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SZOCIÁLDEMOKRATA NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. az. 

Köszöntjük 
a kongresszust! 
A 35. kongresszuson új, jelentós 

állomásához érkezett a Szociáldemo-
krata Párt. A kongresszus azokban 
a napokban ül ö*sze, amikor az 
ország belpolitikai helyzete meglehe-
tősen rossz és a kibontakozás útját 
elsősorban a kongresszus munkájá-
tól várják az ország dolgozói. A 
legfelsőbb és a legdöntöbb fórum 
ül össze, hogy bírálatot mondjon az 
elmuit esztendő munkájá ól és meg-
szabja az elkövetkezendő év irány-
vonalat, mely a legjobban j .rható 
és a legrövidebb út célkitűzéseink 
felé. 

Köszöntjük azokat, akiké* tömege-
ink bizalma beküldött ebbe a tes-
tületbe, hogy a történelmi sorsfor 
duió »erhével a vállukon megtalálják 
a helyes utat, amelyen járni kell. 
Tudjuk, hogy a mi küldötteinkkel 
együtt mindenki érzi, h gy a .dol-
gozók számára még nem fejeződött 
be' a küzdelmek idtje. De mi, szo-
ciáldemokraták tudjuk, hogy új győ-
zelmes harcok elölt állunk. Nem 
lesz senki, aki csak egy pi.lanatig 
is szem elől téveszti a magyar dol-
gozó* egyefemes érdekeit, figyelem-
bevéve azt a hatalmas történelmi 
átalakulást, amely nálunk és körü-
löttünk bekövetkezett. 

Tudjuk, hogy a kongresszus tag-
jai világosan és félreérthetetlenül 
megjelölik az utat, amelyen a szo-
ciális a vezetőknek és tömegeknek 
járni kell Az ország egyetemes ér-
dek; ez, de fontos azér; is, hegy az 
új csillagok, akik feltornáziák ma-
gukat *a szocialista mozgalom hori-
zontjára, éppúgy megértsék azt, 
hogy nekünk szociáldemokrata po-
litikát kell folytatnunk, mint a mult 
letűnt csillagai, a nagyzás hóbort-
ban szenvedők, akik nemegyszer 
becstelenül önös érdekeikért akarják 
a szocialista mozgalmat mellékutakra 
terelni. 

Uj lendületei ?.á ez a kongresz-
szus mozgalmunknak, hogy még a 
látszat se legyen az, hogy mi a tör-
lénelem szekerének sarogiyájában rá-
zatjuk magunkat és tehetet énül me-
gyünk az események után Le kell 
szögezni a kongresszusnak, hogy 
ugyanolyan őszinteséggel és ugyan-
olyan feltételekkel kivanja az együtt-
működést írstvérpártunkkal mtnt ők 
velünk. Meri a magyar dolgozó 
osztály tragédiája lenne, ha a dolgo-
zók tömegei egymással szembekerül-
nének. 

Beszélnünk kell a reakció hírve-
réséről is, amely hónapok óta temeti 
a*szociáldemokrata pártot és amely 
a Peyer ügyet ugy igyekezett fel-
tüntetni, hogy párlunkban áihidal-
hatatlanok az ellentétek. A kon-
gresszus egyik legfontosabb faladata 
lesz kifejezésre juttatni 8 Szociál-
demokrata Párt egységét és meg-
bonthatatlanságát. Egy pillanatig 
se reménykedhetnek a magyar po-
litikai élet lesipuskásai, hogy pár-
tunk az 6 számukra vadászterület 
lehet. 

Megnyílt pártunk 
jubileumi kiállítása 

Csütörtök délben nyilt meg a 
Szociáldemokrata Párt jubileumi ki 
állítása 35. országos kongresszusunk-
kal kapcsolatban, amely a magyar-
országi munkásmozgalom 75 eszten-
dejét öleii fel. 

A kiállítást Szakasits Árpád elvtárs 
nyitotta meg déli 12 órakor, a köz-
társasági elnök, számos miniszter, a 
budapesti és külföldi lapok munka 

i társainak jelenlétében. A n gyszám-
; ban összegyűlt vendégek elragad'a-
j társai nyilatkoztak a gyönsörü kiál-
: lításról, melyen fényképekben, p'a-

kátokon, újságokon, röplapokon és 
értékes dokumentumokon, a látogatók 
szeme elé tárult a szociáldemokrata 
munkásmozgalom nyolcévtizedes hő-
sies küzdelme. Az üzemek szociál-
demokrata dolgozói különleges, mü: 

vészi kivitelű ü/emeikben, munkahe-
lyeiken készült kongresszusi ajándé-
kokkal lepték meg a kiállítást. 

A megnyitó közönsége azzal az 
érzéssel hagyta el a pompás termet, 
ho^y ilyen kiállítást mások, mint 
szociáldemokraták, aligha rendezhet-
nek Magyarországon. 

A nagy világ 
i A Biztonsági Tanács tegnap dél-
i u'án ismét összeült. Az ülés tárgya 
: az Albánia ellen be; yujtott brit p -

nasz megvitatása. A határozatról je-
lentés még nem érkezett. 

Az osztrák békedelegáció londoni nyilatkozata 

A Londonban tartózkodó osztrák 
békedelegáció fogadta a sajtó kép 
viselőit. Gruber osztrák külügvmi-
niszte hangoztatta, reméli, hogy 
Ausztria előadhatja mriju álláspont-
ját a külügyminiszter helyettesek 
tanácskozásán. Továbbiakban kije-
lentette, -szeretné, ha a nagyhatal-

mak szavatolnák Ausztria független-
ségét, de Ausztria ebben a kérdés-
ben nrm tesz kezdeményező lépése-
ket. Végül közölte, hogy Ausztria 
ellenszegül minden olyan német 
kormányzatnak, amely az osztrák 
függetlenséget veszélyeztetné. 

Az olasz k o r m á n y v á l s á g 

h keresztény demokralapárt Csü-
törtöki ülésén bizalmat szavazott de 
Gasperrinek és megbízta s kormány-

alakítással kapcsolatos tárgyalások 
továbbfolytatására. 

Hoower Európában 

* Herbert Hoower, volt amerikai 
! elnök Trumsn megbízásából Euró-

pába látogat az élelmezési helyzet 

tanulmányozására. Hoower elutazása 
előtt hosszasan tanácskozott Mars-
hall külügyminiszterrel. 

Angl ia és a íengyeí választások 

Londonból jelentik, hogy Bevin 
külügyminiszter a jövő hét elején 
fogja ismertetni az alsóházban az 

angol kormány álláspontját a közel-
múltban lezajlott lengyel választá 
sokról. 

Magyarországot 

felvették az élelmiszerinség enyhítő 
világtanácsba. A tagok száma ezzel 
3l-re emelkedett. Magyarország az 
zal az indokolással nyert fölvételt a 

világtanácsba, hogy az országnak a 
nemzetközi ga/dasági életbe való 
bekapcsolása általános érdeket szol-

Molotov aláirta a magyar békeszerződést 

A brit hírszolgálat jelenti Mosz-
kvából, hogy Molotov aláirta a Né-
metország volt szövetségeseivel kö-
tendő békeszerződéseket. Bevin an-
gol külügyminiszter előrefáthatólag 
még e héten szintén aláírja a béke-
szerződéseket, amelyeket, — mint 

ismeretes — Byrnes volt amerikai 
külügyminiszter már korábban aláirt. 

A hivatalos aláírási ak'us az ed-
digi terveknek megfelelően február 
10-én lesz Párizsban. Gyöngvösi 
János magyar külügyminiszter 6-án 
utazik a francia fővárosba. 

A kisvasút Ugye 
A tegnapi lapunkban beszámol-

tunk a polgármesteri küldöttség Bu-
dapesten folytatott tárgyalásaival kap-
csolatban a kisvasút ügyéről is. Ille-
tékes tényezőktől nyert értesüléseink 
alapján közölhetjük, hogy a kisvasút 
ügy az illetékes minisztériumban 
megértésre talált. ígéretei lettek, 
hogy részletesen meg " fogjak vizs-
gálni a vasútépitéssel kapcsolatban 
felmerült költségvetési és épitési ne-
hézségeket, a városnak azonban a 
vizsgálat alkalmával be kel! bizonyí -
tani a kisvasút jövedelm^ö voltét 
Ha ez sikerül, abban az esetben 
az újáépitésügyi minisztérium 600 
ezer forintot fog kiutalni az építke-
zésre. 

Levente körzetparancsnok-
ból tűzoltóparancsnok 

Nagy feltűnést keltett, amikor 
Ertsey András volt főhadnagy a na-
pokban tüzoltótiszü eg>em uhában 
megjelent S¿entese^. A városban 
hamar hire futott, hogy Ertsey aki-
re jobban illett volna a fegyencr^ha. 
mint az elegáns tiszti uniformis, 
Komárom tűzoltófőparancsnoka let*. 
Ertsey annakidején Szentesen volt 
leventekörzetpírancsnok és a legbru-
tálisabban bánt a leventékkel. Ál-
landóan a „német eszméről", s a 
német győzelemről tartott előadáso-
kat a ieventefoglalkozásokon. Az 
(Toszok közeledésekor Németország-
ba menekült. Barátja volt Ibolya 
nyilas századosnak, akit nemrégiben 
12 évre itélt a Népbíróság. 

B o s s z ú 
vagy büntetés? 

A hercegprímás a háborús bűnö-
sök ellen folyó eljárásról beszélt 
Kijelentette, hogy „a bosszú" úgy-
sem tudja feliamasztani a háború 
és a politikai üldözés áldozatait. 

A hercegprímás, aki bizonyára 
magas jogi" kiképzést kapott, mielőtt 
diszes pozíciójára kiszemelték, fel-
tétlenül tudja azt, hogy a társadalom 
a bűnöket megbünteti, nem pedig 
megbosszulja A büntetés célja kü-
lönböző jogfilozófiai irányzatok fel-
fogása szerint más és más, abban 
azonban minden tisztességes jogász 
és minden becsületes ember it 
egyetérthet, hogy bűnök nem ma-
radhatnak egy jogállamban büntetés 
nélkül. Ezzel az elvvel valószínűleg 
a hercegprímás is egyetért. Miért 
védi akkor a sötét mult rablógyil-
kosait és háborús uszítóit ? 

A nagy és nehéz elhatározásoktól 
terhelten összeülő kongresszus fele-
lősségének teljes tudatában elvégzi 

I azt a munkát, amelyet az öntuda- | köszöntjük pártunk 35. koitgréét-
tos szocialista dolgozók várnak. 
Meleg szeretettel és együttérzéssel 



A Szociáldemokrata Párt tagjai február 2-án 10 órakor 
a Petőfi-utcai pártszékháznál gyülekeznek 

Kisipari szemle 
Megjelent a szabadiparosok ipar-

testületi tagságáról szóló rendelet-
tervezet, 

Az IPOK közbejárására megindul 
a cukrászok anyagellátása: a cukor 
a szabadforgalomban megállapított 
áron, illetve annál lényegtelen kü-
lönbséggel kerül szétosztásra. A 
cukrászok Iis2tigénylési kérelmeiket 
az illetékes polgármesteri hivatalnál, 
illetve a járási kerületi főjegyzőnél, 
jnint elsőfokú közellátási hatóságnál 
terjeszthetik elő. 

Folyamatban van a cipész és a 
kovácsipari árak rendezése. 

A pénzügyminiszter mérsékli az 
IPOK kérésére a közellátási iparo-
sok adókulcsát. 

A hízott sertések forgalmát sza-
bályozni Jogják. 

Központi nyersanyagellátást, hitelt 
és exportlehetőségeket kér a házi-
ipar. Minthogy a magyar háziipar 
«z ország egyik legjelentősebb ipara, 
annak kifejlesztése elsőrangú feladat. 
A nyersanyag ellátás és elosztás 
kérdését központilag kell megoldani. 
Alulról felépített szövetkezetekbe 
keK tömöríteni a háziiparosokat és 
a kormányzztnak hitelről és export-
lehetőségekről kell gondoskodni. 

jogosulatlan a földmivesszövetke-
zetek iparűzése. 

Erősödik a sütő kisiparosság 
szervezkedése. 

Korlátozzák a cipészip^igazolvány 
kiadását. 

Leszállították a kifőzök haszon-
kulcsát 90 0 o-ról 70 0 o-ra. 

Vigyázat: jön 

a böröndcsaló! 
A Viharsatok megyéiben és vá-

rosaiban hol itt, hol ott tűnik fel 
egy jóbeszédü és jóképű nyájas fér-
fiú. Bőrönd van a kezében mintául. 
Sorra megkérdezi, kinek kell ilyen 
finom bőrönd: féláron ? Előleget vesz 
fel, aztán a bőröndjével tovább áll 
egy várossal. Most mindenfelé ku-
tatják, hol tűnik fel, mert már hó-
napok óta garázdálkodik és sok pénzt 
fölvett, közben egy-két házassági 
ajánlattól sem riadt vissza. 

Memzeti Bizottság 
felhívása 

A szentesi Nemzeti Bizottság ké-
réssel fordul városunk gazdatársa-
dalmához, hogy » izékszárat, vagy 
szalmát ajánljanak fel, mert a szen-
tesi ovodák fűtését csak igy lehet 
biztosítani. Hisszük, hogy Szentes 
gazdatársadalma bizonyságot fog 
»enni áldozatkészségéről. 

Nemzeti Bizottság rivében: 
Szőke Ferenc s. k. 

h elnök. 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

Húszezer forinttól fölfelé 
progresszíven emelkedik a vagyonadó 

A G izdasági Főtanács szerdai 
sajtótájékoztatóján közölték, hogy a 
Gazdasági Főtanács elfogadta a va-
gyonadóra és a jövedeletöbbletadóra, 
valamint a forintmérlegre vonatkozó 
javaslatot. A három javaslatot a mi-
nisztertanács tárgyalja még le és az-
után rendeleti úton léptetik életbe. 

A vagyonadó kivetése progresszív 
alapon történik, 20 000 forintot ki-
tevő vagyon az alsó határ. Jövede-
lemtöbbletadót kell fizetni minden 
havi 1000 forinton felüli tiszta jöve-
delem után. 

A Gazdasági Főtanács elhatározta, 
hogy a közmunkaváltságra vonatkozó 
külön alapot megszünteti. A köz-

munkaváltságból befolyó tételeket, 
mint minden adóbevételt, az állam-
kincstár kezeli. A Gazdasági Főta-
nács fontos döntése, hogy az állam-
nak magánosokkal szemben fennálló 
adósságait, amelyek 1946 augusztus 
1 uíán keletkeztek, összeírják és a 
legsürgősebben rendezik. A tízmillió-
dolláros amerikai kölcsön ügyében 
a Gazdasági Főtanács bizottságot 
küld az USA-ba tárgyalás céljából. 

A Gazdasági Főtanács végül hoz-
zájirult, hogy tízmillió forintot ad-
janak az egyetemek és a klinikák 
talpraállítására. Ennek az Összegnek 
jelentős részét a Műegyetem kapja. 

A Szociáldemokrata Párt 
támogatja a textilkereskedőket 

cMa 

A textiikereskedők országos szsbad 
szakszervezete fe avatta az új orszá-
gos központjának heyiségét a So-
mogyi Bála-út 3c. alatt. Az ünnep-
ségen R ikosi Mátyás elvtárs a töbtá 
kizött kijelentette, hogy hiába dol-
gozunk szorgalmasan gazdasági té 
ren. ha az országban van egy igen 
jelentékeny réleg, a Horthy-rendszer 
nevelte ingyenélők, akiknek nem kell 
egy boldog világ, ha nem ők az urai. 
A demokrácia nagyon komoly harcok 
előtt áll. Adva van a lehetőség, hogy 
részben jóvá tegyük azokat a hiszé 
kenységi hibákat, amelyeket 1945-
ben elkövettünk, mikor azt hittük, 
hogy kutyából lesz szalonna. Most 
látjuk, hogy tévedtünk és tanulnunk 
kell. 

A Szociáldemokrata Párt képvise 

leiében Zentai Vilmos elvtárs, állam-
titkár üdvözölte a kiskereskedők 
szervezetét, biztosítva azt a Szociál-
demokrata Párt támogatásáról. Gaz-
daságpolitikánk arra irányul — mon-
dotta —, hogy ebben az országban 
a kisemberek dolgoznak. Támogas-
sák minden erejükkel a két munkás-
párt politikáját, hogy valóra válhas-
sék a kiiű'öit cél: tisztességesen el 
végzett munka elleniben emberhez 
méltó életet lehessen élni ebben az 
országban. 

V'-gül Vas Zoltán elvtárs, állam-
titkár. a Gazdasági Főtanács főtit-
kára bejelentette, hogy a legköze-
lebbi hetekben annyi textilt fognak 
piacra dobni, hogy a kiskereskedők 
mostani kiszolgáltatott helyzete egy 
csapásra meg fog szűnni. 

A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom 

a SzIM otthonban február hó 1-én szombaton 

6 órától 12 óráig közkivána ra megismétli jól 

sikerült és hangulatos I 
Jelmezes 

I 
tarka-estet 

Jelmezek díjazása. 
Hangulat. - Jazz-zene. 

B e l é p ő d l j n i n c s . 
Mindenkit szereteltei várunk I 

Betörőt fogott 
a szentesi rendőrség 

Simkó Mihály szentesi illetőségű 
lakos megszökö;t a kaposvári ügyész-
ség fogházából. Elrendelték országos 
körözését s tekintve, hogy az a gya-
nú merült fel, miszerint Simkó 
Szentesen bujkál a helyi rendőrség 
is erélyes nyomozást inditott kézre-
keritésére. A nyomozás sikerre ve-

zetett, mert Simkó Mihályt tegnap a 
rendőrség elfogtí. Kihallgatása so-
rán beismerte, h^gy Szentesen, va-
lamint Csongrádon és Kaposvárott 
több betöréses lopást követett el. 
Simkó bünlajstromának összeállítása 
folyamatban van. További részleteket 
lapunk vasárnapi számában közlünk. 

van a magyar Köztársaság kikiál-
tásának első évfordulója. A har-
madik köztársaság évfordulója a 
rombadöntött ország újjáépítésé-
nek és fiatal demokráciánk fejlesz 
tésének lázas, lüktető munkájában 
találja a magyar dolgozókat. Egy 
esztendő leforgása alatt jelentős 
lépésekkel közelitettük meg célun-
kat és gazdasági életünk stabilizá-
lása, valamint az ország újjáépí-
tése terén olyan eredményeket mu-
tathatunk fel, amelyekkel egyetlen 
európai ország sem dicsekedhetik, 
s amelyek méltán vívták ki a de-
mokratikus külföld elismerését 
Ugyanakkor azonban azt is nyíl-
tan meg kell mondanunk, hogy 
bizonyos dolgokban hibáztunk. Az, 
hogy a fiatal köztársaság első év-
fordulójának ünnepségei a leheti, 
legrosszabb belpolitikai légkörben 
jognak lezajlani, elsősorban annak 
számlájára irható, hogy a reakció 
elleni harcban nem voltunk elég 
következetesek, előrelátóak és nem 
voltunk elég könyörtelenek. A le-
leplezett fasiszta összeesküvés min 
dennét ékesebben tanttskodik erről 
Talán éppen most van az ulolso 
alkalom, amikor ez a hiba még 
korrigálható. Bár az ellenforra-
dalmi klikk — hála demokratikus 
rendőrségünknek — nem érte el 
célját, arra mindeneseire jó volt, 
hogy az annyira szüksége; politi-
kai stabilizációt elősegítse Az or-
szágnak reakciós, ellenforradalmi 
elemekkel telitett többségi pártjá-
ban megindul a tisztulási folyamat, 
amely végső eredményben a koalíció 
szorosabbra fűzését fogja ererdmé-

J*n)rzni. A demokratikus erők összefo-
gása pedig egyedüli biztositéka a 
reakció ellen meghirdetett harc si-
kerének. A köztársaság ünnepén a 
magyar munkásosztály első és leg 
fontosabb feladatának tekinti a 
belső ellenséggel való végleges le-
számolást. Ha ez megtörténik, ak-
kor a gazdasági előfeltételek mel-
lett meglesznek a politikai előfel-
tételek is az ország felvirágoztatá-
sához, a köztársaság végleges meg -
szilárdításához, és ahhoz, hogy 
végre valóban elkövetkezzék a béke. 
a nyugalom és a jólét korszaka. 

( G y . A.) 

A nemzetgyűlés Külügyi 
fcizotWnok ülése 

A nemzetgyűlés külügyi bizottsaga 
csü'örtokön délután 4 órakor Be-
reczky Albert elnöklésével ülést tar-
tott. A kormány képviseletében meg-
jelent Gyöngyösi János kü ügynii-
niszter, Bolgár Elek rendkívüli kö-
vet és meghatalmazott miniszter, a 
külügyminiszter helyettese. 

A bizottság letárgyalta és elfogadta 
a magyar köztársaság elnökének a 
béke megkötésére való felhatalmazás 
tárgyában benyújtott törvényjavas-
latát. 

A törvényjavaslat tárgyalása után 
a külügyminiszter tájékoztatást adott 
a bsehszlovák magyar lakosságcsere-
egyezményről és az ezzel kapcsola-
tos kérdésekről. A bizottság több 
hozzászólás után a tájékoztatási tu-
domásul vette. 

Hirdessen lapunkban! 



Ma leb»uár.J. A Köztársaság ünnepe. 

Vfeáttásjelcntéa : Tisza 31-én 170. Kurca 
ib 

Műwérsíklet: — 21 lok 
lti***rásjeknlés: A hideg tovább tart. 
ügyeletes gyógyszertárad Február 1-

lile gyógys7ertár. 

Vadásztilalom nyúlra és 
tecánra. A földmüvelésügyi minisz-
térium figyelmezteti a vadasztársa-
nágoka«, hogy a nyul és a fácán 
vadászati idénye január 31-ével be-
fcfrződik és február 1-étől kezdve 
<;2e«7e vadászni szigorúan tilos. Az 

ellen vétő vadásztársaságokkal a 
területbérlet! szerződést a földmű-
velésügyi minisztérium azonnali ha-
tállyal felmondja, a kihágást pedig 
szigorúan megtorolja. 

— Orvosok szakszervezete ma 
délután fél négy órakor a város-
háza tanácstermében tartja összejö-
vetelét. A/, összejövetelen részt fog 
venni dr Wcil Emil elnök, dr Vikol 
jános államtitkár, dr Rex Kis Bila 
egyetemi tanár és még számos vi 
déki kiküldött. 

Kl összejövetel után du, 6 órakor 
* szakszervezet ünnepi diszközgyű-
ler. íarf, amelyen dr Rimély Dezső 
nv kórnázigazgató főorvos és dr 
Eisler Samu ny. körorvos, szentesi 
gyakorló orvosok 50. éves orvosi 
«•mkásságát fogja ünnepelni. 

hz orvosuk sz ikszervezetének mű-
soros estje fél kilenc órakor kezdő-
cik a Vármegyeházán, AZ est ven-
dégei már megérkeztek. Az estre 
eJŐjegyzet jegyeket délután 3 óráig 
*et>ei az HJe gyógyszertárba átvenni. 
Aiután már cs3k az esti jegypénz-
tár ad ki jegyet. A- szakszervezet 
e'iöksége felkéri az orvosokat, hogy 
jgy a i orvosi összejövetelen, vala-
mint a műsoros £sten teljes szám-
á r ) vegyenek részt. 

Értesí tés . Értesítjük a szak-
Ujakat . hogy a Földmunkás Szak-
szervezet szentesi csoportja egyhetes 
tanfolyamot indit február hó 3 án 
de. 9 órai kezdettel. 

Kérjük azokat a szaktársakat, akik 
tzen részt akarnak venni és meg-
akarnak .pontosan ismerkedni a 
Szakszervezet irányvonalá al, z B >cs-
Jray-utca 13 számú helyiségben a 
Munkás Otthonban jelenjenek meg. 
Szerelnénk, ha legalább 30— 40 hal-
gató résztvenne ezen az egyhetes 
tanfolyamon. 

Agyonlőttek egy lúgkőcsem-
pés/.t. Hérics Vince kisnardai lakos 
Ai sztriából lúgkövet csempeszett át 
i hitáron Az osztrák határőrök 
észrevették és megállásra szólították 
H Mivel Hérics megállás helyett 
h,tá*njk eredt, utánalőttek. Az egyik 
gblyó Henricset fejentalálta. A hely-
«j'nen meghalt 

— Kirabolták a németkéri 
postát. Ruffing Mihály kitelepítésre 
kötelezett, büntetett előéletű ember 
H Kovács József budapesti tüzkő-
áirús fegyveresen betört a németkéri 
postára és az asztalfiokból és 
páncélszekrényből 2000 forintot meg-
haladó összeget rabolt el. A rend-
9rí>g a cecei állomáson elfogta őket 

a szekszárdi ügyészségre kisér-
* Rögtönitélő bíróság ítélkezik 
telettük. 

— A szlovákiai magyarok kér-
egében Gyöngyösi és Clementis 
tiözötf lezajlott megbeszélés nem 
lárt eied mén nyel. 

Halálozás. Fájdalommal je-
entjük, hogy Badár Imre 74 éves 

sorában elhunyt. Temetése, ma 
íicmbaton délután fél 3 órakor lesz 
i Középső református temető halot-
tas házából a Szeder temetőbe. A 
gyászoló család; Lakás : Nagyhegy 

szám. 

Kamarai értekezlet 
Szegeden 

Az 1932.évi VIII tc. előírja, hogy 
minden kereskedelmi és iparkamara 
területén működő Ipartestület meg-
hívásával évenként egy-egy érte 
kezletet köteles tartani. Az 1947. évi 
kam rai értekezlet február 5-én de. 
10 órakor lesz a szegedi kereske-
delmi és iparkamarában. A szentesi 
Ipartestülelet Fekete Antal elnök és 
Pető József ipartestületi jegyző fog-
ják képviselni. Az értekezleten tár-
gyalní fogják: 

1. Állásfoglalás a kereskedelmi és 

iparkamarák önkormányzatának visz-
szaállitása ügyében. 

2. A kis és kézműipar anyagel-
látása. 

3. A kézművesipar hitelellátásá-
nak kérdése. 

4. Ipari adózási kérdések. 
5. A jogosulatlan iparüzök elleni 

küzdelem. 
6. A képesítéshez nem kötött ipari 

foglalkozású iparosok ipartestületi 
tagságáról szóló rendelettervezet meg-
tárgyalása. 

Miről írnak 
a fővárosi lapok 

A Népszava beszámol arról, hogy 
a pártkongresszusra érkező osztrák 
delegáció magával hozza Bécsből* 
Kunfi Zsigmond hamvait. A Szo-
ciáldemokrata Párt részéről Miliők 
Sándor elvtárs államtitkár vezetésé-
vel küldöttség utazik elébük a ha-
tárra A hamvvedret ünnepélyes kül-
sőségek között adják át osztrák ven-
dégeink a Szociáldemokrata Pártnak. 
Február 9 én díszsírhelyen helyezik 
Kunfi Zsigmond hamvait örök nyu-
galomra. 

Tombol a hideg 
Á Világosság írja, ho^y Európa 

befagyott. A kontinensen egy em-
beröltő óta nem mértek olyan hide-
get, mint az elmúlt 24 órában. 
Münchenben minusz 29 fokot mér-
tek Párizsban 22 fokot Berl inen 
megállt az élet és egy nap alatt 35 
ember fagyott meg a berlini utcákon. 
A Meteorológiai intézet jelentése 

szerint a helyzet egyelőre még* re-
ménytelen. Az európai szárazföld 
belsejét változatlanul hideg levegő 
tömegek árasztják el. 

Cukrot kap a vidék 
A Szabad Nép jelentése szerint a 

magyar kormány az UNRRA-val 
egyetértésben elhatározta, hogy a 
Zöldkereszt-szervezet útján százezer 
kiló cukrot oszt szét a vidék rászo-
rultjai között. A cukorból csecsemők 
gyermekek és anyák részesülnek. 

„Ezredes bajtársnak j e l e n t e m " 

A Kis Újság közli, a honvédségi 
közlöny legutóbbi számában megje-
lent rendelet, amely szerint a hon-
védségnél megszűnt az „Ur" meg-
szplítás és ezentúl minden feljebb-
valót rendfokozatával és az ehhez 
fűzött „bajtárs" szóval kell megszó-
lítani. 

F e b r u á r 1 - 4 . 4 n a p i g 

Alvilág alkonya 
Amerikai filmremek. Könny és mosoly filmje. Izgalmas szerelmi 
jörténet. Főszereplők: J a m e s Cagney, Humhrey Bogart . Pr is-
cilla Lane, Je f f ry Lyn. HÍRADÓ. 

A S z o c i á l d e m o k r a t a Pár t 
g a z d a s á g i terve és a d ó j a v a s l a t a 

A Szociáldemokrata Párt gazda-
ságpolitikai bizottsága szerdai ülésén 
foly atólagosan foglalkozott a párt 
gazdasági tervével, amelyet a 35. 
kongresszus elé terjesztenek. Dr, 
Káldor Miklós elvtárs, egyetemi ta-
nár, a London School of Economics 
tanára rámutatott a terv főbb pro-
blémáira és azokra a pontokra, me-
lyeken végeredményben az egész 
nagyvonalú országépítő terv nyug-
szik. A gazdaságpolitikai bizottság 
tárgyalta a kérdéseket. 

Dr. Kemény György elvtárs, pénz-
ügyi államtitkár bejelentette, hogy a 
pártvezetőség megbízást adott a gaz-
daságpolitikai bizottságnak egy kor-
szerű és a mai demokratikus Ma-
gyarország közgazdaságának megfe-
lelő adójavaslat kimunkálására. A 
javaslat elsősorban az adók pro-
gresszivitásának kérdéseit fogja tar-
talmazni, foglalkozik a különféle elő-
térbe helyezendő adónemekkel. 

Itt elsősorban a különféle luxus-
adók kerülnek számításba, a luxus-

hHyiségek (bárok, mulatók stb.) 
adóját ki nem játszható átalányban 
való kivetése, a lósportnak, és 
égetősp »rtnak, a palackozott bornak 
és általában az alkoholnak fokozot-
tabb megadóztatása kerül előtérbe. 
Ugyanígy számításba kerül a most 
elkészítendő terv szezint a nagyke-
reskedelemre kivetendő fokozottabb 
adó is. 

A gazdaságpolitikai bizottság ezt 
a nagyfontosságú kérdést is sürgő-
sen letárgyalja. 

— A Szakszervezeti T a n á c s 
a dorogi bányászhösök kitüntetését 
kéri. 

— Csonttollú madarak Tolna 
megyében. Gyulaji jelentés szerint 
Tolna vármegyében megjelentek a 
csonttollú madarak. Az apró, szür-
késbarna tollú madarak dél felé 
húznak. 
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Ország - Világ 
A Gazdasági Főtanács az új va-

gyonadóról és jövedelemadóról 
tárgyal. 

A Gazdasági Főtanács elvben el-
fogadta a vagyon és jövedelemtöbb-
letadó bevezetését. 

Saláta Kálmán helyére behívott 
Fábry Pál kisgazdaképviselö ellen 
háborús és népellenes bűntett miatt 
eljárás folyik a népügyészségen. 

Dálnoki Veress Lajos szerepei a 
jugoszláv háborús bűnösök listáján. 

500 vagon nullásliszt behozatalá-
ról tárgyal a kormány. 

Letartóztatták a külügyminisztérium 
útlevélosztályának vezetőjét. 

Újra felmerült a háromhatalmi ta-
lálkozó terve. 

Gazdasági átképző iskola létesíti 
Putnokon a hadirokkantak résére. 

Petőfinek szobrot állítanak Oros-
házán. 

Az angol asszonyokat és gyerme-
keket el akarják távolítani Paleszti-
nából. 

Alááslak a patkányok egy utcát 
Angliában. 

Károlyi Mihály rágalmazást pert 
indított egy reakciós angol újságíró 
ellen. 

Sertésszállitási visszaélések miatt 
letartóztatták a Hercegh-szalámigyár 
tulajdonosát. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó J 

A rádió feljelentette demokrácia 
ellenes izgatás miatt Némethy Jenő 

• szabadságpárti képviselőt. 
I — 
! Felfüggesztették Molnár László 
' népbírósági tanácselnököt. 

Budapesten kétnapos razzia során 
| 800 előállítás történt. 

500 vagon amerikai búzát vásá-
rolunk. 

| Az UNO ' 40 millió dolláros se-
gélyt javasol Magyarország részére. 

A japán Szociáldemokrata Párt 
ellenzékben maradt. 

SzIM hír 
Felkérjük az összes SzIM tagokat, 

hogy február hó 2-án, vasárnap dél-
előtt fél l l órakor a Szoc. dem. 
Part Pi töfi-utcai székházában fel-
tétlenül jelenjenek meg, ahonnan 
testületileg a színházterembe me-
gyünk a • köztársasági évforduló 
megünneplése végett. • 

Párthírek 
A Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezetének föbizalmiai és utca 
bizalmiai a pártszékházban (PetöH-u. 
14.) február 2 án, vasárnap délután 
3 órakor értekezletet tartanak. A 
megjelenés kötelező. 

Szociáldemokrata Párt Rendező 
Gárda tagjai február 2-án, vasárnap 
d. e. 9 órára a pártszékházban 
feltétlen jelenjenek meg. 

A pedagógus frakció tlése szom-
baton délelőtt 11 órakor lesz a ' 
székházban. (Petőfi- u. 14.) 



Hogyan vtdfeMiziM 
a gyümfilcsfa kártevők ellen 

a egészséges gyümölcsöt akarunk 
Ini, s egyúttal azt is el akarjuk 

Ha . 
nevelni, o v»;« . . - . — — — * 
érni, hogy termelt gyümölcseinknek 
komoly értéke legyen, akkor minden 
eszközt mea kell ragadnunk, hogy a 
kártevőktől fáinkat megszabadítsuk. 
Minthogy a kártevők egy jó része a 
gyümölcsfán telel át, természetes, 
hogy az ellenük való védekezést a 
nyugalmi állapot időoontiában is -1 

kell végezni. Ezen védekező munkát 
két csoportra osztjuk fel. Éspedig 
nyugalmi állapotban levő erőművi 
munkák, valamint ugyanezen idő 
alatt elvégzendő permetezések. 

A helyes, szakszerű és tökéletes 
munkának alapja az időben elvég-
zett erömüvi — mechanikai — mun-
ka. A kártevők legnagyobb része 
ugyanis a gyümöl^fa elhalt kéreg-
repedéseiben telelek ál, va°ypedig a 
rovarok által felkötött száraz leve-
lekben, avagy a gombakártnvök által 
fára fűlött gyümöicsmumiákban. Ez-
ért a le^f ntosabb munka, hogy 
ezektől megszabadítsuk gyümölcsfá-
inkat. 

A fa öreg kérgét fakaparóval kell 
félté len leszednünk. Ha így ezen el-
száradt, a fa szempontjából is telje-
sen felesleges vastag buroktó meg-
szabadítottuk, a vastagabb gallyakat, 
ágakat és magát a törzset lehetőleg 
I*pos lemezből készült drótkefével 
kell lekefélnünk. Ezen munka elvég 
zésénél arra vigyázzunk hogy a fa 
eleven részén sebeket ne ejtsünk. 
Tehát csakis a száraz részeket sza-
bad az elevenig eltávolítani a fáról. 
Minthogy a különbözö betegségek 
jórésze ezen megrepedésekben, va ĵy 
kéregrepedéstkbvn telel át, n^m ele-
gendő azt egyszeiüen a gyümölcs-
fáról eltávo ltani, h<nem meg is kell 
semmisíteni. Ezért elássuk azokat — 
lehetőleg jó mélyen —, vagypedig 
jól eltüzeljük. Az áttelelő^ Különböző 
rovarok tojásait, álcáit, ugyanis csakis 
így fogjuk megsemmisíteni. 

Ugyanezen munka elvégzése al-
kalmával szedjük ö-sze a fán csün-
gő szá az kis és nagy hernyófész-
keket és azokat is azonnal meg-
semmisítjük. 

A nyugalmi állapotban kell egy-
úttal elvégeznünk a gyümölcsfákon 
a korona ritkítást is. Sűrű lombú, 
egymással keresztezett gallyazatú 
gyümölofákon a nyári védekezést 
szinte lehetetlen elvégezni. Arra 
>tell törekednünk, h gy a korona 
szellős és ritka legyen, hogy így a 
védekezési munkalatokat a nyár 

folyamán könnyen végezhessük el. 
Mielőtt a korona ritkítást megkezd-
jük, eltávolítjuk a fáról az összes 
gally és ág csonkokat és száraz 
gallyakat. Az ágakat és a gallyakat 
csak ugy szabad levágni a gyü-
mölcsfáról, hogy azon csonkokat 
vissza ne hagyjunk. Tehát minden-
kor az ág gyűrűre metszük vissza 
fáinkat. Ha csonkot hagyunk, az igy 
ejtett sebek sohasem fognak be-
forrni. A korhadási baktériumok 
ezen csonkon keresztül bejutnak 
a fa törzsébe s annak idö előtti 
pusztulását okozhatják. 

Ha ritkítási munka alkalmával 
nagyobb gallyakat keU eltávolitanunk 
a gy ümölcsfáról, ugy egyrészt ügyel 
jünk arra. hogy az be ne hasítsa a 
gyümölcsfa törzsét, másrészt pedig 
a fürésszt 1 ejtett sebet éles késsel 
simítsuk el. Különösen a fa kéreg 
részének lesimitása a fontos, ugya-

n i s a gyógyulás innen indul ineg, 
s igy a simára metszett felületen a 
kalLusz képződös g\orsabban fog 
bekövetkezni. A nagyobb sebeket 
ezen kivül m^g fasebkátránnyal vagy 
pedig lenolajból készült világos szrnű 
festékkel is bekenjük, hogy a kü-
lönböző korhadást okozó baktériu-
mok ottani megtelepedését megaka-
dá'yozzuk. 

Amint az időjárás megengedi, 
minden termelőnek, illetőleg gyü-
mölcsfa tulajd' nosnak ehő és leg-
fontosabb kötelessége, hogy ezen 
munkákat lelkiismeretesen és be-
csületesen elvégezze. Az erömüvi 
munkák befejezése után a gyümöl-
csös területet feltétlenül fel kell ás-
nui k Óvhata'lan ugyanis, hogy a 
kéregkaparási munkáknál a kárte-
vők egy nagy része a legpontosabb 
munka mellett is ne maradjon a 
földön. Ezeket a kártevőket .csak 
ut>y semmisíthetjük meg, ha azokat 
mélyen a földbe leássuk. Ezen ásás 
alkal i áva! tiágyázzuk meg gyümölcs-
fáinkat, mert a gyümölcsfa is csak 
akkor f g áldásos termést adni, ha 
táptrőben van. 

Ha mindezeket a munkákat elvé-
gé tik, c ak azután kerüinet sor a 
'ütjyfakadái ciőtti permetezésre. 
Fele legesen pocsékolja az anyag-
ját az a termelő és csak félmunkát 
tud végezni, aki az erömüvi mun-
kákat előzetesen nem hatja vége. 
Épp n ezert minden "gyümölcsfa tu-
lajdonos kötJes ezen mtchanikai 
mu kákát a legsürgősebben elvé-
gezni. 

MQsysr-csorda Jó szórakozás 
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— A kereskedelem és szövet-
kezetügyi miniszter február 1 én 
minden nyiltárusítási üzletnek fél 
napi nyitvatartási engedélyezett. Az 
élelmiszer üzletek reggel 8 órakor, 
egyéb üzletek pedig reggel 9 óra-
kor nyithatnak és délután 2 órakor 
kötelesek bezárni. 

— Moziba mentek a leprások. 
A gen >vai lepra kórház ápoltj \ az 
ápolók éberségét kijátszva megszök-
tek a kórházból és estéjüket egy 
filmszínházban töltötték. A város la-
kossága körében nagy riadalom tá-
madt, amikor ezt megtudták. Az or-
vosok meguyugtaiták a közönséget, 
hogy fertőíés nem történhetett. 

R Á 1 3 I Ó 
Budapest 1. február 1. 

7.20: Reggeli zene. Hanglemezek. 
8: A savanyukáposzla felha ználása. 
8 lí>: Szórakoztató magyar muzsika. 
Hanglemezek 9: Barna Pál jazz-
együttese. 10 30: A Szociáldemo-
krata Párt kongresszusa. Beszél 
Szakasits Árpád, a Szociáldemokrata 
Párt főtitkára. 12.15: Bor Kálmán 
szalonze ekara. 13.15: Hétköznapi 
gondok Látogatás egy hentesüzlet-
ben. 13 30: Várhelyi Antal játszik 
a Zenemflvés¿eti Főiskola orgoná-
ján. 14 10: Áldd meg Isten a hege-
dül. 15.10: Skandináv humor. 15 25 
Egyetlen ut a tervgazdálkodás. 16: 
Danavölgyi népek hatója 16 30: 
Gyermeki ádió 17.10: A Vöröske-
reszt közleményei. 17.30: A Mun-
kás Kulturszövetség műsora: Étjén 
a Köztársasági 18: Magyar zene-
kari művek. 18.30: Három magyar 
köztársaság. 19: Roósz Emil sza-
lonzenekara. 19:30: Ma egy éve ., 
Emlékezés a Magyar Köztársaság 
kikiáltásának évfordulójára. 20 20: 
Eugen Iván zongorázik. 21: Hmgos 
heti hiradó. 22 30: Bartók hang-
verseny. Hanglemezek. 23: Tanc-
dalok magyar énekesek és mu-
zsikusok előadásáb n. Hanglemezek. 

• F e l h í v á s 
A Magyarországi Építőipari Mun-

kások Országos Szövetségének Szen-
tesi csoportja f. évi február hó 4 én 
kedden dél* lőtt 10 órakor tartja évi 
rendes tisztújító közgyűlését az alábbi 
napirenddel: 

Elnöki megnyitó. 
Titkári, pénztári, ellenőri, könyv-

tári jelentés. 

Íelölőbizottság megválasztása, 
elentések feletti vita. 
J j vezetőség megválasztása. 

Titkársági lakbérhozzájárulás le-
tárgyalása. 

Központi kiküldött felszólalása. 
Elnöki zárszó. 
A fen« taggyűlésre a szaktársak 

pontos megjelenését kéri az 
ElnOkség. 

Minőségi paradicsom 
A kecskeméti állami kertészeti te-

lep többéves munkával 70 fajta pa-
radicsommal végzett termelési kísér-
leteket, hogy nv gállapítsa, mely faj 
iák a legmegfelelőbbek a különféle 
talajokon és mely fajták adják a 
legjobb és legnagyobb termést. A 
kipróbált 70 fj jta közül 2 fajtát mi-
nősítitek tömeges termesztésre al-
kalmasnak. 

A vizsgálatok szerint a vitamin, 
cukor, szárazanyag és savtartalom 
tekintetében 200—300°/o-os eltérés 
i< van a nemesített és a közönséges 
fajták között. Ugyanez a . helyzet a 
terméseredményt illetően is. A be-
vált fajtákat könnyű homokon, barna 
homokon, reti talajon, továbbá ka-
rós és karótlan, fatiyazott és keze-

letlen műveléssel egyaránt kipróbál-
ták. A kísérletek kimutatták, hogy 
ha a helyi viszonyoknak megfelelő 
legalkalmasabb fajtákat termesztjü): 
a uazóá* legalább másfélszeres ter-
mést érhetnek el és a konzervgyárak 
is kb. ugyanennyivel jobb kihasz-
nálásai dolgozha nak. A magsza-
poríiás munkája navy erővel megin-
dult és a fóldmlvelésügyi kormány-
zat reméli, hogy a nemesített para-
dicsom tömegtermelés, a jövő évek-
ben országszerte megindulhat. 

Pincérek bálja 
február 13-án a P e t ő f i b e n . 

Egy drb j ó állapotban lévő 5 
HP Hoffher benzinmotor eladó. 
Kiss Sándor Nagyörvény-u. 11. 

A február 2-1 ürthejisH 
műsora 

Értesítem a város közönség* 
hogy Szentes megyei város az ün-
nepség jelentőségéhez méltó keretek 
között kivánja megünnepelni a Ma-
gyar Köztársaság kikiáltásának e ^ 
éves évfordulóját 1947. évi február 
2-án. 

Az ünnepségnek, amely d. e. :í 
órakor a Tóth József színházterem-
ben kezdődik, műsora a következő 

1. Himnusz — Marseillaise 
2. Elnöki megnyíló: Erdei MttUup 

nemzetgyűlési képviselő. 
3. Szavalat. 
4. Ünnepi beszéd: Vajda lm« í 

polgármester. 
6. Nemzeti Függetlenségi Fro-v 

partjai szónokai felszólalása 
6. Szavalat. 
7. Elnöki zárszó. 
8. Himnusz. — internacionálé 
Az ünnepségre ezúton hívom u : ^ 

az" összes politikai pártokat, társa-
dalmi szervezeteket és egyesüleleke-
iskolákat, általában az egész váró« 
lakosságát és kérem a város közön-
ségét, hogy minél tömegesebb meg-
jelenésével demonstrálja hűségéi, 
ragaszkodását a Magyar Köztársa-
sághoz. Polgármester 

Szinhás 
G y e r g y a f é n y k e r i n g ő 

Tegnap este került színre o Be 
dape-ttel egyidőbtn futó nagyszéíí 
darab a Gyergyafénykeiingö. 
c-i'an tekintünk ez elé az ujdonsáf 
elé és várakozásunkban nem csa-
lódtunk. A szereplők valamennyiem 
kitűnőt nyújtottak és a gyér szánra 
nízőközöiiség előtí, is csillogtatták 
színészi rutinjaikat. A kiváló :elje-
sitményekből azonban ki kelt eme -
nünk Besztercei Pált aki előtt min-
den kétséget kizáróan nagy jöv'» 
áll. Giston inas szerepében kima-
gas'o't társai közül. A mátik térf 
szereplő Angyal Sándor a báró sze-
repét elfogadhatóan játszotta. A no 
szerepekben H. Déri M?rika finom 
művészi ízlésre! alakítoltá az úrnf-vé 
vedlett cselédlányt. Mellette a másik 
két r.öszerrplö Turi Éva és Bujdosó 
Rózsa szintén művészit nyújtottak 
Kisebb szerepben jót és kiváló* 
nyújtott Lendvay István. 

A színház igazgatósága közi" 
hogy vasárnaptól kezdve leszállító* 
árakkal tartja előadásait, 1 forinttá 
4.50 forintig. 

Felfedezték Amerikában 
a gyermekbénulás 

kórokozóját 
A newyork; rádió csütörtökön éj 

jel közölte, hogy befejeződtek azos 
a kísérletek, amelyek alapján mos 
már leszögezhető, hegy sikerűit feí-
fedezni a gyermekbénulás kóroko-
zóját. Elektronmikroszkóp segítségé -
gével megállapították, a ' rettenete • 
betegség virusát. Ez a vírus oly 
kicsi hogy 40.000 virus körülbelö 
egy gombostű fejének nagyságává 
egyenlő, Viszont a virus olyan mér-
gező, hogy egy grammal félmillió 
állatot lehet megbénítani. 

Fejőstehén 12 éves és egy 
7 hónapos Usz6borJu el-
adó vagy anyajuhokért d 
cserélendő, Lázár Vilmos u. 17-szám 

Főszerkesztő i Sima László. 
Fe'elős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

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

Felelői nyomda vetető: Cternat L. 

— Oulyás J á n o s köröatarcsai 
16 évs fiu vadászás közben egy 
nsgy szalmakazal mellett állt les-
ben. A szalmakazal hirtelen el-
dőlt és maga alá temette a gyer-
meket. Hat nap múlva találtak rá 
a kazal alatt holtan. 

— Horgászok ! Az 1947. évi 
MOHOSz igazolvány a Tiszai és 
Kárcai területjegyek, február hóban 
minden csütörtökön 10 1 óráig a 
megyeházán kiválthatók a kapusnál. 

— Elegendő nyersanyaguk 
van a textilgyáraknak. Az átme-
neti zökkenők után a textilipar is-
mét megfelelő kapacitással dolgozik. 
A nyugatról érkezett pamut után a 
szovjet gyapotszáliitmány is meg-
érkezett. 

— Bőhm Vilmos közbenjárására 
nagy svéd ruhaküldemény érkezett 
a magyar vasutasok részére 




