
Szentes, 1947. április 9. szerda Ara 40 fillér. 

fclötlzetésl dl) 
ü g y h ó n a p r a 

10 f o r i n t . 
TEl EFON : 301 sz. SZENTESI LAP 
Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

A világpolitikai helyzet 
Az egyik moszkvai lap hangsúlyoz-

za, hogy Németország feldarabolá-
sára vonatkozó tervek igen távol ál-
lanak a demokratikus elvéktől. Ezek 
a tervek amerikai és brit monopol-
kapitalista köiökben születtek. Nem 
Németország szétdarabolásával lehet 
biztosítani a fasizmus felett a győ-
zelmet, hanem azzal, hogy demokra-
tikusan újjáépítjük ezt az országot. 

Vihar Amerikában 
Wallace európai 
nyilatkozatai körül 

Az Egyesült Államok vezető körei 
valósággal felhördültek Wallace eu-
rópai kijelentésein. Hir szerint kon-
gresszusi körökben arról a lehető-
ségről tárgyainak, hogy Truir.an el-
nök megsemmisíti Wallace útlevelét. 

Legújabb hirek 
Ismeretes, hogy Moszkvában a kö-

zelmúltban tárgyaiások indultak meg 
az angol-szovjet szövetségi szerződés 
módosításáról. Hir szerint a tárgya-
lások a vártnál hosszabb időt vettek 
igénybe s nem valószínű, hogy az 
új fizer*ődést a moszkvai konferencia 
ideje alatt megkötik. 

Sztálin a szDvjet-jugoszláv barát-
sági és segélynyújtási egyezmény 
megkötésének második évfordulója 
alkalmából meleghangú táviiatban 
üdvözölte Tito marsalt. 

A külügyminiszterek moszkvai ér-
tekezletén hétfőn Bídault f<ancia 
külügyminiszter szólalt fel. Kívána-
tosnak tartotta, hogy mielőbb meg-
egyezésre jussanak Németország de-
rrilitarizálásávaí kapcsolatban. 

Tiso, volt szlovák államelnököt a 
pozsonyi népbíróság tegnap kötél-
általi halálra ítélte. 

A Szociáldemokrata Párt 
nagysikerű népgyűlései 

• Szakasits, Kéthly és Marosán elvtársak 
fontos beszámolói 

A Szociáldemokrata Párt szomba-
ton és vasárnap az ország számtfs 
pontján központi előadókkal nagy-
siket ü népgyüiéseket tartott. Szom-
baton és vasárnap 

5zakasits Hrpád 
miniszterelnökhelyettes 

a Szociáldemokrata Part főtitkára 
Dunántulon több népgyűlésen inon-
doU beszéded Hangoztam, hogy 
az ország a felszabadulás után meg-
tarthatta szuverénitásá1, ahhoz nagy-
ban hozzájárult az a körülmény is,, 
hogy Magyarországnak radikális 
Szociáldemokrata Pártja van. A 
Szovjetunió bízott ennek a pártnak 
szellemében. A hároméves tervről 
szólva hangoztatta, most minden 
erőnkkel azon vagyunk, ho^y több 
fo intünk legyen De nem a hankó 
prés. hanem a hároméves gazdasági 
terv tervszerű végrehajtásával igyek-
szünk ezt elérni s a munka .racio-
nális megszervezésével. Még egy 
kis erőfeszítés szükéges és bizíos 
alapokat teremtünk az ország egész-
séges fejlődése számára. A Szabad-
ság Párt kérdéséről szólva rámuta-
tott arra, hogy ez a párt a szabad-
ság cégére alaít a Kisgazdapártból 
jött és az uj fasizmus felé megy. 
Ezt azonban mi nem engedjük. 
A magyar nép mégegyszer nem sod-
ródik kalandokba, etég volt a ka-

landból és elég volt a kalando-
rokból 1 Ebben ói országban egyet-
len politika lehetséges: a tiszta 
demokrácia és a munka politikája. 

Szakasits Árpád e?után a szabad 
vallásoktatás kérdéséről beszélt: 
Soha nem fogunk harcot indítani a 
vallás ellen. Azt akarjuk, hogy a 
papok szabadon áldozhassanak val-
lásuk parancsainak és a hivek tölt-
sék meg a templomokat. A Szociál-
demokrata Párt egymillió tagja kö-
zül 600 ezer római katolikus vallású 
és amikormi a szabad vallásoktatás 
kérdéséről beszélünk, f igyeleméi 
vagyunk e hatalmas tömeg vallásos 
érzületére. 

Kéthly Rnna elvtárs, 
a Szociáldemokrata Párt balassa-
gyarmati népgyülésén mondott be-
szédet. Visszautasította azt a koholt 
váda', mintha a Szociáldemokrata 
Párt a magántulajdon ellensége 
volna, azonban az olaj, a szén, a 
víz, a levegő nem képezheti ma 
gántulajuon tárgyait és a bányák, a 
nagybankok, a nagyüzemek nem 
lehetnek egyesek, Vdgy egyes rész-
vénytársaságok tulajdonai. 

Marosán György elvtárs 
Pestszenterzsébeten mondott beszé-
det. A világpolitikában — mondotta 
—- egyre élesebben észrevehetővé 

válik az osztályharc. Ez rányomja 
bélyegét Magyarországra is, ahol az 
utóbbi időben az antiszemifizmus 
antikommunizmusba csapott át s ez 
a jelenség rtem más, mint a fasiz-
mus megnyilvánulása. De ezen nem 
csodálkozhatunk, hiszen a Szociál-
demokrata Pártnak 1944 március 
19 e előtt összesen harmincezer 
tagja volt és ez a csoport képezi 
alapját ma nem csupán a Szociál-
demokrata Párí, de a testvér mun-
káspárt tömegeinek is. Arról sera 
szabad megfeledkeznünk, hogy ná-
lunk előbb születtek meg a demo-
kratikus törvények, mint maguk a 
demokraták. 

Április 28-ra hivták össze 
az Egyesült Nemzetek 
rendkívüli közgyűlését 

Az amerikai rádió szerint a tag-
államok többsége hozzájárult, hogy 
az Egyesült Nemzetek közgyűlését 
rendkívüli ülésszakra hívi*k rgybea 
palesztinai piobléma megvitatására. 
A főtitkárság április 28-ra hívta egybe 
a rendkívüli közgyűlést és az előre-
láthatóan két hetet vesz majd igény-
be. Valószínűnek tsrtják, hogy a 
rendkívMi közgyűlés bizottságot küld 
ki a palesztinai helyzet niegvizsgá-
lására és a bizotiság jelentése alap-
ján határoz a szeptemberben össze-
ülő rendes közgyűlés. 

A Szovjetunió azt akarja, 
hogy minden nép 

egyenlő jogokat élvezzen 
A moszkvai rádió munkatársa mon-

dotta: A népek közötti barátság ha-
talmas erőt képvisel. A Szovjetunió 
azt akarja, hogy minden nagy és kis 
ncp egyenlő jogokat élve. zen és a 
kölcsönös megértés alapján működ-
jenek együtt. A Szovjetunió s a 
szomszédos országok között kialakult 
gazdasági viszony nem tetszik a 
nemzetközi reakciónak és elkesere-
dett dühvel támadja a keleteurópai 
államokat, mert a demokrácia út/ára 
léptek, mert független és szabad or-
szágok. 

Hadifoglyok 
A?, alant felsorolt hadifoglyok a 

Szovjetunióban vannak, egészségesek 
és hozzátartozóiktól leveleket várnak: 

Túri János (168-15) szüleinek 
Csongrád, Mata János (531-2) Mata 
Józsefnének Szentes, Molnár István 
(84) Molnár Ferencnek Szegvár, 
Nagy János (299-12) Nagy János-
iénak Szegvar, Szabadkai Ferenc 
[elesésének Csongrád és Kov<<c« 
Pál (198-8) anyjának Szentes, Ba.tha 
János-utca 3/a szám. 

II mezőgazdaság 
gondjai 

Az új földtulajdonosok, ugyanúgy 
mint a régiek túlnyomórészt eleget 
tettek kötelességüknek és amennyire 
lehelséges volt, megmunkálták a föl-
dei. Nem teljes mértékben ugyan, 
ez azonoan annak tulajdonítható, 
hogy a háború valamint a német és 
nyilas fosztogatások következtében 

- mezőgazdaságunk termelő eszközei-
nek nagyré^ze plpusztult. Fokozta 
a bajt a', aszálykár és az egyéb 
elemi csapások, mindezek együttes 
következménye a csökkent termelés 
6s az élelmiszerhiány. 

Kétségtelen, hogy ezen a bajon 
segííe- i kell, a segítség módja pe-
dig csak egy: minden talpalatnyi 
földet mc[; kell művelni és a ¡ehető 
legmagasabbra kel! emelni a terme-
lés'. Viszont ennek első föltétele az, 
hogy a termelőket ellássák mind-
azokkal a kellékekkel, amelyekre a 
termelés fokozása céljából szüksé-
gek van. Sokat beszélne., mostaná-
ban a mezőgazdaság megregíté-
séről, mezőgazdasági hitel folyósí-
tásáról. Meg kell áilupílani, hogy 
töiténtek is intézkedések e^en a té-
ren, azonban nem kielégí'ő mérték-
ben. Az újg zdákr.ak most folyósít 
z kormány 17 millió forint kölcsünt-
kis tételedben úgy, hogy a legma-
gasabb összeg, amit e.i-y földtuM 
doiios kaphat f 500 forint. Ez az 
összeg azonban kevés, f a figyelem-
be vesszük, hogy kb. hatszázezer 
áj földhözjuitatott van és bizony 
csaknem valamennyi csupaszon kapta 
meg földjét, minden élö és holt fel-
szert íés nélkül, tehát újra ki II be-
reud znie. Ezt a célt szolgáló 
hitelkeretei feltétlenül emelni kell, 
de gondolni kell egyúttal a régi kis 
és középbirtokosokra is A háború 
és a fos-togalások őket is sulytoíták 
és a kedvezőtlen időjárá-. nekik is 
károkat okozott. S?ámukra is olyan 
hitelkeretet kell megállapítani, amely 
lehetővé te-zi a legszükségesebb élő és 
kőit fölszerelés beEzerzését és így a 
termelés zavartalan folytatását. 

A hároméves gazdasígi terv ter-
mészetesen külön figyelembe veszi 
a mezőgazdasági termelési ágat, 
amelynek támogatása nétküi sem-
miféle tervgazdasági program nem 
lenne végrehajtható. A Szociálde-
mokrata Pátt tervg^cíisági program 
ja a mezőgazdaság javára ?z első év-
ben 145.6 millió, a második évben 197 
millió, a harmadik évben pedig 
238 5 millió foiint befektetést irá-
nyoz elő. A terv végrehajtása ez év 
augusztusának elsejével indul meg. 
Ha ez a terv kormányprogrammá 
válik és valóban rendelkezésre áll-
nak majd a mezőgazdaság részére 
ezek a jelentékeuy összegek, úgy a 
mezőgaídasár. föllendülése biztosítva 
van. Addig is azonban, most a ta-
vaszi munkai íok idejen is, gondos-
kodni ke'l megfelelő hítclrő', mert 
ha a mezőgazdaságot nem hozzuk 
termelőképes állapotba, már a terv-

gazdasági progVam előtt, akkor ez 
igen káros befolyással lesz magáta 
a tervgazdaság végrehajtására. Tul- Izott igényekkel a mezőgazdaság nem 

lép föl, de annyira föltétlenül szük-
sége van, hogy zavartalanul^ termel-

LXXV11. évfolyam, 79. szám. 

Keretes- ós apró-
hirdetések ársza-
bás szerint. 
TELEFONI 301 sz. 

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

hessen és teljes termelő készséggel 
állhasson be a hároméves tervgaz-
daság nagy, országépítő munkájába. 
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Miről tárgyal 
a városi közgyűlés? 
A keddi városi közgyűlés tárgy-

sorozata igen élénk és változatos 
lesz. A városi alkalmazottak ügyei 
és nyugdíjkérdései mellett igen sok 
közérdekű és nagyfontosságú pro-
bléma szerepel. 

hy 
a városi alkalmazottak ké-
relme 50 százalékos áram-

díjmérséklésre. 
A város vezetősége a mult hóna-
pokban felterjesztéssel élt a belügy-
minisztériumhoz és â  VAOSz köz-
pontnál, hogy a városi tisztviselők-
nek ezt a sok évtizedes jogát, ame-
lyet a belügyminiszteri rendelet 1946 
július 3-án beszüntetett, újra helyre-
állítsa. Nagyfontosságú ez a kérelem, 
mert benne 

a tisztviselők kultúrszintjé-
ntk emeléséről, az önképzés 
és munkateljesítmény foko-

zásáról van szó. 
Ugyancsak a keddi közgyűlés tár-

gyalja a város állal két árvagyermek 
örökbefogadását, melynek költségei 
havi 200—200 forintot tennének ki 
s ehhez a közgyűlés hozzájárulása 
szükséges. 

Az iparosdalárda munkájának tá-
mogatására bizonvos összeg beállí-
tását kérte az 1947—48. költségve-
tési évre, ugyancsak segély megálla-
pítását kéri a Magyar-Szovjet Mű-
velődési Társaság is, hogy művelIség-
terjesztő munkáját fokozatosabban 
végezhesse. 

Itt tárgyalja meg a közgyűlés 
a tökei kirendeltség felleb-
bezését a kirendeltség visz-

szaáliitása tárgyában. 
Megállapítja a közgyűlés az újjáépí-
tési és városfejlesztési bélyegilleték 
szabályrendeletét. 

Ezen a közgyűlésen kerül meg--
állapításra t 

a Kossuth Lajos ösztöndíj 
összege, 

amelyet a város a történelmi tanul-
mányokban legjobban előrehaladt 
gimnáziumot végzett ifjúnak óhajt 
kiutalni. 

Ezenkívül kéi igen érdekes elő-
terjesztést fog tárgyalni a közgyűlés 
a szentesi lóvásá tér ügyében. Ugyan-
is a szentesi kisvasút részvénytár-
saság 

a lóvásártéren óhajtja az 
állomást létesíteni, 

valamint a mélyrakodókat létesíteni, 
de ugyanitt akarja Sima László, a 
város pénzügyi tanácsnoka 

a faiskolát is megteremteni. 
Tehát előreláthatólag élénk vitára 
fog alkalmat adni a két előterjesztés. 

Ugyancsak ekkor tárgyalja a köz-
gyűlés a Magyar Kommunista Párt 
javaslatát 

a hirdetési szabályrendelet 
megreformálása tárgyában, 

ugyanis azt célozza a kérelem, hogy 
politikai propagandát kifejtő plakátok 
után ne szedjenek ragasztási díjakat, 
csak a jövedelmi forrással egybe-
kötött felhívások után lenne ezután 
szükséges ragasztási díjak szedése. 

Meghívó 
Szentes megyei város Nemzeti 

Bizottsága f. hó 17. napján délelőtt 
fél U órakor a városháza 18 szá-
» 6 szobájába ülést tart, melyre a 
tagokat tisztelettel meghívom. 

Szőke Feranc sk. 
h. elnök. 

Ahol a közösségi érzést 
a syennek-lelkekbe ültetik 

Kismagyarok között 
5 A demokratikus államrendben a 

férfi mellett találjuk a dolgozó nőt. 
Ott van a gyárakban, a munkapa 
dok mellett, ott él a dolgozó társa-
dalom részesekén' és résztvesz ma 
az újjáépítés áldozatos munkájában, 
holnap a dolgozók boldogabb 
országának kiépítésében. 

Az országépitésben és az 
újjáépítésben végzett mun-
kája csak kiinduló pontja 
lesz annak a munkának, 
amely az erkölcsi szintet 
e m e l n i és tökéletesíteni 

fogja. 
Mert a szocialista nő .közösségében 
végzett munkája átalakítja, átfor-
málja családját, és utódait a kö-
zösség javára. A házassági kap-
csolata erősödik, anyai mivulta bi-
zakodóvá lesz, mert tudja, hogy 
gyermekei dolgozó szabad magya-
rok közösségének válnak harcos 
tagjaivá. És mi legyen addig a csa-
láddal, amíg az anya napjait dol-
gozva éli? 

Gyermekotthonok, napközi 
otthonok családias világa 
fogadja gondjaiba és óva 

neveli a gyermekeket. 
Felkerestük hát Szentesen mű'tödő 

három napközi otthont, ahol a kis-
magyarok százait nevelik és gon-
dozzák, vájjon milyen nevelést nyújt 
a demokráciában a napközi otthon, 
amig a szülők dolgozva fáradságos 
munkával építik az országot és a 
boldogab jövőt: 

R Nékéd-központi otthon 
az első állomásunk. Varga Katalin 
a gyermtkek „ovónénije" fogad ben-
nünket. Igen szegény földmun-
kás* k hadigondozott robotoló család 62 
gyermekét neveli. Elmondja az ovo-
dák napi „munkatervét", amelynek 
oroszlánrészét a játékok kerete tölti 
be, melyen keresztül éizék és ér-
telem fejlesztést nyernek a napközi 
otthonok kis emberkéi. 

Bizony még meglátszik a sok 
kisgyermeken a kegyetlen tél, sá-
padt Kis arcukra mégis a vidámsá-
got é> életet varázsolnak a tavaszi 
napsugarak. A szülők napi 40 fjl-
lért fizetnek, mig a szegényebb ha-
digondozott családok gyermekei 
dijmentesen vannak elhelyezve. 

Végtelen nagy türelmet, jó-
indulatot, higgadságot és 
gyermekszerető sziveket ki-
vágnak a napközi otthonok 
nevelőiktől, hogy a kisded-
kor első lépésein keresztül 
is közösségi érzést, rend-
szeretetet olthassanak a 

a gyermekekbe. 

Az igazság 

a napközi otthonokban 
J\ kálvintéri otthon 

a következő állomásunk. Vekerdi 
Irén a gyermekek nevelője tízórai 
osztás nagy munkájában alig ér rá 
üdvözölni bennünket. 

100 gyermek van itt elhelyezve 
— mondja —, vannak itt iparos 
családok és szegénysorsu munkás-
családok gyermekei. Bizony sok a íj 
baj a gyermekekkel — panaszolja —, 
de az öröm még több. Ha jóízű 
bemondásokra, kiszólásokra kiváncsi 
valaki, csak jöjjön ide, itt bőven 
találkozhat a fejlődő gyermekérte-
lem találékony, fordulatos, sokszor 
aranyosan kedves kinyilatkozásaival. 

Szeretnénk, ha tüdővizsgá-
latot tartanának 

— mondja az ovóné — hiszen itt 
olyan sok gyermek van együtt. Az 
otthon légköre általában jó hatással 
van a kisgyermekekre. Milyen sok 
otthon nem evő, durcás kis anyám-
kincse repetálja meg itt a menüt, 
mert látja a többiektől. De már bu 
csuzunk is, mert a zsivaj emelkedik, 
az étvágy a tetőfokrá hágott, és a' 
kisemberkét párolgó kávé várja 
tízóraira. 

Utolsó állomásunk 

a központi napközi otthon 
Itt is százon felüii a tétszám 

mondja lile Lujza ovonő. — Meg-
tekintjük a kisgyermekeket. A me-
lengető tavaszi napsugarak játékos 
vidámságot hintenek el közöttük. 

Az 1894 t. c. előirja, — halijuk 
a felvilágosítást —, hogy 

minden ötezer lélek után 
egy ovoda felállítása szük-

séges. 
Hol vagyunk mi ettől szentesiek'a 
három ovodával, ahol alig 300 
gyermek nevelését és gondozását 
vrgzik és igen sok család gyerme-
keit kell elutasítani helyszűke miatt. 

Kiséri munkáscsaládok, városi 
iparosok, értelmiségi dolgozók gyer-
mekeit látjuk itten. Ebédre készül-
nek a kisemberkék. Nagy buzga-
lommal tálalnak és szolgálják ki 
magukat. 

Igen elgondolkozunk, ahogy vé-
gignézünk a gyermekseregen. Itt 
kapják meg ezek a félig még ön-
tudatlan embe.kék zsenge gyermek-
koruk első leckéit, bátortalan gyer-
meklépteiket itt irányítják a kö-
zösségi élet felé gondos kezek, s 
utcagyermekek helyett rendszerető 
kis magyarokat formálnak, hogy az 
iskola padjai közé kerülve majdan 
hasznos tagjaivá váljanak a demo-
kratikus társadalomnak. 

Gabonát etetett lovaival 
Példátlan közellátási botrányról tu-

dósít bennünket a rendőrség gazda-
sági előadója. Feljelentés történt Ta-
kács Imre Szentes Dózsa György-
utca 8 sz. alatti lakos ellen, aki lo 
vaival gabonát etetett. A rendőrség 
az üggyel kapcsolatosan azonnal 
megindította a nyomozást, de a Köz-
ellátási Felügyelőség is ugyancsak 
megindította a vizsgálatot Mert mégis 
csak botrányos, hogy amikor «zegeny 
munkáícsalá lok számára dekáról-
dekára van beosztva a kenyérfejadag, 
mások felelőtlenül elvonva a köz-
ellátás dől, búzát etessenek lovaik-

kal. A iiatóságok a megindított vizs-
gálat folyamán megállapították, hogy 
a nevezett valójában búzát etetett a 
lovaival, mert amikor kiszálltak la-
kására. 4—5 kilogram gabonát ta-
láltak beáztatva, melyet lovainak ké-
szített elő feletetés céljából. Takács 
Imre azonban tagadta, hogy máskor 
is gabonát etetett volna és azt állí-
totta, hogy ezt csak ebben az egy 
esetben tette, mert éppen most fo-
gyott ki a takarmánya. 

A hatóságok a közellátás érdekeit 
súlyosan veszélyeztető bűncselekmény 
miatt indítottak ellene eljárást. 

A Szentesi Újság tegnapi száma 
arról ir, hogy „a választók is kez-
dik a politikai pártokat világnézet 
szerint osztályozni s ennek tulajdo-
nítható az ipartestületi választások 
során az ország nagy részében a 
kisgazdapárti lista győzelme. Az 
Iparosok ugyanis tudják, hogy eg-
zisztenciális érdeküka polgári gon-
dolat fentmaradása, a Kisgazdapárt 
támogatása mindennapi kenyerüket, 
jövőjüket jelenti— A magunk 
részéről s a kisiparosság védelmi-
ben hozzá kell fűznünk, hogy jól 
ismerjük már ezt a hangot, amely 
a kisiparosságot el akarja válasz-
tani a munkásosztálytól, „polgárrá 
akarja ütni", hogy újból befogja a 
nagytőke szekerébe. Ezek a reakciós. 
megnyilatkozások azonban nem érik 
el céljukat, s erre élő bizonyságul 
szolgál üz a tény, hogy a kisipa-
rosság zöme a Szociáldemokrata 
Párt tagja, nemcsak Szentesen, de 
szerte az országban. Ami pedig a 
Szentesi Újság azt a valótlan állí-
tását illeti, hogy az ipartestületi i>á- • 
lasztásokon a Kisgazdapárt listája 
győzött, arra vonatkozólag álljon 
itt a hivatalos jelentés: a Szociál-
demokrata Párt az ipartestületi vá-
lasztásokon 70 százalékos győzel-
met aratott.• Ebből pedig még a 
Szentesi Újság közismert nagyzolást 
hóbortja sem tud kisgazda-többsé-
get kihozni. A 70 száz j lé kos szociál-
demokrata győzelem bizonyítja, hogy 
az öntudatra ébredt kisiparosság 
mennyire nem áhitozzo a polgári 
gondolatot. Ehhez a kérdéshez nims 
több hozzáfűzni valónk. 

A M e d ő l e l a d i s l á r a K 
szabályozóst! 

Az Iparügyi és közellátásügyi mi-
niszter új rendelete szerint olyan 
áruknál, amelyeknek legmagasabb 
viszonteladói vagy fogyasztói árát az 
iparügyi vagy közellátásü yi minisz-
ter összegszerűkig megállapított, az 
így megállapított új árakat a raktá-
ron levő árumennyiségekre is alkal-
mazni lehet, árcsökkentés esetén pe 
dig alkalmazni kell. A rendelet ezea-
kívül intézkedik későbbi vételár ki-
egyenlítése esjtén a kamat százalé-
káról, továbbá «¿abályozza az eljárást, 
ha az eladó a vevőlől az áru átadása 
előtt a vételárra készpénzfizetést 
vesz fel. 

Nagymennyiségű 

citrom 
érkezik 

A közellátásügyi minisztérium ér-
tesítése alapján felhívja a csongrád-
megyei Közellátási Felügyelőség be-
szolgaltatási és áruforgalmi ügyosz-
tálya a gyümölcs- és élelmiszerke-
reskedők figyelmét, hogy előrelátha-
tólag a közeljövőben komolyabb 
mennyiségű citrom fog rendelkezésre 
állni, ameiyből ẑ É'elmiszernagy-
vásártelep Felügyelősége a miniszté-
ruim utasításának megtelelő százalék-
arányban esetről-esetre vidéki keres-
kedőknek is juttat. 

Zománcedények, 
vasáruk, szeg, drót, 
d r ó t k e r í t é s e k nagy 
választékban 

Lupták 
vAikereskedőnél 

Bartha János-u. 12. Tel.: 13. 
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Ma április 16. Rom. kai. József., 
protestáns Lambert. 

Vízállásjelentés: Tisza 15 én 504. Kurca 
3 f r j . • 

Hőmérséklet . - f 7 fok 
Időjárásjelentés t Mérsékelt szél, "derült 

idő. A hőmérséklet kissé emelkedik. 
Ügyeletes gyógyszertárak i április 12— 

18-ír Cselkóné és Havas. 
Szabadság Mozgó: Ma nincs elö- ( 

adás. i 

— Kereskedelmi tárgya lások 
Brüsszelben. . Brüsszeli jól tájéko-
zott körökben kijelentették, hogy 
Magyarországgal folyó kereskedelmi 
tar^yalások jól hajadnák előre. 

Marx Károly házát vissza-
ad ják a szocial is táknak. Május 
5-en nenuetközi szocialista gyűlést 
rendeztek Trierben. Ez alkalommal 
adják vissza Maix Károly házát a 
Szociáldemokrata Pártnak. 

— Letartóztatások Madridban. 
A spanyol rendőrség közleménye j 
szerint a madridi francia középis- 1 
kola három tana át „forradalmi te- \ 
vékenység" vádja miatt letartóztat-
ták. A rendőrség engedélyt kapott 
?z inkola igazgatójától átkutatásra, j 
ameiynek « tan bombát, két pokol-
gépet, egy csomag robbanó anyagot 
és felforgató hirverési anyagot fnlált. 

— Margarinosztás . Május hóra 
a zsiradekjegy 7 számú szelvényére 
30 dkg margarin kapható Elekes, 
Tóth, Fjrsang, D^bos, Mikecz, Cseh, 
Farkas, Székács, Bar^th, Törökné 
és Balogh hentesekrél. 

S ikkasztott , ma jd fe lgyúj-
totta az irattárat . Majdnem fel-
gyújtotta a községházát. Pétervári 
Pál pUiscsabai postakezelő. Hivata-
lából 160 forintot sikkasztott, s 
hogy bűne ne derüljön ki, felgyúj-
totta az irattárái. Ügyét a rögtönitéiő 
birósáfi rendes bíróság elé utalta. 

— Zátonyra futott a világ leg-
nagyobb h a j ó j a . !\z Quen Eliza-
beth, a világ legnagyobb hajója 
(85.000 tonnás) New Yorkból jövet 
a southamptoni l.ikötő bejáratánál 
zátonyra futóit. A hajón 2446 utas 
van. A zátonyra fuiás délután fél 5-
kor történt és azóta hét vontatóhajó 
fáradozik azon, hogy mélyebb vízre 
húzza a hajóóriást. 

— Mussolini b a r á t n ő j é t exhu-
málták. Mint a milánói „Mes-
sagfltro" jelenti, a rendőrség, amely 
Mussolini elrejtett kincsei után ku-
tat, exhumálta Carletta Pettacci, 
iMussolini barátnőjének holttestét. 
Hlr sze;int a sírban egy értékes 
gyémántot és más ékszereket talál-
tak, amelyeket Mussolini barátnőjé-
nek holttestével együtt temettek el. 

— T o v á b b r a sem je lenik meg 
„A Holnap". Sulyokék napilapja 
„A Holnap" ügyében levélváltás 
történt a Szabadságpárt és a Szak-
szervezeti Tanács között — változás 
azonban nem. 

— A pénzügyminiszter a nép- | 
jóléti miniszter kérésére mentesítette • 
az illeték alól a hadigondozottak 
iparengedély és iparigazolvány cél- j 
jábó! beadott kérvényét. 

A mezőgazdasági 
dolgozók 

társadalombiztosítása 
A mezőgazdasági munkavállalók 

(éves cselédek, hónaposok, napszá-
mosok, csősz, erdőőr, halőr, hegyőr, 
pásztor, gőzekefüttf, cséplő, szántó-
traktor-kezelő, szegődményes iparos, 
tanyásvincellér, községi apaállatgon-
dozó stb.), ha nincstelenek, vagy 
egy kataszteri holdnál nagyobb terü-
letü saját földjük vagy bérletük nincs, 
április 1-től biz'osítási kötelezettség 
alá esnek. Az említetteket, ha dol-
goznak és megbetegszenek, az OTI 
orvosi kezelésben, gyógyszerellátás-
ban, kórházi ápolásban és táppénz-
segélyben részesíti, természetesen a 
rendeletben foglalt szabályok feltétele 
mellett. A betegellátáson kivül rok-
kantsági, öregségi, özvegységi és 
árvasági járadékra is*joga van a biz-
tosítási kötelezettnek. 

Eszerint azok a mezőgazdasági 
dolgozók, akiknek e g y kataszteri 
holdnál nagyobb területű saját föld-
jük vagy bérletük van, n e m esnek 
a biztosítás kötelezettsége alá. 

A biztosításra kötelezett mezőgaz-
dasági dolgozók, vagyis azok, akik 
nincstelenek vagy egy kataszteri hold-
nál nagyobb íertktü saját földjük, 
vagy bérletük nincs, ha munka köz-
ben megbetegszenek, csak akkor 
kaphatnak orvosi kezelést, gyógyszer-
ellátást és kórházi ápolást, valamint 
táppénz segélyt, ha a megbetegedés 
napjától visszafelé számolva két hó-
napon belül legalább négyheti tag-
sági időt igazolni tudnak. Ezt az 
tudja igazolni, akinek a bizto-
sítási igazolványába az emlí'ett idő-
tartamra be van ragasztva a biztosí-
tási bélyeg. Aki a megbetegedést 
megelőző két honapon belül né^y 
heti tagságot- nem tud igazolni, be-
tegség esetén nem kaphat sem or-
vost, sem gyógyszert, sem táppénzt, 
sem kórházi ápolást. 

Azok a mezőgazdasági munka-
vállalók (éves cselédek, hónaposok, 
napszámosok stb.) akik egy évben 

! 13 hetet töltetek el biztosítási vi-
szonyban (13 db. egyhetes bélyeget 
be agasztottak a biztosítási köny-
vükbe) az év november 1-től a kö-
vetkező év február 28 ig részesül-
hetnek maguk és családtagjaik ré-
szére a betegségi szolgáltatásokban. 
Ezen idő alatt azonbin táppénzsegély 

nem jár. Viszont azok a mezőgazda 
sági munkavállalók, akik egy évben 
18 hetet biztosítási viszonyban töl-
töttek (18 db. egyhetes bélyeg be 
van ragasztva könyvükbe) a munka 
abbahagyásától a következő év már-
cius hónap 31-ig betegellátásban ré-
szesülnek a cseiádtagjaikkal együtt. 
Azok pedig, akik 25 hetet töltöttek 
cl biztosítási viszonyban (25 bera-
gasztott bélyegük van egy évben) a 
munka abbahagyásától a következő 
év április hó 30-ig részesülnek be-
teg-ellátásban, a családtagjaikkal 

•együtt, természetesen erre az időre 
táppénz nem jár. De ha ebben az 
időben dolgoznak, akkor igen. 

Az éves gazdasági cselédek, mivel 
e^ész éven át dolgoznak, így az év 
minden hetét biztosítási viszonyban 
töltik el, betegség esetén tehát az év 
bármelyik hónapjában kapnak orvost, 
gyógyszert, kórházi ápolást, maguk 
és családtagjaik részére. Ezek beteg-
ség esetére egy negyedévre a bérü-
ket megkapják, tehát erre az időre 
táppénzsegélyt nem kapnak. 

A mezőgazdasági munkavállalók 
(cselédek, hónaposok, napszámosok) 
OTI járulékot nem fizetnek. A járulék 
egész összegét a munkáltató (gazda) 
köteles megfizetni. 

Az OTI minden mezőgazdasági 
munkavállalót „Biztosítási igazol-
vány"-nyal lát el. A biztosítási iga-
zolványban van egy kockákra be-
osztott bélyeglap. Ezt az igazolványt 
minden mezőgazgasági munkavállaló 
köteles magánál hordani és a mun-
káltató (a gazda) a megfelelő koc-
kába köteles annyi egynapos, egy-
hónapos bélyeget beragasztani, ahány 
napot, hetet, hónapot dolgozott nála 
a munkavállaló. 

A 18. életévüket betöltött férfiak 
az I., a 18 évesnél fiatalabb férfiak 
és nők a II. biztosítási csoportba 
tartoznak. Az 1. biztosítási csoportba 
tartozó munkavállalók után a biztosí-
tási könybe egy napra 70 filléres, 
egy hétre 4 forintos, egy hónapra 15 
forintos bélyeget tartozik beragasz-
tani a munkáltató (a gazda.) A II. 
biztosítási csoportba tartozó munka-
vállalók után a biztosítási könyvükbe 
egy napra 50 filléres, egy hétre 3 
forintos, egy hónapra 10 forintos bé-

Aprills 16 17. 2 napig I 

ö t év az Ördög-szigeten. Filmre fordította Hercegh Géza. 1860 
körül vigad Páris. Igazi művészek azonban nyomorognak, köztük 
Zola fiatal regényíró is. Fősz.: Paul Muni és J o s e p h Schi ldkrandt . 

Előidások kezdete vasárnap 4, 67 8, hétköznap 6 és 8 órakor. 

Iyeget kell beragasztani a munkálta-
tónak. A beragasztott bélyegeket 
minden hónap 5-ig felül kell bélye-
geztetni az OTI illetéses hivatalánál. 
Ahol nincs az OTI-nak hivatala vagy 
kirendeltsége, ott a Földmunkások és 
Kisbirtokosok Országos Szövetségé-
nél (FÉKOSZ), ahol még nincsen 
FÉKOSZ-iroda, ott a községi elöljá-
róság végzi el a felülbélyegzést. A 
beragasztott bélyegek felülbélyegzé-
sét ne mulassza el egy mezőgazda-
sági munkás sem, mert az orvos 
nem vizsgálja meg, nem ad gyógy-
szert, nem utalja kórházba. A bélyeg 
beragasztását a munkáltató (gazda) 
nem tagadhatja meg, mert ez köte-
lessége. De nem is fizettetheti meg 
a munkással sem, még csak részben 
sem, mert ezzel törvénybe ütköző 
cselekményt követne el, amiért fel 
kell jelenteni és megbüntetik. 

Április l .-e után biztosítási könyv 
nélkül senki sem dolgozhat, mert 
megbüntetik. A biztosítási könyvet 
ki kell váltani az OTI hivatalos szer-
vénél. Ahol ez nincs, ott a FÉKOSZ-
nál, vagy a községi elöljáróságon. 

A mezőgazdasági munkások kö-
veteljék mipden munkáltatótól (gazda) 
a bélyeg beragasztását. Ha valami 
panaszuk van a mezőgazdasági dol-
gozóknak és nem tudják elintézni a 
heiyi szerveknél, írjanak levelet a 
következő címre : OTI Mezőgazda-
sági Igazgatási Osztály, Budapest, 
VIII. Fiumei-ut 19. 

A 3050/1947. sz. kormányrendelet • 
rendelkezései ez év augusztus 30-ig 
lesznek érvényben. 

Ország - Világ 
Külön bizottságot állítanak fel a 

fenyegető influenza-hullám elleni 
világküzdelemre. 

Az auschwitzi tábor parancsnokát 
tegnap reggel akasztották fel 
Varsóban. * 

Rablógyilkos női banditákat fog-
tak el Budán. 

A Magyar Kereskedők Egyesülete 
az egységes kereskedő szervezet 

•.mellett foglalt állást. 

A Szovjetunió diplomáciai kapcso-
latot létesít Indiával. 

SzIM hírek 
Szerdán, 16-án, este fél 7-kor a 

műkedvelő gárda minden tagja pon-
tosan jelenjen meg az otthonban. 

Ugyancsak szerdán este 7 órakor 
pártest. A művészeti előadás sorozat 
keretében Hárs László, az orvosi 
előadássorozat keretében pedig dr. 
Moldován Jenő ad elő. 

A közeljövőben bekövetkező 
zászlóavatási ünnepséggel kapcsolat-
ban fontos ügyeket kell megbeszél-
nünk, ezért a tagok megjelenését 
feltétlenül elvárjuk. 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

AprSl, 18-án, 

este fél 8 órai 
Előadó: Vámos Imre elvtárs. 

Pékeken n jj j. | g g j a Barátság moziban 

Minden elvtársat szeretettel várunk. 
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— Magánalkalmazottak Szabad 
Szakszervezete f. hó 19-én, délután 
6 órakor tartja havi rendes tagérte 
kelletét a szakszervezetek székházá-
ban, melyen Pintér Emil központi 
kiküldött időszerű keidésekről be-
számolót tart. A vezetőség ezúton is* 
felhívja a magánalkalmazottak figyel-
mét arra, hogy ezen gyűlésen min-
denki saját érdekében pontosan je 
lenjen meg. 

FIZETÉS JZDÖDWOÍ 
minién dolgozónak! 
A dolgozók üdülésének előkészl-

tsée céljából az érdekelt szakszerve-
zetek és intézőkörök bevonásával 
Balatonaligán kongresszust tartottak, 
amelyen dr. Vadas Sára bevezető 
beszéde után Mihályffy Antal ismer-
tette a népüdültetésre vonatkozó el-
gondolásokat és a létesített népjóléti 
üdülőházépitő szövetkezet célkitű-
zéseit. 

Rónai Sándor eivtárs felszólalásá-
ban hangsúlyozta népüdültetés jelen-
tőségét és azt, hogy a szövetkezeti 
formában való indulás kollektív szel-
lemei fejez ki. Az üdültetésbe azon-
ban bele kell vonni a falva1: lakóit 
is, ami a falusi egészségvédelmet 
nagy mértékben emelné. 

Szakasits Antaí elvtárs kifejtette, 
hogy szükségesnek tarlja a népüdül-
tetés kiépítését, amelynek megvaló-
sításáért a szakszervezetek évtizedes 
küzdelmet folytattak. A kérdés be-
hatóan foglalkoztatja az iparügyi 
minisztériumot is, amely arra törek-
szik, hogy minden dolgozó munkás 
hozzájusson a fizetéses nyári sza-
badsághoz. A létesült szövetke?etben 
a szakszervezeteknek döníő befolyást 
kell biztositani. 

P á r f h f r s k 
A villamosmü szociáldemokrata 

pártjának ü z e m i csoportja f. hó 
16-ón délután 5 órakor a villamosmü 
székházánál ü z e m i párlnapot tart. 
Előadó: dr. Mijó János. 

A Szociáldemokrata Párt kisiparos 
•soportjának ve/eiősége f. hó 16 án, 
szerdán este fél 8 órakor vezetőségi 
ülést tart a pártszervezet székházá-
ban. A vezetőségi tagok pontosan; 
jelenjenek meg. 

. A Szociáldemokrata Párt szentesi 
szervezete f. hó 18 án délután fél 8 
órakor a Barátság moziban pártestet 
tan. E lőadó: Vámos Imre elvtárs. 

A Szociáldemokrata Párthoz tar-
tozó föld- és mezőgazdasági mun-
ká ok, valanint kisbirtokosok folyó 
Hó 20 án d. e. 11 órakor a párt-
szervezet helyiségben értekezletet 
tartanak. Felkérjük az elviársakat, 
hogy az értekezleten minél nagyobb 
szambán megjelenni szíve-kedjenek. 

A Hangya-telepen a Szociáldemo-
krata Párt ü/cmi csoportja folyó hó 
1T én déli 12 órakor üzemi p í r tna-
pot tart. E lőadó: Pintér Győző. 

A Szociáldemokrata Párt felkéri a 
a Társadalomtudomány Munkás Fő-
iskola hallgatóit, hogy f hó 16 án, 
szerdán este fél 8 órakor a párt-
szervezetünk helyiségében megjelenni 
szíveskedjenek. 

feletjáradékkal házat veszek Csd-
lag-utca 3. __ 

szekrény, jégszekrény, 
kétajtós nagy fehérszekrény cíodó. 
Petőfi-utca 3 az udvarban. 466 

Asszonyoknak 
Mennyiben változott a nő helyzete 

a demokráciában 
Hogyha felületesen akarnánk a 

kérdésre válaszolni, azt mondhat-
nánk, hogy semmit sem változott. 
De nem ilyen egyszerű a felelet, ha 
meggondoljuk, hogy rnig a mult 
nőinek semmi joga nem volt, addig 
a demokráciában a nőnek a politi-
kai és az egyenjogúsággal kapvU 
jogoknál fogva, nemcsak jogokat ka-
pott a nő, hanem súlyos kötelessé-
geket és felelősséget is. Amig a műit 
társadalom nője nem volt egyéb, 
mint odahaza háztartási, szülő és 
munkagép, kínt ped'g az életben, 
ahol dolgozott, olcsó munkaerő és 
nem ritkán m^g olcsóbb élvezeti 
cikk a hivatalfőnököknek és egyéb 
alkalmazóknak. A felszabadulásban 
a nő felelőssége nemcsak a szűkre-
szabott családi körért felelős, honem 
egész nemzetének szociális és gaz-
dasági fejlődéséért is. Nemkülönben 
a tartós béke és félelemnélküü élet 
biztosítására. Márcsak annál az 
egyszerű oknál fo|;va i s mert i nők 
irányító keze alól kerülnek kl a leg-
nagyobb zsenialitással bíró férfiak 
is.- de nemkülönben a gonosztevők 
is. Tehát neki kell meglátni a jó és 
rossz tulajdonságokat egyaránt Meg-
felelő eszközökkel a jót fejleszteni, 
a rrsszat pedig kiküszöbölni 

'¿nrWIfogva legfontosabb és leg 
időszerűbb kérdés a munka és er-
kölcsi morál maradéktalan helyre-
állítása, minden téren a munkaal-
kalom haladéktalan megindítása és 

ezek ulán a demokrácia mindenféle 
káros elemeitől való megtisztítása, 
legyen az összeesküvés, munkakerü-
lés, huliarabJás, vagy magánosok 
magántulajdonainak elidegenítése, 
vagy akár orgazdaság. 

Nemcsak fontosnak, hanem szám-
arányuknál fogva elengedhetetlenül 
szükségesnek tartom, hogy a nők 
kivegyék részüket a politikából. El-
sősorban lehetetlennek tartom, hogy 
számbeli arányuknál fogva egy ki-
sebb csoport helyes, vagy helytelen 
intézkedéseit el kellene fogadni, 
csak azért mert azok az erösebb 
nem hez tarioznak. És hát rend-
szerint ők vitték a világot igen 
gyakran háborús katasztrófába, a 
nők megkérdezése nélkül. Alár pe-
dig ennek a kiküszöböiése csak 
akkor lehetséges ha a nők politikai 
porondján egyenlő jogokkal együtt 
küzd a férfi oldalán és ott kiegyen-
súlyozzák egymást. Ott, ahol gyors 
cselekvés és nyers erő elengedhe-
tetlen, lépjen akcióba a férfi. 0 t, 
ahol tapinlatra, megfontolt előrelá-
tásra és türelemre van szükség a 
politikai téren, ott sokkal jobban 
érvényesül a nő. S még egv valami: 
fontos, hogy a nő politizáljon, mert 
csak úg> tud férjének, családjának, 
nemzerének és az egyetemes dolgoió 
társadalomnak hasznos és megbe-
csül* tagja lenni, ha a politikában 
együtt halad a férfival. 

Egy dolgozó nő 

A Közellátási Felügyelőség 
tájékoztaSója 

a beszolgáltatást kötelességüket 
nem teljesítő gazdák megbírságolásáról 

A hátralékos gardálkoduk megbír-
ságolását elrendelő 300.750/1947 
K. M. sz. rendelet 4 fejezete kü-
lönböző kedvezményeket nyújt azok-
nak a gazdálkodóknak, akik hőszol-
gáltatási kötelességüket nem te jesí-
tették ugyan, de megtermett gabo-
nájukat a forgalmi reudeleíek á>tal 
szabályozott módon értékes tef ;ék, 
tehát röviden azöknak, akik hesz*>l 
gáll tási kötelességüket önhibájukon 
kívül nem teljesítették. Az említett 
rendelet a következő lehetőséget 
nyú j t j a : 

1. Ha a gnzda a beszolgáltatása 
kötelességgel terheM szántóterületet 
hatósági igazolás szerint oly idő-
pontban vette át az 1946. év folya-
mán, amikor már sem őszi, sem ta-
vaszi kalászos vetési «Ö»eles$égét 
teljesíteni nem tudta (általában 1946 
március hó 1. napja után) és a gaz-
da burgonya «és olajosmag beszól-
gáItatási kötelessógétteljesíteTtc a hát 

*alékos beszolgáltatást kötelesség 
után megállapított bírság törölhető. 

2. Ha a gazda a Termelési Bi-
zottság igazolványával igazolja, hegy 
szántóterületének egy részét önhi-
báján kívül elkáritbatatlan akadály 
folytán az 1945 46 g a z d a ^ i év 
folyamán megművelni nem tudta, 
azt bérbeadás útján sem hasznost 
totta, a műveletlenül maradt szán-
tóterület nagyságának gondos ható-
sági megállapítása után az erre a 
területre esó beszolgáltatási köte-
lességgel a bírság a lapjául ' szolgáló 
hátralékot csökkenteni kell. 

3 Ha a hátralékos gazda beszol-
gáltatási kötelességének azért nem 

tud eleget tenni, m<_rt hatóságilag 5 

is igazolt meT.-i lopást, vagy egyéb ' 
kártéielt (pl. jégkár, tűzkár) szenve-
d e t , a bírság kiszabásánál csnkk-n-
tést fog végrehajtani. E/ t a kedvez-
ményt csak a gabona, kuk-.rica, 
burgonya és szárazhíivelyes tekin-
tetében tlőál.ott és a hatóságnál 
bejelentett oiyan kár esetében lehet 
alkalmazni, amelyet a hatóság ille-
tőleg a Termeié-i Bizottság is -ja-

Inak. A g-izda által szenvedett 
kármennyiséget meg ?-,ell állapítani. 
A községi elöljáróság megvizsgálja 
hogy a gazda a kár miatt milyen , 
mértékben nem-volt k^pes hátralékos 
beszolgáilátási kötelességének eleget j 
tenni. é* ennek megfelelő mennyi-
séggel a birsag alapjául szo'^áló 
hátralékot csökktmi 

4 Ha a gazdának búzában és j 
rozsban — e>. knek nem termesz- ! 
tése esetében igyeb kalászosokban j 
— az Átlag termése a cséplési ered- ? 
tnénylap adj ta i szerint kai. holdan- : 

ként a 4 q át nerh haladta m-jg, de 
a 3 q-at eléri és megr: áradt g a b j -
na beszolgált a iá^i köteles? égének fe-
let teljesítene a péiubir cg kisza-
bása szempo -tjábói a gabona be-
szoigáltatási kötelességet teljesített-
nek kell tekinteni. Ha az atlagter-
més a 3 q át nem éri el a gabona 
beszolgáltat, si há'ralék után bírság 
kiszabásának helye nincs. 

5. Olyan községben, ahol aszály-
kár ci;. én a gabonabeszolgálíatási 
kötelesség mérséklésére sor kerül 
(tehát Szente*en is) továbbá ott, 
ahol a pénzügyi hatöságofca kapás-
növényekben legalább 80 % - o s 

aszálykárt állapítottak meg a gaz-
dák a kö/ségi elöljáróság útján köz-
ellátási kormánybiztostól a bírság 
felének elengedését kérhetik. 

6. Ha a gazda kukoricából annyit-
szolgáltatott bc, hogy ennek a ga-
bonaértékre átszámított mennyisége 
gabonabeszolgáltatási hátralékával 
egyenlő és ha ennek a kukorica 
mennyiségnek a figyelmen kivül ha-
gyásával i s a burgonya és olájos-
magmennyiség is teljesítve van, a 
gabonaboszolgáltatási hátralék cí-
mén bírság kiszabásának helye niccs. 
A birs'ág kiszabásának abban az 
esetben sincs helye, ha a gabona 
helyett kukoricát a nála megtartott 
helyszíni elszámoltatástól számított 
8 nap alatt adott be. 

7. Végül csökkenti a birság ösz-
szegét az önkéntesen beszolgáltatott 
gabonamennyiség, amelyet a gaz-
dálkodó a nála megejtett heiyszíni 
elszámoltatás napjáig beszolgáltatott 
valamint a helyszíni elszámoltatás 
során elkobozptt és terménykereske-
dőhöz ténylegesen besz'll í tolt tei-
ménymennyiség ellené» téke is. 

A nyilvántartó haióságok a 4 és 
6. pontban foglalt kedvezményeket 
hivatalból az 1. 2 3 / 5 . 7. pontok-
ban foglal! kedvezményeket a gazda 
által előterjeszteti kérelem alapján 
alkalmazza. 

(Folytatjuk.) 

Szentesi Általános Fogyasztási 
Beszerző, Termelő és Értékesítő 

Szövetkezet 
Bartha János u. 5. Teleion : 4. 

Legjcbb minőségű íűszer 
és italáruk megérkeztek. 
Olcsó áron kaphatók. 
Ciktu-cipők nagv válasz-
tékban 19.90 forinttól. 
Tex'il-óruk, alumínium 
rdények. cukorkák, cso-
koládék. háztartási cikkek, 
szabod talp és felsőbőr 
áruk. Tűzifa, lürés/por 

á l l a n d ó a n k a p h a t ó k . 

K A 1 3 I ő 
Budapest !. április 16. 

7 30: Reggé i .*ne. Közben Nap 
tár. 8 : Az Míüzködé-r5I. 8 .15 : S i ó 
rako^tató BBC hanglemezek. 9: Az 
AFOSZ zenekara játszik. 12. .5: SiC~ 
rakuzlató zenekari r.iűvek 13: Feszty 
Áipád körképént k tragédiája 13.15:. 
Rddics Qábor jazz együttese. 14.10: 
Hamletek és Oféliak közölt. 14.23 : 
A Molnár— S/i va;sy vonóin'gyes 
16: H »rvatli Ele.nér cigányzenekara. 
1 6 . 4 0 : Velenc f. nyei. 1 7 . 1 0 : A Ha-
difogoly Híradó rádióközleményei, 
1 7 . 1 5 : A Vöröskerc-s/t közleményei. 
18: Előadat a S'udióbTn. „CMMCS-
nyéskeit." 20 2 0 : A Székesfővárosi 
Zemkar. 2 1 : 2 5 : Idős/crü kérdések 
2 1 . 4 0 : Orosz nyelvoktatás. 2 2 3 0 ; 
Pertis Jenő cigányzenekara. 2 3 . 0 0 : 
A Szovjet kőveisAg ajandékleme/ei 

Hirdetmény 
Felhívom azon építőmunkások*?, 

akiK ezévi szezon ülatt önként haj 
landók volnának Júgoszláviába v.-gy 
valamelyik közvet en szomszédos ál-
lamba munkát vailalni, nyilvántartás 
végett haladéktalanul jelentkezzenek. 

Gyenes Pé ter 

Savanyúságot és paradicsomot 
vesz a Petőfi étterem. 

Különbe járatu bútorozott szo-
ba központban kiadó. Cim a r 
állatni adóhivatal a l t iszt jénél . 

Egy köbméter diófa e ladó. 
Fekete Márton-utca 1 sz. alatt . 

• •• imii —i • i I nmu'\mmür^ 
Főszerkesztő . S í m « L á s z l ó . 

Felelő« szerkesztő; S z ő k e F e r e n c . 
Felelős kiadó: N a g y Mihály . 

Nyomta r. , B n r * t * á g a n y o m d a k f t 
Felelő« nyomdavezető- C s e r n u s L. Irar« 




