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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. sr. 

A pártegység és az osztályharcos öntudat jegyében 
tanácskozik 35. kongresszusunk 

A Peyer-poíitikát egyhangú határozattal megbélyegezte a kongresszus 

Bán Antal elvtárs iparügyi miniszter beszámolója 
A Szociáldemokrata Párt 35. 

pártgyülésc mély felháborodás-
sal és megütközéssel visszauta-
slt ja Peyer Károlynak és társai-
nak öntudatos szocialistákhoz 
nem méltó, a munkásosztály leg-
szentebb érdekeit sértő és par-
tunk háromnegyed évszázados 
hagyományaival mindenben el-
lentétben álló akcióját, amely 
az úgynevezett memorandumban 
jutott kifejezésre. Ez az emlék-
irat, amely alkalmas lehetett 
volna arra, hogy páriunkat 
belföldön és külföldön egyaránt 
diszkreditálja politikai érielmét 
és célkitűzéseit tekintve, az or-
szág szomorú és nehéz gazda-
sági és politikai helyzetének 
minden ódiumával, pártunk ro-
vására történt ferdítésekkel pár-
tunkat kívánta megterhelni. Ezen 
irat káros és illojális szellemet 
árul el a szocialista dolgozókkal 
szemben s csak arra ad alkal-
mat, hogy a munkásosztály fel-
emelkedéséért, valamint az or-
szág demokratizálásáért élet-

halál harcban álló Szociáldemo-
kratn Párt ország-világ előtt 
nagyrnbecsült és értékelt törek-
véseit hazug beállítással hamis 
színben tüntesse fel. 

Peyerék akciója arra is alkal-
mas, hogy biztatást és remény-
kedést nyújtson olyan elemeknek, 
amelyek legfőbb célja a munkás-
mozgalom, a demokrácia és a 
szocialista törekvések megbuk-
tatása, amelyek ellenforradalmi 
hangulat szitásával és összees-
küvésekkel akarják a demokrá-
ciát, a dolgozók új Magyarorszá-
gát aláaknázni. 

Mindezeket figyelembe véve és 
tekintettel arra, hogy Peyerék 
az akaiót cinikus számítással, 
közvetlenül a szocialista párt-
egység jegyében összehívott párt-
gyűlés előtt, az ellenforradalmi 
hangulat és az összeesküvés fel-
lángolása idején indították meg, 
tehát olyan időpontban, amikor 
a világ nemzetközi forradalmi 
szociáldemokrata pártjai feszült 

figyelemmel kisérik a magyar 
szocialista dolgozók súlyos küz-
delmeit : a Szociáldemokrata Párt 
35. kongresszusa egyhangúan a 
leghatározottabban elitéli és 
megbélyegzi Peyer Károly, dr. 
Valentiny Ágoston, Pozsgal Gyula 
és dr. Györki Imre káros és bű-
nös akcióját. Megállapítja, hogy 
ez az el járás nemcsak a Szociál-
demokrata Párt ellen irányult, 
sőt veszélyeztette a két munkás-
párt együttműködését is, holott 
ennek fenntartása mindennemű, 
ellenforradalmi megnyilvánulás-
sal szemben a demokrácia leg-
biztosabb harci tszköze. 

A pártgyülés utasítja a párt-
vezetőséget, hogy a párt politi-
káját és küzdelmeit ilyen módon 
károsan befolyásoló, vagy ha-
sonló természetű akciók kezde-
ményezői, vagy megismétlői el-
len haladéktalanul a pártszerve-
zet! szabályzatban meghatározott 
legszigorúbb és legkíméletlenebb 
megtorlást alkalmazza. 

Bán elvtárs Célunk az, hogy a magántulajdon helyébe 
a köztulajdont állítsuk 

A pártgyülés szombaton reggel 
kezdte meg tanácskozásait és del-
elött fél 11 órakor .került sor Sza-
kasits Árpád elvtárs nagy érdeklő-
déssel várt főtitkári jelentésére, me-
lyet lapunk vasárnapi számában 
közöltünk. Szakasits Árpád két és 
fél órás beszámolófát sűrűn szakította 
félbe a kongresszusi küldöttek lelkes 
éljenzése. A beszéd végén a részt-
vevők helyükről felállva hosszasan 
ünnepelték a Szociáldemokrata Párt 
főtitkárát. Szakasits elvtárs ezután 
beterjesztette a kongresszus elóérte-
kezlete által már egyhangúan elfo-
gadott határozati javaslatot, amely a 
Peyer-féle memorandum ügye után 
tesz pontot. A határozati javaslatot 
Kisházi öd' n elvtárs olvasta fel. A 
pártgytHés a javaslatot egyhangúan 
elfogadta. Kisházi elvtárs ezután a 
délelőtti ülésszakot bezárta. 

Ebédszünet után délután 3 órakor 
nyitotta meg az elnöklő Tolnai Jó-
zsef elvtárs újból az ülést és ismer-
tette a Szakasits elvtárs beszámo 
lója értelmében hozott határozati 
javaslatot ^ javaslatot amely Sza-
kasits elvtárs beszédének fontosabb 
pontjait programszerűen konkreti-
zálja, az ülés egyhangúlag elfogadta. 
Ezután került sor a hosszú perce-

kig tombolva ünnepeit Bán elvtárs 
referátumára. 

Beszéde bevezető részében el-
mondotta, hogy a jelszó, amelynek 
jegyében ma az országban a munka 
folyik: a demokrácia és a fasizmus 
harca. Ez a harc még nem fejező-
dött be. Amikor a fasizmus halálos 
veszedelembe sodorta az országot, 
megszületett azantfasiszta front, mely-
nek élén a marxisták állottak. A 
többiek nem voltak őszinték. Most 
félreálltak. Pedig ezt a háborút a 
burzsoázia vesztette el. A veszede-
lem elmultával felbomlott az anti-
fasiszta front, mert ők a demokrá-
ráciát másként értelmezik. 

J\ demokrácia eredményeiről 
Mi, az újvilág rendjét értjük a 

demokrácián, amelyben lehetetlen a 
fasizmus. A m8gunk részéről nem 
fogadjuk el a régi polgári demo-
krácia poros értelmezését. Egy gaz-
dasági felépítmény megváltoztatását 
tűztük ki célul s ezt el is akarjuk 
érni tömegcink erejével. 

Enne* a célnak az elérése 
érdekében a szocializmus 
támadásba megy át és nem 
elégszik meg az eddig elért 

eredményekkel. 

Gazdasági téren nekünk is rá kell 
térnünk a tervgazdálkodásra, amely 
ma már az egész világon teret hó-
dított. 

Nekünk jó politikát kel) propa-
gálnunk és alkalmaznunk, mert a 
tnmegek sokszor bennünket tesznek 
felelőssé nyom^ruságukért. Vég-
eredményben célunk a termelőesz-
közök tulajdonának megváltoztatása 
és 1< gvégső célunk, hogy 

a magántulajdon helyébe a 
köztulajdont állítsuk. 

R hatalmat nem adjuk ki 
a kezünkből 

A tömegek sokszor reánk hárítják 
a hibákat, holoit, ha tisztán látnak 
a helyzetet, csak a régi uri Ma-
gyarországot vádolhatnák. A mi 
működésünk forradalmi volt, mert 
forradalminak tekimhetjük a föld-
reform megvalósítását, a rendőrség 
és más karhatalmi szervek megtisz-
títását, az (feemi alkotmány létesí-
tését és mindazokat a szociális és 
társadalmi reformokat, amelyeket a 
dolgozó nép érdekében hoztunk. És 
itt ki kell jel ntenünk — emelte fel 
hangjá» Bán elvtárs —, hogy a 
dolgozók mégegyszer nem ejthetik 
ki kezükből a hatalmat I Ki kell mu-

tatnunk a forradalmi szellemet * 
tömegekben és 

ha másként nem megy, „di-
rekt" forradalmi eszközök-
kel kell ezt megmutatnunk 

Hangsúlyozzuk, hogy a fentiek elte* 
csak annak lehet kifogása, aki mag» 
is a kizsákmányolás „jogát" veszi?: 
el reformjaink során. Bán eMfef 
ezután rámutatott arra, hogy már i t 
feudalizmus és a kapitalizmus ide-
jén is a haladás élén állt a szocia-
lista munkásság. Ismertei te azoki: 
a küzdelmeket, amelyeket pártunk 
vivott az egyesülési jogért, a bér-
emelésért és a szakszervezetek erő-
sítéséért. De kulturális téren is 
harcoltunk és a mi nevelőmunkát 
eredménye a képzett . szocialista 
tömeg, amely mo?t mögöttünk á!ü-

És nem kell-e öklünkkel tor-
kába lökni mind a 32 fogát 
annak, aki a mi nevelömun 
kánkat lekicsinyelni meri? 

(Óriási taps és lelkesedés.) 

A dolgozó nép pártja 
vagyunk 

A továbbiakban hangoztatta, hög/ 
pártunknak nemcsak a voksok ke'-
lenek, hanem elsősorban a szerve-
zés és a párt vonalát kell biztos -
tanunk. Két problémánk van: A 
tömegbázis kiépitése és a szociális:* 
élcsapatok szervezése és nevelése 
Az uj rétegek nevelését 1944-be? 
kezdte meg a párt. 

Az egész dolgozó nép párt;á 
vagyunk es ezért nem lehetünk te-
kintettel azokra, akik magukat egyes 
néprétegek, mint például a pataia-
tok kizárólagos képviselőinek hir-
detik. . * 

A mi pártunkban a parasz-
tok Is benne vannak. ... 

Ülnek itt olyanok, akik még tudják 
hogy az agrárszocialista gondolatot 
ki adta az országnak és n vihar-
saroknak és tudják azt, hogy ex i 
viharsarok miért lett viharsarok:. 
Pártunk adta a tömegeknek a földi-
reform tervezetet, városokból indult 
ki a szocialista gondolat, de egyr? 
szélesebb körben terjedt el vidékei, 
is. Ez a mi multunk, a jövőnek 
még jobbnak kell lennie. Az elége-
detlenek ne bennünket vádoljanak 
mert eredményeket is tudunk felmu-
tatni. 1932 ben az akkórt belügy-
miniszter 120 pártszervezetünket tette 
tönkre és oszlatta fel, ma pedig 
2000 pártszervezetünk van az or-
szágban. Ezeknék a pártszervezete* 
nek, ha a legújabb gyarapodásokat 



2 3ZBKTES1 LAP 1947. febr. 4. 

21 hozzászámítjuk, közel egymillió 
tagjuk van. 

Dt pártunk nemcsak a munká-
sok és parasztok, hanem az értel-
miségiek pártja is. Az értelmiségre 
azttkségünk van, meg is adunk ne-
kik mindent, azonban az értelmiség 
ie adjon meg mindent a népnek, 
ami annak kell. — A nökérdéssel 
kapcsolatban megemlítette Bán elv-
társ, hogy a magya- nőmunkásmoz-
galom az elmúlt 75 esztendő alatt 
hatalmas eredményeket ért el. En-
tek egyik dokumentuma az, hogy 
ebből a mozgalomból emelkedett ki 
Kéthly Anna elvtárs, valamint az, 
feogy ma már 1600 nőbizottság mű-
ködik az országban. Az oktatásügy-
kérdésével kapcsolatban hangoztatta, 
hogy ma mérgezett lelkekkel áiiunk 
scemben és éppen ezért nagyjelen-
*ő?égc van annak, hogy az elmúlt 
esztendőben 276 szemináriumi és 
>78 szocialista főiskola gondosko-
dott a tömegek szocialista öntudatá-
u l neveléséről. 

Tessék kissé leszállni a lóról 
¿sután a Kunfi Oárda működé-

b ő l beszélt Bán elvtárs. Kijelen-
tette, hogy a Kunfi Gárda nem le-
het könyvit ijesztő ügynökség, mert 
feladata tulajdonképpen az, hogy a 
lömegekben a kuiturát terjessze. A 
Kendező Gárdáról szólva ugyancsak 
iangoztatta, hogy ez a gárda még 
lem véglegesen kialakult szervezet, 
inert a sapka, az ing és a nyak-
kendő nem íedheii el a végső célt, 
frogy a Rendező Gárda mozgalmunk 
«íittje legyen. Bán eívtárs beszéde 
további részében a pártfunkcíonáriu-
* okhoz fordult és azokhoz, akik a 
párt révén különböző pozíciókhoz 
futottak. Tessék kissé leszállni a ló-
ról — mondotta —, már akikre ez 
unatkozik. Az apródmunkára is 
«fókség van, a bányászmunka nem 
ÍZ üzemi bizottság elnökségénél 
Ürfidődik, hanem a tárnában. 

f\ pírtfegyelem 
Sokan önállósítják magukat és 

különleges eszméket és elveket hir-
detnek. Ezeknek meg kell tanulniok 
k pártfegyelmet. Manapság sokan 
mondják. hogy pártunknak van jobb 

baloldala. Erre csak Szakasits 
elvtárs szavaival válaszolhatok, aki 
azt mondotta, hogy mindez nem 
fontos, csak szocialisták legyenek. 

Bán elvtárs ezután határozati ja-
vaslatot terjesztett elő a parasztság, 
értelmiség, nők és az ifjúság jobb 
inegszervezésére, amelyet a pártgyü-
Jés elfogadott. , 

Vita 
Ezután az elhangzott napirendi 

pontok fölötti vita következett. A 
vita során Papdi György (Szeged) 
térte a megválasztandó pártvezető-
séget, hogy minden erejével töre-
kedjék . ne fordulhasson elő az, ami 
1019-ben történt. Pollák János (Pécs) 
i) csehszlovákiai testvérpárt hoz szó-
ctt: segítsétek az otthonukból ki-

üldözött magyarokat. A tanítókról 
szólva kijelentette, hogy olyan de-
mokratikus tanítókra van szüksé-
günk, akik az ifjúságot szocialista 

szellemben, szocializmusra nevelik 
Rákóczi István a viharsarok kép* 

1 viseletében kijelentette, hogy a me-
gye békés, de ha kell, mi szociál-

' demokraták viharosak vagyunk. Kérte 
i a pártvezetőséget, hogy törődjön 
? többet a vidékkel s a falusi szerve-

zetek élére állítson régi parasztelv-

társakat. . 
Szalai Sándor pártunk külpolitikai 

eredményeiről beszélt. A Szociál-
demokrata Párt volt az egvetlen, 
amely elindult szerte a világban, 
hogy előkészítse a magyar békét. A 
külügyminiszter nem tud szervezni. 
Nemccak a stabilizációval állunk 

egyedül Európában, de egyedül áJ-
luuk abban is, hogy a külügymi-
nisztérium politikai osztályának nincs 
vezetője. Indokolt tehát, hogy az a 
párt, amely a világ minden iészé-
ben egyedül szállt sikra a magya/ 
érdekekért, irányítsa a külügymi-
nisztérium munkáját. 

Klstöke 84. 
szám alatt 
6 kot. hold föld Istállóval 
ÍJ kúttal eladó. 
Ara: 11.000 forint. 
Ugyancsak eladó Dózsa 
Qyörgy-u. 108 sz. alatti 

s a r o k h á z 
Ara 21.000 forint. 

Tájékoztatással szolgál 
P 4 U r i r n ó Q g y v é d 

Könyörtelenül leszámolunk 
e demokrácia ellenségeivel 

Szentes dolgozói lelkes hangulatban iirinepeíték meg 
a köztársaság első évfordulóját 

A kedvezőtlen időjárás ellenére is 
méltó módon és méltó keretek kö-
zött zajlott le az ünnepség, amelyet 
Szentes megyei város rendezett va-
sárnap délelőtt a köztársaság kiki-
áltásának első évfordulója alkalmá-
ból. A Tóth József színháztermet 
már jóval az ünnepség kezdete előtt 
zsúfolásig megtöltötte városunk dol-
gozó népe. Az évfordulónak külö-
nös jelentőséget adott az a tény, 
hogy éppen az elmuli hetekben lep-
leztek le egy szerteágazó ellenforra-
dalmi összeesküvést, amely a fiatal 
magyar köztársaság megdöntésére 
irányult. A szentesi munkásság, pa-
rasztság és a haladó értelmiség ha-
talmas tömegei az ünnepségen való 
megjelenésükkel szimbolizálták, hogy 
őrei és védelmezői a magyar demo-
kráciának, a köztársaságnak, s nem 
ismernek kíméletet azokkal az* ele-
mekkel szemben, akik a horthysta 
rendszer visszaállítására törekszenek. 

A középosztály — hűen önmagá-
hoz — most is távollétével tüntetett 
és magatartásával beigazolta azt, 
hogy e levitézlett osztály tagjai — 
tevőlegesen, vagy hallgatólagosan — 
az összeesküvőkkel, a demokrácia 
ellenes elemekkel: a dolgozó nép 

ellenségeivel rokonszenveznek. Talá-
lóan jegyezte meg az ünnepség 
fgyik szónoka, hogy mi a közép-
osztály nélkül is továbbhaladunk a 
megkezdett úton, felépítjük az or-
szágot és nélkülük, sőt ha kell — 
ellenük is — tovább fejlesztjük a 
demokráciát és a progresszív ma-
gyar köztársaságot. 

Az ünnepség délelőtt 11 órakor 
kezdődött Erdei Mihály elvtárs nem-
zetgyűlési képviselő elnöki megnyi-
tójával, majd Bujdosó Róz6i lelkes 
szavalata után Vajda Imre polgár-
mester ünnepi beszéde következett. 

Megvédjük a magyar 
köztársaságot 

Vajda elvtárs beszéde elején yisz-
szapiHántást vetett az i. ós á II. 
magyar köztársaság idejére és rész-
letesen megvilágította azokat az oko-
kat, amelyek akkor a népi erők bu-
kásához vezettek. Az 1919-es forra-
dalom bukását az okozta, hogy az 
urr reakciónak sikerült megnyernie 
és a munkásság ellen fordítania a 
politikailag iskolázatlan parasztságot. 
Az már természetes következmény, 
hogy amikor így, kö*ös erővel le-
gyűrték a munkásosztályt, akkor a 

fehér terror a magyar parasztsúg 
elten fordult és e társadalmi réteg 
legjobbjai odakerültek Siófokon éi 
Orgoványban a munkásság szine 
java mellé: az akasztófára. 

A régi icnd hívei — erről tanús-
kodik a leleplatett Összeesküvés — 
most is a parasztságot akarja fel-
használni a köztársaság megbakta 
tására — állapította meg beszéde 
további folyamán Vajda elvtárs A 
népellenes erők úgy érzik, hogy is-
mét elérkezik az ö idejük. Amikor a 
magyar nép elkezdte ápolni virágo* 
kertjét, újból megjelentek a vakon-
dokok, h< gy tönkretegyék két esz-
tendő keserves munkáját. 

A mult iniőpéldául szo'gál arra, 
hogy nem eshetünk mégegyszer 
ugyanazokba a hibákba amelyek 
már két ízben fosztották meg né-
pünket jogaitól. A demokratikus 
erőknek össze kell fogniok és a ma-
gyar dolgozóknak meg kell fogad -
niok, hogy hű katonái tesznek a 
demokráciának és minden erejükkel 
megvédelmezik a magyar köztársa-
ságot — mondotta befejezőben Vajda 
Imre polgármester 

Dr. Solti: A köztársasági államforma csak keret, amelyet mi 
a szociális demokrácia tartalmával fogunk megtölteni 

Az ünnepi beszéd után a függet-
lenségi frontba tömörült pártok ki-
küldötteinek felszólalása következett. 
Helyszűke miatt ezeket a beszéde-
ket ismertetni nem tudjuk, csupán 
pártunk szónokának, dr. Solti László 
elvtárs, városi főjegyzőnek felszóla-
lását közöljük kivonatosan az aláb-
biakban : 

Hosszú utat kellett megtennünk 
ahhoz, amíg eljuthatunk a mai na-
pig: a III. magyar köztársaság kiki-
áltásának első évfordulójához. Na-
gyon mélyre zuhant a magyar nép, 
voltak olyan pillanatok, amikor még 
legjobbjaink is kételkedtek a fele-
melkedésben. Mégsem buktunk el, 
itt állunk már ezer esztendeje ezen 
a földön s eredményeink garanciául 
szolgálnak arra, hogy a magyar nép 
az elkövetkezendő ezer esztendőben 
is meg fogja védelmezni magyarsá-
gát és függetlenségét. 

Felvetődik a kérdés, hogyan tud-
tuk megőrizni aiagyarságunkat? Azért 
mert a parasztságban és az ebből 

kifejlődött ipari munkásságban és 
értelmiségben miádig ott élt a sza-
badság vágya, Dózsa és Kossuth 
szelleme a legsötétebb években 
is hü maradt ehhez. Hiába igyeke-
zett a 25 esztendős ellenforradalom 
kiirtani ezt a szellemet s kiába akar-
ta kitörölni a magyar nép szótárá-
ból a demokrácia és a köztársaság 
szavakat, ez nem sikerült. 

A lezajlott világháború a demo 
kratikus hatalmak döntő győzelmé-
vel végződött s ennek köszönhető, 
hogy a magyar nép elnyerte szabad-
ságát, kezébevehette sorsának inté-
zését s megalakíthatta a demokra-
tikus követelményeknek megfelelő 
áMamformát: a népi köztársaságot 
A romokból a magyar nép szeretete 
emelte fel az országot az elmúlt 
két esztendő alatt s a dolgozóknak 
köszönhető, hogy ebben az ország-
ban nem az anarchia dühöng. 

Nem végeztünk el még mindeat 
nem takarítottuk el még mindenütt 
a romokat s különösképpen vissza 
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Alvilág alkonya 
Amerikai filmremek. Könny és mosoly filmje. Izgalmas szerelmi 
történet. Főszereplők James Cagney, Humhrey Bogart. Prls-
cllla Lane, Jeffry Lyn. HÍRADÓ. 

maradtunk a szellemi újjáépítés te-
rén. Ezt legjobban az összeesküvés 
bizonyítja. Mi szociáldenaokraták 
hírdetjftk, hogy a köztársasági állam-
forma csak keret, amit tartalommá 
kell megtölteni. Mi szociáldemokrá-
ciát akarunk, az egyenlő jogok és 
az egyenlő kötelességek ' hazáját 
Mindenkinek tisztességes megélhe-
tést akarunk biztosítani a végzett 
munkája után. Addig azonban, amig 
ezt elérjük, áldozatos munkára lesz 
szükség. A történelem bizoayltja, 
hogy a magyarság sokasem kapott 
ingyen semmit, hanem azért miadig 
meg kellett dolgoznunk. Még ma is 
romok között élűnk, sok az ellen-
ségünk, de a nehézségek nem tán-
toríthatnak vissza bennünket. Ha-
ladnunk kell tovább a kijelöl úton 
építenünk kell a demokráciái, a köz-
társaságot. Nekünk szociáldemokra-
táknak az a hitünk, kogy lesz még 
élet ezen a földön, lesz még viráfió 
ország, s eljön még a béke, a nyu-
galom s a jólét korszaka, fejezte be 
nagy tetszéssel fogadott beszédéi dr. 
Solti László elvtárs. 

Az finnepség lelkes hangulatban 
Erdei Mihály zárósza?aival ért véget 

Rendőrségi hír 
Zsámboki Ferenc kereskedő szái-

litási engedély nélkül akart szállíta-
ni 513 kg. csöves kukoricái, a 
tendörség tettenérte, a kukoricát el-
kobozta és a helybeli Földmhes 
Szövetkezetnek adta át. Az eljárás 
megindult ellene. 



HÍREK 
iJin tebruór 4 . Rom. kai- András , 

j .ttfcsJáns Rácbe) . 
7 ráKasjelentés : T i s z a 3 ón 150, K u r c a 

«0 
i töraéiaéklet; — 10 tok 
ktöjwásielenléa: M é sékelt szél. ielhős 

HÜ., j iöbb h a v a z á s . A hőmérséklet nem 
lényegesen, 

tfgyeleles gyógyszertárak > f e b r u á r l -
? UJe gyógyszertér . 

A népbíróságí törvény új 
rtmtelkezései az igazságügyminiszter 

¡rendkívüli fontosságú törvényja-
vasltában : 1. A NOT tanácsaiból 
kimarad a Polgári Demokratapárt 
bírája. 2 A NOT tanácsainak élére 
dákbiró kerül. 3. A népbíróság ta-
aácsaiból kimarad a PDP és a 
t^a.ktanács bírája. 4. Csak kötéllel 
Htot kivégezni a háború« bűnösöket. 

Leugrott egv new-yorki bér-
Mk )5. emeletéről egy volt pesti 
midetési vállalkozó felesége. Egy 
'vesiàsra Eith3nt, mindketten meg-
tolta*. 

— fe lh ívás . Felhívom a ház-
fetJy fénylőket, hogy az OFT leg-
ujabe rendelete értelmében azok az 
fegnySŐk, akik fizetési kötelezettsé-
geknek eddig tiem tudtak eleget 
tflft* (31 Ft. 50 fillér), azok 1947 

müuG i ig kaphatnak részletfizetési 
Mtávezményt. Elnök. 

- A Szentes i Munkás T o r n a 
ftgyüeí felhívja összes labdarugóit, 
ttogj feltétlen jelenjenek meg az 
£|2feCJ>ef-kerti sporttelepen az öltö-
zltf !» f hó 4 én kedden délután S 
óv&kür. ' 

Felhívom a kerebkedelmi is-
is tanulóit, hogy f. hó 5-én szer-
ttór, d tanítás a régi helyen meg-
itoftttiódik. igazgatóság. 

— Orvosok szakszervezete ma 
hintán 5 órakor összejövetelt tart. 
?árgy; Adófelszólamlási bizottági 
•uigok megválasztása. A Szakszerve-
jtfi ¿rtesiti tagjait, hogy az 1946. 
tvre kivetett kereseti jövedelmi adó 
irtalány Összege megtekinthető az 
ÜTI főorvosi hivatalában. 

— Auer Pál párizsi kövelünk 
untbneti amerikai tartózkodás után 
«ïeroàn elhagyta New Yorkot és 
repOJŐgépen visszautazott 'állomás-
tigjyéfe. Elutazása előtt kijelentette, 
tjogv a magyar békeszerződés alá-
ïâti után Magyarország kéri majd 

lei vételét az Egyesült Nemzetek 
? tervezetébe. 

— Allô halott a kukor icásban. 
A t ér megyei lváncsa község hatá-

-az egyik gazda, amikor ki-
írjtm a földjére, meglepődve látta, 
ftugy a halomba rakott kukoricaszár 
f>Kia!áboz dőlve hatalmas termetű, 
•*éres íejü, jól öltözött férfi áll. Oda 
érre megállapította, hogy az álló 
ember csontkeményre fagyott hulla. 
A rendőrség kiderítette, hogy az is-
meretlen férfit fejszecsapásokkal öl-
té* meg és kirabolták. A nyomozás 
•olyik. 

— T e g n a p érkezett meg Szen-
nyre a B-lista revíziós bizottság 
«gyík ujabb határozata, amelynek 
teleimében a Szociáldemokrata Párt 
«¿¿terjesztésére dr. Varga Béla elv-
társat állásába azonnali hatállyal 
vtffrzahelyezték. 

— J a n u á r 29-én megkezdődtek 
i- magyar-jugoszláv kereskedelmi 
tárgyalások. 

— Kemény Oyörgy elvtárs 
'/tzetésével szociáldemokrata gaz-
fti^sági szakértők utaznak Londonba. 

— A vármegyei költségvetést 
¿»totlynek végösszege 455 000 forint 
A belügyminiszter jóváhagyta. Mint-
hogy azonban 45 ezer forint hiány 
rciég mutatkozik a költségvetésben 
& jelzett összeget állami segély 
i m á j á b a n fogják beállítani. 

A Szociáldemokrata Párt 
kongresszusának vasárnapi ülése 

A kongresszus vasárnap folytató-
dott, amelynek napirendjén ismét 
a különféle hozzászólások szerepel-
tek. Az első felszólaló Vajda Imre 
kereskedelemügyi állimtitkár volt, 
aki a Szociáldemokrata Párt há-
roméves gazdasági tervéhez szólt 
hozzá. K.mutatta, hogy a kapitalis-
ták bebizonyították a stabilizáció 
óta tehetetlenségüket. A polgári 
közgazdák szerint mintegy 200 mil-
lió Torint van a spekulánsok kezén. 
HÍ még ehhez hozzávesszük a be 
nem váltott devizákat, akkor mint-
egy 400 millióra lehet becsülni azt 
az összeget, amely nem áll a ter-
melés rendelkezésére. Hogy mit 
jelent ez az összeg, azt bizonyítja, 
hogy a párl gazdasági terve egy 
évre a mezőgazdisági beruházások 
céljára ugyanekkora összeget irány-
zott elő. A másik súlyos jelenség 
amelyet meg kell említeni az, hogy 
a békeidőkkel szemben az iparban 
a munkateljesítmény nagyon ala-
csony. Ennek oka az, hogy a ma-
gyar kapitalizmus nem hajlandó és 
nem is képes a magyar ipart ugy 
újjászervezni, hogy a munkateljesít-
mény növekedjék. A munkásság 
vállalta a békeszinvonal 50 száza-
lékát. A kapitalizmus azonban 
ugyanezt nem volt hajlandó vállalni. 

Tóth József, a dorogi bányász-
munkásság kiküldöttje üdvözölte ez-
után á kongresszust az össz bá-
nyászság nevében. Beszélt a bányák 
munkásainak önfeláldozó termelő 
munkájáról, amelyet az ország talp-
raállítása érdekében a legmostohább 
körülmények között vívnak meg. 
Elitélte a földalatti összeesküvőket 
és kijelentette, hogy a bányás/ok 
minden erejükkel le fognak törni 
minden reakciós megmozdulást, 

A következő hozzászóló Marosán 
György elvtárs volt. Az összeeskü-
véssel kapcsolatban rámutatott arra 
hogy a magyar demokrácia túlságo-
san lovagiasan bánt a gyilkosokkal 
akik meghúzódtak a sötétben pedig 
a munkások és a parasztok nem fe-
lejtették el, mi történt 1919 ben, 
Egyáltalán nem biztos, hogy ez az 
összeesküvés az utolsó, éppen ezért 
példát kell statuálni, mert vagy lesz 
konzekvenc'ája az összeesküvésnek, 
vagy megteremtjük mi a konzekven-
ciát. (Hatalmas taps.) Marozsán elv-
társ végül a munkáspártok együtt-
működésről beszélt, amelyért egya-
ránt felelősek szerinte a szociálde-
mokraták és a kommunisták. A ka-
pitalizmus és a szocializmus nem 
teremthet kompromisszumot. 

Ki je lentette , hogy a je lenlegi 
koalícióval szemben te l jesen 
bizalmatlan, ezért van szük-
ség a két munkáspárt har-
c o s e g y s é g é r e é s a legfon-
t o s a b b a bizalom helyreáll í-

tása a két párt között. 
A következő felszólaló dr. Oartner 

Pál elvtárs a szoc. dem. orvosi cso-
port nevében beszélt, majd Justus 
Pál elvtárs foglalta el a szónoki 
emelvényt. Hangsúlyozta, hogy szo-
cializmust akarunk, de nem unoká-
ink számára, hanem még ennek a 
nemzedéknek az életében. Az osz-
tályharc a világ minden részén erő-
södőben van. Ezután a pártoktatás 
hatalmas munkájával foglalkozott és 
Révész Ferenc elvtárs nagyszerű te-
vékenységét méltatta. Beszéde végén 
elismerte, hogy volt idő, amikor a 
párt feladata csak a keretek meg-
őrzése és biztosítása volt, most 
azonban eljött a támadás ideje az 
új társadalmi rendért. 

Bölcsföldi Andor elvtárs a SzIM 
neveben az ifjúsági szervezés kér-
désével foglalkozott. Kétezer párt-

szervezetünk van és csak 750 ifjú-
sági szervezetünk. Minden pártszer-
vezetünk mellett alakuljon meg a i 
ifjúsági szervezet is. Ezután Kisházi 
elvtárs megszakította az ülést és be-
jelentette, hogy e pillanatban leple-
zik le a Népszava épületének falán 
a szocialista újságíró mártírok em-
léktábláját. A kongresszus résztve-
vői két perces níma csendben, fel-
állva emlékeztek a szocialista már-
tírokra Az ülést tovább folytatták 
ezután és Kisházi elvtárs szívélye-
sen üdvözölte az ülés közben ér-
kezett bolgár, olasz, svájci, finn és 
svéd elvtársakat, akik sorra lelkes 
üdvözlő beszédben szóltak a kon-
gresszushoz. Szavaikat nyomban egy 
elvtárs tolmácsolta magyarul. 

A kongresszus délután folytató-
dott, amikor Rónai Sándor elvtárs 
kereskedelem és szövetkezetügyi mi-
niszter beszámolójára került sor. A 
szövetkezeti mozgalom és az agrár 
mozgalom kérdéseiről szólva hang-
súlyozta, hogy a Szociáldemokrata 
Párt megalakulása óta foglalkozik a 
mezőgazdasági munkássággal. Ez a 
kérdés minden kongresszus napi-
rendjén szerepdt. A szegényparaszt-
ság honorálta ezt a törekvést és 
nagy tömegekben csatlakozott 
párthoz. Azt üzente az úgynevezett 
agrárpártoknak, elsősorban a Kis-
gazdapártnak, hogy ők még a vilá-
gon sem voltak, amikor a Szociál-
demokrata Párt már elindította har-
cát a szegény parasztság felsza-
badításáért. 

Ezután ismertette a párt nagy-
szabású mezőgazdasági akciópro-
gramját, melynek legfontosabb kö-
vetelései a földreform sürgős befe-
jezése, a termelés fokozása, az érté-
kesítés átszervezése, a mezőgazda-
sági hitelek kérdéseinek megnyug-
tató megoldása, a bankok állami el-
lenőrzése és a szövetkexeti bank 
felállítása, a mezőgazdaságban a 
progresszív adó bevezetése, illetőleg 
bizonyos földtulajdon nagyságán alul 
adómentesség bevezetése. Az ak-
cióprogramm foglalkozik a szak-
oktatás megreformálásával és a 
földműves nép különös védel-
mével és életszínvonalának emelé-
sével. Rónay elvtárs beszámolóját 
annak hangsúlyozásával fejezte be, 
hogy sokan szeretnék a másik ol-
dalon a parasztságot egységesnek 
feltüntetni. Ezzel szemben a valóság 
az, hogy a földnélküli, vagy a tör-
pebirtokos és a száz holdas nagy-
gazda érdekei korántsem azonosak. 
Ezután áttért a szövetkezetek kér-
désére és ismertette azt a hadjáratot, 
amelyet a Kisgazdapárt bizonyos 
körei folytattak a szövetkezeti tör-
vényjavaslat ellen éppen azok, akik 
később ve7etÖ8zerepet játszottak az 
összeesküvésben. Bizonyította, hogy 
a szövetkezetek mennyire a dolgozó 
kisemberek érdekében vannak. A 
dolgozóknak meg kell érteniök, hogy 
a szövetkezetek elsősorban a nagy-
töke ellen irányulnak. Rónay elvtárs 
felhívta a küldötteket, hogy terjesz 
szék a maguk hatáskörében a szö-
vetkezeti gondolatot. Arra azonban 
vigyázni kell, hogy a nagy töke 
semilyen befolyásra ne jusson a 
szövetkezetekbe. 

A vita ezután folytatódott, majd 
Szeder Ferenc elvtárs foglalta el a 
szónoki emelvényt és bejelentette, 
hogy a kongresszus által kitűzött 
agrár bizottság átvizsgálta a párt 
agrárreform tervezetét és azt helyes-
nek találta. A kongresszus ezután 
egyhangúlag elfogadta a tervezetet. 
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Ország-Világ 
Ujabb szlovákiai menekültek ér-

keztek Putnokra. 

Sforza lett az ' olasz külügymi-
niszter. 

Debrecenben influenza és kanyaré 
járvány lépett fel. 

44 állam szakította meg eddig a 
diplomáciai viszonyt Spanyolor-
szággal. 

950 magyar elemi iskolát és 48 
középiskolát zártak be Szlovákiában. 

Orosházán kiosztották az ujgaz-
dáknak a telekkönyvi okiratokat. 

Ceglédről százezer kiló löttnyuiai 
szállítanak Svájcba. 

Asztal, drótkötél, virágálvány el-
adó Kossuth u. 13/a, 12—2 között. 

Belpolitikai 
helyzetkép 

A Független Kisgazda Párt poli-
tikai bizottsága deklarációt adott ki, 
amely 12 pontba foglalja pártja po-
litikáját, tekintettel arra, hogy .a 
párt legvégsőkig levonja a konzek-
venciáját a rendészeti szervek éber-
sége által leleplezett összeeskflvés-
böl". A szóbanforgó deklaráció nem 
más, mint összefoglalása mindazon 
nyilatkozatoknak és cikkeknek, ame-
lyek a lapokban az utóbbi idők so-
rán mértékadó kisgazdapárti politi-
kusoktól hangzottak el, illetve jelen-
tek m e g . 

Nehézségek Ortutay 
kultuszminisztersége 

körűt 
A pillanatnyilag üresedésben lévő 

tárcák betöltésére vonatkozóan az a 
legújabb kombináció, hogy az építés-
ügyit a Kisgazdapárt cserébe a kul-
tusztárcáértátengedi a Parasztpártnak 

A kultusztárca legtöbbet emlege-
tett jelöltje Ortutay Oyula, bár leg-
utóbb éppen saját pártja részéról 
hangzott el minisztersége ellen az a 
kifogás, hogy nehezen volna nélkü-
lözhető mai fontos posztján, a rádió 
elnöki székében. Megnehezíti ezt a 
megoldást az a körülményt is, hogy 
Ortutaynak a rádiónál kitOnö szer-
ződése van, amelynek egyoldalú fel-
bontása komoly anyagi veszteséget 
jelentene számára. 

Az a megoldás viszont, hogy mi-
niszterségének idejére „raktározzák* 
el részére az elnöki állást, szintén 
erős ellenzésbe ütközik, mert ez 
— mint mondják — nem egyeztet-
hető össze a demokrácia klasszikus 
elveivel. 

háborús 
veszteségünk 

Katonai veszteségek a Szovjetunió 
területén 100.000, bombázások kö-
vetkeztében Budapesten meghalt 
6500, bombázások következtében vi-
déken meghalt 9500, Katonai vesz-
teségek Budapest ostroma követ-
keztében 24 000, Magyarországon 
ejtett hadifoglyok közül elhalt 12.000, 
Budapest ostroma alatt háborút cse-
lekmények következtében meghalt 
polgári személy 8000, Budapest 
ostromának következményei folytán 
meghalt polgári személy (háborús 
többlethalálozás) 2 0 0 0 0 , zsidóság 
polgári veszteségei 220.000, ösz-
szesen: 400.000. 
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Párthfrek 
A Szociáldemokrata Párt Női Cso-

portja f. hó 4-én, kedden «ste 6 
órai kezdettel pártestet tart. Előadó 
lnsperger Mihályné. 

F. hó 7-én, pénteken este 6 óra-
kor a Barátság moziban beszámoló 
as országos pártgyfllésről. Előadó 
Pintér Qyőző. 

A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezete az alábbi helyeken és 
időben tart üzemi pártesteket: 

4-én. kedden d. u. 5 órakor Pe-
tőfi-u. 14. Városi és megyei alkal-
mazottak. 

6-án, csütörtökön este 7 órakor a 
közkórháznál: Előadó: Papp Lajos. 

8-án, szombaton d. u. 1 órakor 
az OTI-nál. Előadó: dr. Mijó János. 

9-én, vasárnap d. e. 11 órakor a 
pártszékháznál a Zsoldos Rt. üzemi 
munkásai és tisztviselői. Előadó: 
Farmasi |mre. 

Folyó hó 5-én d. u. 6 órakor a 
pártszervezet helyiségében vitaesiet 
rendez. Vitatásra keiül: Legyen-e a 
jövő társadalomban kisiparos, kis-
kereskedő, kisgazda. Előadók: Far-
masi Imre, Váradi Antal. 

SzIM-nél párlest. Előadó: Asztalos 
Dezső. 

Az uj piaci árak 
I Pefeskáposzta 8 8 

KelkkpoAztA 54 0 0 62 
Vöröskápot/ ' ta 00 6 9 72 

. Karaléb 50 57 80 
S á r f a r ó r a (W 70 8 0 
Burgonya 30-40 35-46 3 6 - 4 8 
B a b fa á raz ) 6 8 76 
Boraó 6 0 69 
Mák 2.60 2 .92 
Szilvalekvár 4 .50 5 1 0 
Savanj%jképoszta 1.58 1.82 
Ecetes uborka * 
Ecetes paprika 
Káposztás *»cetes paprika 
Paprikás *a !áta 
Köleskása 

Gyümölcsök : 
Alma téli ( I . r . ) 3 46-4 62 4 05-5.54 4 .16 5 .56 
Alma (II r.) 2.31 3 .47 2.66-3 9 3 2 .77-4.17 

Tej és te j termékek: 
Tej 8 0 
Tejfel 280, tehéntúró 2 . — vaj kjí. 
juhturó kflr. 6 . — juhsajt 6 .50. 

Baromfi 
Tyúk kg. 3 4 0 n 

80 
72 

3 .12 
5 .60 
1.90 
4 .70 
5 .20 
5 .10 
5 .20 
1.62 

2 0 . -

Csirke 
Pulyka 
Gyöngyös 
Hízott liba .. 
Hízott k a c s a » 
S o v á n y liba „ 
S o v á n y k a c s a 
Hel folyami k g - j a 
Hal állóvizi kg.-ja 

4 0 0 „ 
4 0 0 -
400 . 
450 „ 
430 B 

3 2 0 . 
3 0 0 „ 
2 5 0 - 3 5 0 . 
1 5 0 - 2 0 0 . 

Irányárak 

Karfiol 
Zeller l c s o m ó 
Petrezselyem 
Cékla 
Sütőtök 
Sülttök fehérhajú k*. 
Sülttök lahoíu 
Birsalma 
Nos»pnlya 
Dió 
Vöröshagyma 
F o k h a g y m a 
Dughagvnio 
To|"ma 

8 3 9 5 t — 
t — 1.15 1.20 

8 3 9 5 l . -
5 0 5 7 6 0 
25 2 9 3 0 
9 0 1 0 4 1.08 
70 8 0 84 

1.50 1.72 1.S0 
1.80 2 .07 2 .16 
3 4 0 3 .90 4 . — 

1.40 1.50 
4 .75 5 -
4 8 0 5 .20 

1.25 1.45 1.50 

A számlailleték 
lerovása 

A számlailletékre vonatkozó leg-
újabb szabályok ismertetése, kis füzet 
alakjában megjelent, összeállította: 
Vukovich Lajos állampénztáti főtiszt. 

Az összeállítás célja az hogy az 
iparosok és kereskedők számára ál • 
talános tájékoztatást nyújtson az őket 
leginkább érdeklő és üzleti életük-
ben leggyakrabban előforduló illeté-
kekről. 

Különös fontossággal bir a szám-
. lailletékre vonatkozó összes tudni-
valók szabatos ismertetése és az 
összeállításban szereplő kettős ille-
téktáblázat. 

A szerző elérte célját, mrrt a kis 
füzet könnyen és faradtság nélkül 
nyújt felvilágosítást minden érdek-
lődőnek, amellett a közölt illeték-
táblázatra minduntalan szüksége van 
mind a kereskedőnek, mind az ipa-
rosnak, ezért hasznos és értékes ez 
a kis fűzet. Kapható a szerzőnél, az 
állami adóhivatalban. 

Értekezlet 
• Duna-Tisza csatorna 

ttgyfeben 
A Duna-Tisza csatorna építésével 

kapcsolatban az erdtkelt városok 
vezetőinek és műszaki tisztviselőinek 
jelenlétével értekezletet tartottak 
Kiskunfélegyházán. Városunkat Vajda 
Imre polgármester képviselte, aki 
t&számolt munkatársunknak az érte-
kezlet eredményeiről. Az kétségtelen, 
tfogy a csatorna betorkolása Cson-
grádon lesz, bár igen sok ellenérvet 
sorakoztatnak fel ezt a tényt illetően. 
Mi azonban gazdasági fölemelkedé-
sünket és a belterjes mezőgazdasá-
got' illetően föltétlen ragaszkodunk 
a gongrádi betorkolásh >z. 

r íanpx hallatlanak ujkécskei be-
torkolásról, ez azonban s inte meg-
valósíthatatlan, mert ehhez a betor-
Kbláshoz új müuiak, vasit és hajó-
lnomls kiépítése szükséges, míg a 
csóhdrádi betorkolásnál mindezen 
tényék adva vannak. 

Használt, Jóállapo ban levő mély 
gyermekkocsi eladó. Keresztes- u. 10. 

Ma kezdődik a népszavazás 
Eperjesen 

Cserebökény alapítására vonatkozó 
belügyminiszteri rendelet népszava-
zást rendelt el a mucsiháti, eperjesi 
királysági és nagykirálysági ré-zfk 
hovatartozandóságára. Ez a népsza-
vazás kedden reggel 0 órakor kez-

(d^ítik az eperjesi népháznál a mu-
csiháti és eperjesi lakosokra, szerdán 
reggel 9 órakor a nagykirálysági és 

királysági lakosokra a nagykirálysági 
néph-iznál. Azok a földbirtokosok, 
akik nem laknak kint a tanyán, csü-
törtökön rrggel 8 órakor szavazhat-
nak a vármegyeházán, a főispáni 
hivatal előszof>ájában. A népszava-
zást. amelyen Szentes város is kép-
viselteti magát, a mindszenti járás 
főjegyzője vezeti. 

Nasyer-csűrda Jó szórakozás 

A nagy világ 
Novikov a Szovjetunió amerikai 

nagykövete vasárnap este nyilatko-
zott a szovjet-amerikai viszonyról, 
és kifejezte azt- a reményét hogy 
azok az akadályok, amelyek jelenleg 
a kapcsolatok bensőségesebbé tételét 
hátráltatják, rövidesen meg fognak 
szűnni. 

A lengyel alkotmányozó nemzet-
gyűlés ma délelőtt ül össze, hogy 
megválassza az új köztársasági elnö 
köt. Napirenden szerepel még az új 
leneyel kormány megalakításának 
kérdése is. 

A francia hírszolgálat jelenti, hogy 
a francia kormány engedélyével 10 
ezer bányász tér vissza Lengyelor-

szágba. Hazaszállításuk fel ruár 15-
én kezdődik. 

Mára vá'ják az újjáalakított por-
tugál kormány névsorának közzété-
telét. Hir szerint Salazar lemond a 
külügyminiszteri tárcáról. 

Az algíri rádió jelentése szerint a 
palesztinai arabok új pártot alakí-
tót a k Sémita — Párt néven, amely-
nek az lesz a feladata, hogy kap-
csolatokat teremtsen a zsidósággal 
és együtt harcoljanak Palesztina 
felszabadításáért. 

A kínai kommunista haderők és a 
kormány csapatok újból felvonultak 
egymással szemben és rövidesen 
újabb heves harcokra van kilátás. 

Fonó-bál február 8-án 
a Magyar Csárdában 

Anyakönyvi hírek 
Születés. Somogyi Margit, Bari 

Pál, Dömsödi M »ria, Kuli Sándo-, 
Lám Zsuzsánna Ilona, Dóra Tóth 
Imre, Farkas László, Benkő Károly, 
Őze Mária, Holub Erzsébet, Sólyom 
Terézia. 

Házasság: Sándor István — Tö 
rök Franciska, Csányi Flórián — 
Szkotovics Mária. 

Halálozas: Siprikó Bálint 6 éves, 
özv. Pósa Jáno>né Dékány Lídia 
68 éves, Bojki János 10 napos, 
Elekes János 46 eves, Szabó Ján- s 
31 éves, Horváth Pálné L. Molnár 
Eszter 26 éves, Qágyor Antal 18 

éves, Dudás Szabó József 20 éves, 
Tóth Edit 5 hetes Mekkai Kiss 
Sándorné Bölcskei Molnár Lídia 62 
éves, Kóczi János 62 éves, Badár 
Imre 74 éves. 

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

Gyógydauer, hajfestés, szőkítés, 
elsőrangú munka garanciával Zsem-
bánál, Teleki Pál-u 25. 1134 

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

Budapest I. február 4 . 

7.30: Reggeli zene. 8: Angol ftr-
tészet. 8.15: Szórakoztató zene, ) 
Cigányzene. 12.15: Künstler Sán 
hegedtii. 13: Mai históriák. 1 3 & 
A Hazi-együttes játszik. 14.10: Bu-
daoest felszabadulása. 14 30: Hír« 
nyitányok és közzenék. 15: Szövet-
kezeti negyedóra. 16: Nagy muzs,. 
kusok keserves ifjúsága. 16.45: Hu-
gyan lettem rézkarcoló. 17.10: MKP 
párthiradója. 17.30: A Vöröskere^ 
közleményei. 18: BBC ajándéklewe-
zek. 18.15: Mit üzen a rádió. 18.45 
Világhlradó. 19: Hangszerszólów 
19.45: Hangos híradó. 20 20: Mo-
zart: Szerenád 13 fúvóshangszer'i 
21.05: Hanglemez. 21.20: Új szárt-
tás. 21.40: Angol nyelvoktatás. 22& 
A jazz-zene mesterei. 23: USAsiá*-
déklemezek. 

Megszökött 
Siinkó 

Mint ismeretes -a rendőrség Teg-
napelőtt elfogta Simkó .\Iii:áir S 
a kaposvári ügyészség fogházájffi 
hónapokkal ezelőit megszökött Sx 
eddigiek során már főbb beiörév-S 
lopást ismert be. 

Lapzártakor értesülünk, hogy Siny:-: 
újból megszökött. A rendőrség 
lyesen nyomoz utána-

Magyarország 
9 ezer tonna gabonái 

kap Amerikától 
A londoni rádió jelenli Washir*. 

tonból: 
Az amerikai földmívelésügyi ír -

niszter kijelentette, hogy márciusban 
több gab mát exportálnak, mint .5 
háború befejezése óta bármikor. A 
másfélmillió tonnányi gabona leg-
nagyobb részét Európa kapja. Ang-
lia'részesedését nem emelték, 
ellenkezőleg márciusban csak 
tonnát kap a februári 90.000 tartr.*-
val szemben. A legtöbb gabörc 
Franciaországnak jut, ahol a fag; 
nagy károkat okozott a várható ter-
mésben. A szállítmányból Magyar-
ország is kap 9 ,000 tonna g a b o n i 

Felhívás 
A Magyarországi Építőipari Mun-

kások Országos Szövetségének Szer -
tesi csoportja f. évi február hó 4 ért 
kedden délelőtt 10 órakor tartja ¿i 
rendes tisztújító közgyűlését az alábi* 
napirenddel : 

Elnöki megnyitó. 
Titkári, pénztári, ellenőri, könv«--

tári jelentés. 
Jelölőbizottság megválasztása. 
Jelentések feletti vita. 
Uj vezetőség megválasztása. 
Titkársági lakbérhozzájárulás le-

tárgyalása. 
Központi kiküldőit felszólalása. 
Elnöki zárszó. 
A fenti taggyűlésre a szaktársa»-

pontos megjelenését kéri az 
Elnökség. 

Megvételre keresek 8 - 1 4 
db. fiatat merlnól vagy 
racka hasas juhokat, Lázár 
Vilmos u. 17. Ujj Sándor. ny 

Kimaradt kukoricadarát veszek 
cím a kiadóban. 

F ö M e r W W . S i m a L á s r i ó . 
F e l e l ő . u e r k e A . t ó : S l ő k e P « — C 

F e l e l d k i a d ó : N a g y M i h á l y . 
Nyomta • . B a r á t s á g ' mjomám kft . 

Falalfla mrvmdmvmm*: C N f f « L, " 




