodalom élő 
nagyjainak sorából öt évvel ezelőtt 
dőlt ki Móricz Zsigmond. Öt éve 
annak, hogy örök álmát alussza bu-
dapesti sírhelyén ez a nagy magyar 
iró, akinél talán senki sem látta meg 
élesebben a magyar „dzsentri osztály" 
pusztulásba hulló sziporkázását, a 
nép elnyomott rétegének fénytelen 
életével szemben. Ö volt az, aki a 
legmaróbb gúny hangján merte bí-
rálni az uri murikat s aki szembe 
merte állítani a tékozló mulatozásokba 
korcsosult „kékvérűekkel" a magyar 
falut, a föld fiát, mint a duzzadó 
életerő s a nemzet megújulásának 
szimbólumát. Halálának ötéves évfor-
dulóján gondc-atban a kegyelet ko-
szorúját helyezzük sirhalmára s a 
halmozódó évek távlatában egyre 
élesebben világítja* utunkat az az 
örökbecsű fáklya, melyet halhatatlan 
müveivel gyújtott meg az utókor 
számára. 

— 70 vagon szuperfoszfátot 
kap a megye. Ebből a mennyiség-
ből 20 vagont az űjgazdáknak jut-
tatnak készpénzfizetés ellenében. A 
szuperfoszfát ára 25—30 forint kö-
rül lesz mázsánként. Az újgazdák 
ezevkivül még 10 vagon szuperfosz-
fátot kapnak kölcsönképen. A régi-
gazdák azonnali fizetés melett 30 
vagon foszfátban résresülnek, amely-
nek ára 55—60 forint lesz. 

— Értesítem a baromfi- és 
tollkereskedóket, hogy ma délután 
6 órakor a Tóth József-utca 9. szám 
alatti székházban saját érdekükben 
jelenjenek meg, hogy a pénzügyigaz-
gató kiküldöttjével megbeszéljék a 
jövő évi forgalmiadó átalányt. 

Vezetőség. 
— Valutázott egy 72 éves öz-

vegyasszony. A gazdasági rendőr-
ség házkutatást tartotá Michalup Ri-
chardné budapesti asszony lakásán. 
A 72 éves matróna ágya alatt egy 
vaskazettát találtak, amelyben nagy-
mennyiségű dollár és Napóleon-arany 
volt. Kiderült, hogy az öregasszony 
valutaüzlettel foglalkozott és ezekből 
tartotta fenn magát. Tekintettel öreg 
korára, nem vették őrizetbe, de meg-
indították ellene az eljárást. 

szept. 12 én, pénteken 
este fél 7 órai k e z d e t t e l 
Előadó: Boros Kálmán dr elvtárs. 

pírtest a pártszékházban 
(Kossuth-u. 26.) 

Mindenki hozza magával a tagsági könyvét 



FIGYELEM 1 
Szeptember 15-én, hétfőn délig 
még felvesz jelentkezéseket a 
Jelentkezési ívek — Szabályzat — 
Felvilágosítások — Kiállítási Iroda 
V á r o s h á z a 2 1 . 

„Szentesi Uásár" 
Alföldi Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Ipari, Arumintavásár és Kiállítás 

Mosoly országa 
A Hámori társulat premierje elég 

gyér közönségsikert, de annái izmo-
sabb erkölcsi sikert hozott. Lehár 
könnyesen mosolygós operettje, a 
»Mosoly országa" lassan a klasszi-
cizmust fogja képviselni az operet-
tek népes családjában s aki szereti a 
könnyed lehári finomságot, az min-
dig uj szépségeket talál benne. 

A bemutatkozó előadás általában 
mindig feszült légkört teremt ugy a 
közönség, mint a szerepiők részéről 
s a szentesi közönség is olyan ar-
cai várta a függöny , felgördülését, 
mintha megannyi szigorú kritikus 
töltené meg a széksorokat. A mű-
vészi játék és a tavalyi kedvencek 
megjelenése azonban eloszlatta a 
merevséget s az énekespár: Lukács 
Rózsi és Dalmadi Géza azonnal meg-
nyerték a sziveket. Dalmadi bemu-
tatkozására nagyon kiváncsi volt a 
színházszerető közönség s többet 
nyújtott, mint vártuk. Játéka nem 
marad a hangja mögött. 

Polgár Feienc, Mikes Béla és 
Beszterczey Pál olyan rutinnal és 
tehetséggel alakították szerepüket, 
amilyet a társulat tavalyi szereplése 
után vártunk. Egyik legnagyobb 
alakítást nyújtotta H. Déri Marika, a 
kínai lány szerepében, kinek szerel-
méi sirató könnyei igazi könnyek 
voltak. 

A bemutatkozás után ítélve, szép 
sikereket jósolunk a Hámori társu-
latnak Szentesen. 

— Alkalmi to lva j : másodszor. 
A rendőrkapitánysághoz feljelentés 
érkezett ismeretlen tettes ellen, aki a 
nyitott lakásban hagyott kerékpárt 
ellopta. A rendőrség megindította a 
nyomozást, s hamarosan elkapta a 
tettest Molnár Sándor Rákóczi F.-u. 
18. szám alatti lakos személyében, 
aki bevallotta a tolvajlást. Kitűnt, 
hogy már volt büntetve kerékpár-
lopásért. A nyitvahagyott ajtón ke-
resztül bement az udvarba s mivel 
nem talált ott senkit, a folyosón lévő 
kerékpárt kivitte az utcára és elkari-
kázott. 

Felhívás. 
A f. évben a kapásnövényekben a 

a tarlós szárazság (aszály) következ-
tében beállott károsodás mérvét a 
kárbecslő bizottság a város határá-
ban Nagyhegy kivételével 50 és en-
nél nagyobb százalékban állapította 
meg. 

Felhívjuk a károsult birtokosokat, 
hogy f. évi szeptember hó 2i . nap-
jának déli 12 órájáig a városi bir-
toknyilvántartónál (Városháza 26.) 
adatszolgáltatás végett feltétlenül an 
nál is inkább jelenjenek meg, mert 
ellenkező esetben földadó leszállítá-
si igényüket elvesztik. 

Figyelmeztetjük a károsult birto-
kosokat arra, hogy aki helyt nem 
álló adatokat vall be, azt a pénz-
ögyigazgatóság 500 forintig terjed-
hető birságban marasztalja el. 

Borbély berendelés 
van eladó Nagy Sándor-utca 13 

S p o r t 
A Szentesi MÁV jó formában. 

A bajnoki év első mérkőzése a 
szentesi MÁV számára pompás győ-

• zelmet hozott. A meglepett félegy-
házi csapatot az állandó rohamok 
úgyszólván a kapuhoz szegezték s 
a vendégcsapat egészen a mérkőzés 
végéig nem tudott magához térni és 
nem birt szépíteni a 9 : 0 ás eredmé-
nyen. 

A vasutas csapat vasárnapi nagy 
formája és erőnléte olyan biztató 

| ígéret a szentesi sport számára, amely 
! esetleg a bajnokság vezető helyére 

fogja állítani a MÁV 11 - ét. A vasu-
' tas csapat minden egyes tagját di-
r csérét illeti meg a szép és csupa 
j szív játékért. A félegyháziak közül 
\ ki kell emelnünk Tóth kapust, aki 
; a 9 gól ellenére, mint a csapat leg-
| jobbja szerepelt. 

K T K - S z M T E 8 : 1 
Míg a vasutas csapat fölényes 

; győzelemmel startolt, addig az MTE 
! súlyos vereséget szenvedett Felegy-

házán. A fiatal erőkből összeállított 
i csapat gyenge játékot mutatott s ha 
j a felállításon nem változtat a veze-
j tőség, sorozatos balsikerekre lehe-
j tünk elkészülve. A szentesi csapat 

egyetlen „becsüleigólját" Demeter 
| lőtte. 

SzMÁV—Cs. Tisza 4 : 1 
f 

Kisboldogasszony napján a vasu-
tas csapat barátságos mérkőzésen 
látta vendégül a Cs. Tiszát, melynek 
csatársorában küzd most Szabó, az 
MTE volt középcsatára. A szentesi 

! csapat biztos és megérdemelt győzel-
\ met aratott a bizynytalanul játszó 
, csongrádi csapat felett. 

A Csongrádi Barátság első NB 
II es szereplése nem hozott clyan 

í sikert, amilyet a tava'yi szereplés 
után vártunk volna. A Drasche tég-
lagyár csapatától 3 :0-as vereséget 
szenvedtek. Kitűnő védelmük sem 
tudta ütőképessé tenni a gyenge na-
pot kifogó csatársort, melyen na-
gyon meglátszott a két Szántai hiá-
nya. A védelem kiválóságára jellem-
ző, hogy Kovács, a jobbhátvéd be-
került az NB II es válogatottba. Ha 
a csapat nem eng.dte volna el a 
Szántai testvéreket, meglepetéseket 
okozhatott volna az NB II ben. Egyéb 
ként még most úgy látszik, hogy a 
Szántaiak sem csináltak tuljó cserét, 
mert a KAC is kikapott. A két test-
vérjátékos lőtt ugyan egy-egy gólt, 
de hiányzott az összeszokás motori-
kus ereje, mely éveken keresztül 
annyi pompás győzelmet hozott a 
Cs. Barátságnak. 

Pártélet m 
Szeptember 11-én, csütörtökön 

este fél 8 órakor kórházi üzemi párt-
nap a kórháznál. Előadó: Pintér 
Győző. 

Szeptember 12-én, pénteken este 
7 órakor pártest Kossuth utca 26 
szám alatti székházunkban, Előadó: 
dr Boros Kálmán. Tagsági könyv 
felmutatandó. 

A légy terjeszti 
a gyermekbénulásos 
megbetegedést 

1 Az idei nyáron Magyarországon is 
több gyermekparalizises megbetege-
dés történt. A helyzet ma már nem 
komoly, mert a veszélyes ponton 
túljutottunk. A hideg idő beáltával 
ugyanis a megbetegedések nem je-
lentkeznek. A járvány leküzdésére 
vonatkozó kísérletek azonban tovább 
folynak, mert ha nem leszünk elég 
óvatosak, akkor a jövő évben újból 
számolhatunk a betegség jelentkezé-
sével. 

A legújabb kísérletezések megálla-
pították, hogy a gyermekbénulási jár-
vány terjesztője a légy. Az új utakon 
megindult kutatás ezt teljes egészé-

ben igazolta. Megállapították, hogy 
a tavasszal világrajött légy utódainak 
száma az év folyamán fölülmúlta az 
öt billiót. A lábain elhelyezett pa-3-
nyi szőrzet és ragadós anyagok re™ 
kivül alkalmassá teszik a baktérium 
terjesztésére. A járvány terjedése gy 
elsősorban tisztátalan ivóviz, mosat-
lan gyümölcs, piszkos uszodák és 
különböző külső fertőzések u:an 
történik. 

Az idén jelentős körülmény ját-
szott közre a gyermekparalizis terjc 
désében. A szokstlan nagy mereg 
következtében ugyanis igen hatalmas 
mennyiségben szaporodtak a legvex 
A feladat tehát a jövőben azokn&a 
a körülményeknek a kikapcsolás:*, 
amelyek a légy szaporodását el.Ve 
gitik. 

B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
I = 

Szeptember 11, 12 

Táncos kalózok és Döntő mérkőzés 
Két film egy műsorban. 

Szeptember 13—15 ig 

Mindenki szeretője 
Figyelem 1 Olcsó leszállított helyárakkal. 50 fillértől 3 forintig. 

Előadások kezdete hétköznap : 6. 8. vasárnap 4. 6. ' . 

Sí 

1 

Fenyő-, á 
nyQr és tölgy 

fűrészáru kapható a 

Z S O L D O S T E L E P E N 
T e l e f o n s z á m : 5 és 8 

Apróhirdetések 
TARTÖSHULLÁMOT, hajfestést 

szőkítést, vizhullámot garanciával 
gyönyörűen készíti Zsemba Teleki 
Pál u. 25. 231 

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

Nagy Sándor ucca 11 számú 
báz eladó, értekezni Hegedűs László 
utca 13. 1081 

Pianino eladó vagy kiadó, har-
moniumot vásárolnék Dózsa György 
utca 60 1040 

Pipereszappan, fogkrém, krémek 
hajolaj, kölni, púder, kapható Izsák 
festéküzletben. 

Kétszoba-konyhás házamat el-
adnám. — Érdeklődni lehet : Árvái 
Bálint-u. 38 sz. 1081 

— E l a d ó egy törzskönyvezett 
Szimenthal i fejőstehén Balogh Já-
nos-utca 4. 91 

Á l l a n d ó vetőmagtisztitás 

„ P E T K U S " 
vetőmflgtisztitón 

Földműves Szövetkezet K r s i < l e 

Szo afestést { / ^ 
címfestést, mázolást 
legolcsóbb árban készít 

Pusztai József 

m festőmester 

L a k á s 
Honvéd u. 2 

Vasáruk, 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, rdjvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

$ Lupták László 
V vaskereskedőnél 
H Szentes, Bartha János u. 12. 
V Telefonszám: 13 
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