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A "tudomány nem lesz többé a gazdagok 
kiváltsága. A szegén / embere'-, eszes, tehet-
séges .gyermekeit állami költségen fogjuk ne-
veltetni végig az összes iskolákon, a legma-
gasabb fokig. A tehetségteleneket — bárki le-
gyen is az apjuk — ki fogjuk szorítani a felső 
iskolákból. 

Az ipari munkásuk betegség és rokkant-
ság biztosítását megjaví t juk és kiterjesztjiix a 
mezőgazdasági munkásokra meg a közalkal-
mazot takra is. A megöregedett munkásnak 
— kétkézi és szellemi munkásnak egyaránt 
— nyugdijat biztosítunk, éppen ugy, mint a 
közhivatalnoknak. Senki se kerüljön többé ki 
az utcára koldulni! Aki munkában lett öreg-
gé, vagy nyomorékká, azt az állam köteles 
tisztességesen eltartani. Az uj államban az 
anyaság öröm és dicsőség lesz. A nők szá-
mára megnyitunk minden iskolát és minden 
pályát ; lehessen a nőből minden, amire az 
esze képesíti. A szociáldemokrata párt, amely 
megszerezte a nőknek a politikai jogokat, 
most meg fogja nekik szerezni a gazdasági 
egyenlőjoguságot is. 

A szociáldemokrata párt ellen alávaló rá-
galmakkal dolgoznak ellenségei és főképpen 
a klerikálisok. Hirdetik rólunk például azt, 
hogy hazátlanok vagyunk, a haza ellenségei 
vagyunk. Mi azonban azt kérdezzük minden 
józaneszii embertől : ki a haza ellensége? 
az-e, aki a haza népét romlásba dönt', éhség-
bérért dolgoztatja, inségkorbáccsaí Ameriká-
ba üldözi, gyilkos háborúba keveri? vagy 
az-e, aki a népet szabadsághoz, jóléthez, 
egészséghez, műveltséghez jut ta t ja és a többi 
népekkel testvéri összeköttetésbe akaria fűz-
ni? 

Hirdetik rólunk, hogy el akarjuk rabolni 
az emberéhtöl a vallásukat. Ostoba hazugság. 
Mi a teljes szabadságot követeljük minden te-
kintetben, tehát a vallás tekintetében is. Min-
denkinek joga van hinni, amit akar -es joga 
van nem hinni is. Azt azonban nem. engedjük 

meg, hogy a vallást az emberek elbutiíására 
és a tni küzdelmeink letörésére használják fö.. 
Aki ezt teszi, abban igenis ellenséget látunk. 
De nagy különbség van á m a vallás, meg a 
vallást rossz célokra használó csuhás vagy 
csuháilan uszító közt. 

Hirdetik azt js, (a legutóbhi időben sok 
százezer röpiratban terjesztik), hogy a szo-
ciálisták a nőközösséget akarják megvalósí-
tani. Erre az ócska bárgyuságra kár sok szót 
vesztegetni. De megdöbbentő, hogv ellensé 
geink ilyen alávaló fegyverekkel küzdenek ét-
lenünk. 

Az üzenet igy végződik: 
Most megvan az általános választójog. 

Mi vivtujk ki, szociáldemokraták. És mi hisz-
szük, hogy az általános választójog minekünk 
fog igazat adni. Hisszük" hogv az ország né-
pe, most, amikor először megv a z igazi nép-
szavazásra , mi mellettünk fog dönteni, a szo--
ciáldemokrata párt kezébe fogja Magyaror-
szág sorsát letenni, jó kézbe, .biztos kézbe, 

* 
A Károlyi-párt is megejtet te már a jelö-

lést a nemzetgyűlési választásokra. A Károlyi-
pár t jelöltjei: dr. Dettre János, dr. Becsey 
Károly és Vajas József. 

A szegedi Radikális Párt a közelebbi na 
pókban tar t ja meg jelölő gyűlését. Értesülé-
sünk szerint a Radikális Pá r t azt a javasla-
tot fogja tenni a Károlyi-pártnak, hogv — 
mint Budapesten történt — választás: blok-
kot alkossanak, közös listán szavazzanak és 
megválasztandó direktórium állapodjon meg 
a Károlyi párt és a Radikális Pá r t közös je-
löltjeiben. 

Mindszent és Szegvár késségekből ala-
kult választókerület függetlenségi és kisgaz-
dapár t ja a március 12-én tartott taggyűlésen 
dr. Nagy József hódmezővásárhelyi ügyvédet 
egyhangúlag é s nagv lelkesedéssel nemzet-
gyűlési 'képviselőjelöltül kiáltotta ki. Dr. Nagy 
József a jelöltséget elfogadta. 

Pénteken megjelenik a végrehajtó-utasítás a választáso' 

ellenünk lesz, de aki a boldogabb jövőt és a 
proletárság diadalát akar ja , a szocialista lo-
bogót segiti diadalra. 

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után 
Raffay László, a Tanitók Szakszervezetének 
elnöke szólalt fel. Ag'tációra buzdítja a szak-
osztály tagjait. Azoknak, akik még lelkűk mé-
lyén nem szociálisíák, figyelmébe ajánlja,-
hogy két eshetőség között kell válaszíaniok. 
Az egyik eshetőség az, hogy a szociáldemok-
rata párt jut többségre a választásokon. Éh-
ben az esetben a békés átmenet a szociális 
társadalmi rendbe biztosítva van. A másik 
eshetőség az, hogy a szociáldemokrata párt 
kisebbségben marad. Ebben az esetben dikta-
túrával leszünk kénytelenek keresztül vinni 
programunkat . Azok tehát, akik a választá-
sokon szavaznak, gondolják meg, melyik 
módjá t akar ják a szociális társadalmi rend ki-
alakulásának. 

A Tanitók Szakszervezetének agilis vá-
lasztási agitációja a szociáldemokrata párt 
győzelmének egyik igen jelentős biztosítéka. 

* 

A „Népszava" csütörtöki száma vezető 
helyen a szociáldemokrata pár t üzenetét közli 
Magyarország népéhez. Az üzenetben a szo-
ciáldemokrata pánt meggyőző okfejtéssel mu-
tat ;rá azokra a veszedelmekre, amelyek a 
forradalom vívmányait a fekete é s vörös el-
lenforradalom részéről fenyegetik. Majd tud-
tá ra adja Magyarország népének az üzenet, 
hogy mit akar a szociáldemokrata párt. Az 
üzenetnek ezt a részét az alábbiakban ismer-
te t jük: 

Elsősorban a népek önrendelkezési jogán 
alapuló .békét akar a szociáldemokrata párt. 
Nem nyugodhatunk bele abba — szól az üze-
net — hogy Magyarországtól területeket sza-
kítsanak el az illető lakosság megkérdezése 
nélkül. Mi bizunk benne, hogv ha az egész 
érdekeit lakosság szabadon szavazhat, akkoi 
Magyaro r szág mellett fog dönteni. Bizunk 
benne, — állapítja meg tovább a z üzenet — 
ihogy a nemzetközi szociáldemokrácia ma-
gáévá fogja tenni egy olyan ál lamnak a z 
ügyét, amely a szociálizmus utján halad. És 
ha a párisi konferencia igazságtalan békéi 
erőszakolna ;ránk: bizunk benne, hogv a fel-
t ámadó Internacionálé jóvá fogja tenni az 
•igazságtalanságot. Jó békét akarunk, mert 
csak az lehet állandó béke. 

Önkéntes néphadsereget szervezünk. Sza-
bad áruforgalmat akarunk az országok közt. 
Sokat akarunk termelni. A földreformot a le-
hető leggyorsabban akar juk végrehajtani. 

Mi nyíltan hirdetjük és bizonyítékok egész 
tömegével bizonyítjuk: jobb a szövetkezeti 
közös termelés és amennyire tőlünk teli*, ezt 
akar juk megvalósitani. De nem állunk útjába 
a földosztásnak, a kisbirtokok keletkezésének 
sem. Aki pedig azt mondja, hogy m é g a légi 
kisbirtokot is el akarjuk venni az eddigi tulaj-
donosoktól, az gyalázatosdúl hazudik. A fődo-
log most az, hogy az óriási nagybirtokot ki-
vegyük a régi 'birtokosok kezéből s a nép ke-
zébe juttassuk. A fődolog az, hogv aKi a föl-
det megműveli, azé legyen a termése. 

Szockilimbü, vagyis magán/tulajdonból 
köztulajdonba venni a bányákat , gyárakat és 
közlekedési üzemeket : ez lesz a szociálista 
többségnek és szociálista konnánynaK másik 
fő feladata. Ezentúl az lesz a törvény: a dol-
gozóknak mindent, a renyhéknek semmit 
sem! 

Többtermelés minden vonalon, a mező-
gazdaságban, az iparban és a szellemi mun-
kában: ez lesz a szociálista kormányzatnak 
egyik főpillére. Gazdagság és bőség hazája 
legyen Magyarország! 

A tudományt és művészetet közkinccsé 
akarjuk tenni, sok és ió állami iskoiái akarunk 
állítani, legalább 18 éves koráig minden útit 
állítani, legalább 18 éves koráig minden f:ut 
és leányt nyilvános állami iskolában akarunk 
zedéket akarunk neveit1,:; ha a nép az általá-
nos, egyenlő, titkos választójog utján maga 
intézi a sorsot; legyen neki hozzávaló tu-
dása. 

Budapest, március 13. (A Délma-
gyarország tudósítójától.) A nemzetgyű-
lési választások napját még nem állapí-
tották meg. Valószínűleg április 13-án, 
vasárnapi napon lesz. Az erre vonatkozó 
rendelet csak ekkor jelenik meg, de elő-
zőleg minden előkészületet megtesznek. 
A végrehajtási utasítás már elkészült és 
a hivatalos lap holnapi számában fog 
megjelenni. Budapesten 360 szavazatsze-
dő-bizottság lesz. A budapesti polgár-
mester pénteken falragaszokon adja tud-
tára a főváros lakosságának a szavazási 
igazolványok kiadására vonatkozó eljárást. 

Semleges államok képvi-
selői a békekonferencián. 

Páris, március 13. (Szikratávirat) 
A párisi konferencia felhívta Európa, 
Amerika és Ázsia semleges nemzeteit, 
küldjék el képviselőiket Párisba, ahol e 
hó 20-án megtartandó nem hivatalos 
konferencián fejtsék ki nézetüket a nép-
szövetség tárgyában. 

Páris. márcis 13. Még nem mond-
tak le arról a reményről, hogy a Né-
metországgal kötendő végleges békeszer-
ződést március 20-ára elkészítsék. Wil-
sonnak megérkeztekor át akarják nyúj-
tani az ideiglenes tervezetet. Ha közbe 
nem jönnek akadályok, akkor a német 
megbízottak március 21—23. között ér-
keznek meg Párisba és átveszik az ok-
mányt. 

Budapesten és a törvényhatósági városok-
ban csak szavazási igazolvánnyal lehet 
szavazni. Más helyen a szavazó köteles 
írást vinni arról, hogy hány éves. Nőktől 
az irás-olvasás tudását is megkövetelik. 
A szavazatszedő-bizottságok köz- és ma-
gánépületekben, kávéházakban és ven-
déglőkben lesznek. Intézkedés történt a 
szavazócimkék készítésére is. A válasz-
tási hivatal a választási eredmény meg-
állapításáról köteles a helybeli középis-
koláknak két matematika % tanárát meg-
bízni és a választási eredményt 5—6 
nappal a választások után kihirdetni. 

Basel, március 13. Wilson kijelen-
tette a George Washington fedélzetén 
lévő újságíróknak, hogy csak akkor tér 
vissza Amerikába, ha a béke teljesen 
biztosítva lesz. A béke alatt ő nem a 
békeszerződés aláírását érti, hanem olyan 
állapotok megteremtését, amely minden 
nép számára elviselhető élet megterem-
tését jelenti. Most még a bolsevizmus 
veszedelme fenyegeti az egész világot, 
ezért legközelebb olyan eszközökhöz 
fognak folyamodni, amelyek segítségével 
a bolseviki áramlatot föltartóztathatják. 

A spartacuslázadás 
áldozatai. 

Berlin, március 13. A Lichterfeld elfog-
lalásáért tegnap vivotti harcoknak 150 halott-
ja és több mint 200 sebesültje van. 


