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tO f o r i n t . 
rElEFON: 301 SÍ TESI LAP Keretes- ós apró-

hirdetések ársza-
bás szerint. 
TELEFONI 301 $I. 

Megjelenik héttő Hvéteiéve* 
minden nap a reggeli órákban. 

S Z O C I Á L D E M O K R A T A N A P I L A P Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Részletesen közöljük az új beszolgáltatás! rendeletet 

Nevelés 
A felszabadulás után az emberek 

áradata sodródott be a munkáspártok-
ba. Hosszú sorokban állottak a 
munkáspártok irodái előtt és türel-
metlenül várták, hogy felvegyék őket 
a pártolók sorába Mindenki igazolni 
próbálta magát, és már »régi szo-
cialista" volt. Mindenki rájött arra, 
hogy ő szocialista és rossznéveri 
vette, ha kételkedtek benne. S azután 
egy jelentős részük pápább akart 
lenni a római pápánál, mindenkinek 
tanácsokat osztogattak, de tanácsot 
senkitől sem fogadtik el. Később 
méltatlankodtak, hogy belőlük nem 
lett képvisel', vagy legalább is vá-
rosatya, s ezért szidták a pártveze-
tőségeket. A munkáspartok jelvényét 
hordták és a kisgazdákra szavaztak. 
Nem lennénk szocialisták, ha ezeket 
a hibákat letagadnók. Erősek va 
gyünk, mert tudjuk, hogy a dolgozó 
tömegek érdekei azonosak pártunk 
érdekeivel és fordítva. 

Kétségtelen, hogy az új tagok 
zöme olyan dolgozó kisember, akik 
a múltban a kellő felvilágosultság 
hiány í, a félrevezetés miau nem is 
merték fel a helyes utat, vagy éppen 
állásukat, megélhetésüket féltették s 
ezért nem léptek be a Szociálde-
mokrata Pariba. — Most megindít-
juk a nevelő munkát, mert a hoz-
zánk csapódott hatalmas tömegek a 
közelmúlt években nem részesülhet-
tek olyan nevelésben, hogy tisztá-
ban legyenek a demokrácia és a 
szocializmus fogaiméval és azokkal 
a kötelezettségekkel, amelyeket ez 
a nevelés kiirthatallanul heieolt a 
lelkekbe. Osztályöntudato.», tettre-
kész harcos szóda'ista tömegekre 
van szükségünk, hogy meg tudjuk 
valósítani magasztos célkitűzéseinket. 

Óriási feladatok várnak ránk ugy 
politikai, mint gazdasági téren. 
Végleg le kell számolnunk a múlttal* 
ki kell irtanunk a lelkekbői a fa-
siszta mételyt s olyan öntudatos 
dolgozó embertipust kell kitermelni, 
amely a demokrácia jövőjének biz-
tositéka és elszánt védelmezője. 
Oazdasági téren legfőbb feladatunk 
a hároméves terv megvalósítása, 
amely elsősorban a magyar dolgo-
zók áldozatkészségén áll, vagy bu-

. kik. Ha a terv megvalósul, rálépünk 
a gazdasági felemelkedés útjára, 
amely biztosítani fogja a dolgozók 
emberibb életét. 

Mindezeket a feladatokat azonban 
csak öntudatos, demokratákkal és 
képzett szocialistákkal tudjuk meg-
valósítani. Nincs szükségünk kon-
junktúra szocialistákra, nincs szűk-
ségünk úgynevezett „pártoló" tagok-
ra, ezek a most meginduló nevelő 

M a i s z á m u n k b ó l : 
Pártunk vármegyei végrehajtó bizottsága állást foglalta 
Dun*—Tisza csatorna csongrádi betorkolása mellett — 
A pártkö/J értekezlet jóváhagyta a munkáspártok három-
éves gazdasági tervét — A Szociáldemokrata Párt a 
hároméves terv keretében kislakást követel minden 
becsületes dolgozónak — Pintér Győző elvtárs lett 
pártunk csongrádmegyei végrehajtó bizottságának elnöke 
Ma: kereskedelmi hírszemle és részletes sporttudósítás 

A Szociáldemokrata Párt i/arinesyel 
végrehajtó bizottsága a Duna-Tisza csatorna 

csongrádi betorKolását követelte 
A Szociáldemokrata Párt csongrád-

vármegyei Végrehajtó Bizottsága va-
sárir.p ülést tartott a szentesi párt-
székházban; Az ülésen részletesen 
tárgyalták a Duna-Tisza csatorna 
ü?yét is, amely a hároméves terv 
keretében valósul rneg. A bizottság 

egyhangúan állást foglalt a cson-
grádi betorkolás mellett, amely rend-
kívül nagy .fontosságú a környék 
gazdasági fejlődése szempontjából s 
amellett az építési munkálatok nagy-
ban enyhítenék a munkanélküliséget. 

A pártközí értekezlet jóváhagyta 
a munkáspártok hároméves tervét 
A hároméves gazdasági terv ki-

dolgozására kiküldőit pártközi érte-
kezlet pénteken este ülést tartott. 
Az értekezlet részleteiben is jóvá-
hagyta a munkáspártok egyeztetett 
pénzügyi tervét beleértve a napy 
vagyonok megadóztatásnak elő-
irányzatát. A Kommunista Párt 
képviselői abból a célból, hogy a 
financiális müveletek egységes irá-
nyítása és a hitelek olcsó kamat-
tételek mellett való folyósítása lehe-
tővé váljék, a Magyar Nemzeti Bank 

államosítását és egy állami tervbank 
felállítását javasolták. A pártközi ér-
tekezlet ezt a kérdést a koalíciós 
pártok egy szűkebb bizottsága elé 
utafta. 

A mezőgazdasági és ipari beru-
házások kérdésében, egy-két rész-
lettől eltekintve, megegyezési jött 
létre. A kisebb eltéréseket az albi-
zottságok egyeztetik. 

A pártközi értekezlet legközelebbi 
ülését május 13-án, kedden délután 
tartja. 

Helyreigazító nyilatkozat 
A Szentesi Lap 1947. évi május 

11-i számának első oídalán „Meg-
kezdődött a cscrebökényi küzdelem 
második fázisa" cimü közlemény-
nyel, valamint a lap cime alatt kö 
zölt „A város és vármegye szen-
zációs nyilatkozata a cserebökényi 
ügyben" cimfelirattal kapcsolatban 
az alábbi hivatalos nyilatkozat köz-
zétételét kérem: 

1. Sem a „vármegye", sem an-
nak bármely vezetője szenzációs 
nyilatkozatot nem tett és ilyent nem 
is akart tenni. 

2. Eljáró vármegyei főjegyzőnek 
nem volt felhatalmazása cikk kere-
tében hivatalos ügyről nyilatkozni, 
de nem is jogosította fel a Szen-
tesi Lap szerkesztőségét, hogy ilyen 
értelemben és ilyen formában kö-
zöljön tőle nyilatkozatot. 

3. Minden alapot nélkülöz a Szen-
tesi Lap közleményének a cime, 
mert 

8) Cserebökény tekintetében sem-
miféle küzdelem és ilyen küzdelem-
nek semmiféle fázisa nem kezdődött, 
mert Cserebökény megalakulásának 

következménye ugyan az elzárt 'ha-
tárrész tekintetében elrendelt minisz-
teri eljárás, de nem érinti Cserebö-
kény- nagyközség létét; 

•b) küzdelemről — küzdőfelek hí-
ján — nincs szó, tehát annál ^ ke-
vésbé lehet nyilvánosság elé "tárni 
„két álláspontot", még kevésbé lehet 
„két ellentétes álláspontról" beszélni, 
ami csupán arra alkalmas, hogy azt 
a látszatot keltse, mintha a város 
és a fölé rendelt felügyeleti ható-
sága, a Vármegye között bátmi el-
lentét is lehetne; 

c) de megtévesztő a „kommentár 
•nélküli" közlésre való utalás is, mert 
a tárgyilagos közlés látszatát kelti, 
holott eljáró vármegyei főjegyző 
más célból hivatalosan közölt nyi-
latkozata hibásan és érthetetlenül 
került a cikk szövegébe. 

A tényállás a következő: Eljáró 
vármegyei főjegyző utasítást kapott 
a vármegye főispánjától, hogy a 
Magyar Alföid munkatársának hiva-
talos formában adjon nyilatkozatot 
a tárgyban kiadott tanácsi hirdet-
ményben foglalt magánvéleménnyel 
kapcsolatban. Amikor a Magyar Al-
föld munkatársa megjelent a vár-
megyei főjegyzői hivatalban, egé-
szen más ügyből kifolyólag ott tar-
tózkodott a Szentesi Lap munka-
társa. Eljáró vármegyei főjegyző 
mindkét l3p munkatársának lassan, 
szavanként diktálva, a következő hi-
vatalos nyilatkozatot adta : 

„Az üggyel kapcsolatban illeté-
kes helyen közölték, hogy a kérdé-
ses magánvélemény jogtalanul lelt 
belefoglalva a hirdetménybe, mert 
a város vezetősége csak arra kapott 
utasitást, hogy a szavazás idejét és 
módozatait a szokásos módon há-
rom izben tétesse közzé a helyi la-
pokban. 

A hirdetmény utolsó bekezdése 
ezek szerint teljesen jogszabályelle-
nes volt annál is inkább, miután a 
190.171—1946 B. M. sz. rendelet, 
amelyre a hirdetmény is utal, — 
kimondja: hogy az adószerinti több-
ség kimutatásának követelése, mint 
antidemokratikus követelmény, mel-
lőzendő 

A város hirdetményének az utolsó 
bekezdése pedig ennek érdekében 
Íródott, tehát homlokegyenest ellen-
kezik magával az idézett rende-
lettel. 

A hivatalos szövegnek ilyen ter-
mészetű magánvéleménnyel való ki-
egészitése annál sajnálatosabb, mert 
alkalmas arra, hogy a hivatalos hely-
színi eljárás elé felesleges akadályo-
kat görditsep". 

A Magyar Alföld — noha cikk 
keretében, egyéb helyen szerzett 
értesülései után, de hiv szellemben, 
a felkérésnek megfelelően, illetékes 
hely hivatalos nyilatkozatának formá-

munka során ügyig le fognak válni 
a Szociáldemokrata Párt testéről. 
A fösuly a mennyiségről a minőség-

re tevődik át. Csak szellemileg föl-
emelkedett, céljait fölismert és öntu-
datra nevelt szocialisták biztosithat-

ják azt a célt, amelyet magunk elé 
tüztünk : Ma a demokráciáért, hol-
nap a szocializmusért. 



A s z o c i a l i s t á k a háború, a vérontás legkönyörtelenebb ellenségei 
C s a l á d j a j ö v ő j é t biztosítja 
az a magyar asszony, aki belép a Szociáldemokrata Pártba 
jában közölte a megadott szöveget, 
ami nem „álláspont" volt, hanem 
hivatalos formában megáilapitott 
tényállás és a várofi tanács által 
elkövetett jogszabálysértés esetleges 
következményeire való utalás. 

A vármegye vezetőségének, sem 
a vezetők bármelyikének ez ügyben 
magán álláspontja níscs, hanem kö-
telességszerűen végrehajtja a — fent-
álló jogszabályoknak megfelelően — j 
a'miniszteri rendeletet, amelleií pe-
dig minden adandó alkalommal fel-
tetfesztéseiben és javaslataiban ki-
fejezésre juttatja azt a hivatalos ál-
láspontját, hogy az exlávé elcsato-
Iása Szentes megyei város létét ve-
szélyezteti és igyekszik a terület 
Szentesnél való meghagyása érde-
kében tett javaslatát — a jogszabá-
lyok által biztosított keretek között 
— a belügyminiszter úrral elfogad-
tatni. 

Jelen esetben a városi tanács ál-
tal kibocsátott és a május hó 8 iki 
helyi lapokban közzétett „Hirdet-
mény" jogszabályellenesen közölt 
utolsó bekezdése, amely a közönség 
félrevezetésére és a hivatalos eljárás 
zavartalanságának veszélyeztetésére 

Pártunk vármegyei végrehajtó bizottsága követeli: 

Kislakást minden dolgozónak 
csönt folyósítson a dolgozóknak. 

Ismeretes, hogy Szentesen is, de 
az ország számos egyéb helyén ki-
osztották a házhelyeket, azonban a 
dolgozók nem képesek a maguk kis 

teljesen tá-
A Szociáí-

lam 2 5 - 30 esztendős lejáratú köl- | demokrata Párt felkarolja a kislakás-
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A Szociáldemokrata Párt várme-
gyei Végrehajtó Bizottsága vasárnapi 
ülésén foglalkozott az országos kis--
lakásépítő akcióval. A bizottság a 
tervet egyhangú helyesléssel Üdvö-
zölte és illetékes helyen javaslatot I hajlékát felépíteni, mert 
terjeszt elő arra nézve, hogy az ál- mogatás nélkül vannak. 

építést, s követeli, hogy ezt vegyék 
be a hároméves tervbe. A Szociál-
demokrata Párt harcos 
garancia arra, hogy a 
terv befejeztével minden 
dolgozónak meglesz 
családi háza. 

munkája 
hároméves 
becsületes 

maga kis 

Pintér Győző elvtárs lett 
a Szociáldemokrata Párt 
csongrádmegyeT elnöke 

Pártunk csongrádmegycí szerve-
zete vasárnap egész napos ülést 
tartott. A bízottság részletesen fog-
lalkozott a pártszervezés kérdésével 
és elhatározta, hogy megindítja har-

is alkalmas volt, tette szükségessé a \ cát a tömegek öntudatositásáért. Itt 
hivatalos nyilatkozat közlését. Ter- az ideje annak, hogy tagjainkat har-
mészetesen ilyen hivatalos nyilatko- j cos, osztályöntudatos szocialistákká 
zatnak hibás közlése, valamint egy * 
magánvéleményt tartalmazó nyilat- mm—^—mmm^m 
kozattal együtt való közzététel ellen 1 

még az esetben is hivatalosan tilta- i 
koznom kellene, ha az a magán- i 
közlemény történetesen nem tartal- t 
mazna jogszabályellenes álláspon- • 

neveljük. 
A Végrehajtó Bizottság elnöke 

Papdi Györg/ elvlárs sokirányú el-
foglaltsága miatt lemondott és az 
értekezlet egyh'ingu lelkesedéssel 
Pintér Győző e'vtársat választotta 
meg a megyei Végrehaj'ó Bizottság 
uj elnökévé. 

Kereskedelmi hírszemle 
tot és hatóságom tekintélyének csor-
bítására alkalmas, helytélen tény-
állításokat, valamint nem alakulna 
azon az alapvető tévedésen, hogy a 
minisztérium tájékoztatását szolgáló 
szavaztatásnak egyedüli döntő je-
lentőséget látszik tulajdonítani, ho-
lott nyilatkozó városi főjegyzőnek 
tudnia kell, hogy a kérdés érdemi 
eldöntése kizárólag a minisztéiiumra 
tartozik, ahol a szavaztatás ered-
ménye ugyan mérlegelés tárgyát ké 
pezi, de nem bir kizárólagos jelen-
tőséggel, különösen annak vizsgá-
lata esetén, hogy a város vezetősége 
mit tett a fölszabadulás óla a kül-
területi lakosság érdekében és hogy 
a helyi közigazgatás biztosításának 
melyik a legracionálisabb módja. 

A városi főjegyző nyilatkozatban 
foglalt és hatóságom határozatára 
vonatkozó kritikával kapcsolatban 
közlöm, hogy a város polgármes-
terének a Szentesi Lap főszerkesztője 
által készített hasonló tárgyú felter-
jesztésére 2477- 5/alispán 1947. sz. 
leiratomban a választ megadtam, 
amely alkalmas arra, hogy a hatá-
rozat közzétételére kötelezett városi 
szerv kételyeit eloszlassa és tájéko-
zatlanságát megszüntesse. 

Dr BOROS KÁLMÁN 
h. alispán. 

Június 1-én 

NŐNAP 
lesz Szentesen 

A Szociáldemokrata Párt megin-
ditotta a hatalmas arányú felvilá-
gosító munkát a nők megnyeréséért 
Pártunk vármegyei Végrehajtó Bi-
«¡¡Usága is foglalkozott ezzel a kér-
déssel a vasárnapi ülésen és elha-
tározta hogy Szentesen junius 1-én, 
vagy másodikán nőnapot rendeznek 

A Szociáldemokrata .Párt keres-
j kedő csoportja nagybud^pesii kül-
j dőlteiből megalakította az ideiglenes 
j végrehajtó bizottságot, mely a k zeli 
j I. Szociáldemokrata K reskedő kon-
: gresszus megrendezéséig viszi az 
] ügyeket. 
! A végrehajtó bizottság tagjai: 

Bien Ardor, Mauthner István, Lé-
derer Leó, Zelinka Márton, Főidényi 
Gyula, Révész László Kaposi Leó 
Budapest, Varga József . Soroksár, 
Klug Ferenc Kispest, Varga Sándor 
Újpest, Polgár Tibor Pesterzsébet, 
míg a« ellenőrző bizottság tagjai: 
Kovács Ernő, Rácz Zoltán, Székely 
Mihály, Surányi Bertalan Budapest, 
Vigh Dezső Csepel lettek. 

A fenti végrehajtó bizottság mellé 
különféle kereskedelmi érdekképvise-
letek, illetékes minisztériumok hiva-
talos szakembereit fogjuk behívni, 
kik együttesen fopják alakítani a 
párt kereskedelmi tanácsát. 

A kereskedelmi tanács feladata a 
párthoz tartozó kereskedők politikai 
nevelése és gazdasági érdekeik-vé-
delmében való egységes támogatása. 
A pártközpontban külön osztályt 
állítottunk fel, amely az ország 
minden részéből jövő kívánságokat, 
panaszokat kivizsgálja, a pártveze-
tőség elé terjeszti és a pártvezetőség 
határozatát az illető csoportok érde-
kében az illetékeseknél megfelelően 
képviseli. 

A Népszava közli: az Interparla-
mentáris Unió egyiptomi konferen-
ciáiról megérkezett Buchinger Manó 

elvtárs keresKedelmet érintő nyilat-
kozatát „Alexandriában és Kairóban 
a legnagyobb csodálattal néztük azt 
a világot, arne'y ma Keleten az 
európai ember számár* feltárul. 
Mind a két város hatalmas világvá- - u u u uu . , 
rosi fejlődést mutat és a szemlélő | - e m b C n b ^ W a r é , e , n e k 

percről-percre nőheti egyrészt az 

Ballag már 
a vén diák ..# 
Vasárnap este a Gimnázium e'őtt 

ezres tömeg ünnepelt és ballagott a 
mafuránsokkal és idézle lelkében a 
letűnt fiatal évek édes-bús emlékeit. 
A lámpionos cigányzenés menet vé-
gighaladt a Szent Imre, Petőfi, Kos-
suth-teán, majd a Rákóczi-utcán to-
vább, tovább a kedves tanítómesterek 
lakása elé, s egy-egy szép dal után 
végigszaladt lelkünk húrjain a vágy: 
milyen jó lenne gondtalan, derfls-
szemü fiatalnak lenni I Az „öreg" 
diákok összeölelkezve, mint hatalmas 
kölött koszorú, mentek s dalolták 
könnyes szegekkel: „Isten veletek 
ci<,iborák." Kiléptek az Alma Mater 
kapuján át az „Élef-beés mi útra-
valót adunk a vándor tarisznyába a 
mesebeli hamubasült pogácsa mellé: 
„Ora et Iaboral" Igen, ezt a két 
igét véssétek mélyen telketekbe és 
legyetek e két szó kimunkálása alap-
ján hasznos dolgozói, a jövendő 

óriási gazdasági, kereskedelmi éle-
tei, a fejlődés hatalmas arány:it, a 
leiihatatlanul élénk színességét az 
egész ottani világnak. 

A jugoszláv szövetségi népköz-
társaság ipari, ¿nezőgazdnsági és 
iparművészeti termelésének gazda-
sági és kereskedelmi erejének be-
mutatása az 1947 május 31-től 
junius 9-ig tanandó Zágrábi vásár, 
melyre féláru menetdíj kedvezmény 
van a magyar és jugoszláv államva-
sutak vonalain. 

Megjelent a Kereskedelmi és 
Iparkamarai választásokról szóló 
szabályzat, melyei Rónai Sándor 
elvtárs kereskedelmi és szövetkezet-
ügyi miniszter adott ki. Ezzel a 
fasiszták által adott autonómiát adja 
vissza Rónai elvtárs a Kereskedelmi 
és Iparkamarának. 

Készüljön oz Iparos Nőegylet 
pünkösdi 

R o z s a - e s t j é r e 
az Ipartestületben. 

Legmagasabb syapMsórlásí előleset adjuk 
gyapjút készpénzért vásárolunk, 

I 
Gyermek fehér vászon szandálok 
olcsó árban. Cikta-cipök. korton. 

zefír. ágynamű anyaitok 

Fírli és női szövetek na«y válasz-
tékban olcsó áron. 
Ital és fúserárúk 

Szentesi Al t . Fogyasztási, Beszerző, Termelő és Értékesítő Szőv. 
Barlha János u. 6. Teleion: 4. 

Menjetek szilárd elhatározással és 
„Isten, haza, emberszeretet" hármas 
jelszavával s legyetek hősök az al-
kotó munka mezején. „Non scholae, 
sed vitae discimus.a Igen, magunkrak, 
az emberek nagy családjának boldo-
gitásáért kell dolgoznunk s ha egy-
egy csalódás érne benneteket utato-
kon, ne torpanjatok meg, menjetek 
csak előre biztos, ruganyos, fiatalos 
hévvel, acélos akarattal. —Vecseri 

Június 8-án lesz Szentesen 
a megyei szociáldemokrata 

földmű veskongresszus 
A Szociáldemokrata Párt ország-

szerte parasztkongresszusok kereté-
ben ismerteti a magyar földműves 
néppel a március végén megtartott 
háromnapos országos parasztkon-
gresszus határozatait. Ezzel a mun-
kájával a Szociáldemokrata Párt 
ujabb lépést tesz a földmüvesnép 
sorsának felemelésére. Szentesen ju-
nius 8-án rendezik meg a megyei 
fóldmüveskongresszust. 

Meghívó 
Szentes megyei város Nemzeti 

Bizottsága f. hó 13-án de. 9 órakor 
a városháza 18 számú helyiségében 
ülést tart, melyre a tagokat tiszte-
lettel meghívom. 

Feltétlen és pontos megjelenést 
kérek. 

ERDEI MIHÁLY sk. 
elnök. 



HIR EK 
Ma máj UH l l " Rom. * ícat. Hóbert. 

proteslám Szervác. 
Vízállásjelentés: Tisza 12-én 0.80. K u r c a 

32«. 
Hőmérséklet. + 14 fok 
Időjárásjelenlés • Mérsékelt szél. egyes 

helyeken záporeső. A hőmérséklet emel-
kedik. 

Ügyeletes gyógyszertárak i május 10— 
lő. Cselkóné—Havas. 

Szabadság Mozgó: Vadnyugat ki-
rálya. Két részben. 

— A szervezett munkások 
Bőr ipari Termelő és Értékesítő 
Szövetkezete felhívja a város lakos-
ságának figyelmét, hogy a szövetke-
zet megkezdi munkáját és a szak-
szervezeti székház udvarán megnyitja 
műhelyét, ahol . 1947 év május hó 
8 tói kezdődően mindenféle cipész 
és csizmadia új és használt munká-
nak elvégzését vállalják. Ezúton hív-
ják fel a város lakosságának figyel-
mét, hogy megrendelésükkel támo-
gassák a szövetkezet műhelyét, ahol 
pontos és jó kiszolgálásban fog 
mindenki részesülni. Szövetkezet 
igazgatósága. 

— Riadalom a főutcán. Vasár-
nap dcleíőtt nagy riadalmat okozott 
a főutcán egy lovaskocsi. Gyereke-
ket oltottak és a városháza előtt 
töb-> anya várakozott a kisgyerme-
kekkel, amikor a Petőfi utcából ki-
hajtó lovaskocsi felrohant a járdára. 
Volt nagy sikoltozás, de szerencsére 
semmi komolyabb s'rülés nem volt. 

- - Orvosok Szakszervezete ma 
délután 6 órakor értekezletet tart. 
Az előjegyzett szappan megérkezett, 
az értekezleten átvehető. 

— Nern kell vezetői engedély a 
kismotorokhoz. A belügyminiszter 
a közlekedésügyi miniszterrel egyet-
értésben most kiadóit rendeletével 
engedélyezte, a 125 köbcenti-
méternél nem i agyobb hengerűrtar-
talmú motorkerékpároknak a közúti 
forgalomban gépjárművezetői igazol-
vány nélküli használatát. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

— Felhívjuk a juhtartó gazdák 
figyelmét, hogy szövetkezelünk ható-
ságilag kijelölt gyapjú átvevő. Gyapjú 
értékesítés előtt saját érdekében ke-
resse fel szövetkezetünket, ahol a 
minőségnek megfelelő legmagasabb 
árat fizetjük. Földműves Szövetkezet, 
Apponyi-tér 14. 

Párthír 
A Szociáldemokrata Párt női cso-

portja fontos ügyben kedden este 
fél 8 órakor ülést tait. 

Társadalom Tudományi főiskola 
hallgatói folyó hó 14 én szerdán 
este fél 8 órakor. Előadó: Tóth 
László. 

Szociáldemokrata Párt folyó hó 
16-án pénteken este fél 8 órakor 
Kossuth-utca 26 sz. alatt pártestet 
tart. Tárgy: Általános politikai tájé-
koztató. Előadó: dr. Solti László. 

Üzemipártnapok: Magyar Állam-
rendőrség Csoport folyó hó 1.3 án 
kedden este fél 8 órakor (Kossuth-
utca ¿6) Előadó: Lendvay István. 

VAOSz csoport folyó hó 14-én 
szerdán délután 5 órakor (Kossuth-
ufea 26 ) Előadó: Pintér Győző. 

1hajda\ 
l'tMt i é l e m 

Alapon, de kíméletes munkát végez selyem-, gyapjú-, általában finom 
holmik mosásánál V I K I , a folyékony, dúsan habzó mosószer I . . . 

Móg ma szerezzen be egy üveggel : végetvet szappangondjainak, 
Finom holmijainak valóságos gyógyfürdő ' a V I K I . mert gyorsan és 

tapintatosan dolgozik, még kútvlzzel is i • 
Ne bízza másra a mosást . . . majd a V I K J ^ . . . 

KAPHATÓ FŰSZER- ÉS SZAKÜZLETEKBEN ! 
Forgalomba hozza: S IDOL R T . B U D A P E S T . 

Naposcsibe 
minden csütörtökön kapható a Keltető 
Központba* . Gazdaképző Iskola 

Hirdessen lapunkban! 

SPORT 
Labdarúgás 

Gyözött 'a rosszabb! 

SzMTE-Ha lo s i MÁV. 
3:2 (2:1) 

Vezette: Nagy Mihály 
Szépszámú érdeklődő szenvedte 

végi^ a két csapit jitékát (az ide-
gekkel). A végig változatos erős iramú 
mérkőzés a vendégek szépen kom-
bináló, ötletes játékát dicséri, mig a 
szentesj MTE védelme öregasszonyos 
mozgásával azt a látszatot keltette, 
mintha azon erőlködne, hogy elve-
szítse a mérkőzést Igaz, hogy Nagy 
Imre sérülten játszott, de mi menti 
a többieket ? Megmondjuk : az erőn-
lét és a nagyftuskodás. Még egy ilyen 
győzelem és nem lesz keresnivalója 
a csapatnak az .1. osztályban. Ez a 
csapat kétszámjegyű „ajándékcso-
migal" tér haza a Cs. Barátságtól. 
Ajánljuk vegye komolyan Simon ta-
nár kedden meginduló szigorú lecke-
óráit, még talán lehet. 

A két csapai így állt ki : SzMTE: 
Mészáros — Orgovány, Demeter II. — 
Gulydár, Nagy, Demeter I. — Tóth II, 
Tóth I , Szabó, Princz, Mihály. 

Halasi MÁV: Sári, Balázs, Mé-
száros — Malomházi, Józsvai, Bun-
dzsák — Molnár, Richter, Fodor, 
Kovács, Nsgy. 

Halasi támadással kezdődik és rá 
fél percre a közvetlen védelem sakk-
mattra teszi a különben jól védő 
Mészárost és Richter révén máris 
1 : 0 Halas javára. Váitozó játék után 
erős és szép szentesi csatárakció: 
Mihály lefut és a szokásos cikksak-
kozása után nehéz szögből hálóba 
talál: 1 : 1. Most ugy látszik, nagy 
helyi győzelem lesz, de a védelmünk 
alszik és a hala« csatárok ellen a 
szentesi csatároknak kell harcolni 1 
Kiáltó nagy hibák sorozata követke-
zik s ezekben előljár Demeter I., aki 
élete legrosszabb formáját mutatta. 
Az 5. percben a végig agilisan játszó 
Szabó fordulásból 18 méterről szép 
gólt ragaszt be : 2:1 SzMTE javára. 
Halas rákapcsol s a „kitűnő" szen-
tesi védelem meg-meginog és a ki-
egyenlítés a levegőben lóg. A 20. 
percben a játékvezető elnézett egy 
16-oson belül történt kezelést s nem 
sd 1 l-est. A 31. percben Tóth II. 
szép lövését védi a szerencsés kezű 
kapus, majd hullám/ó játék után 
Szabó lövése jut hasonló sorsra. A 
következő pillanatban Kovács (halasi) 
szép lövését már a kapuban látjuk. 
Az utolsó piihnaiban Tóth II. 3 lé-
pésről a kapusnak rúgja a labdát. 

A 11. félidő változatos Játékot ho-
zott. A védelem is kezd már éltdni, 
de a.csatáraink 16 oson belül is to-
logatnak, végül Mihály megunva, a 
20. percben 3:l-re növeli az ered-
ményt. A 38. percben Nagy 3 :2 -re 

SZENTESI LAP 1947. máj. 13. 3 

vesi, illetve a KMÁV támadósorának 
balszárnya. 

A bajnokság eredményei: 
Cs. Barátság—Majsa 1:0 
KRVSE—KTK 2:2 ! 
Kistelek—Kute 1:3 
Szabadszállás—Cs. Tisza 3:1 
A II. osztályban: 
Mindszent—Sz. Máv 5:0 
Tiszaföldvár—SzMTE 5:2 

A bajnokság állása:-
1. Cs B a r á t s á g 2 3 17 
2. KTK 
3. SzMTE 
4. Sz MÁV 

2 3 16 
23 14 
22 12 

5. Jánoshalma 23 10 

szépií. A 43. percben a halasiak 
Fodorja kiegyenlíthetne. Az utolsó 
pillanatban Szabónagy lövése megy 
mellé és mi megkönnyebbülten, só-
hajtva mondjuk : Hála Istennek, vége! 

Jók voltak SzMTE-bői: Mihály és 
Szabó, Halasból: B >lázs, Bundzsák, 
Kovács. A játékvezető megfelelt. 

— Vecseri 

Gyözött a lelkesedés! 

Sz. Máv.- Jánoshalma 
4 : 0 ( 1 : 0 ) 

A Szentesi Máv. SE folytatta ta-
vaszi győzelmi sorozatát s a harma-
dik hely legesélyesebb jelöltje. Zsol-
dos — Magyar, Orgovány — Faragó, 
Busái, Soós — Dóczi, Juhász, Faze-
kas, Szalay, Váradi .'összeállításban, 
egyenrangú ellenféllel szemben ide-
genben biztosan győzött. A jános-
halmaiak nem játszottak alárendelt 
szerepet. Dóczi az 1. félidő 3. percé-
ben elfut és kapusba lő; hullámzó 
játék alakul ki: mindkét kapu ve-
szelyes helyzetbe kerül s mégis szép 
csatárakció után a 18. percben Vá-
radi erős lövését a kapus kiejti és a 
szemfüles Dóczi belövi a bőrt: 1:0 
a Máv. javára. A második félidőben 
a helyi csapat erősít és igyekszik 
egyenlíteni, de a Máv. védelem Zsol-
dossal az élen helyt áll. A 15. perc-
ben a jánoshalmi védelem büntetőn 
belül kézzel leüti a labdát, a játék-
vezető még sem adja meg a 1 l-est. 
Erős Máv. támadás-sorozat után a 
helyi védelem újra kezel s ezt már 
meg kellett adni. A II est Soós ér-
tékesiti : 2:0 a Máv. javára. Most a 
Máv. mindent beleadva támadást-tá-
madásra halmoz és a 25. percben 
Fazekas szép összjáték után 3:0-a 
növeli góloka'. A végig agilisan mozó 
Szalay átverekedik a 35. percben a 
jobb oldalra és éles lövéssel beállítja 
a végeredményt : 4:0. A 40. percben 
Jánoshalma szépíthetne, de Zsoldos 
nagy önfeláldozással ment. J ó k : 
Zsoldos, Szalay, Busái, Fazekas, Dóczi 
és Váradi. A játékvezető sokszor itélt 
tévesen. — Vecseri 

a 
M i n d s z e n t - K. HAV, • 

2:1 (1:1) 
Kemény és izgalmas küzdelemben 

győzött az otthonában játszó Mind-
szent a jó formában lévő KMÁV ellen. 
A helyi csapat az egész szezonban 
„árnyékként" kísérő balszerencsével 
küzdve a Itf. percben szerezte meg 
l l-esből a vezetést Zsótér büntető-
rúgása által. Néhány perfcután ha-
talmas kapufát rug a helyi csapat, 
majd a 35. percben egyenlít a ven-
dégcsapat. A II. félidő 10. percéig 
a Kmáv. erősen szorongatja Mind-
szent kapuját, majd utána a 25. perc-
ben Máriás góljával vezetést szerzett 
jobb kondícióban lévő helyi csapat 
a II. félidő 45. percéig ostromolta a 
KMÁV kapuját. Jók: Zsótér, (a me-
zőny legjobbja) Horváth, Máriás, He-

23 
23 
23 

6. KRVSE 
7. KuTE 
8. KiTE 
9. Kiskunhalas 23 

10. KMÁV 23 
11. Kiskunmajsa 23 
12. Mindszent 23 
13. Cs. Tisza 23 
14. Szabadszáll. 22 

142:16 38 
76 22 37 
72:37 31 
45 29 28 
50:42 24 
41:34 24 
19:47 22 
44:50 20 
53:50 19 
36 56 19 
29:59 18 
26:62 18 
21.53 16 
16:90 9 

Kézilabda 
Szentesi MÁV Bpesti Rába . 

9:9 (7:3) 
Végig élvezetes, erős mérkőzést 

vivott a két kiváló erőkből álló csa-
pat. Az első percekben szinte lero-
hanta a. szentesi csapat ellenfelét, de 
a vendégek szívós játékkal megfor-
dították a játék képét. Segített ehhez 
a szentesiek „krekkeskedése" is. Sür-
gősen le kell szokni a könnyelmű, 
szív nélküli játékról I A gólokat Sze-
mennyei (3), Mészáros (2), Czakó (3) 
és Ambrus. Jók voltak : Molnár, Sze-
memiyei, Czakó, illetve a vendégek 
középcsatára és Németh a sokszoros 
magyar válogatott középhátvéd. 

Budapest I. május 13. „ 

7.25: Suliiván: A vihar. Nyitány. 
7.30: Izr. vallásos félóra. 8: A ne-
velésügy Angliában. 8.15: Szórakoz-
tató zene. Hanglemezek. Közben: 
Naptár. 9: A házi együttes játszik. 
11.15: A modern muzsika kedvelői-
nek. 13: Auber, vagy a romantikus 
opera. 13.20: Jahn Autal harmonika 
együttese. 14.10: Emlékezés X. Ke-
resztély dán királyra. 14.30: Zene-
kari müvek. Hanglemezek. 15: Szö-
vetkezeti negyedóra. 16: Urbach 
Pál zongorázik. 16.40: Hogyan ta-
nulnak beszélni a színi növendékek. 
17.10: Párthiradó. 17.30: A Hadifo-
goly Hiradó rádióközleményei. 17.35: 
A Vöröskereszt közleményei. 18: 

jOrosz népdalok. Hanglemezek. 18.15: 
Mit üzen a Rádió? 18.45: Rokonok. 
19.10: A Léhner-vonósnégyes hang-
versenye. Közben: Hirek. Sporthírei. 
21 40: Angol nyelvoktatás. 22.30: 
Áttelepítés kormánybiztos közlemé-
nyei. 22 35: Rácz Zsiga cigányze-
nekara verbunkosokat játszik. 23: 
USA-ajándékhanglemezek. 

J ó , s z é p , c s i n o s , Í z léses 

k ö n y v e t , 
d í s z m u n k á t , stb. 

Führer 
könyvkötő készit 

Slmonyl Ernö-u. 31, 

I a m a I X h a kiadnám L e g e i o r e s hónapot 
üsző boijumat. Ujj Sándor Lázár 
Vilmos utca H t e i m . 
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Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy az ipar-

ügyi minisztérium e hótól kezdődő-
en kedvezményes talpalásra jogosító 
utalványokat bocsájt ki. Szentes vá-
rosa f. év május havára 691 drb. 
férfi, 245 drb. női és 65 gyermek 
lábbeli talpalására jogosító utalvá-
nyokat kapott. Miután fentiek sze-
rint a havi kontingens igen csekély, 
a rendelet szerint elsősorban a leg-
rászorultabb dolgozókat kell kielé-
gítenem. Nem adható ki utalvány a 
honvédség, rendőrség pénzügyőrség, 
fogházak, államvasutak és posta al-
kalmazottai tészére, mert ezek köz-
vetlenül lesznek utalványokkal el-
látva. 

Az utalványok darabonkénti térí-
tési díja 60 fillér, mely az átvételkor 
fizetendő. 

Az utalványok a közellátási hiva-
talban f. hó 20 íg feltétlen át-
veendők. 

Miután a havi kiutalás igen cse-
kély, a szakmaközi bizottsággal tör-
tént megegyezés szerint az alant fel-
sorolt szakszervezetek az alanti 
mennyiségű lábbeli ialpalására ad-
hatnak ki igazolást, tehát az igény-
lők elsősorban szakszervezetüket ke-
ressék fel és az ott kapott utal-
vánnyal jelentkezzenek-a közellátási 
hivatal illetékes kerületvezetőjénél a 
talpjegy átvétele végett. 

Földmunkások és UFOSz 193 férfi, 
73 női, 15 gyermek. Városi, várm. 
és közs. alkalm. 69 férfi, 25 női, 7 
gyermek. Vas- és fémmunkások 42 
férfi, 14 női, 4 gyermek. Közalkal-
mazottak 30 férfi, 10 női, 3 gyer-
mek. Építőipari munkások 69 férfi, 
25 női, 7 gyermek. Egészségügyi 
alkalmazottak 42 férfi, 14 női, 4 
gyermek. Pedagógusok 69 férfi, 25 
női, 7 gyermek. Magánalkalmazottak 
30 férfi, 10 női, 3 gyermek, Faipari 
alkalmazottak 30 férfi, 10 női, 3 
gyermek. Hivatásos zenészek 15 férfi, 
5 női, 2 gyermek. Malomipari mun-
kások 30 férfi, 10 női, 3 gyermek. 
Vendéglátó ipari alkalmazottak 30 
férfi, 10 női, 3 gyermek. Élelmezési 
munkások 42 férfi, 14 női, 4 gyer-
mek. összesen : 691 drb. férfi, 245 
drb. női, 65 drb. gyermek. 

Felkérem a fent felsorolt szak-
szervezeteket, hogy e hónapban csak 
a feltüntetett mennyiségű talputal-
ványra szóló igazolásokat adják ki, 
nehogy többletkiadás esetén a köz-
ellátási hivatalnál zavar álljon elő. 
618 Polgármester 

Hirdetmény 
A Magyar Köztársaság Kormányá-

nak 5,310/1947. M. E. s/ámu ren-
delete alapján felhivom a géperejű 
bérkocsi vállalatok tulajdonosait, 
hogy hatósági engedély okiratuk 
felülvizsgálatra vannak kötelezve. A 
felülvizsgálati kérelmet a? elsőfokú 
iparhatóságnál beszerezhető kérdő-
ivén kell kérni és azokat kitöltve 
ugyanide f. évi május hó 25. nap-
jáig be kell adni, mert ellenkező 
esetben a hatósági engedély ha-
tályát veszti. 

A hadifogságból, vagy deportá-
lásból haza nem tért engedélyes 
helyett házas.ársa, lemenője, vagy 
felmenője kérheti az engedélyokirat 
felülvizsgálását. 

A felülvizsgálat kérelméhez szük-
séges felvilágosításokat az elsőfokú 
iparhatóságnál lehet megkapni, ép 
pen ezért minden bérgépkocsi (taxi) 
engedélyes saját érdekében mielőbb 
Jelentkezzen a városháza 45. számú 
szobájában. 

Polgármester . 

Megjelent az 1947-48. évi termény. 
beszolgáltatás! kötelezettséget 

megállapító és annak teljesítését 
szabályozó rendelet 

Bátornakvaló diófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 alatt . 

A közellátási felügyelőség beszol-
gáltatási és áruforgalmi ügyosztálya 
közli, hogy a Magyar Közlöny má-
jus 6-i 101. számában megjelent a 
Közellátásügyi miniszter ur 700/1947 
K. M. sz. rendelete, amely az 1947-
48. évi terménybeszolgáltatási köte-
lezettség mértékét megállapítja és 
szabályozza annak teljesítését. 

Elsősorban hívja fel a felügye-
lőség beszolgáltatási ügyosztálya a 
gazdálkodók figyelmét arra, hogy 
amennyiben május hó 15. napjáig 
kötelességük teljesítésén felül szol-
gáltatnak be kenyérgabonát, a tel-
jesítendő mértéken felüli gabonáju-
kat az 1947-47. évi kötelezettségbe 
50%-kai magasabb értékben számít 
be, és gabonájukért az 1947-48. 
évre megállapított árat kapják. Te-
kintettel a jelen'egi súlyos kenyér 
ellátási gondokra a fenti kedvez-
ményekben való részesítés biztosi 
tása mellett nyomatékosan hívja fel 
a felügyelőség beszolgáltatási ügy-
osztálya mindazon gazdálkodók fi-
gyelmét, akik az idei" beszolgáltatási 
kötelezettségüknek eleget nem teltek 
és még gabonával rendelkeznek, fe-
lesleges gabonájukat az 1947 48 
gazdasági év kötelezettségének ja-
vára az előbb említett kedvezmé-
nyekben való részesülés me lett fel-
tétlenül szolgáltassák be. Megemlíti 
még a felügyelőség beszolgáltatási 
ügyosztálya, hogy a hátralékos gaz-
dálkodók is amennyiten felesleges 
terménykészlettel rendelkeznek ön-
kéntesen szolgáltassanak be kenyér 
gabonát olyan kedvezmény mellett, 
hogy a b e s z á l l í t o t t gabona 
gabonaértékét a hátralék miatt ki-
szabott pénzbírság mértékéből le-
vonhatják. 

Szükséges még megemlíteni, a 
kenyérellátás nehézsége idején, hogy 
a gazdálkodók megfelelő mennyi-
ségű dézma leadása mellett fejada-
gon felüli őrlést eszközölhetnek, 
amellyel gazdaságunk, tehát idény-
munkások és egyéb munkásaik 
szükségletét fedezni tudják. Ezzel 
kapcsolatban a felügyelőség beszol-
gáltatási ügyosztálya azt az értesü-
lést kapta, hogy a gazdálkodók kö-
zött olyan hirek terjedtek el, amely 
amely rzerint az elszámoltatás után 
azok a gazdálkodók, akik gabonájuk 
hovafordításáról elszámoltak és a 
fenti lehetőségeket kihasználva ga 
bonát szándékoznak ga?dasági szük-
ségletükre őröltetni, őrlési engedé-
lyükért való jelentkezéskor ellenük 
a hatóság eljárást indít azon a cl 
men, hogy termésük hovafordítását 
illetően elszámoltak és mégis ör-
lendő kenyérgabonával rendelkeznek 
A fenti és gazdálkodók köreiben 
általánosan elterjedi hireket a köz-
ellátási felügyelőség beszolgáltatási 
ügyosztálya megcáfolja és értesíti a 
gazdálkodókét arról, hogy amennyi-
ben megfelelő mennyiségű dézsma 
leadása mellett kiállított és fejada-

gon felüli őrlésre vonatkozó őrlési 
engedély alapján gabonát őrölnek 
ellenük eljárás semmilyen címen 
nem fog indulni. A gazdálkodók 
elszámoltatása egyébként is befe-
lyezést nyert és a gazdálkodók a 
később megjelent és fejadagon fe-
lüli őrlési engedélyező rendelet le-
hetőségei* szabadon kihasználhatják. 

Az 1947-48. évi beszolgáltatási 
kötelezettséget megállapító rende-
lettel kapcsolatban sztMísé^es meg-
említeni, hogy az termenybeszolgál-
tatásra vonatkozik, tehát a gazdál-
kodóknak csak terménybeszolgálta-
tásával kell számohvok. Termény-
beszolgáltatni kötelezettség terheli 
a 8. kai. holdat meghaladó szán-ó 
területen gazdálkodókat, tehát azt a 
szsmélyt, aki azon ténylegesen gaz-
dálkodik. Haszonbérlet esetében a 
haszonbérbévevőt, felest, vagy más 
olyan részes haszonbérlet esetén, 
amikor a termésből való részesedés 
aránya az 5 0 % ot eléri a kötelesség 
megegyezés szerint terheli a bérbe-
adót és bérbevevőt, megegyezés hi-
ányában a terményből való része-
szedés arányában terheli a kötelesség 
a bérbeadói és bérbevevőt. 

A beszolgáltatási kötelezettség mér-
téke a szántóterület nagyságától van 
függővé téve. A kötelesség mé:tékét 
a minisztérium progresszív ütőn ál-
lapította meg, tehát nagyobb terü-
lettel rendelkező gazdaságokat kat. 
holdanként nagyobb • i!l. emelkedő 
besrolgáltatási kötelezettség terheli. 
A kivetett beszolgáltatási költséget 
50%-ban kenyérgabonából (búza, 
rozs, kétszeres) 50°/o-ban pedg 
egyébb terményekből (árpa, zab, 
köle?, kukorica, bab, borsó, lencse, 
napraforgómag, tökmag, repcemag, 
ricinusmag, szójabab, lenmag, ken-
dermag, mák, buigonya) kell tel-
jesíteni. 

A gazdálkodót a következő terü-
letek után illegik meg kedvezmények 
ül. kötelesség alól mentességek: had-
műveletek miatt nevelhetetlen terű-
letek után, konyhakerti művelés alatt 
álló szántóterületei nek 200 D-öiön 
felüli részes u<án a rizstermelésre 
felhasznált szántóterületek után, kí-
sérleti célokra Inszt ált szántóterü-
let után, növényesftő telepek után 
a 14. éven aluli és a gazdálkodó 
gondviselése alatt álló gyermekek 
után, laza homok, szikes vagy kö-
ves terület u'án, elemi kár cimén. 

Figyelemmel kelT kisérnie minden 
minden gazdálkodónak, hogy a gaz-
dalajstrom közszemlére tétele, ame-
lyet a polgármesteii hivatal külön 
hirdetményben is közzé tesz, május 
hó 31-én kerül közszemlére külö-
nösen azért, mert a téves adatok 
ellen junius hó 8. napjáig lehet fel-
lebbezést benyújtani. A gazdálkodók 
beszolgáltatási lapjukat julius hó 
15 ig kapják kézhez és az előbbiek-
ben ismertetett ' kedvezményekben 
való részesülésre irányuló kérelme-

Május 13. „Villamosszék fe!é" c. film helyet* I 1 n a p i g I 

Az operaház fantomja 
Az amerikai filmgyártás legnagyobb színes, zenés filmje. Az évad 
legnagyobb, legizgalmasabb bűnügyi filmje. Főszereplök: Eddy 
Nelson, Susanna Fors ter , Claude Raines . Hiradó. 

Előadások kezdete vasárnap 4, 6, 8, hétköznap 6 és 8 órakor. 

iket azután a nap után terjeszthetik 
elő. 

A kirótt beszolgáltatási köteles-
séget az előbbiekben ismertetet ter-
menyek tényleges beszolgáltatásával 
lehet teljesíteni amikor is a követendő 
eljárás a folyó gazdasági esztendő-
vel szemben nem változott, tehát a 
terményt a gyüjtőkereskedőnek keii 
megvételre felajánlani és arról meg-
vételi jegyet kérni, amelynek alap-
ján a nyilvántartó hatóság a jóváírást 
eszközölni. Figyelemmel kísérendő 
a rendelet azon rendelkezése, hogy 
a beszolgáltatott teimény árát t ak-
tárba történt szállításkor az esetle-
ges megállapodástól függően, azok-
ban legkésőbb a vételi jegy kiállí-
tásától számított 15 napon belüí 

Azok a gazdálkodók, akik föld-
jüknek legalább 25°/0-án termelnek 
vöröshagymát, fokhagymát, fejeská-
posztát, lucerna, lóhere és baltacin 
szénái 1947. év junius hó 30. nap-
jáig kérhetik a közellátási kormány-
biztostól, hogy beszolgáltatási köte-
lezettségüket vagy annak egy részét 
az előbb említett termények beszol-
gáltatásával teljesíthessék. Azok a 
gazdálkodók pedig, a^ik földjüknek 
legalább felén egyébb olyan ter-
ményt termelnek, amely eddig mig 
felsorolást nem nyert ugyancsak 
1947 junius 30. napjáig kérhetik 
a közellátási kormánybiztostól, hogy 
beszolgáltatási kötelezettségüket, vagy 
annak egyrészét az általuk termeit 
terményekkel teljesítsék. A beszól 
gáltatás tekintetében az eljárás 
ugyanaz. Tehát először a beszol-
gáltatás eszközlésére engedélyt kell 
kérni, utána az arra jogosított gyüj-
tőkereskedőnek kell a terményt át-
adni, aki arra vételijegyet állít ki 

Azok a gazdálkodók, akik terme-
lési szerződés alapján termelnek, 
cukorrépát , cukorrépamagot, dohányt, 
rostkendert és rost lent, paradicso-
mot, paprikát és zöldborsót, cikóriát 
cirkot és egyébb vetőmagvakat, vagy 
termelesi szerződés nélkül rostlent 
és rortkendert, de terményeiket a 
sz'iződésben vállalt kötelezettsége»« 
teljesítése mellett átadják, köteles-
ségükbe való beszámítást kapn*k 
A beszámítást az említett termé-
nyek termelésére felhasznált szántó-
területhez igazodik. 

Feltétlenül szükséges megjegyezni 
minden egyes gazdálkodónak, hogy 
a rendelet szerint a beszolgáltatást 
kötelezettség teljesítése minden egyéb 
magánjogi tartozás kiegyenlítését 
megelőzi, tekintet nélkül arra, hogy 
a megállapodást a rendelet kihirde-
tése előtt vagy után kötötték-e. Kü-
lönösen ügyelni kell erre, a fele» 
vagy más haszonbérlőknek, akiknek 
elsősorban a beszolgáltatási köte-
lességet kell teljesíteni és csak az-
után jöhet sorra a magánjogi meg-
állapodáson alapuló kötelezettségek 
teljesítése. 

A gazdálkodók kötelessége telje-
sítése után fennmaradó gabonávaí 
a később megjelenő forgalmi rende-
letek forgalmi rendeletek korláta* 
között szabadot rendelkezik, am-
annyit jelent, hogy elsősorban a be-
szolgáltatási kötelességet kell telje-
síteni és az egyéb címen eszköz-
lendő kiadások csak azután jöhetnek 
számításba. 
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