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Ki velük! 
Szakasits Árpád soproni beszédé-

ben bejelentette, hogy a Szociálde-
mokrata Párt megkezdi a korrupció 
eleni küzdelmet. A tisztogatás vég-
rehajtasára először a párt keretein 
helül kerül sor. Szocialisták vagyunk 
s nem esünk abba a hibába, hogy 
esak azt látjuk meg, ami másoknál 
rossz, de önmagunkat tökéletesnek 
tartjuk, A demokrácia felépítése ná-
knk ugy kezdődött, hogy az alig 
meglévő kereteket igyekeztünk gyors 
iramban megtölteni. Ezért nyiltak meg 
oly korán a pártok kapui, hogy be-
tódulhassák mindenki, aki azt érzi 
magában, hogy jó demokrata s ké-
sőbb jó szocialista lesz. A kapuk 
kinyíltak és a jószándéku emberek 
•tellett beözönlött egy sereg karrier-
vadász, megbújni akaró és erkölcsi 
alappal nem biró ember. Ez nem is 
lenne bajt ha a régi és kipróbált 
gárda a maga minőségi erejét meg 
hídja őrizni s a mennyiséget a ne-
velés utján minőségi értékké tudja 
formálni. 

Mindaz, ami hazánkban nem egy 
negyed, hanem sok évszázad alatt 
történt, sokkal mélyebb gyökeret 
eresztett, sokkal nagyobb romboló 
munkát végzett, mint azt általában 
kittük. Megmondjuk őszin én, magunk 
m tévedtünk abban, hogy a tömege-
ket könnyen és rövid idő alatt lehet 
átállítani. Ezért tartunk ma ott, hogy 
a demokrácia eredményeit azoktól 
kell megmentenünk, akik a demokrácia 
nlján emelkedtek fel. 

Hajlamosak az emberek arra, kü-
lönösen bizonyos oldalon, hogy a 
ma nagymértékben elharapódzott kor-
rupciót, száz százalékig a demok 
rfeiának a számlájára írják. Sulyokék 
legkedveltebb fegyvere, hogy a pa-
namák és a közhivatali botrányok 
tükrében ócsárolják a mai rendszert 
tfál;is feladat ez s köszönhetik a de-
mokráciának, hogy ma Magyarorszá-
gon íel lehet állni a szószékre és 
minden gátlás nélkül elmondhatják 
akár igaz, akár nem a maguk vádjait 
£ z is mutatja, hogy a demokrácia 
kialakulása jó uton halad. Próbálta 
volna meg ugyanezt megtenni akárki 
is, Bethlen István, Gömbös 'Gyula, 
vagy Bárdossy Leszló idejében. Még 
a rendőrséget is szabadon lehet ócsá-
rolni, pedig Szentes élő bizonysága 
annak, hogy a tisztulás folyamata 
ennél a szervnél a legerősebb. 

Éppen abban van a demokráciának 
legfőbb ereje, hogy önmaga mutat 
dk hibáira ós hiányosságaira. Nekünk 
alig két év állott rendelkezésünkre és 
máris ott tartunk, hogy megindíthat-
juk a harcot önmagunk megtisztítá-
sáért. Ezzel szemben a Horthy rezsim 
36 év alatt nem mert kiállni, hiszen 
nem is akart, hogy félreállítsa a köz-
életből azokat, akik erkölcsileg nem 
oda valók. 

Ugy látszik mégis valami olyan 
épOl itt,— ezt még az ellenségeknek 
b d kell ismerniök — ami sokkal 
tisztább és sokkal becsületesebb lesz, 
mint ami a múltban volt. Hol történ-
lietett az meg, hogy a kormány mi 
nlszterelnökhelyettese kijelenti: ki kell 
•öpörni a korrupciót a közéletből l 

Csongrádmegye 
közegészségügyi helyzete 

Csongrád vármegyében a köz-
egészségügyi helyzet december hó-
napban általánosnak mondható. Fer-
tőző megbetegedések nagyobb szám-
mal Szentesen fordultak elő neve-
zetesen 

skarlatina és diftéria. 
A skarlatina esetek enyhe lefolyá-
súak voltak, ellenben a difiéria 
rosszabb indulatunak bizo yult, 
amennyiben 11 eset közül egy ha-
láleset volt és e mellett a legna-
gyobb része a gyermekeknél lég-
csőszükületet okozott olymódon, hogy 
az oltásokra nem reagáltak és ná-
luk légcsőmetszést kellett alkal-
mazni. Megjegyzendő, hogy igen sok 
esetben a felnőtteknél is jelentke-
zett a diftéria. E betegségnek na-
gyobb számú előfordulása azzal ma-
gyarázható, hogy a felszabadulás 
utáni években a dif ériaoltásokat 
csak rés'ben hajtották végre és a 
gyermekek közül sokan maradtak 
védőol ás nélkül. 

A skarlatina elleni védőoltásokat 
Szentes területén elvégeziék és en-
nek köszönhetjük a megbetegedések 
számán?k Ct>ö kenését Az elvégzett 
oltások az imnumitás kifejlődése 
után kb 9 0 - 9 4 százalékig védett-
séget nyújtanak. A védoltottaknál 
fellépő skarlatina enyhe lefolyásúvá 
válik és bizonyos mértékben meg-
védi az egyént a szövődményektől 
is. A védőoltások minden nagyobb 
reakció nélkül zajlanak le. 

A fertőző betegségek fellépésé-
nél igen nagy mértékben érezzük a 

fertőző osztály hiányát, 
amelynek felállítása azonban már 
folyamatban van ideiglenes módon 
olyképpen, hogy a vármegyei köz 
kórház régi fertőző elkülönített ré-
szét adiák át volt rende1 tetésének. 
Ezzel elerjük azt, hogy a rendkí-
vül súlyos eseteket zárt helyen ke-
zelhetjük. Végcélunk azonban az 
hogy egy kb 60 80 ágyas, teljesen 
különálló fertö/ő osztály létesüljön, 
ez a leghathatósabb vedekezés a 
járvány tovább hurcoiasával -zemben 

A vármegyei közkórház 
igen nagy anyagi gondokkal küzd 
A havi ellátmány, «melyei az ál-
lamtól kap a szegénybetegek ellá 

tására igen csekély, a fizető bete-
gek száma elenyésző. Ehhez járul 
még az is, hogy a kórház részére 
még október hónapban kifizetett 
megrendelt és kiutalt szenet a mai 
napig sem szállították le, miért is 
kénytelen volt a kófház a tbc. ott-
hon egyrészét kiüríteni fűtési hiány 
miatt, mivel ezek a kórtermek csak 
kö/ponti fűtéssel fűthetők. 

Csongrád vármegye 
orvosi ellátottság 

szempontjából első helyen van. Ma-
gyartés kivételével minden község-
ben orvos telepedett le, sőt Szen-
tesen túlzsúfoltság uralkodik, hiá-
nyos azonban Szentes külterületi-
nek orvosi ellátottsága. Ezért is 
három külterületi orvosi állás meg-
sz- rvezésére tettem javaslatot. A bába-
ellátás kielégítő. A kiöregedett és 
meg n< m felelő bábák kicserélése 
folyamatban van. 

Az egészségvédelemmel kapcsolatos 
három tbc gondozó rendes meder-
ben végi munkáját. Azonban mfi 
ködésük csak akkor lehet teljes, ha 
a vármegyében még két vándor 
röngen autó működne szakorvosok-
kal ellátva. Továbbá ha a vármegye 
területén belül megvalósíthatnák 

a derekegyházi és sOvény-
házi kastélyok átalakítását, 

tbc szanatórium javára. 
E célnak megvalósítását szorgal-
mazza a Siess ! Adj! Segíts ! moz-
galom is. 

A nemibetegség elleni küz-
delmet 

a nemibeteg gondozó intézet mel-
lett az egészségvédelmi szolgálatok 
is végzik. Iti kell megemlíteni azt, 
nogy a népjóléti minisztérium úgy a 
gondozó, mint az egészségvédelmi 
szolgálatokat ellátji a tisztífőorvo-
son keresztül megfelelő mennyiségű 
antiluecitummal. 

Gyermekvédelem terén 
az ovodák folytatják áldásos mun-
kájukat. Az nban felszerelésük igen 
hiányos, melynek pótlása elsőrendfl 
feladat,1 a községeknek, azonban a 
községek csak u'olsó kötelességük-
nek tartják az ovodákiói való gon-
doskodási, pedig a saját gyerme-

keik egészségéről volna szó. 
Hasonlóképpen áll a dolog 

az Iskoláknál is, 
ahol a közületek igen keveset tö-
rődnek az iskolák tisztaságával, igeg 
sok helyen 

oly piszkosak az iskolák, 
hogy a jóizlésü ember nem szive-' 
sen lép a tanterembe, Pedig az is-
kolának nevelő hatásúnak kell lenni 
már pedig a piszkos iskolában nem 
fog a gyermek tisztaságot tanulni. 
Igen üdvös lenne, ha a pártok ven-
nék kezeikbe a dolgot és oda hat-
nának, hogy ezek az anomáliák 
megszűnjenek. 

Végül meg kell említenem Nagy-
mágocs községben lefolyt 

népélelmezési tanfolyamot, 
mely december hó 14-én zárult le 
vizsga keretében. A tanfolyamnak 
sajnos csak 16 növendéke volt, hol-
ott többre számítottunk A tanfolyam 
növendékei igen szép eredményt mu-
tattak fel nemcsak elméletileg, ha-
nem gyakorlatilag, is. A december 
havi népmozgalmi adatok a követ-
kezőképen alakultak: házasságkötés 
300, élveszületett 221, koraszülött 7, 
halálozás 129, igy természetes sza-
porodás 99, csecsemőhalálozás 5, 
tbc-2en meghalt 9. Eddig dr. (lábos 
Zoltán vármegyei tisztifőorvos jelen-
tése. 

A külügyminiszter felha-
talmazást kért 

a békeszerződés 
aláírására 

Tegnap minisztertanács volt, amely-
nek napirendjén Gyöngyösi János 
külügyminiszter a minisztertanács 
hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a 
nemzetgyűléstől előzetes felhatalma-
zást kérjen a békeszerződés alá-
írására. 

30 ezer 
hadifogoly érkezik 

Az újesztendő első nagyobb hadi-
fogolyszállítmánya a napokban ét-
kezett meg Debrecenbe. A szállít-
mány vezetöie közölte, hogy érte-
sülése szerint a közeljövőben 30 
ezer hadifogoly! bocsát haza a 
Szovjetunió kormánya. 

Hogy korrupció van, vájjon csodál-
ható-e ? Töob mint két évtized alatt 
mást sem láttunk, mint „kenést", s 
egy másik ország mellett arról vol-
tak a magyar közállapotok neveze-
tesek, hogy itt „mindent el lehet in-
tézni." A kijárók és a protektorok 
siserahada élt nálunk tobzódó jólet-
ben. Nem számított semmi, anyag-
zárolás, vagy autókorlátozás. Egy kis 
baksis és jött az utalvány, jölt az 
„E" betü. Volt mindenfele korlátozó 
törvény, de egyszersmint meg volt 
az ut a korlátozás megkerülesere. 

Azután jött egy másik korszak, 
amikor már nem kenés és kijárás 
voltak az érvényesülés tényezői, ha-

nem törvényesíttetett a lopás és a 
rablás. Megnyíltak a lakások, kitárul-
tak az üzletek ajtói s szabadon le-
.etett elvinni, amit bárki jónak látott 

Ez nemcsak törvényellenes nem 
von, de még megszégyenítő sem 
Útánajön a demokrácia, s ugyan 
azoknak jelenlétében, akik átélték 
ezeket az időket, részben résztvevői 
is voltak, egy uj randszert kell, hogy 
építsen, olyat, ami nagyrészt az 
egyeni kezdeményezésen és a kö-
zösségi ellenőrzésen alapszik. 

Lehet-e csodálni, hc^y egy ilyen 
erkölcsi fertő után, gátlás nélküli 
lovagok a pártok és az emberek 
jóhiszeműségével visszaélve, beül-

nek pozíciókba, elfoglalnak állásokat, 
s rövidebb, vagy hosszabb idő múl-
va kiderül, hogy nem a közösség 
hanem önmaguk javára dolgoznak. 
Nem csodálkozunk, de viszont nem 
is nyugszunk bele. A demokrácia a 
keretek megteremtése után, legfőbb 
feladatnak kell, hogy tekintse a 
tartalom minőségi kiértékelését. Sem-
miféle pártigazolvány, nem lehet 
jogcim a korrupcióra. Nem lehet 
jogcim erre, még a múltban szer-
zett politikai érdem sem. Ezzel mi 
szocialisták tisztaban vagyunk, ezért 
inditj ik meg küzdelmünket, s « ma-
gyar társadalom mint már annyiszpr 
látni fogja, bizhatik bennünk. 



KQzvéleménykutató szolgálatunk eredményei 
Már jó néhány órája dolgozom, 

de az előttem tornyosuló iráshal máz-
nák még csak elenyésző százalékát 
tudtam áttanulmányozni. Közvéie-
ménykutató szolgálatunk igen nagy 
érdeklődést keltett, ami arra vall, 
hogy a felvetett kérdések valóban 
mindennapi problémák, de általános 
problémák is, amelyeket olvasótá-
borunk jól, vagy rosszul min-
denesetre jóhiszeműen — ieyekszik 
megoldani és véglegesen kiküszö-
bölni a demokrácia további fejlő-
désének útjából. 

A szerkesztőségben hideg van 
(hol nincsen manapság?), mégis 
izzadok, amikor a válaszok feldol-
gozásának „rohammunkáját44 végzem 
s csak akkor borzongat végig a 
hideg, amikor még feldolgozatlan 
válaszok térfogatát méricskélem. 
Igyekszem lelkiismeretesen megfe-
lelni a rámbizott feladatnak, csak 
azt sajnálom, hogy a korlátozott 
lapterjedelem miatt nem adhatunk 
helyet minden meglátásnak s azok-
ból csupán a legtalálóbbakat, a 
legérdekesebbeket tudják kiragadni 
a többiekről pedig átfogó képet 
próbálunk nyújtani. S most beszél-
jenek a tények, lássuk a válaszokat, 
amelyekben az aktuális kérdésekről 
— a demokrácia elveinek megfe-
lelően — itélt a szentesi közvéle-
mény : itélt a nép ! 

1. fllről akar olvasni a 
Szentesi Lapban? 

Az első kérdéssel egybekapcsolva 
tárgyalhatjuk a másodikat is: Mi-
lyen rovatot hiáhyol lapunkban? 

A beérkezett válaszok 90 száza-
léka elégedett a „Szentesi Lap"-pal, 
ami arra mutat: olvasóink tudják, 
hogy az adott körülmények között, 
a lehetőségek meglehetősen szük-
reszabott határain belül igyekszünk 
kielégíteni minden olvasónkat. Jel-
szavunk : 

mindenből egy keveset, s 
mindig csak az igazat 

Szocialista lap vagyunk, nem haj-
hásszuk az olcsó szenzációkat és 
sohasem lépünk le az igazság út-
járól. Olvasóink méltányolják ezt, 
amit a beküldött válaszok tömkelege 
bizonyít. 

Persze vannak kívánságok is arra 
vonatkozólag, hogy miről írjunk, 
ime néhány: Egyéni politika, kis-
ipar és kiskereskedelem, közgazda-
ság, bővebb külföldi hírrovat, pét.z-
Ogyi rovat, női rovat, nyugati de-
mokrácia, hadirokkantak problémái, 
szocialista szeminárium, demokrácia. 

Vagy itt van egy-két különlege-
sebb, egyénibb óhaj arról, hogy 
mit szeretnének olvasni. Lakos 
gyilkosok felakasztása, a színtiszta 
igazság tovább fokozása, egyetértés 
és nem pártcivódás stb. S végül, 
ami több olvasónknak eszébe ju-
tott, de bizonyára mindannyian 
óhajtják : 

A Szocládemokrata Párt ve-
hesse át mielőbb az ország 

kormányzását. 
Ez tetszett nekünk leginkább, de 
Ígérjük, hogy minden érdemleges 
kívánságot megszívlelünk s a jö-
vőben még jobbat és változatosab-
bat nyujtunk, s talán mondanunk 
sem kell, hogy legfőbb zsinórmé-
retünk ezentúl is a színtiszta igaz-
ság lesz. 

Polgármester — rendőrkapitány 
Ha polgármester lennék megin-

dítanám a közmunkákat, a veze-
tésem alatt álló tisztviselőket az 
«gyek gyorsabb elintézésére kérném, 
becsületes közigazgatást teremtenék, 
munkaalapot létesítenék, kövesutak 
építését propagálnám, betartanám a 
kiadott rendeleteket, megszüntetném 

a városházán való ácsorgás!, meg-
szüntetném a közellátást (a közellá-
tás népszerűtlensége már itt is 
előreveti árnyékát, a szerk ) szak 
képzett hivatalnokokat alkalmaznék 
stb. írják vlvasóink. 

Vannak humoros, de megszív-
lelendő válaszok is. 

Elrendelném a kötelező pat-
kányirtást. 

Ugy érzem én sem lennék jobb 
polgármester, mint a mostani stb. 

Szakértelem hiányában lemonda-
nék — irja egy másik olvasónk, 

Kiosztanám a házhelyeket, 
tisztán tartatnám az utakat és a 
járdákat, a demokráciának élnék — 
írják sokan mások. 

Olvasóink lehengerlő több-
sége a közbiztonságot erő-
sítené, ha rendőrkapitány 

lenne. 
Néhány válasz: Kalodába zárnám a 
feketézőket, megbüntetném a faki-
vágokat, jobban kivilágíttatnám a 
jármüveket, a nyilvántartó hivatalt 
a város központjába hoznám, el-
tiltanám a politikát (???) és a köz-
biztonságot ! . . . Minden második 
válasz a közbiztonság megerősí-
téséről szól. 

Végül egy disszonás akkord : 
Visszahoznám a régi rendőröket — 
állapltja meg az egyik olvasó. 

Zslrbeszolgáltatás? Pfuj! 
Hogyan oldanam meg a zsirbe-

szolgáltatást ? : sehogy eltörölném, 
csempészeket szigorúan megbün-
tetném, megszüntetném a közellá-
tást (az olvasók 80 százaléka), avagy: 

a közélélmezést elcsapnám", stb. 
Szinte látjuk olvasóinkat, amint 

lecsapva a ceruzára sápadtan és 
dühtől remegve töltötték ki ezt a 
rovatot. Hát végre kitombolhatták 
magukat, de le is szedték a ke-
resztvizet ugy a zsirbeszolgáltatás-
ról, mint az egész közellátásról. 
Még a papírról is szinte izzik a 
gyűlölet. Hiába, nem, valami nép-
szerű intézmény a közellátás és 
„kapcsolt részei". 

Vannak olyan olvasók is (keve-
sen), akik még ennél a kérdésnél 
sem vesztették el józan itélőképés-
ségüket: Az ellátatlanok zsirfeja-
dagjának biztosítására városi hiz 
laldát kell felállítani, egy sertés 
után ne kelljen beszolgáltatni, csök-
kenteni kell az egy sertés után be-
adandó zsirmennyiséget stb irják. 

A drágaság ellen 
Kötélre a feketézőkkel, fokozott 

árellenőrzést, az elrejtett készletek 
felkutatását és elkobzását — ezt 
követeli legtöbb olvasónk s volta-
képpen nyitott kapukat dönget, 
mert többé-kevésbé már foganato-
sították ezeket az intézkedéseket. 
Fokozni persze még lehet a szigort 
és az ellenőrzést, sőt kell is. 

A másik visszatérő refrain a több-
termelés kívánása. 

Eredeti és egyéni ötlet: Az ár-
drágítót akasszák fel a saját kira-
katában. 

Mindennapi kenyerünk 
A következő kérdésünk ez volt: 

mi a vélemínye a jövő mezőgaz-
dasági termeléséről? Ennél a kér-
désnél megoszlottak a vélemények, 
de jóval többen vannak az opti-
misták, mint s pesszimisták. So-
kan félnek attól, hogy a beszolgál-
tatást rendeletek kiölik a magyar 
parasztság munkakedvét. Még töb-
ben viszont bíznak a mezőgazdaság 
jövőjében s olyan szakkifejezésekkel 
is találkoznak, mint 

intenzív kertgazdaság, 
belterjes földművelés stb. Mások 
mezőgazdasági szözetkezetek léte-
sítését szorgalmazzák. 

A jövő mezőgazdasági termelés a 
jó Istentől függ, — írja egyik olva-
sónk s mi spontán választ adunk: 
Segíts magadon az Isten is megsegít. 
Olvasónk nyilván • félreértette a kér-
dést. Nem azt kérdeztük, hogy mi-
lyen lesz a jövő évi termés, hiszen 
tudjuk, hogy sok függ az időjárástól 
esőtől, aszálytól is, — hanem arra 
kértünk választ, hogy általában mi-
ben látják a kibontakozás útját, 
hogyan lehetséges fokozni a mező-
gazdasági termelést, milyenek a ma-
gyar mezőgazdaság kilátásai a jö-
vőrenézve. 

Milyen ipari üzemeket létesítene 
Szentesen? 
A cukorhiány még élénken él 

emlékezetünkben, sőt még ma sem 
beszélhetünk cukorbőségről, talán 
ezért olvassuk igen sok válaszban, 
hogy cukorgyárat kell létesíteni 
Szentesen. A legtöbben cukor-, bőr-, 
szövő- és cipőgyárat akarnak. 

„Mindegy, csak gyár legyen" — 
irja az egyik olvasónk, akinek ugy-
látszik már tényleg mindegy, csak 
egy a fontos, hogy 

Szentes is elinduljon végre 
az iparosodás utján. 

— ezt a fejezetet egy szakszerű ta-
náccsal zárjuk, amely szintén az 
egyik válaszlevélből merítettük: 

„A szivattyútelep a pihenési idő 
alatt villamos energiát fejleszthetne 
és a kaszárnya helyére építendő cu-
korgyárat ellátná energiával". 

Az új földtulajdonosok 
megsegítése 

Legtöbben az űjgazdáknak állami 
kölcsönnel és mezőgazdasági fölsze-
reléssel való ellátását sürgeúk s eb-
ben a kérdésben — örömmel álla-
pítjuk meg — a különféle foglako-
zást} olvasóink nagyon helyesen Íté-
lik meg a helyzetei. 

A Szociáldemokrata Párt 
azt hirdeti, kogy a öldre-
form csak az első lépés volt, 

amelyet követelnie kell az újgazdá-
kat támogató és felkaroló különféle 
intézkedéseknek. 

A reakció ellen 
A reakció elleni felbuzdulás igen 

erős a szentesi közvéleményben s 
olvasóink különféle megtorlásokat 
ajánlanak a mult visszasirói ellen. 
Itt adjuk a legfigyelemre méltóbb 
válaszokat: 

Meg kell őket adóztatni, zárják 
őket 1 évre gettóba, épitőmunkára 

fogni a reakciósokat, kiverni a ínég 
meglevő piziciójukból, kisöpörni őket 
szigorú rendszabályokat ellenük, érez-
tetni velük a demokrácia öklét, meg 
szüntetni a kisgazdapárt jobbszár-
nyát stb. 

Az idealisták a demokrácia nép-
szerűsítését szeretnék: „Teremtsflak 
általános jólétei s ezzel megerős* 
dik és megtámadhatatianná válik a 
demokrácia." — Hát ebben is van 
valami igazság. 

A hadlsegélytfc 
A tizedik, s egyben az utolsó kér-

désünkben a legnagyobb problémát 
vetettük fel, amely ma az egész de-
mokratikus magyar közvéleményt 
foglalkoztatja és amely az ország 
lakosságának sajnos igen jelentői, 
hányadát személy szerint is érinü. 

A beküldölt válaszok felsorolása 
hosszú és meddő volna, bár akad-
nak ötletek, amelyek tetszetősek, de 
amelynek életképességét mi eldön-
teni nem tudjuk. 

Abban a beküldött válaszok 90 
százaléka megegyezik, hogy 

ez a kérdés már nem tür ( 
további halasztást 

és sürgősen, egyben végérvényesen 
meg kell oldani. De abban is egyet-
értenek, hogy a helyi kezdeménye-
zések nem érnek semmit, mert a 
szerencsétlen hadigondozottak las-
sanként már körmünkreégő problé-
májának megoldásához átfogó kép 
ismerete szükség 

Központi megoldás, kor-
mányintézkedés kell. 

Nem könyöradomány, hanem rend-
szeres támogatást s az ennek bizto-
sítására szolgáló fedezetet is a kar-
mánynak kell megtalálnia valimilyen 
formában. 

A „Szentesi Lap" 
első k^zvéleménykutató szolgálata 
ezzel véget is ért. Időszerű kérdé-
sekről szavaztattuk meg olvasóinkat 
és az ő véleményükön kereszt« 
elénk tárult valamennyi szentesi dol-
gozó kivánsága, meglátása, ötlete, a 
szentesi kisemberek véleménye amely-
re mi a demokráciát épitjük. Az i -
letékesek okulhatnak belőle s min-
den bizonnyal 1c is fogják szflra* 
az ezekből eredő tanulságokat, mert 
a mostani vezetők előtt szent a nép 
akarata, hiszen az Ültette őket fele-
lős pozíciókba, ahol csak addig ma-
radhatnak, amíg a nép bizalmát éh 
vezik. (Gy. A.) 

Szentesi hadifoglyok 
Az alant felsorolt hadifoglyok a 

Szovjetunióban vannak, egészsége-
sek és a feltüntetett címekre levelet 
kérnek hozzátartozóiktól: 

Sipos Mihály karp. őrm. (232) 
szüleinek Szentes, Felsőrét 19, 
Miskolczi Antal (252/5) Szentes, 
Gránicz László (252/5) Szentes, 
Budaváry Károly (35) feleségének 

Szentes, Szent Anna-u. 14, Bihar 
László (84) Szegvár, Önös Sándor 
(252-5) és Nagynál György (252-5) 
Csongrád, Tóth Lajos (58-2) Nagy-
mágocs, dr. Gémes Lajos <441-1) 
szüleinek Mindszentre. 

A román rádióban Kiss Gyula 
Szentes, üzeni édesanyjának özv. 
Kiss Károlynénak, hogy egészséges. 

Párthlrek 
12-én vasárnap délelőtt 11 

órakor minden üzemi pártszer-
vezet elnöke, titkára és vezető-
ségi tagja pártfegyelem terhe 
alatt köteles megjelenni a párt-
székházban. 

Hétfőn, 13 án este 6 órakor vég-
rehajtó bizottsági ülés. 

Kedden, 14-én este 6 órakor 
rendőrség. Pártszékház. Előadó: Er-
dei Pál. 

Szerdán, 15-én este 6 órakar 
Kunfi Gárda. Pártszékház Előadé 
dr. Solti László. 

Csütörtökön, 16-án, este b órakor 
MÁV üzemi pártsz. Vasutas olthoa. 
Elő dó dr. Boros Kálmán. 

Pénteken, 17-én este 6 órakor 
párteste a pártszékházban. Előadó 
Mosonyi Lás/ló. Hűbériség kezdeté-
től a földreformig. 

Hirdessen lapunkbanI 



Mit végeztünk két esztendő alatt ? 
1944 december 21-én alakult 

meg az Ideiglenes Magyar Nemzeti 
Kormány Debrecenben. Itt kezdődött. 
Azóta két év munkája van mögöt-
tünk. Két esztendeje, mert még dúl-
tak a harcok az ország egyes ré-

szein, amikor a munka már megin-
dult. Megkezdte küzdelmét a ma-
gyar dolgozó mezőgazdaság, az 
ipar, a közlekedés uiraépitése te 
rén. Ha megnézzük mit tettünk két 
év alatt, nem lehetünk elégedetlenek. 

Az infláció alatt 

A felszabadulás pillanatában a 
magyar gazdasági élet minden alap 
nélkül állott. Nem volt államháztar-
tás költségve ésünk, nem volt köz-
gazdasági budget-enk, nem volt 
pénzrendszerünk. A legelső dolog 
a pénzrendszer megteremtése volt. 
Bankjegyforgalmunk 1937 tői 1944-
ig 545 millió pengőről 20 milliárd 
pengőra emelkedett. A felszabadulás 
atán a Nemzeti Bank nem tudott 
megbirkózni a jegykibocsájtás nehéz-
ségeivel. Előbb a Szovjetunió adott 
1945 márciusában 100 millió, áp-
rilisban 250 millió és 'májusban 
500 millió kölcsönt a kormánynak. 
Ez indította meg a magyar állam-
életet, s 1945 őszéig az infláció 

aránylag lassú ütemű volt. 1945 
októberében került sor a tizezer, 
decemberben pedig a százezerpengős 
bankjegy kibdcsájtására. De már 
ekkor ijesztő volt a gyorsulás, úgy-
hogy a kormány megpróbálkozott 
a bankjegy lebélyegzés eszközeihez 
nyúlni. Nem sikerül». 1946 első 
napjaiban már nagyobbak voltak 
az árak, mint a lebélyegzés előtt. 
1946 január elsején bevezettük az 
adópengőjegyet, ez is esak tüneti 
kezelés volt. Junius 7-én az adó-
pengő 501 ezer 324 billió pengő, 
s álljon itt ez a következő szám, 
amit már kimondani nem tudunk, 
julius 1*5: 76.047.075.417.531.8 B-
pengő. 

A stabilizáció 

S ez igy ment tovább egész 
augusztus l-ig, illetve julius 29-ig, 
amikor megállapítotok az adópen 
gőjegynek a forinthoz viszonyított 
átszámítási kulcsát. Ezzel lezárult 
az infláció. A stabilizáció első sza-
kasza fényes sikerrel zárult. A dol-
gozók önfeláldozásán múlott ez, s 

ők megvalósították. A munkás élet-
színvonala az 1938-asnak felére 
csökkent, mégis jelentős javulást 
hozott. Novemberben már az állam 
bevételei 3 2 millió forinttal multák 
felül a kiadásokat Az aranytartalék 
augusztus 1 óta 200 millió forint 
értékű nemes valutával emelkedett. 

Hogyan állunk a mezőgazdaságban ? 

Ha tárgyilagosan nézzük végig a 
mezőgazdaságban elszenvedett pusz-
tulást és a mai eredményeket, ak-
kor azt állapithatjuk meg, hogy a 
magyarság élniakarásnak itt is igen 
szép bizonyítékát adta. 1938 ban a 
mezőgazdasági épületek értéke 1600 
millió pengő volt, 1945 ben 1350 
millió pengő az épületek értéke. A 
pusztításokat tehát 15 % híján 
hozták helyre. 

Kevésbbé kedvező az állatállo-
mányban beállott hiány. Szarvas-
marha állományunk 1938 bnn 
1.882 000 darab, 1945-ben 1 07U.000 
darab, a pusztulás kb. 45 szazalek. 
A lóállománybjn a 325,000 darab 
volt 1945 ben, szemben az 1938 as 
314,000-rel, itt tehát 25 százalek a 
pusztulás mérve. A sertésállomány-
ban 80 százalékos, a juhállomány-

ban pedig 85 százalékos volt a 
pusztulás. Ez utóbbiaknál azonban 
1946 ban jelentős regenerálódás 
volt észlelhető, amelynek adatai 
azonban még nem állnak rendel-
kezésünkre. 

A földreform megszüntette a nagy-
birtokon nyugvó termelési rend-
szert, helyébe léptette a kisbirto-
kon alapuló termelést. Az uj gaz-
dáknak természetesen nem állnak 
még rendelkezésére a megfelelő 
eszközök, ezért ónási nehézségekkel 
küzdenek. A legégetőbb kérdés itt 
az állandó bizonytalanság megszün-
tetése. Ennek ellenére az őszi ve-
téseredmények meglehetősen bizta-
tóak. A le^ujabh adatok szerint 
3600 ezer hold van bevetve, búzá-
val, rozzsal és árpával. 

Az ipari helyzet 

Az ipar terén az újjáépítésnek a 
széntermeléssel kelte t megind i nia. 
1946 januárjában atlag nap 1945 
vagon volt a széntermelés, ami ar. 
1938-as termeléshez viszonyítva 62.41 
siázalék. Szeptemberben elértük a 
2.114-es napi átlagot, ami a beke 
termelés 67 84 százalékának felelt 
meg s novemberben mar 2 500 va-
gonnál tartottunk, Ezzel 89 szá alé-
kot érvén ei. 

Ebből bontakozik ki a/ ipar egész 
újjáéledése. A magyar vas és fém 
ipar termelése j.lenleg a háború 
előttinek 6 0 - 6 5 % - a kö üi m zog. 
Egyedül a tenneles r oonalizalá-
sával értük >1 ezt a/ eredményt, s 
az további kétharmad ial fokozható 

még. A textilipar biztatóan fejlődik 
s jelenleg a békebeli kapacitásnak 
kb. 70°/o-át használja ki, a pamut 
ipar pedig már a száz-százalékos 
kihasználás felé közeleg. 

A bőriparnál már nem ilyen ked-
ve/ő a helyzet a nyersanyag hiány 
következtében. Ugyancsak nyersa-
ny g hiánnyal küzd a faipar és kü-
lönösen a gumiipar. A magyar ve-
gyiipar egyes ágakban túlhaladta a 
béketermelést, általánosság ban azt 
mondhatjuk, hogy a békenlvónak 
kb. fel nél tartunk. Ezeknek az ada-
toknak értékelésénél azonban nem 
szabad figyelmen kivül hagyni, hogy 
ipari téren jóvátételi kötelezettégeink 
vannak. 

Közlekedésünk fejlődése 

Az egész magyar g^/dasági élet-
nek alapját a k zlekedesi nalo/at 
képezi. A kép, amely a fölszdbadu-
láskor ezen a téren lihiink tárult a 
legsiralmasabb volt Egyetlen egy 
Ilid nélkül, felszagga ott va-ún sí-
nekkel, elhurcolt kocsipark, tönkre-
tett olojü/enukkel aiiiun< itt s iga-
vonó áll -mányunk is súlyosan meg 
rokkant Valósággal emberfeletti volt 
amit eddig is a közlekedési hálózat 

újj lépitésében elértünk. 
A magy r vasúinak 7 800 kilomé-

ternyi hosszúságú váganyhálózatá-
nak 35, a váltó 26, víztornyok 50 
százaléka semmisült meg. öt alagú-
tat robbantottak fel, elpusz.ult a 
vasúti épüleek 30 szá aléka 2.491 
mozdonyból összesen 127 maradt, 
6 205 személykocsiból 285, tehervo-
natallománvunk pedig 59.122-ről 
5.116-ra csappant. 

SZENTESI LAP 1947. jan. 12. i 
Ennek ellenére a legújabb adatok 

szerint a vasúti teherforgalom jelen-
leg eléri az 1938 as forgalom 85 
százalékát, a személyforgalomé pe-
dig a 75°/o-át. 

1945 ben csak 285 személyko-
csink volt, ma pedig 1.627. A hidak 
is elpusz ultak. Eddig mégis 29 ki-
lométer hosszúságú hidat építettünk. 
Ez a legnagyobb munka volt. Nem* 
csak építeni kellett, hanem a ron-
csokat is ki kell emelni, úgyszól-
ván megfelelő szerszám és anyag 
nélkül. Nem voltak hajóink, a Szov-
jetunió az év nyarán 28 hajót bocsáj-
tott az ország rendelkezésére, most 
pedig Linzből érkezett vissza 12 
magyar hajó. 

A gépkocsik 
A háború előtt 24 ezer személy-

autónk volt, de már a háború utolsó 
évében csak 7 ezret tartottak nyil-
ván. A felszabadulás pillanatában 
nem volt egyetlen személy autónk 
sem. Ma Budapesten 4.859, vidéken 
1 621, tehát összegen 6.120 személy-
kocsi van forgalomban. Tehergép-
kocsisarkunk eléri a 7 ezres számot 
s több, miat 13 ezer motorkerék-
párunk van. 

A Szovjetunió jóvoltából megin-
dult a polgári légiforgalom is. 

— • 
Távirati stílusban futunk át a ma-

gyar gazdasági életnek kétéves fej-
lődésén. A semmiből jutunk el idáig 
s ha ezt tekintetbe vesszük, akkor 
nyugodtan elmondhatjuk: jó munkát 
végeztünk. A magyar élniakarás a 
jövőben még jobbb munkát fog vé-
gezni Ezek az adatok azt bizonyít-
ják, semilyen törekvés nem tud 
bennünket elpusztítani. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a közellá-

tásügyi miniszter ur f. év január, 
február és március hónapokra ki-
osztásra kerülő cukorfejadagok jegy-
szelvényei a következők: 

A 70-es számú hatósági élelmi-
szerjegy január havi „I" szelvényét, 
február havi „A" szelvényét, már-
cius havi „C"szelvényét 20 dkg. 
cukorra, 

a 210 számú általános szelvénviv 
„I" szelvényét január hónapra, a „III" 
szelvényét február hónapra és az 
„A- szel vényét március hónapra 
20 dkg. cukorra, 

a 21 l-es állami közellátási pót-
jegy ellátatlan gyermekek részére 
és a 222 es állami közellátási jegy 
önellátó gyermekek részére „A" 
szelvényét január hónnpra, „E" szel-
vényét február hónapra, „C" szel-
vényéi március hónapra 20 dkg. 
cukorra, 

a 225-ös állami lisztpót jegy cse-
csemők részére jegy január, f< bruár 
és március havi „A" szelvényét 20 
d*g. cukorra és végül 

a 226/1, 226/11. és 226/III. sz. 
állami kenyér és élelmiszerpótjegy 
terhes és szoptatós anyák részére 
elnevezésű je*y „13" szelvényét 
havi 40 dkg. cukorra jelölte ki a 
minisztérium. 

A szelvényeket a kereskedők min-
dig az esedékesség hónapjában a 
hónap 20. napjáig válthatjak be s 
ők a tárgyi hó 25 napjáig körelesek 
a nagykereskedővel elszámolni. 

Figyelmeztetem ugv a kereskedő-
ket és fogyasztókat, hogy fent fel-
sorolt jegyszelvényeket nem egy-
szerre, hanem csak a szelvényen 
feltüntetett hónapban vál hatják be. 

Polgármester 

Forint a fegyvered ! 
Védd meg az árakat! 

Krónikás iesyzetek 
Negyvenegyedik esztendeje írom 

ezt a rovatot és ez alatt . az idő 
alatt bizony sok minden történt és 
sokszor tanakodtam rajta, vajjom 
melyik eseményt rakjam elsőnek, de 
legtöbbször úgy volt, hogy az idő-
járásba kapaszkodtam bele. És most 
is odáig jutottam, hogy nem kezd-
hetem máson ezeket a jegyzeteket, 
mint annak megállapításával: egy-
sZer-egyszer komiszabbul még nem 
babrált ki velünk az Időjárás, mim 
most. Ugylátszik azért csinálja igy, 
mert meg akar cáfolni mindenfélét, 
ami a múltból ragadt ránk. Ez az 
időjárás hadatizent a Tsiziónak, mert 
semmi se vág be, amit ősapáink 
beleírtak abba a bizonyos csízióba. 

ooooo 
Byrnes lemondott Marshall tábor-

nok lett Amerika külügyminisztere 
Azt írják a világlapok: „Vegyes ér-
zelmeket váltott ki ez a változás." 
Hát igen, egy olyan világhatalom 
külügyminiszter-válsága, mint az 
Egyesült Államok, olyan óriási je-
lentőségű, ami semmi körülmények 
között sem válthat ki egységes ér-

'zelmeket. Egyáltalán a külügyminiaz-
terek személye sohasem vált ki egy-
séges érzelmeket. Még a legbéké-
sebb békeviszonyok között ia „min-
denki gyanús aki él", aki külügy-
miniszter mert lenni. És ma ? Erre 
nem tudok felelni. 

ooooo 
I A magyar politikai világban nagy 

meglepetést idézett elö a leleplezett 
ellenforradalmi szervezkedés. Hát 
igen, egész természetes dolog, hogy 
még nem volt olyan csirkefogó, 
akinek tetszett volna a megveszte-
gethetetlen, vaskezü rendörbiztos. 
Hogy lehet azt elképzelni józan ész-
szel, hogy a letűnt rezsim szegény-
legényeinek tetszenék a magyar 
köztársaság Mert hiába volt tábor-
nok az egyik, fene tudja milyen 
rangú a másik, annak a korszaknak 
voltak az emberei, amelyet legegy-
szerűbben és legtökéletesebben a 
„ szegénylegények„ korszakának le-
het nevezni. Álomnak is sok volna, 
ha ők nem próbálnának meg nem-
csak életjelt adni magukról, d e . . . 
Nem is mondom tovább, az ostoba-
ság mindig bölcsebbnek tartja ma-
gát az okosságnál — és Dálnoki 
Veress Lajosék ebbe a hibába estek 
bele. (-

ooooo 
Szentesen ez a hét a hadisegélye-

zettek hete volt. Annyit tán sobaae 
beszéltek róluk, mint ezen a héten 
és talán sohasem végződött még 
olyan szépen semmi, mint az T. 
ügyük a megértésben és a remény 
segben. Megmondhatjuk, hogy any-
nyi keserves igazsága egyetlen egy 
csoportnak sincs az országban, 
mint a hadiasszonyoknak, de az ő 
ügyük nem maradhat elszigetelten 
csak az ö ügyük. Egy város, akár 
Debrecen, vagy Szombathely nem 
képes arra, h<>gy az ö sorsukat jóra 
váltsa, de annak a pénzügyminisz-
ternek, aki 24 milliót ad a hadi-
asszony« knak akkor, amikor a pa-
poknak 21 milliót juttat, annak kell, 
hogy módja legyen a hadiasszonyok 
sorsának jóra váltására. 

Barázda 

Súlyos a helyzet 
a gabonaellátásban 
A kenyérgabona hiány 8 ezer va-

gon, de a kenyérfejadagot nem akar-
ják csökkenteni. A hiányokat a be-
szolgáltatás szorgalmazásával kí-
vánjak pótolni. 



n Szociáldemokrata Párt kivívta 
a kisfizetésű pedagógusok es más 
közalkalmazottak fizetésemelését 
Február elsején már magasabb fizetéseket folyósí-
tanak — Az emelés a legalsó osztályban 
harminchárom százalék 

Egves napilapok és politikai pár-
mk nagy hűhóval jelentették be, hogy 
sikerült elintóaniök a pedagógusok 
slátusrendezésót, hogy a különböző 
iskolákban alkalmazott tanszemély-
Bet melyik fizetési osztályban kezdi 
közalkalmazotti pályafutását és me-
lyik tizetési osztályig juthat fel. Két-
ségtelenül ez nem jelentéktelen ered-
őién y. A Szociáldemokrata Párt ne-
velő csoportja — természetesen a 
párt teljes támogatásával — együtt 
küzdött a státusrendezós kivívásáért 
a más pártokhoz tartozó pedagógu-
sokkal. 

De a Szociáldemokrata Párt nem 
elégedett meg ezzel, a kedvező ha-
tást csak később érezhető eredmény-
ivel. Jól tudtuk, hogy a pedagógu-
sok fizetése csakúgy, mint a többi 
közalkalmazott javadalmazása is 
olyan alacsony, hogy az alsóbb fi-
zetési kategóriákban a létminimumot 
sem biztosítja. A párthoz -beérkező 
panaszokat szakembereink vizsgál-
ták át, a vidékre kimenő elvtársa 
ink — igy legutóbb Szakasits Ár-
pád Pécsett — beszélt a tanítókkal, 
tanárokkal és más közalkalmazot-
takkal 

Az adatok alapján a Szociáldemo-
krata Párt vezetői arra a megállapí-
tásra jutottak, hogy itt azonnali in-
tézkedésre van szükség. Nem vár-
katnak a pedagógusok és a többi 
közalkalmazottak a státusrendezés 
későbbi hatására és a demokrácia 
nem tarthatja éhbéren az állam al-
kalmazottjait. 

A szociáldemokrata gazdasági szak-
emberek elkészítették a terveket az 

általános közalkalmazotti fizetéseme-
lésre vonatkozóan. Mivel az állam 
jelenlegi pénzügyi helyzete nem en-
gedi meg, hogy a magasabb fizetési 
osztályoknál is növekedjenek a jö-
vedelmek, az az álláspont alakult 
ki, hogy a legkisebb fizetésűek hely-
zetén kell azonnal segíteni. , 

A fizetésemelés a XIV. fizetési 
osztálytól a VII. fizetési osztályig 
terjed és egyaránt vonatkozik a pe-
dagógusokra és a többi közalkalma-
zottra is. A legalsóbb kategória fize-
tését 33 százalékkal emelik fel ós 
az emelés százaléka fokozatosan 
csökken, ugy, hogy a VII. fizetési 
osztálynál 10 százalékot tesz ki. 

A szociáldémokratapárti szakem-
berek tervezetét vezető politikusaink 
minden ellenállást leküzdve, már el-
fogadtatták illetékes tényezőkkel. 
Most már bizonyos, hogy február 
elsején az alacsonyabb fizetési osz-
tályba sorolt közalkalmazottak föl-
emelt fizetést kapnak. Jelenleg ama 
szociáldemokrata kívánság körül fo-
lyik a vita, hogy januárra visszame-
nőleg is adják meg a régi és a föl-
emelt fizetés közötti különbözetet. 

A Szociáldemokrata Párt igy dol-
gozik. Hangzatos reklámok, szédelgő 
beharangozás nélkül, csendben és 
töretlen lendülettel a dolgozók érde-
keiért. Eredményeinket csak akkor 
közöljük, amikor azok már való-
ságok. 

Ezt a módszert diktálja nekünk a 
Szociáldemokrata Párt háromnegyed-
évszázados dicsőséges és makulát-
lan múltja. 

j Szegedi papucsokat 
piros és zöld szinben, csinos kivitelben, talpbőrözve, 
b^rsarokkal, elől rózsadisszel, 36—40 ig 10 páronként ! 

1 1 4 4 f o r i n t é r t viszonteladóknak. 50 százaléka megrendeléssel 
egyidejűleg beküldendő, a többi utánvét'el. Továbbá: | 

h á z i c i p ő k e t 
príma erős kenderfonálból, duplatalppal, csinos kivi- I 
telben (utcán is viselhető) viszont eladóknak 10 páronként 

| 9 6 f o r i n t . Csak a leelölegezett rendeléseket tudjuk figyelembe 
venni. 

Monostori Gyula | 
Pécs 

Ditzmalom utca 12. 

Ismét légiveszély fenyegeti a 
— burgonyát 

.Légiveszélyal A második világ-
háború idején rettegésben töltötte el 
az emberek szivét ez a két szó. 
M st. a háború után az ember ség 
egyik legfontosabb táplálékát, a bur-
gonyái fenyegeti ilyen légiveszély. 
A XIX. század közepén Északame-
rlkából, a Sziklashegység tájáról in-
dul el a pusztító elenség, az évti-
zedek során átkelt az Óceánon és 
192?.-bei feltűnt Bordeaux környé-
ké». A burgonya pusztitó ellensége 
a Kolorádó-bogár „elfoglalta" Fran-
alaországot, a tavi szelek hatalmas 
iajoUban átszállították a Jura-hegy-
ség hófedte csúcsain Svácba, ahol a 
•ásodik világháború kitörésekor már 
srintén az országnak egész területét 
elárasztotta. Katonaság vonult fel el-

lene autókkal és permetezöszert lő-
velő fecskendőkkel, de mégis a 
Kolorádo-bogár győzött. Lárvája ki-
telelt a föld alatt, a kiss bogár, 
szárnyán a tíz fekete csíkkal, <zét-
rágta a burgonya egész levélzetét, 
felbecsülhetetlen károkat okozott, 
teljesen megfertőzte Németországot 
és legutóbb már Zágráb környékén 
találkoztak vele. Ez a veszedelmes 
ellenbég teliáf most már Magyaror-
szág felé közeledik. Az ország me-
zőgazdaságának már tui sok súlyos 
csapást kellett elviselnie Mindent 
meg kell tennünk, hogy a hazai 
burgonyatermést megmentsük a Ko-
lorádó- bogár pusztításaitól. Az első 
feladat: ha egy mód van rá nem 
szabad beengednünk az ellenséget a 

határokon. Ha pedig valahol mégis 
feltűnne azonnal le kell csapni rá, 
és megsemmisíteni. De a védekező-
szerek használata annyira megdrá-
gíija a termelést, hogy 1 kg. bur-
gonya termelési költségei egyenlőek 
lesznek 1 kg, szőlő t rmelési költ-
ségeivel. A földmívelésügyi minisz-
térium széleskörű felvilágosító mun-

kát kezd a Kolorádó-bogár veszély, 
megelőzésére. Ennek keretében Zt. 
Kóczián Emil a minisztérium kisér-
letügyi osztályának főnöke — aki a 
Kolorádó-bogárelleni védekezés mód-
szereit a legutóbb több hetes fancia-
országi és svájci tanulmányúton is-
merte meg, — rövidesen rádióeló-
adást tart erről a kérdésről. 

Iparos hírek 
Az Iparos Daloskör vezetősége kéri 
a dalárda tagjait, hogy a próbák 
minden héten kedden és pénteken 
este 7 órakor kezdődnek az Ipartes-
tületnél. Mindenki pontos megjele-
nését kérjük, mert a közeljövőben a 
dalárda bemulatkozó hangversenyre 
készül. Fűtött terem van. 

Az ipt. elnöksége kéri az elöl-
járó^ági tagokat, hogy hétfőn, jan. 
13-án d. u. 3 órakor tartandó ülés-
re pontosan megjelenni szívesked-
jenek 

A forg. adóhivataltól nyert érte-
sülésünk alapján a következőkre 
hívjuk fel iparosaink figyelmét: 
forg. adóközösség december 31-ével 
lejárt, addig amig a forg. adókö-
zösség uj egyezséget nem köt a 
P. ü.-al, január hóra előleget fizet-
het be, de addig, m5g az uj egyez-
ség létre nem jön, mindenki blok-
kolni köteles Ha valamely sz kma 
forg. adóközössé^et akar, a követ-
kezőket kell megcselekedne: kér-
vényt kell beadni (6 frt. okmány-
bély«_t>gel) a szegedi p. ü. igazgató-
sághoz, meKékelni 1 drb. nyilatko-
zatot, aláírásokat, 2 pld ban a ta-
gok névjegyzékét, kimutatást, hogy 
aug.-dec. l-ig havonta mennyi volt 
a bruttó bevétele, jkv. az iméző és 
felügyelő bizottság m gválasztásáról. 

Az ipt jegyzői hivatala értesíti 
az iparosságot, hogy az egyes szak. 
osztályok évi rendes tisztújító köz-
gyűlései a következő időpontban 
tesznek megtartva: Vasárnap jan. 
12-én d. e 9 órakor bognár szak. 
oszt. (fa-jegyek osztása is), ugyanez 
időben másik teremben a kovács 
szak. oszt. Hé>főn, jan. 13-án, d u. 
6 órakor a faipari vegyes szakoszt. 
(kosárfonó, kárpitos, kádár, kefe-
kötő, kaptafakészítő, esztergályos, 
szitakészitö, hangszerkés Itő), ugyan-
csak hétfőn d. u. 6 órakor a csiz-
madia szak. os;t. tart közgyűlést. 
Kedden d. u. 4 órakor a nöiszabó 
szak. osz'., és másik helyiségben 
ugyaneznap d. u. 4 órakor a Ruhá-
zatiipari vegyes szak. oszt. (takacs, 
férfi, nőikalapos, paplanos, kelme-
festő, sapkakészítő), 16 án, csütör-
tökön d. u. 5 órakor a cipész szak. 
osztály tart tisztújító közgyűlést. A 
gyűlések az Ipartestületnéi tartanak, 
kérjük a tagok pontos megjelenését. 

Az Ipartestület értesíti a bognár, 
kocsigyártó iparosodat, hogy részük-
re 33 m8 akác-gömbfa kiutalás ér-
kezett. Az utalványok szétosztása 
vasárnap d. e. 9 órakor les/, min-
den utalvány 50 fillér. Az utalvány 

beváltható a Krausz-cég fatelepén 
(Klazál-u. 19 szám.) 

Az Ipt. jegyzői hivatala felhívja 
azo cipész, csizmadia iparos fi-
gyelmét, aki a jan. havi bőrutalvá-
nyát csütörtök d. u. nem vette át, 
az hétfőn *s kedden okvetlen vegye 
ki, mert későbbi igényjogosultba 
nem lesz figyelembe vehető. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala 
értesíti az iparosokat, hogy a fod-
rász szakosztály hétfőn, január Í j -
án d. u. 5 órakor tartja évi rendes 
tisztújító közgyűlésé», ekkor lesz 
tárgyalva a szakma kétfelé valasztás 
ügye és a vasárnapi üzletzaróra 
ügye is. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala 
felhívja a fémipari vegyes szakosz-
tály tagjait, (órás, késes, bádogos, 
köszörűs, rézöntő, fogművesek) hogy 
éA rendes tisztújító közgyűlésük 
jan. 16-án, csütörtök délután 5 óra-
kor lesz az Ipartestületnél. Pontos 
megjelenést kérünk. 

Az Ipartestület jegyzfi hivatala 
értesíti a vendéglős, cukrász iparo-
sokat, hogy együttes tisztújító köz-
gyűlésük jan. 15-én, szerdán d. u. 
3 órakor lesz az Ipartestületnél. 

Uj beosztás a szegedi 
törvényszéken 

Január 1-ével uj beosztás lépet« 
éle; be a szegedi törvényszéken. Dr 
Tóth László az elsőfokú vagyonjog* 
perek egyesbirája lett, dr Margita 
István uzsorabiró, úgyszintén dr 
Hárs László is. A jövedéki kihágást 
ügyeket dr Rónai Dezső tanácsel-
nök helyett dr Koszó György vizs-
gálóbíró tárgyalja, mig dr Rónai 
a büntető fellebbviteli tanács el-
nöke. Megalakult a II. számú fel-
lebbviteli tanács Is, amelynek elnöke 
dr Simon Ferenc lett. 

fl pedagógusok státusrendezto 
A pedagógusok szakszervezetének 

státusrendezési terve szerint az 
fizetési osztályzás a következőképpea 
alakulna. 

F i z e t é s i o s z t á l y 
XI. X IX. VIII. VII. VI. V. IV. 

A szolgálatban eltöltött évek s/ama. Ar 
u oltó szám minden sorban a legme-ga 
sabb osztályba kerfiló nevelők szá^aléfaát 

jelenti 
óvónő 3 6 6 9 9 10 
taniió 6 6 9 9 9 < 
szakképz. tan. 3 9 9 9 10 
po'g. stb. tanár 6 9 9 9 9 3 
középiskolai tanár 6 6 9 9 * t« 

Zsoldos-malom 
m i n d e n nap őröl . A r e n d e l e t szer int i r o s t a h i á n y 

és p o r l á s levonása után kiszolgáltat m i n d e n 

1 0 0 kg b ú z á b ó l : 

25 kg. Q-ás lisztet, 

SS kg. I. rendű k e n y é r l i n t e t , 20 kg. ko rpá t . 

Figyelmes, pontos kiszolgálás. Alapítva 1854-beo. Tel.: S sa. 



A nagy világ 
A francia-angol szövetségi szerződés 

A leszerelés a Biztonsági Tanács előtt 
Összeesküvések Németországban 

Leon Blum francia és Atiee an-
gol miniszterelnök tárgyalásairól hi-
vatalos közleményt bocsájtottak ki. 
A két kormányfő tanácskozásai al-
kalmat adtak arra, hogy a két or-
szág viszonyában felmerülő külön-
böző kérdéseket megvitassák és fel-
fogásaikat kölcsönösen összehan-
golják. Megvitatták a német béke-
kérdést is, a s arra az álláspontra 
jutottak, hogy Németország gazda-
sági újjáépítése szükséges, mégis 
akként, hogy Némefország a békét 

ne veszélyeztethesse. A két orsz^j 
között szövetségi szerződés kötése 
lehetséges, hogy ilyen módon a 
gazdasági és politikai élet terén a 
közös ügyekben egységesen léphes-
senek fel. 

Bevin a sajtó képviselői előtt ki-
jelentette, hogy a két kormányfő 
tárgyalásai jó eredménnyel végződ-
tek. Általában a francia sajtó is ked-
vezően kommentálja Blum londoni 
utazásának eredményeit. 

A leszerelés kérdése 
Az UNO Biztonsági Tanácsának 

napirendjén az általános lefegyverzés 
szerepelt. Qromíko a Szovjetunió 
képviselője felszólalásában hangoz-
tatta, hogy az USA kivételével már 
valamennyi kiküldött magáévá tette 
a szovjet javaslatot, hogy azonnal 

határozzanak a leszerelés szabályo-
zása ügyében és alakítsanak egy 
bizottságot. Austin szenátor, ameri-
kai delegátus háromheti haladékot 
kért hogy Marshall az új külügymi-
niszter áttanulmányozhassa a kér-
dést. 

Német összeesküvések 
A New-York Times hírt ad arról, 

hogy az utóbbi időben rendkívüli 
mértékben elszaporodtak a földalatti 
mozgalmak Németország angolszász 
megszállási övezeteiben. A németek 
általában passzív magatartást tanúsí-
tanak a megszálló hatóságok intéz-
kedéseivel szemben. Ez az ügy a 
külügyminiszterhelyettesek londoni 
értekezlete elé kerül. 

Lehetetlen kapcsolatot nem találni 
a német földalatti mozgalmak és á 
hazánkban leleplezett köztársaságel-
lenes összeesküvés között. A kiadott 
hivatalos közlemény már utalt arra, 
hogy a magyar összeesküvők érint-
kezést tartottak fenn a nyugaton 

tartózkodó szélsőjobboldali politi-
kusokkal, és katonai személyekkel. 
Sőt arról is van hír, hogy jelentős 
külföldi anyagi támogatást kaptak. 
Valamelyik hetilapban olvastuk, hogy 
Hitlert még nem öltük meg. Ha a 
csatatéren Németország el is bukott 
a szellem és az emberek, akik 
ezt a háborút mozgatták és a vilá-
got katasztrófába zúdították élnek és 
nem nyugosznak. Uj háborút kell 
tehát indítani, ezúttal nem a harc-
téren, hanem az emberek koponyá-
jában, ahonnan ki kell verni az esz-
telenséget és egy új szellemet kel/ 
megteremteni: a szabadság, a tisz-
tesség és az emberiesség szellemét. 

LBARÁTSÁG-MOZGÓJ 
Január 18-20-lg. 

Örök szépségű magyar film. 
3 napig I 

Az önfeláldozó szerelem története. 

nővér 
Főszereplők: Szörényi. Svéd Sándor, Jávor Pál, Berki Lili, Máig 
Gerő, Halmay. Zenét szerezte: Fényes Szabolcs. HÍRADÓ 

H l H E K 
Ma január 17. Róm kat. Antal apát 

protestáns Antal. 
Vízállásjelentés: Tisza 16-án 190. Kurca 

Hőmérséklet: — 3 fok 
i. időjárásjelentés: Ködöt, esős idő. egyes 
tdyeken havazás. 

Ügyeletes gyógyszertárak. Január 1 0 -
LO ÍR Szentessy és Kerekes. 

Ködben 
v Csütörtök reggel ködbe borult a 
táros. Ólmos, szürke, vastag, buta 
md nehezedett ránk, elvette a kilá-
tást előlünk, belevágott csontvelőnkbe 
is fázósan dideregtünk .. Senki sem 
szereti a ködöt. Nekem a leggyilko-
sabb ellenségem. Kibirok mindent, 
áe a ködöt nem. Az eső minden 
fajtájába belenyugszom. Gonosz az 
Homeső, kegyetlen a havaseső, rossz 
az apró, szúrósszemű hideg őszi 
eső, de mégse köd egyiksem. Mikor 
nyári zápop zúdul ránk s a „ förge-
teg szánt villám ösztökéveí", az égi-
háború a maga felséges erejével és 
tombolásával még gyönyörködni is 
híd... A köd mindig rossz gondola-
tűk és kellemetlen érzések szülője 
rtálam... Sokszor kényszeritett a köd 
arra, hogy öszehasonlítsam valamivel 
togy valakivel... A köd olyan, mint 
a halálos kór, reménytelen... olyan 
mint a hazugság, amely megdöbbenti 
az embert, olyan, mint a fenyegetés 
amely felriasztja az ember érzéseit, 
gonosz mint a hideglelés... otyan> 
mint a tolvaj, aki ellopja az ember 
értékeit, olyan, mint a szadista, aki 
pervez kéjjel !inozza embertársát... 
Most is gondolkoztam a ködről és 
gondolkoztam mindennapjainkról.... 
Eszembe jutott egy régi mondás a 
mindent elborító ködről, amely vakká 
íeszi az embert és kifosztja a re-
ménységből... Nem tudom, nem va-
gyok feketénlátó ember, de a mos-
tani összeesküvést is olyannak né-
zem, mint a ködöt... nem mutatja 
meg az igazi arcát, még mindég 
lappang a közéleti ködben. (x-a) 

— Házasság. Dr. Lindenfeldd 
déla rendőrorvos százados és Varga 
éra házasságot kötöttek. Tanuk vol 
iák dr Varga Alajos rendőrőrnagy 
és dr Purjesz János v. főügyész. 

— Demokratikus Nőszövetség 
a hadisegélyezettek javára kávédél-
utánt rendez 26-án du. 4 órakor 
Petőfi utca 12 szám ilatt, utána 
lánc 11 óráig. 

— Hibaigazítás. Lapunk csütör-
töki számában a francia elnökválasz-
tással kapcsolatban tévesen azt kö-
zöltük, hogy az új elnökválasztással 
kapcsolatban tévesen azt közöltük, 
iiogy az új elnök Champetier de Lil, 
kelyesen az új elnök neve Champe-
tier de Ribes. 

— Ausztria 200 ezer hektóliter 
bort hoz be Magyarországról. 

— 40 forint a penicillin. Az 
egyik nagy vegyészeti gyár Ameri-
kából közvetlenül nagyobbmennyisé-
gü penicillint hoz be, amelynek 
aagybani ára 26 forint lesz, a gyógy-
szertárakban pedig 40 forintért f3g-
ték árusítani. 

— Az Elhagyott Javak Kormány-
biztosságának sorsáróla legközeleb-
bi minisztertanács fog dönteni. 

Lénárt István elvtárs 
fontos eredményekkel 

tért haza Budapestről 
A Szociáldemokrata Párt kisipari 

ügyeinek intézője, Lénárt István elv-
társ Budapesten járt, ahol a cipész-
iparosok érdekében eljárt a külön-
bözö hatóságoknál. Amint értesülünk, 
nagyjelentőségű eredményekkel jár-
tak ezek a tárgyalások, s több fon-
tos anyagot sikerült beszerezni, va-
lamint sikerült felhívni az illetékesek 
figyelmét a szentesi cipészipar ne-
hézségeire. Lénárt elvtárs utazásá-
ról részletesen helyszűke miatt la-
punk szombaíi számában fogunk 
beszámolni. 

Rendőrségi hirek 
A rendőrség árdrágítás vétsége 

miatt előállította Fekete N. János 
szentesi lakost, mert a krumpli ki-
lóját a megállapított 40 filléres ár 
hrlyett 150-ért adta. A nevezettnél 
talált 90 kiló krumplit lefoglalta. 

Szállítási engedély nélkül akart 
Ltszkai Pál kiskirálysági lakos ser-
tést szállítani. A rendőrség a nála-
talált 4 db 80—90 kilogramos ser-
tést lefoglalta és ellene az eljárást 
folyamatba helyezte, a sertéseket 
pedig a Közellátási Hivatal hizlaldá-
jának adta át. 

— Január 15 tői kezdve érvénye-
sitik a közszolgálati alkamazottak 
arcképes igazolványát. 

SZENTESI LAP \Mlr\tm. ¥t . + 

Ország - Világ 
A párizsi lapok kedden sem je-

lentek meg. 
"T-T SÍ >.«4U4»T. 

Szentgyörgyi Albert New-Yorkba 
utazik. 

Észak-Németországban félmillió 
munkanélküli van. 

a * 
Román gazdasági bizottság utazott 

Moszkvába. 
— 

Megérkezett Budapestre a magyar 
békeszerződés szövege. 

Felépitik az ajtai és mátravidéki 
erőműt. 

Vásári hirdetmény < e-* 
Közhírié teszem, hogy Szentes 

megyei városban a téli vásár 1947. 
évi január hó 24. és 25. napján lesz 
megtartva, éspedig 

január hó 24. napján állatvásár, 
január hó 24. és 25. napján kira-

kodóvásár. 
Az állatvásár reggel 7 órakor kez-

dődik. 
Vészmentes helyről mindenfajta 

állat felhajtható, azonban csak sza-
bályszerű járlatlevéllel ellátottan to-
csátatnak be. Felhívom a vásárra 
felhajtott állatok tulajdonosait, hogy 
a marhalevelet és hely pénzt a vásár-
téri kapuknál kézben tartsák, hogy 
így a marhalevelek felülvizsgálása 
akadálytalanul és a forgalom fenn-
akadása nélkül lebonyolittasék. Az 
állatok forgalmának szabályozása 
tárgyában érvényben levő rendelke-
zések betartandóh. 

A marhavásártérre csak aVecseri-
utcán át, a lóvásártérre csak ¿z 
aradi (királysági) országútról letérve 
a méntelep és járványkórház közölt 
elvezető úton lehet helybelieknek és 
vidékieknek egyaránt közlekedni. 

Kirakodás kezdete január hó 24. 
napján, pénteken reggel 8 órakor. 

Az iparosok helyfoglalása reggel 
8 órakor kezdődik s figyeime tetnek, 
hogy árusító helyeik csupán pénte-
ken reggel 8 óráig lesznek fenntart-
va, miért is kéretnek ezideig jelent-
kezni. Mindazon iparosok, akik az 
árusító helyüket pénteken reggel 8 
óráig el nem foglalják, régi szokás 
alapján, helyüket nem követelketik, 
hanem iparostársaik után fennmara-
dó üres helyet foglalhatják el. 

Kereskedők árusító helyeinek ,ki-
jelölése január hó 23. napján, csü-
törtökön délután 2 órakor történik 
meg, miért is kéretnek, hogy hely* 
igényeiket ezideig személyesen vagy 
írásban jelentsék be. 

Mind az iparosok, mind a keres« 
kedök kötelesek iparigazolványaikat 
magukkal hozni. Aki iparigazolvá-
nyát felmutatni nem tudja vagy a 
neki kijelölt helyet el nem foglalja, 
az árusítástól el fog tiltatni. 
53 Polgármester 

Főszerkesztő . Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a „Barátság" nyomda k f t . 

Felelős nyomdavezető: Csernas L. Imre 

J a n . 17 -én , pénteken n i f f f O f I a Petőfi-utcai székházban 

e s t e h a t ó r a i k e i d e t t e l F U 1 1 6 i I 

Előadó: Mosonyi László. Hűbériséfl kezdetétől a földreformig. 
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Párthírek 
Pénteken, 17-én este 6 órakor 

párteste a pártszékházban. Elóadó 
Mosonyi László. Hűbériség kezdeté-
től a földreformig. 

Magyar kereskedelmi 
küldöttség utazik 

Moszkvába 
A kereskedelmi minisztériumban 

folynak az uj kereskedelmi szerző-
déseket előkészítő tárgyalások. 1946 
•égén lejárt szovjet-magyar árucse-
reforgalmi egyezmény megújítására 
rövidesen küldöttség utazik Moszk-
vába. Rövidesen felvesszük a keres-
kedelmi kapcsolatokat Belgiummal 
és Hollandiával is. 

Az abraktakarmány 
elosztása 

Annak ellenére, hogy a aaprafor-
gótermés aránylag kedvező volt és 
ennek feldolgozása révén komoly-
mennyiségű napraforgómagdarát, il-
letőleg pogácsát (kb. 3600 vagon) 
lehetne takarmányozás céljára juttat-
ni és kb. 4000 vagont jelent az 
az olajpogácsamennyiség, amelyet a 
termelők az olajütőkböl visszakap-
nak, mégis nagy az abraktakarmány-
hiány. Sajnos, a nagy szénhiány 
miatt a gyárak csak igen csökken-
tett kapacitással dolgozhatnak, mert 
Íriszen előfordult, hogy az egyik 
gyár a havi 100 vagon szükséglete 
kelyett csak 10 vagont kapott. A 
szénhiányon egyelőre nemigen lehet 
segíteni, de célszerű volna a gyárak 
működését ellenőrizni. A földmüve-
Ueügyi miniszter most kémi fogja, 
hogy rendeljenek ki miniszteri biz-
tost a nagyobb takarmányfeldolgozó 
üzemekhez, hogy főként az elosztás 
körüli szabálytalanságokat elkerüljék. 
Az a gyanú merült fel ugyanis, hogy 
sok kereskedő engedély nélkül is 
kap takarmányt és azt külföldre 
akarja szállítani. A gazdák már ré-
gen befizették az általuk igényelt ta-
karmánymennyiség árát, az MSzW 
azt kiutalta, de a gyárak mégsem 
szállítják le. A feldolgozó üzemek 
elszámoltatásának kell tehát utána-
nézni, hol vannak a legyártott kész-
letek és miért nem szállítják le ren-
deltetési helyükre? 

Budapest I. január 17. 
7.20: Az áttelepítési kormánybiz-

tosság köziémenyei 7 30: Reggeli 
zene. — Hanglemezek. 8: A dol-
gozó nő kozmetiKája. 9: Ilniezky 
László szalonzenekara játszik. 12.15: 
Doby Júlia énekel, Gáspár Zsiga 
cigányzenekara mu/sikál. 13 30: 
Urbach Pál jazz-műveket zongo-
rázik. 14.10: A tudomány a több 
vitaminért. 14 25 Lugosi István 
tárogatózik, Banda Ede cimbalmo-
zik. 15: Budapest 1. — a fronton 
tálról. 15.15: Rádióiskola. 16: A 
Zeneművészek Szabad Szervezetének 
műsora 16.45: Olvasók és olvasmá-
nyok. 17.10: Szakszervezeti tanács-
adó. 17 20: Szakszervezeti híradó. 
17.45: Sportközlemények. 18: Köl-
tők es hősök. 18 30: A költő nem 
kallotta sohasem. Fodor Gyula elő-
adása, hanglemezekkel. 19: Téli 
szerenád. Közreműködik: Racz Vali, 
Kovách Aladár és a Házi együttes. 
19 40: A Filharmóniai Társasig ze-
nekarinak közvetitáse a Zeneművé-
szeti Főiskoláról. 20 45: Hirek. Sport-
hírek. 22 30: Egyvelegek. — Hang-
lemezek. 23: A BBC ajándéklemezei. 

A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom 
f o l y ó hó 19 -én , v a s á r n a p 
a SzIM otthonban délután 6 órától 12 óráig tartó 
h a n g u l a t o s é s v i d á m f a r s a n g i 

JELMEZ-estet 
rendez. Belépődíj nincs. 
Jazz zene. — Szerpentin és konfenttl csaták. — 
jelmezek dljazésa. — Tombola. — Több érté-
kes tárgy kisorsolása. 

S o r s j e g y ára 2 forint. 
M i n d e n k i t s z e r e t e t t e l várunk. 

A szakszeruezetek tiltakozása 
az összeesküvés ellen 

Szentes szervezett munkássága 
értesülve a Magyar Köztársaság 
elleni összeesküvésről felháborodás-
sal veszi tudomásul, hogy vannak 
még ebben az országban lelkiisme-
retlen emberek, akik a régi Horthy-
féle fasiszta rendszert akarják visz-
szaállitani nyugatos katonatisztekkel 
és a magyar közigazgatásban, bent-
maradt és befurakodott fasiszta el-
leniekkel, akik a demokrácia me-
zébe vannak burkolva, akarják a 
Magyar Köztársaságot megdönteni. 
A magvar szervezett munkásság 
nem fogja tűrni, hogy ezek a pró-
bálkozások megismétlődjenek. Kö-
veteli, hogy akik a Köztársaság el-
leni összeesküvésben bebizonyitha-
tóan résztvesznek, a Köztársaság 
védelemről szóló 1946 VII. tc. 1 
§-a alapján halállal bűnhődjenek. 
Követeli, hogy a közigazgatást a 
B listától függetlenül tökéletesen 
meg kell tisztítani a megbízhatatlan 
elemektől, s ellenük a legszigorúbb 
eljárást indítsák. Nem tartjuk meg-
engedhetőnek. hogy a Magyar Köz-
társaság belső és kClföldi hitelét 
aláássák ezek a megmozdulások. 
Akkor, amikor a szervezett mun-
kásság mindent elkövet, hogy ezt a 
fasiszták által tönkretett országot 
a politikai és gazdasági mélypontból 
felemelje, erejének megfeszítésével 
dolgozik, rongyosan, éhezve, mert 

tudatában van, hegy a saját és nem 
a fasiszták országát épiti. Nem en-
gedjük, hogy az elmúlt Horthy rend-
szer mégegyszer visszajöjjön az ő 
borzalmaival. Nem engedjük, hogy 
ujabb Orgován, Siófok, Dunapart, 
mint kinzóhelyek újból létesüljenek, 
ahol a munkásság színe-javát vé-
gezték ki ezerszámra. Nem akarjuk 
1944 március 19-ét, amikor a mun-
kásság szine-javát vitték az inter-
náló táborba és a halálba. Tisztában 
vagyunk az ilyen akció következ-
ményeivel, a leghatározottabban kö-
veteljük a bűnösök megbüntetését. 
Követeljük a bűnösök legrövidebb 
időn belül a szervezett munkásság 
és a két munkáspárt akaratának meg-
felelően, statáriális uton való meg-
büntetését. Követeljük, hogy külön 
erre a célra alakított biróságok'Ítél-
kezzenek a bűnösök felelt. Ebben a 
bíróságban egy hivatásos birón ki-
vül kizárólag a Szakszervezet és a 
két munkáspárt által beküldött nép-
birák vegyenek részt és ítélkezzenek 
a bűnösök felett ugy, ahogy meg-
érdemlik. 

A fenti tárgyban a Szentesi Szak-
szervezeti Titkárság megkeresi ugy 
a Kommunista Párt Országos Köz-
pontját, mint a Szóciáldemokrata 
Párt Központját és a Szakszervezeti 
Tanácsot hasonló állásfoglalás vé-
gett. Gyenes Péter titkár 

1 Ha azt akarod, hogy néped , nemeeted a 
O i e S S ! a romokból f e l é p ü l j ö n , meg kell hoznod 

e r ő d ö n f e l ü l ls az á l d o z a t o t ! 

Adj! 
K A P O S O L Ó D J B E A 

Siess! Adi! Segíts! 
mozgalomba! 

Q a C X l t O | 1 9 4 7 Januárjától k e z d v e minden üónap 
o i t O . e i e j é n h o z z á d ls bekopogtatunkI 

Meghívó 
Szentes megyei város Nemzeti 

Bi/ottsága f. évi január hó 20-án, 
d. e. 9 órakor a városháza 18. sz. 
helyiségében ülé*t tart, melyre a 
tagokat tisztelettel meghívom. 
^Feltétlen és pontos megjelenést 

Erdei Mihály 
elnök. 

Eladó kredenc, Kalor-kályha, vil-
lanyc:sillár. Petrovits Soma-u. 1 sz. 
Szedertelep. 31 

bekopogtatunk I 

Nehéz helyzet 
a vármegyeháza 
ügyvitelében 

A vármegyéa a tüzelőanyag kifo-
gyóban van, s így a hivatali helyi-
segeknek csak kis részét tudják fű-
teni. Van olyan szoba, ahol 8—10 
tisztviselő dolgozik, úgyszólván egy-
más hegyén-hátán. Az ügyrend, ter-
mészetesen akadályokat szenved. Kü-
lönösen a tárgyalások lefolytatása 
körül merülnek fel nehézségek. 

Hirdetmény. 
A magyar miniszterelnökség a de-

mokratikus köztársaság megóvása * 
megőrzése érdekében a fasisztaszel-
Icmű, szovjetellenes és antidemokra 
tikus sajtótermékek összegyűjtését 
illetve szigorú beszolgáltatásának kö-
telezettségét rendelte el. 

Felhívom mindazokat, akiknek a 
tulajdonában könyvek, napilapok, 
időszaki lapok, szaklapok, hirdetmé-
nyek és képes ábrázolások vannak, 
hogy a tulajdonában levő Össze* 
könyvekről és egyéb sajtótermékek-
ről jól olvasható s pontos jegyzéke» 
készítsenek és azt azon tulajdonosok/ 
akik az I. és II kerületben laknak., 
szakszervezetek székházába (voif 
csendőrlaktanya), akik pedig a II! 
és IV. kerületben laknak, a városházé 
18. számú szobájába, az e célra 
alakított bizottságokhoz f. évi januá? 
hó 18. napjának déli 12 óráig fel-
tétlenül nyújtsák be. A benyújtandó 
jegyzéknek tartalmaznia keli a köny-
vek írójának nevét és címét. A na-
pilapoknak, folyóiratoknak és egyéb 
sajtótermékeknek címe és megjele-
nési éve, valamint súlya (nem da-
rabszám) írandó be a jegyzékbe. A 
bizottságok a benyújtott jegyzékbőí 
a rendelkezésre álló, a miniszterel-
nökség által kiadott katalógusból 
állapítják meg és választják ki a be-
szolgáltatandó müveket. 

A bizottságok által kijelölt sajtó-
termékeket a tulajdonos köteles f. 
évi január hó 24. napjának déli 12 
óráig az államrendőrség államvédel-
mi osztályához (Apponyi-tér II. eme-
let) beszolgáltatni. 

Nyomatékosan figyelmeztetem a 
könyv és egyéb sajtótermékek tulaj-
donosait, hogy aki jegyrékbenyujtási 
vagy a bizottságok által kijelölt mű-
vek beszolgáltatási kötelezettségének 
eleget nem tesz, ellene az összes 
könyveinek és egyéb sajtótermékei-
nek elkobzásán felül a legszigorúbb 
és legkíméletlenebb büntető eljárás 
lesz folyamatba téve. A fenti rende-
let teljesítését az államrendőrség 
házkutatások^ foganatosításával is el-
lenőrizni fogja. 

Mi lett a volt 
méneskarral 

A méneskar régi formájában két-
ségkívül megérett arra, hogy felrob-
bantsák, mert sem szelleme, sem 
lótenyésztési politikája nem felei 
meg a magyar parasztság érdekei-
nek és a mai idők követelményei-
nek. Voltak ugyan —- korlátozott 
számban — a méneskarl tisztek kö-
zött is megfelelő felkészültséggel és 
gyakorlattal rendelkező szakemberek, 
akiknek a munkájára a demokra-
tikus Magyaiország is igényt tart. 
Ezért a még 1945-ben kiadott kor-
mányrendelet elhatározta a lóte-
nyésztési felügyelőségek felállítását 
és a volt méneskari tisztekkel kap-
csolatban ugy rendelkezefi, hogy 
amennyiben legalább 5 éves gya-
korlatuk van és a szabályszerű iga-
zoláson, továbbá B listával kapcso-
latos rostáláson keresztül mentek, a 
felállítandó lótenyésztési szerv ál-
lásaira pályázhatnak. Természetesen 
a megfelelő emberek kiválogatása 
igen nehéz és felelősségteljes fela-
dat, ezt a feladatot azonban a föld-
művelésügyi minisztérium a demo-
kratikus pártok közbenjöttével a leg-
nagyobb pontossággal intézi. E 
¡ekintetben aggodalomra márcsak 
azért sincs ok, mert a kinevezések 
Hett végsőfokon a minisztertanács 
fog dönteni. Ezzel kapcsr latban kí-
vánatos, hogy a kormány tagjai és 
rajtuk keresztül a pártok behatóan 
vizsgáljak meg a jelöltek névsorát 
és emeljenek vétót az esetleg akár 
politikai, akár szakszervezeti szem-
pontból nem megfelelő jelöltek ellen. 



H Í R E K 
Ma január 12. Rórn kat. Szentcsalád 

}l í'ltslánb Ernő. 
' Vízállásjelentés: Tisza 11 én 170. Kurca 
W. 

; Hőmérséklet — 1 0 fok 
Wőjárásjelentés: Tovább enyhül a hi-

rtea. egyes helyeken kiadós havazás. 
Ügyeletes gyógyszertárak . J a n u á r 10— 

If-íg Szentessy és Kerekes. 

— Élet és Tudomány új szá-
jának fartalmából: 1. Hogyan lesz 
a vízből villamosáram? 2. Rakéta 
fényképezőgép. 3. öregség — gyó-
gyítható betegség. 4. Mi történik ve-
lünk alvás közben? 5. Tudomány a 
tóziasszony szolgálatában. 6. Atom-
rombolásból ipari energia. 7. Ho-
gyan oldható meg gyorsan a lakás* 
Üányt? 8. Hogya » lett a gyíkból 
»adár? És még sok érdekes cikk. 
fcióíízetési ára: negyedévre 3 30 Ft., 
leiévre 6.50 Ft. Előfizetést elfogad a 
kiadóhivatal: Budapest, VII., Rákó-
«zs-út 54. 

— Fodrászmesterek! Jan 13 án 
»etfőn d. u. 5 órakor az Ipartestü-
letben értekezlel lesz. Forgalmi adó 
és más fontos ügyek. Mindenkit el-
VAT it Vezetőség, 

— Mezőgazdasági tanfolyami 
ertesítés. Értesítjük a mezőgazda-
sági tanfolyamra jelentkezetteket, 
iogy a földmüvelésügyi minisztéri-
um és a Szabadművelődési Felügye-
lőség rendezésében, az új földhöz-
Jbftatottak és egyén érdeklődők ré-
cére tartandó mezőgazdasági é 
szabadművelődési tanfolyam január 
fcó 13-án, hétfőn indul meg. Kérjük 
z tanfolyamra jelentkezetteket, hogy 
lenti napon délután 5 órára a tan-
fclyam helyiségében, (UFOSz-helyi-
ség, volt 48-as kör) pontosan jelen-
lenek meg. Új jelentkezők is felvé-
tetnek. Tanfolyam Vezetőség. 

— A hivatásos zenészek szak-
wervezete f. hó 17-én, pénteken 
délután 2 órakor a szakszervezeti 
székházban tisztújító tagértekezletet 
íart, melyre a tagok poatos megje-
te'iését kéri a Vezetőség. 16 

— Több szülő felkérésére január 
•o 16 án d. u 4 órára szülői érte-
kezletet hívok össze, melyre minden 
érdekelt szülő feltéllen megjelenését 
fc^rem. Tárgy: a téli tanítás kérdé-
sének megoldása, beszámoló az in-
tézkedésekről. Gimnázium Igazgató-
ága. 

— Iskolai érttsités. A- római 
krtiolikus iskola felhívja az érdekelt 
»ülőket, hogy szénszünet alatt min-
ién hétfőn küldjék el gyermekeiket 
aa iskolába leckefeladás végett és 
pedig 8 órára az I—III osztályú, 12 
érára pedig a IV—VIII. osztálybeli 
«múlókat. A tanterem fűtve lesz. 

— Értesítés. Kérjük a férfiszabó 
»estereket, hogy az 1947. évre for-
jplmiadó közösségi átalány megala-
kítására január 13-án délután 5 órára 
értekezletre hivja Össze a bizottság 
•ínöke. 

— A kőművesmesterek és ipa-
rosok szakosztálya 1947. év január 
fcó 12-én vasárnap délután 2 órakor 
á* Ipartestületnél tisztujitó szakosz-
tályi ülést tartanak. Az ügy fontos-
ságára való tekintettel pontos meg-
jelenést kér az Elnökség. 

— A Városi, Vármegyei és 
Községi Alkalmazottak szentesi 
szakszervezete 1947. évi január hó 
18-án fél 12 órakor az összes szak-
szervezeti tagok résztvételével Cson-
grád vármegyei kongresszust tart a 
városháza közgyűlési termében. (9 
érakor előértekezlet a meghívottak-
kal ) A közgyűlésen Szamai Lajos 
központi főtitkár és Seprényi Sándor 
k. főtitkár is résztvesz Budapestről. 
A vezetőség kéri a tagokat, hogy 
awndenki pontos időben jelenjen 

™ — A Földműves Szövetkezet 
elajotö telepe hétfőn megkezdi vám-
ttésü működését. <>•* 

Az uj piaci árak 
1947. január hó 8-tól 

54 60 62 
60 69 72 
50 57 80 
68 70 80 

30 40 35 46 30 - 4 8 

60 
2.60 
4.50 
1.58 

76 
69 

2 .02 
5 1 0 
1.82 

Fejeskapos / tn 
Kelkáposzta 
Vöröskáposzta 
Karaláb 
Sárgarépa 
Burgonya 
Bab (száraz) 
Borsó 
Mák 
Szilvalekvár 
Sevanyukáposzta 
Ecetes uborka 
Ecetes paprika 
Káposztás ecetes paprika 
Paprikás saláta 
Köleskása 

Gyümölcsök: 
Alma téli (I. r .) 3 . - 4 . — 3.50-4.60 3 60-4.80 
Alma (IIr.) 2 . - 3 - 2.30-3.40 2.40-3.60 
Körte n. (I. r .) 3 . - 4 . — 3.50-4.60 3.60-4.80 

T e j és tejtermékek: 
Tej 80 
Tejfel 280. tehéntúró 2 . — vaj kg 
juhturó kg. 6 — juhsajt 6.50. 

Baromfi 
Tojás 25 fiit. 

80 
72 

3.12 
5.60 
1.90 
4.70 
5.20 
5.10 
5.20 
1.62 

2 0 — 

kg. Tyúk 
Csirke 
Pulyka 
Gyöngyös 
Hizoít liba 
Hízott kacsa 
Sovány liba „ 
Sovány kacsa 
Hal folyami kg.-ja 
Hal állóvizi kg.-ja 

340 „ 
400 „ 
400 . 
400 „ 
450 „ 
430 . 
320 „ 
300 . 
2 5 0 - 3 5 0 . 
1 5 0 - 2 0 0 . 

Irányárak 
Karfiol 
Zeller 1 csomó 
Petrezselyem 
Cékla 
Sütőtök 
Sülttők fehérhajú kg. 
Sülttök fahaju 
Birsalma 
Naszpolya 
Dió 
Vöröshagyma 
Fokhagyma 
Dughagyma 
Torma 

83 95 1 . -
1 — 1.15 1.20 

83 95 1 -
50 57 60 
25 29 30 
90 1.04 1.08 
70 80 84 

1.50 1.72 1.80 
1.80 2.07 2.16 
3.40 3.90 4 -

1.40 1.50 
4.70 5 -
4.80 5.20 
1.45 1.50 

Vásárló közönség 
figyelmébe! 

A „Hangya" és az FSzOK autókaravánjai által vidékre kiszállított 
és a gazda beszolgáltatási jutalom cimén szövetkezetek és keres-
kedők által forgalomba hozott textilcikkek legmagasabb fogyasztói 

ára a következők: 
Karton 80 cm-nél keskenyebb . méterenként 
Karton, legalább 80 cm széles „ 
Ruhaflanel 80 cm nél keskenyebb . 
Ruhaflanell legalább 80 cm széles . . „ 
Teniszflanell legalább 80 cm széles 
Pamutvászon legalább 80 cm széles 
Kanavász legalább 80 cm széles . 
Zefír legalább 80 cm széles 
Nyomott inganyag (freskó) legalább 80 cm széles 
Inlet, legalább 80 cm széles 
Lepedő, legalább 142 cm széles 
Ezekhez az árakhoz sem forgalmiadó, sem e^yéb címen semmit 

sem szabad hozzászámitani. 

7*— Ft 
8 40 Ft 
9 70 Ft 

11 10 Ft 
890 Ft 
8 50 Ft 
8 80 Ft 

12 — Ft 
8 10 Ft 
8 20 Ft 

16 20 Ft 

Hirdetmény 
A Magyar Honvédelmi Miniszter 

Urnák 24.000/1946 Eln. közig. sz. 
rendelete értelmében felhivom az 
1926. évben született mindazon had-
köteleseket, akiknek állandó lakó-
helyük Szentes m. város területén 
van, hogy f évi január hó 13. nap-
jától 17. napjáig a városi katona-
ügyosztályon (városháza 46) az 1939 
évi II. tc. 177. §-ban előírt büntetés 
terhe mellett személyesen jelentkez-
zenek. Távollévők írásban is jelent-
kezhetnek. 

Személyesen jelentkezők személy-
azonossági okmányaikat (születési 
házassági .anyakönyvi kivonatukat, 
iskolai bizonyítványukat, segédleve-
lüket stb) hozzák magukkal. Az 
írásban jelentkezők pedig összes 
személyi adataikat, (születési év. hó, 
nap, születési hely, iskolai végzett-
ség, fog alkozás, szülök neve, állandó 
tartózkodási hely: utca és házszám, 
vagy külterületi határrész és tanya-
szamj tartoznak bejelenteni. 

Felhivom az 1926. évi születési 
hadkötelezettekct arra, hogy a papok 
és papjelőltek, örökölt mezőgazda-
ságok birtokosai, családfenntartók, 
több katonát adó családok (egyes 
tagjainak és a főid birtokreform so-
rán földhözjuttatottak tekintetében 
m 'gállapított kedvezmények valame-
lyikére való igényléstik esetén kellő 
okmánnyokkal felszerelt kérvényüket 
a fősorozás kezdetéig az összeírás 
helye szerint illetékes főszolgabíró-
nál, városokban a polgármesternél 
igy a Szentes m. város katonaügy-

összeirottak a város k-

tató hivatalnál (városháza 54 szeba) 
nyújtsák be. 

Akik az összeírás idején való la-
kóhelyükről később elköltöznek és 
az új lakóhelyük nagy távolsága mi-
att márt az új lakóhelyükön óhajta-
nak sorozásra- előállni, erre irányuló 
kérelmüket az eredeti összeirási he-
lyük szerint illetékes főszolgabírónál, 
városban polgármesternél a fősoro-
zást megelőzően kell benyujtaniok. 

Aki a hadkötelezettséggel össze-
függő bejelentési, illetve jelenkezési 
kötelezettségének teljesítését elmu-
lasztja az 1939. II. tc. 177. § a ér-
telmében kihágást követett el és két-
hónapig terjedhető elzárással, illető-
leg egy évig terjedhető elzárással 
büntetendő. A vonatkozó törvények 
és rendeletek nem tudása nem mentő 
kö' ü I mény. Polgármester. 
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— Nagymennyiségű textilt ka-
pott a vármegye. A Közellátási 
Felügyelőségtől nyert értesülésünk 
alapján közöljük, hogy Csongrád 
vármegye 19 ezer méter textilanya-
got kapott, ebből Szentes város 
2500 métert. 

Ország - Világ 
Párizsban nyomdászsztrájk tört ki, 

s ezért a francia lapok, csütörtökön 
nem jelentek meg. 

Mikolajczyk parasztpáitja elhatá-
rozta, hogy résztvesz a lengyel vá-
lasztásokon. ' 

— K 

Qyöngyösi külügyminiszter fogad-
ta a török követet. 

A piarista palotával szemben akar-
ják felépíteni az új Erzsébet hidat. 

Budapest I. január 12. 
7: Reggeli zene. 8: Hirek. 8 20: 

Operakórusok. 8.30: Várhelyi Antal 
játszik orgonán. 9: Katolikus szent-
mise. 9 30: Evangélikus istentiszte-
let. 10: Unitárius istentisztelet. 11: 
A Székesfővárosi Zenekar játszik. 
12 15: Anyák 5 perce. 13.30: Meg-
emlékezés Kosztolányi Dezsőről. 
14.10: Mű vészlemezek. 15: Az elbe-
szélés magyar mesterei. 15.20: Rát-
kai Vera zongorázik". 15.35: Róma 
kútjai. 16: Géczy Dömötör magyar 
nótákat énekel. 17.10: Magyar par-
nasszus. 18: Hahglemez. 18.10: Va-
sárnapi beszélgetés. 18.30: Zenés 
részletek Offenbach .Szép Heléna' 
című operettjéből. 20.20: Ferencvá-
rosi séta. 21: A rádió hangja. 21.10: 
Debussy: Iberia, szvit. 21 30: Rádió-
ankét. 22 30: Hanglemezek. 23.30: 
Rácz György hanglemezantikváriu-
ma. 

Budapest, január 13. 
7.20: Az áttelepítési kormánybix-

tosság közleményei. 7.30: Reggeli 
zene. 8: Háztartási tanácsadó. 8.15: 
Zenés kalendárium. 9: Szalonzenekar 
játszik. 12.15: Szomolányi János 
énekel. 12.40: Mí újság 1847 janu-
árjában. 13: Jazzegyüttes játszik. 14: 
Hirek. 14 10: Hárfaszóló. 14 30: Elő-
adás. 14.45: Harmonika számok. 
15.15: Rádióiskola. 16: Cigányzene. 
16 45; A bolondruhás gróf. 17.10: 
Párthiradó. 1720: A Vöröskereszt 
közleményei. 17.50: Szobek András 
államtitkár beszél. 18: Dalárda éne-
kel. 18.30: Kicsi padok, nagy diá-
kok. 18 45: A székesfőváros aktuális 
kérdései. 19: Vajda Júlia énekel. 
20 20: Magyar muzsika. 21.20: Han-
gos híradó. 21.40: Orosz nyelvokta-
tás. 22.30: Olasz dalok. 22.50: Kül-
földön élő magyarokhoz szólunk. 
23: Hanglemez. 23.30: Rádió flze-
hetszolgálat. 

Nyílttéf 
E rovatban közöltekért nem vállal fele-
lősséget sem a szerkesztőség, sem a 

kiadóhivatal. 

Nyilatkozat 
Tőlem kt»!önváltan élő feleséged-

nek, Hegyi Erzsébetnek senki sem-
miféle hitelt ne adjon, mert én azt 
helyette ki nem fizetem és érte fe-
lelősséget nem vállalok. 

Szentes, 1947 január 11. 
Kiss Bálint Alsórét 2IS. 

p apiráruk, dohányzó cikkek, 
postai és pénzügyi érték-
cikkek, sorsiegyek, sz ivar 
és cigaretta különlegességek állandóan kaphatók — a 

DOHÁNYNAGYÁRUDÁBAN 
I 
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— Felhívjuk azon munkásokat, 
algk a tiszahid építésnél dolgoztak, 
de jelenleg munkában nincsenek, 
kétfőn reggel 8 órakor a Szakszer-
vezeti Titkárságon jelentkezzenek 
cukorutalvány átvétele végett. Sze-
aaélyenkint 2 kiló cukrot kapnak 
katósági áron. A cukor átvehető 
jövendő-utca 3 alatt 8 3-ig hétfő 
reggeltől szerdán délutánig bezá-
rólag. 

^ A Szociáldemokrata Párt 
•öl csoportja f. hó 12-én, vasárnap 
délután 5 órai kezdettel a pártszék-
kázban teadélutánt rendez, amelyre 
«zuttal hivja meg a város közönsé-
fét az Elnökség. 

— Ruházati munkásak f. hó 
19-án d. u. 5 órakor tagértekezletet 
tartanak. Tárgy: Titkárság átiratá 
aak ismertetése és megvitatása. A 
bálra jegyek kiadása. Több aktuális 
dolog megbeszélése. A fűtésre való 
tekintettel pontos megjelenést kér 
az Elnök. 

— Meghívó. A szentesi kovács-
bognár szakosztály az Ipartestület-
ien január 18-án -7 órai kezdettel 
vacsorával egybekötött táncmulat-
ságot rendez Gábor Pista zene-
karával, melyre mindenkit szerelet-
tel Tárunk. Rendezőség. 1358 

— A Faipari Munkások Szer-
vezete 1947. évi jaauár hó 12 én 
d. e. 10 órakor a Szakszervezeti 
Székházban tisztújító értekezletet tart 
melyre pontos megjelenést kér a 
fezetőség. 

— Felhívás a bércséplőkhöz. 
A Szövetség központi utasítására kö-
böljük az Iparügyi Miniszter 37517— 
1946. VII. sz. körrendelete alapján, 
hogy 1947. évben iparigazolvány nél-
küli bércséplést senki sem végezhet. 
Iparigazolványt viszont 3 évi cséplési 
gyakorlat, valamint cséplő és vető-
xnagtisztitó gépkezelői vizsga igazo-
lása nélkül nem kaphat senki. Ezen 
rendeletre való hivatkozással felhívok 
minden olyan csépléssel foglalkozni 
kívánó géptulajdonost, akinek ipar-
engedélye nincs, azonnal jelentkezzen 
a Fiók-Szövetségnél tanfolyamra és 
amennyiben 25 hallgató jelentkezik, 
ugy a tanfolyam meg lesz rendezve. 

Szentesi Hókszövetség 
Vezetősége. 

Pályázati hirdetmény 
Az 5000-1946. M. E. sz. rendelet 

végrehajtása során megüresedett 
szegődményes városi gyepmesteri ál-
lás betöltésére pályázatot hirdetek és 
felhívom azon pályázni szándékozó-
kat, akik ezen munkakör ellátása-
hoz megfelelő felszereléssel rendel-
keznek, hogy szakképzettségüket ed 

.digi működéslke* igazoló szolgálati, 
illetőleg működési bizonyítvánnyal 
valamint rendőrhatósági erkölcsi bi-
zonyítvánnyal felszerelt kérvényüket 
1947. január 15. napján deli 12 
óráig nyújtsák be hivatalomhoz. 

Az alkalmazas szegődményes jel-
legű, javadalmazása a XV. fiz. oszt. 
3. fokozatának megfelelő havi díja-
zás, valamint természetbeni lakás. 

Polgármeser 

Szociáldemokrata Párt Női 
csoportja 

január 12-én, vasárnap 
délután 5 órakor a párt-

székházban 

tea-délutánt 
rendez, utána lO^ráigtánc 
lesz, me'yre mindenkit sze-
retettel var a Rendezőség 

HANGYA 8 b ! 
adja el termékeit a Hangyának 

s z ö v e t k e z e t i értékesí tésreI 

Hangya Szövetkezeti Értékesítő Telepe és Hűtőháza 

Szentes, Sopronl-u. 3. TeleVon 91 

Hangya Szövetkezet Gyüjtőtelepe 
Orosháza, Bajnok-u. 2. TeleVon 178. 

átvesz minden mennyiségben és legjobb árban 

baromfit, tojást, lüttvadat 
Piacokon is megtalál minket I Vadásztársulatok is kérjenek töltényt! 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a gazdál-

kodó burgonyabeszolgáltatási köte-
lességét búzával, rozszsal, kétszeres-
sel, árpával, zabbaj, kölessel, bur-
gonyával, kukoricával, babbal, bor-
sóval, lencsével vagy hizott sertés-
sel 1947. évi január hó 31 napjáig 
teljesíteni. Ugyanezen határideig kö-
teles olajosmag beszolgáltatás! kö-
telességét napraforgómaggal, tnk-
maggal, lenmaggal, szójababbal, rep-
cével és mákkal, továbbá búzával, 
rozzsal, kétszeressel, árpával, zabbal, 
kölessel, burgonyával, kukoricával, 
babbal, borsóval, lencsevei, vagy 
hizott sertéssel teljesíteni. 

Ha a gazdálkodó a még nem tel 
jesitett burgonyabeszolgáhatási kö-
telességet a télre elvemelt burgo-
nyájából a verem megbontása után 
tavasszal kívánj* teljesíteni, köteles 
a tavasszal beszolgáltatni kívánt 
burgo-yamennyiséget az 1947. évi 
január hó 31 napjáig gyüj őkeres 
kedőnek megvételre felaján ani. A 
gyüjtőkereskedő a megvételre fel 
ajánlott burgonyát köteles megvá 
sa'Olni és a megvásárolt burgonya 
vételi jegyet, kiallitani. A vételij gy-
gye) az eljárás ugyanaz, mint az 
azonnal átveit tételeknél azzal ai el-
térései, hogy a vételi jegyen fel 
kell tüntetni a „még át nem vettu 

szavakat. 
Ha a gazdálkodó a burgonya vagy 

az olajosmagheszolgáltatasi köteles-
ség teljesítésre szánt hizott sertést 
1947. évi január hó 31 n pjáig nem 
szolgáltatja be, mert a ser és hizla-
lása még nem fejeződött be, köte-
les a senés e'adasára vonatkozóan 
a gyü Műkereskedővel elő/etes meg 
állapodást kötni. A gyüjtőkereskedő 
az előzetes megállapodaM a Hus 
és Zsiradékhivatai u a-itasa szerint, 
három példa yban Hitja h . A mtg 
áliapodas egyik példányát a gyüjtfi-
kere»k»dö köteles hetenként össze-
gyűjtve 4 gazdálkodó beszoluáltatási 
kötelességét nyilvántartó ei< Ijá ó-
ságnak, valamint a Hus és Zsira-
dékhivatai ille ékes kirende tsé^ének 
megküld-ni. 

Az ö< katas/teri holdat mtg nem 
haladó szántóterületen gizdaUodök 
részéie bi/t sitott azon kedvezmény, 

hogy gabonabeszolgáltatási köteles-
ségüket a földadó fejében természet-
ben beszolgáltatott terményekkel tel-
jesítettnek kell tekinteni, mindazokat 
az öt kataszteri holdat meg nem ha-
ladó - szántóterületen gazdálkodókat 
megillet*, akik az 1946. évi földadó 
tartozásukat legkésőbb az 1947 évi 
január hó 31 napjáig kiegyenlítik. 
20 Polgármester 

Hirdetmény. 
Az OTÍ szentesi kerületi pénztára 

értesiti a háztartási munkavállalókat 
foglalkoztató munkáltatókat, hogy a 
háztartási munkavállalók után fize-
tendő társadalombiztosítási járulék 
1947. január 1-től kezdődőleg havi 
18 forintot tesz ki. 

A járulékot a fizetési meghagyás 
bévárása nélkül a tárgyhónapot kö-
vető hó 3-ik napjáig késedelmi pót-
lék mentesen fizethetők be. A kése-
delmes befizetés után havi 3 száza-
lék pótlék fizetendő. 

A járulékot késedelmes vagy be 
nem fizetése az 1927. évi XXI. t.-c. 
205 §-át módosító 250—1947 M. E. 
számú rendelet 6. §-a értelmében ki-
hágást képez, melynek büntetése 
pénzbüntetés vagy 2 hónapig terjed-
hető elzárás. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a közellá-

tásügyi miniszer ur 1946 év de-
cember havára személyenkint 1/2 
kg. sót utalt ki, amely a közeljövő-
ben Szentesre érkezik. A só ára 
kg onkint kb. 2 forint. Felhívom a 
lakosságot, hogy a réti közellátási 
szelvényivekre és pedig a ^210 sz. 
közellátási szelvény XI számú, a 
211 sz. közellátási szelvény VII. sz. 
szelvényére az összeg lefizetése mel-
lett a sót sürgősen igényelje le, 
hogy a kereskedők azt mielőbb ki-
válthassák. 
29 Polgármester 

Fejőstehén 12 éves eladó, 
vagy anyajuhokért elcseré-
lendő, Lázár Vilmos utca 17 szám. 

Háztartási alkalmazottnak esetleg 
tanyara is elmenne fiatal, család'ala 
hadiözvegy Nagy Sándor-u 31. 21 

¡ .BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Januar 12 13.lg. 2 n a p i g ! 

Fiatal ördögök 
Amtrikai íijnrt ne-. A kendős ifjúság Története. H rc a na^y-
bi'tok et| n. Csup* s/f és d« rfl. öt tündéri f>y> rmeks?erepiő. 

M E G H Í V Ó 
Az Iparos Nőegylet ma, 
du. 4 órai kezdettel, jó-
tékonycél u táncos y 

tea-déluténjéra " 
fiuk, leányok szeretetéel 
vár a Rendezőség 

Zenét ifj . 'Gébor Pista zene-
kara szolgéltatja. 

ócska cserepes épületet leboffr 
tásr megvételre keresek. Ctm a ki-
adóban. 

200 darab akácfaoszlop ésr 100 
mázsa akácfdtüzifa eladó. Kístőké 
262. Szelevényi kövesút. Ficsórnái. 

27 
Eladó kredenc, Kalor-kályha, vil*-

lanycsillár. Petrovits Soma-u. 1 ss. 
Szedertelep. 31 

Kéreg u. 48 számú ház elad<^ 
azonnal elfoglalható. 31 

150 kilós hízott sertés eladó Ké-
reg-u. 44 sz. alatt. 3$ 

A molnárszakosztály január 19~ 
én délelőtt 9 órára tisztújító ülésre 
a tagok kötelező megjelenését kéri 
az Ipartestületnél. Elnök. - 35 

Egy fekete zakó csizmanadrággal 
közeptermetre való eladó. Deák Fe-
renc-u. 53. Felsőpárti ref. otthonnál. 

Ügyes mindenes leányt azonnali 
belépésre keresek, dr. Aczél, Kiss 
Bálint- u. 10. 36 

Éves hasas sertések, fürdőkád, 
kerekpárok, kályha, női ruhák, cipők, 
42-es új csizma, bútorok eladók, 
elm a kiadóban. 37 

Márványlap 2 méter hosszú, t 
méter széles és egy nagy kályha el-
adó, Mentő- u. 63. 3P 

Szoba-konyhás lakást kereselL 
címet kérem a kiadóhivatalba. 2z 

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

150—160 kilós prima hizott ser-
tést vennék, terménnyel is fizetek. 
Kossuth-u 13/a sz. 

Alig használt szép fekete szmo-
king eladó, ért. Farkas Antal u. 42 
(volt Stammer u ) 

Takarmányszalmát k e r e s ü n k 
megvételre Tökén, Vekerzugban, Ka-
jánon. Ajánlatot kér a Zsoldos rt. 

Nagynyomáson egy fél* háziföM 
eladó, ért Dózsa Györgv u. 103 sa. 

Eladó hazak és földek 
Szürszabó N. Imre u'cában gaz-
dálkodónak nagyon alkalmas ház, 

ára 16 000 forint. 
IV. Nagyörvény utca 14 sz. ház 

ára 15.000 forint. 
Tóth József utcában emeletes ház 

ára 80 000 forint. 
Kistőken dr Reis féle földből 16 

hold a szőlők alatt. 
Kistőkén a Gera-féle földből 3 

kishold. 
Derekegyhá?i osztott földböl egy 

parcella. 
Feltételek megtudhatók irodámban. 

Péter Ernő 

S P O R T 
A Szentesi Munkás Torna Egylet 

folyó hó 12 én, vasárnap délelőtt 
10 órai kezdettel az Ipartestületben 
tisztújító közgyűlést tart. Határozat-
képtelenség esetén a közgyűlést 
ugyanott 1947. évi január hó 19-én 
detelött 9 órai kezdettel megtartjuk 
a jelenlévő t<*gok szamára tekintet 
nél ül. 

roH?.erke»/tó • Sima LanZlO. 
Felelős szerkesztő: Szőke F e r e n c . 

Felelős kiadó: Nagy Mihály . 
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