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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
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A vagyon Rötteése 
az, hogy fokozottabb mértékben ve-
gyen részt az ország újjáépítésében. 
Nincs benne semmi kétség, hogy a 
munkásosztály és a kisparaszt, vala-
mint az értelmiségi dolgozók legna-
gyobb része egyformán kivette a ré-
szét az ujáépitésből. Az a hatalmas 
teljesítmény, amely eltávolította a 
háború romjait a munkásosztály ér-
deme. Hogy a teljesen tönkretett 
mezőgazdasági termelés megujult, 
hogy jószágállományunk lényegesen 
szaporodott, hogy ipari termelésünk 
hozzájut a mezőgazdasági nyers 
anyagokhoz, az első sorban a kis-
parasztságnak az érdeme. Ebbe az 
osztályba sorozzuk bele természete-
sen az ujgazdákat is. A szellemi 
dolgozók nagy munkát végeztek és 
végeznek az újjáépítés terén. Hogy 
iskoláink működnek, hogy kórháza-
ink üzemben vannak, hogy az épít-
kezés folyik, hogy terveket készíte-
nek és hajtanak végre, hogy a köz-
igazgatás a népi érdekek felé hajol, 
az mind a szellemi dolgozók érdeme. 

De hol van a vagyon? 
Erre a kérdésre nagyon egysze-

rűen azzal felelhetünk, hogy egysze-
rűen elbujt. öncélúvá vált r Ha a 
vagyon öncélúsága abban jelentke-
zik, hogy nem akar jövedeimet, vagy 
csak lopott jövedeimet akar, abban 
az esetben a nagy vagyonok Magyar-
országon teljesen öncélúvá váltak. 
Öncélúvá, mert egyrészről vissza-
vonultak és eltűntek a termelésből, 
másoldalról pedig nagyon is aktívvá 
váltak: űzik a harácsolás és foszto-
gatás mindenféle nemeit. Az ország 
ujjáépitése nem történhetik meg tőke 
nélkül. Ha a magyar töke kiszökik 
az országból, vagy egyszerűen be-
gubódzik, a magyar újjáépítést meg 
valósítani nem lehet. Az elmúlt két 
esztendő eredményei megmutatják ::zt, 
hogy igenis bírjuk az iramot és 
többre is képesek vagyunk, ha ele-
gendő töke áll rendelkezésünkre. A 
magyar adóztatás elég szigorú és az 
adóterhek súlyát még a mostani 
progresszivitás mellett is erősen meg-
érzi a kisebb emberek osztálya, vi-
szont a nagyvagyonok folyamatosan 
kibújnak a kötelességteljesítés alól. 

Most megállapították a vagyon-
dézsmáról szóló rendeletet. A rende-
let értelmében mindenki, akinek leg-
alább 75 ezer forint értékű vagyona 
van, vagyondézsmára köteles. A va-
gyondézsmából befolyó összeg a fe-
dezete a hároméves tervnek. Azzal 
kezdtük cikkünket, hogy a vagyon 
kötelessége, a nagyobb résznek a 
vállalása az újjáépítés terheiből. A 
vagyon ellenben eddig, amig uralmon 
volt, értette a módját annak, hogy 
az ő kötelességét áthárítsa a gyen-
gébbekre. Most fordítva keli lenni, 
most a nagy vagyonnak kell vállalni 
a pénzbeli terhét az újjáépítésnek, 
mert ez az igazság. 

Különben is egyszerű számvetés 
dolga az egész. A harácsolás mehet 
egy darabig, de a nemzetközi hely-
zet végalis rendes kerékvágásba ke-
rül és abban a pillanatban a jöve-
delem-szerzésnek ez a módja már 

Válaszol a kisiparosság 
A Szentesi Újság f. hó 17-i szá-

mában foglalkozik egy íróasztal 
mellett összeállított, a Kisgazdapárt 
részéről téves felfogást visszatükröző 
problémával: a kisiparosság hová-
tartozásával és az IPOK tevékeny-
ségével. Az egész cikk nem más, 
mint politikai kortesfogás, amely azt 
célozza, hogy a kisiparosságot most 
utólag megnyerje a Kisgazdapárt 
számára s ennek érdekében — meg-
lehetősen későn — felemeli szavát a 
kisiparosság melleit. A cél világos: 
a kis párosság voksait megnyerni a 
választásokon a Kisgazdapárt szá-
mára. 

Mi, szociáldemokraták, ak'k a 
kisiparosságot és az ö problémáit 
nem szaklapokból, és íróasztalnál 
fogamzott ¡gondolatokból ismerjük, 
hanem a kisiparosságot sorrajárva, 
szemtől-szembe ismertük meg prob-
lémáikat s már 75 év óta harcolunk 
szociális létük felemelkedéséért s 
érdekeik megvédéséért, igen mi szo-
ciáldemokraták nyugodt lelkiisme-
rettel válaszolunk a kisiparosság és 
vezetőségünktől nyert ujabb hitval-
lás £után a bevezetőben említet-
tekre. 

Az iparosság, mint munkásréteg, 
a mattban és a jövőben is szociális 
érzésű demokrata volt és marad és 
ismételten hitet tesz a munkásosz-
tály és a népi demokrácia mellett. 

Az iparosság megtalálta a helyét, 
mint régi szociáldemokrata érzésű 
réteg: a 75 éves múltra visszate-
kintő magyar Szociáldemokrata Párt-
ban és hogy jól választott, azt be-
bizonyítja a közeljövő. A kisiparos-
ság sokat köszönhet és sokat vár a 
jövőben is a szociáldemokrata ipar-
ügyi minisztertől, aki érdekeit hat-
hatósan képviseli. Iparosságunkat 
nem lehet mézesmadzagnak szánt 
ígérgetésekkel és hamis jelszavak-
kal, vagy éppen rágalmakkal más 
párt részére megnyerni, legkevésbbé 
a mostani választási harcban. Ez § 
réteg együtt kiván dolgozni a pa-
rasztsággal, azonban a kisiparos 
sohasem volt kisgazda, földmunkás, 
de mágkevésbbé polgár, mindig 
munkásember volt, aki őröktől fogva 
szociális jogaiért harcolt és igy ter-
mészetes, hogy a politikai életét is 
a szociáldemokrata zászló alatt kí-
vánja élni és diadalra juttatni. 

Nem felel meg a valóságnak az 
IPOK flleni lázító állítás sem, hogy 
nem tesz semmit a kisiparosságért 
Ellenkezőleg: mint az ipartestület 
csúcsszerve, a szociáldemokrata 
iparügyi miniszter felügyelete és 
hatásköre alatt igyekszik ugy az 
anyagellátás, mint a közszállitás, 
öregségi biztosítás és a kontárkér-
désben eredményeket eiérni. Hogy 

munkáját nem tudja százszázaléko-
san a kívánalmaknak megfelelően 
betölteni, az nem rajta múlik csu-
pán, mert nem szabad elfelednünk, 
hogy egy szörnyű világégés zágott 
el felettünk, örökül hagyva a maga 
nyomorúságát, aminek következté-
ben teljesen leszegényedtünk. Ilyen 
körülmények között bárki állna is 
az IPOK helyén, többet az sem 
tudna nyújtani, hiszen semmiből 
nem lehet alkotni. Ki kell tehát 
várnunk, amig az ország vérkerin-
gése ismét normálissá válik. Ennek 
az alapfeltétele pedig a hároméves 
terv. 

Hogy súlyos adók és terhek 
nyomják a kisiparosság vállát s 
nem tud megfelelő hitelhez jutni, az 
nem az IPOK nemtörődömségén 
múlik. Ezeknek éppen a fenti okok 
a szülöanyjuk. 

Hiszi és reméli az iparosság, 
hogy a Szociáldemokrata Pártnak 
az elkövetkezendő választásokon 
történő megerősödése után, - az ő 
jövőbeni megélhetése és szociális 
helyzete is javulni fog, s éppen 
ezért teljes egészében, egyöntetűen 
csatlakozik az igazi szocializmusért, 
a"dolgozók jólétéért és biztonságos 
emberi megélhétéséért harcoló párt-
hoz; a Szociáldemokrata Párthoz. 

csak gangRzterkedés lehet. A nor-
mális gazdasági viszonyok helyreál-
lása a tőkésembernek is kedvez, mert 
fokozza jövedelmét és tisztességes, 
sőt bőséges megélhetést biztosit szá-
mára még abban az esetben is, ha 
az adópolitika egy bizonyos összeg-
nél azt mondja, hogy eddig és ne 
tovább. Nem lehet érdeke a tőkének 
sem, hogy kivonja magát az újjá-
építésből, mert saját maga alatt vág-
ja el a fát. Mi nem vagyunk a nagy-
töke barátjai, sőt nem is igen sze-
retjük a nagytőkéseket, minden okunk 
megvan rá, hogy harcoljunk ^ tőke 
ellen, de az adott pillanatban, amit 
mondunk az a tőkének szánt jóta-
nács. Mert végtére is drasztikusabb 
eszközök is következhetnek, mint az 
egyszerű vagyondézsma. A dézsma 
mindössze azt jelenti, hogy a nagy 
vagyon egy részét oda kell adni 
közcélokra és amint a kulcsot látjuk 
az a kisebb vagyonoknál nem is 
nagy, vagyis még a vagyondézsma 
is megvédi a nagvtőke rovására azt 
a kisebb vagyont, amely nagyon 
könnyen összegyűlhetett szorgalmas 
és tisztes munka utján. 

Az a reményűnk, hogy a tőke 
végre megérti a maga kötelességét 
és nem fogja szabotálni a dézsmára 
vonatkozó rendeletet, mert ha sza-
botálja, akkor nincsen más hátra, 
mint az ultima rátió: nem dézsma, 
hanem a nagy vagyon igénybevétele. 

A Szentesi Lap 
hadifogoly szolgálata 

Igen élénk napja volt tegnap a 
szentesi hadi fogoly fogadó bizottság-
nak. Az eddigi jelentések alapján 
közel 100 átutazó hadifoglyot ven-
dégeltek meg. Szentesi hadifoglyok 
a következők voltak: 

Bánfalvi Miklós, Vass György, 
Nagy Sándor, dr. Lskos Sándor, 
Szilágyi Kálmán és Varga Mihály, 
(Derekegyház). 

Tegnap délben érkezett hadifog-
lyok a követhező szentesiekről hoztak 
hirt: Vass kertészről, Sándor József-

ről, Kormny Sándorról, Lajos György-
ről és Csendes Sándorról. 

Németh Jenő és Farkas István 
Debrecenben van. Takács Lajos, -
Fejes Viktor, Félegyházi Török Já-
nos, Má'éffi Lajos, Battovich Aladár 
és Kádár István pedig Mármaros-
szigeten van. A fentiek hazaérkezése 
minden pillanatban várható. 

Lapzártakor érkezett hir a követ-
kező hadifoglyokról: Kálmán Tibor-
ról, Vass« Sándor kertészről és 
Csendes Sándorról. 

A legnagyobb rendben 
folyik a cséplés 

A Közellátási Felügyelőség lázas 
munkával igyekszik a közeilátás 
zavartalanságát biztosítani. E szem-
pont vezérelte őket tegnap is, ami-
kor a vármegyében körúton voltak, 
hogy ellenőrizzék a cséplés lefolyá-
sát. Hankóczi elvtárs nyilatkozata 
szerint az egész megyében a legna-
gyobb rendben folyik a cséplés. Ki-
sebb rendellenességeket csupán Kis-
kundorozsmán tapasztaltak, ahol az 

egyik helyen az ocsuban a megen-
gedettnél több egészséges kenyérmag 
volt. Egyben kftzölte Hankóczi elv-
társ azt is, hogy ezeket a repülő-
ellenőrzéseket a jövőben sűrűbben 
fogják tartani. 

Figyelembevéve, hogy Szobek 
András közellátási államtitkárnak is 
az volt a véleménye, hogy e repülő-
ellenőrzések kevesebb megterhelést 
jelentenek, mint az állandó ellenőr-
zések. 
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Rendszer-van benne 
Mióta megindult a magyar-szlovák 

lakosságcsere azóta vége-hossza nincs 
azoknak a támadásoknak, amelyeket 
szlovák lapok folytatnak Magyaror-
szág ellen. Valami csudálatos eleven-
séggel és még csudálatosabb képes-
séggel irnak ezek az újságok. írnak? 
Nem. Rágalmaznak. Ferdítenek. Va-
lótlanságokat mondanak. Most legu-
tóbb Rákosi Mátyás járt Prágában 
és tárgyalásokat folytatott a cseh-
szlovák kormánnyal éppen a lakos-
ságcsere ügyében. Ezeknek a tár-
gyalásoknak az eredménye hírlapi 
közlések szerint az volt, hogy meg-
szüntetik a magyar üldözést, sőt 
magyar iskolákat fognak á l l í tani 
Szlovákiában. A hírt örömmel fogad-
tuk és úgy gondoltuk, hogy végre 
elcsendesül ez az áldatlan roham a 
magyarság ellen és amint keleti és 
déli szomszédainkkal a legjobb vi-
szonyban tudunk élni, ahogy sem a 
rulén földön, sem Erdélyben, sem 
Jugoszláviában nincsen magyarül-
dözés és a magyarság az emberi 
jogok teljességének birtokában van, 
azonképpen végre Csehszlovákiában 
is megszűnik a magyar evés és 
elismerik ott is, hogy a magyar 
ember is ember és joga van a pol-
gári jogokhoz. Aki azokban ebben 
az illúzióban ringatta magát, az 
vegye kezébe a szlovák demokrata 
párt központi lapját, a „Cas"-t amely 
ezúttal túltesz saját magán és az 
eddiginél is minősíthetetlenebb táma-
dással rohan Magyarország ellen. 
Ebben a cikkben többek közölt eze 
ket olvashatjuk: „Nagyon téved, aki 
azt hiszi, hogy államunkban, vagy 
Szlovákiában a kommunisták dön-
tenek a szlovákiai magyarok sorsá-
ról és a magyarországi szlovákoké-
r ó l . . . A szlovákiai magyarokat 
ugyanaz illeti meg, amit a magyar-
országi szlovákok kapnak. . . Ha az 
új Magyarországnak fontos a szlo-
vákiai magyarok sorsa, megvan min-
den lehetősége arra, hogy figyelmez-
tesse Rákosit: intézkedjék és vessen 
véget annak a kisebbségellenes és 
erkölcstelen politikának, amely Ma-
gyarországon már kétszáz éve folyik. 
Magyarországnak 197 éves fórja van, 
mi csak három éve csináljuk ezt, 
van tehát időnk a dolgok megol-
dására." Elég elolvasni ezt a kis 
szemelvényt, mert h i v e n tükrözi 
vissza a szlovák túlzók lelkületét, 
amely nem mai keletű dolog, mert 
hiszen valóban kb. 200 esztendeje 
annak, amikor odafön Árva és Liptó 
megyében megindult az akkor „nagy-
tót"-nak nevezett propaganda, amely-
nek egyik eszköze nem is a szó és 
az irás volt, hanem a balta és ha-
sonló szelid eszközök. A tótok in-
tézményessé akarták akkor tenni a 
magyarirtást. Azóta magyarul is szlo-
vákoknak hivjuk a tótokat és ugy 
látszik a program ma sem változott. 
Az intézményes magyar irtás ma is 
elgondolása a szlovákoknak. Hogy 
Magyarországon mekkora volt a 
nemzetiségi elnyomatás, annak az a 
bizonyítéka, hogy a lótok ezer esz-
tendőn át is szlovákok maradtak. 
Ma pedig az állam állított iskolákat 
olyan községekben, ahol a lakosság 
száz százalékban tud magyaiúl, noha 
szlovák anyanyelvű. Kétségtelen do-
log, hogy rendszer van ezekoen a 
támadásokban, amelyeknek c é l j á t 
egyelőre nem igen tudjuk megérteni, 
mert hiszen ha olyan borzalmas 
rossz sorsa van Magyarországon a 
szlovák kisebbségeknek, akkor az 
önként kitelepülök miért szivárog-
nak vissza, i:őt nem is annyira szi-
várognak, nem is csepegnek, hanem 
egyenesen özönlenek. Erre még nem 
mondott ádenciát pozsonyi laptársunk 
a ,Cas" . 

V á l a s z 
a Magyar 

A Magyar Alföld f. hó 18-án 
megjelent „10 órás munkanap a 
Zsoldos gyárban" cimfl cikkében 
10 órás munkaidőt követel a tég-
lagyári munkásoknak és azt, hógy 
fizessék meg a túlóra százalékot. A 
cikk ugy állítja be a 10 órás mun-
kaidőt, mintha az elmült évben és 
ebben az évben is az én beleegye-
zésemmel túlóra százalék nélkül 
dolgoztak vertna a téglagyáriak, il-
letve a kézi tégla- és cserépverők. 
Határozottan megállapítom, hogy a 
cikk vagy tévedésen, vagy rosszin-
dulaton alapszik, azon egyszerű ok-
nál fogva, mert a téglaverők a mult 
évben végzett munkájuk után is 
megkapták a túlóra százalékot, fi-
gyelembevéve az inflációs időket, 
természetben: téglát, kenyérgabonát 
és egyebeket kaptak. 

Ez év április 14-én tartott üzemi 
bizottsági ülésen, melyen résztvet-
tek a téglagyári munkások, Végső 
Sándor, jelenlegi szakmaközi titkár 
és szerény személyem, a normált 
óránként páranként állapítottuk meg, 
amit jóváhagyás végett felterjesz-
tettünk a XlII-as.sz. Termelési Bi-
zottsághoz. Kihangsúlyoztuk a mun-
kásság előtt, hogy a munkaidő a 
fent álló kollektív rendelkezés sze-
rint napi 8 óra. Ennél többet nem 
lehet dolgozni, csak abban az eset-
ben, ha az ¡üzem-menet megkívánja. 
Abban az esetben természetesen a 
törvényes százalék alkalmazasával. 
A kézi tégla- és cserépverők több 
alkalommal kérték a napi tíz órai 
munkaidő engedélyezését arra való 
hivatkozással, hogy ők szezonmun-
kások, és a rossz idő, vagjfc nagy 
meleg esetén nem bírják állandóan 
a tiz órát megdolgozni. A kézi tég-
laverők fenti kérését a MÉMOSz ré-
széről azzal, hogy eddig az ideig, 
amig a 13 as számú termelési ta-
nács döntését meg nem hozza, a 

Alföldnek 
végleges döntést helyi csoportunk 
fenntartja magának azzal, hogy 
amennyiben külösbség lenne a ki-
fizetett munkabérben és a termelési 
tanács döntésében, ugy a különbö 
zetet a vállalat minden további nél-
kül kifizeti a munkásodnak, figye-
lembevéve azt, hogy a téglaverők 
munkabérüket mindaddig, amíg a 
kérés elintézést nem nyer, előleg-
ként kapják. 

A kézicserép verők, akik előzőleg 
szintén 10 órát dolgoztak, a 8 órán 
tul dolgozott munkaidejükre a szá-
zalékot megkapták, mielőtt a »Ma-
gyar Alföld" idevonatkozó cikke 
megjelent volna. A kézi téglaverők 
túlóra százalékának az elszámolása 
szintén folyamatban van. A fenti-
ekből a tárgyilagos olvasó megálla-
píthatja, hogy nem mindig helyes 
az, ha olyan kérdést viszünk ki az 
utcára, ami tulajdonképpen nem is 
oda való és egyáltalán semmiféle 
vita tárgyát nem képezi, a munka-
adó és munkavállaló között. A ked-
ves imformátornak ezekkel éppúgy 
tisztába kellett volna lenni, mint 
ahogyan én tisztában vagyok. Nyu 
godjon meg az informátor ur, min 
dig védem és védtem ugy a mun-
kásság ügyét, ugy a munkabér, 
mint egyéb kérdésekben, mint ahogy 
az informátor úr védte. És végül 
mégegyet. Nem én voltam az, aki 
az elmúlt hetekben a kézicserép-
verő elvtársakat hibáztatta azért, 
mert nem hajlandók százalék nélkül 
10 óra hosszat dolgozni, amit ta-
nukkal tudok bizonyitnni. Az in-
formátor ur vegye talán figyelembe 
azt a régi közmondást, hogy „aki-
nek vaj van a fején, ne menjen a 
napra". 

B a r á t s á g g a l 
Oyenes Péter 

II B A R Á T S Á G - M O Z G ó l 
Julius 20 án 

makrancos hölgy 
c. magyar film Karádi és Jávor főszereplésével. A film keltében 
feílép Berkes János a szegedi Áll. Opera tagja a közönség ked-
vence, a legszebb magyar dalokat énekli. — Legújabb híradó 

Előadások kezdete hétköznap: l / i 7, V« 9. vasárnap V« 5. Vi 7. V* 9. 

A vásár 
rendőrei Krónikája 

A tegnapi kirakodó vásáron a 
rendőrség nyomozói három előállítást 
eszközöltek árdrágítás vétsége miatt. 

Ujfalusi Mihilyné csongrádi la-
kos a karton méterjét a megállapított 
8 40 forint helyett 11 forintért árulta. 

Erki Franciska csongrádi lakos 
a strandvászon méterenkénti megál-
lapított árát 10 forintot kifüggesz-
tette, mégis 14 forintért árulta mé-
terét. 

Dubák Franciska kiskunfélegy-
házi lakos az előbbihez hasonlóan 
eljárva kifüggesztett 5.70 forint he-
lyett lű forintért árulta a fejkendő 
darabját. 

Mindhármójuk ügyében a szentesi 
uzsorabiróság fog Ítéletet hozni. 

B a l e s e t 
Kónya Ferencné Kistőke 231 sz. 

allatti lakos tegnap elesett és bal 
bokája eltörött. A mentők a köz-
kórházba szállították. Kónyáné álla-
pota súlyos, de nem életveszélyes. 

Ország - Világ 
Karácsony előtt egy hónappal el-

készül a Margit híd. 
Baranyában ismeretlen gonosz-

tevők mérgezik a telepesek jószágait 
és kútjait. 

Amerika százmillió dollár kölcsön 
folyósít Olaszországnak. t 

Megszakadtak 
a tárgyalások 
a kollektiv keretszer-
ződések ügyében 

Néhány nap óta folynak az uj 
kollektív szerződés megkötésére irá-
nyuló tárgyalások a Szakszervezeti 
Tanács és a Gyáripirosok Országos 
Szövetsége között. A tárgyalásokon 
négy-öt kérdésben nem jött létre 
megegyezés s ezért a Szakszervezeti 
Tanács ugy döntött, hogy a vitás 
kérdéseket a Gazdasági Főtanács 
keddi rendkívüli ülése elé terjeszti-

iparos hírek 
Az Iparterület elnökége tiszteiette' 

meghívja ezúton i* Szentes m. vá-
ros iparos és kereskedő társadalmát 
julius 20-án, vasárnap d. e. 9 óra-
kor az Ipartestület újonnan kifestett 
nagyternében tartandó vármegyei 
„Ip^ros-kere.skedó" nagygyűlésre. A 
gyűlésen megjelenik az IPOK, sze-
gedi Iparkamara és KOKSz kikül-
döttei. Kérjük az iparosokat és ke 
reskedőket, hogy minél számosab-
ban megjelenjenni szíveskedjenek. 
Panaszaik^« akár élőszóval, akár 
írásban előadhatják, ha ezen szán-
s?áüdékukat előr? bejelentik. Pon-
tos megjelenést kérünk. 

Kérjük az Iparos dalárda misden 
tagját, hogy vasárn p délelőtt há-

I romnegyed 9 órára az Ipartestület-
, r.él feltétlen megjelenni szívesked-

jenek, mert az iparos gyűlés előtt a 
Himnuszt, a végén a Szózatot énekli 
a Dalárda. 

Értesítjük a kovács, lakatos ipa-
rosokat, hogy részükre megérkezett 
a julius havi kovács-szén kiutalás. 
Átvehető 8 napon belül Kun-Oyu-
r cza fatelepen. (Vásártér.) 

I Megérkezett a julius havi szeg, drót 
és vaslemezkiutalás. Az utalványok 
szerdától átvehetők 8 napon belül az 
Ipartestület jegyzői hivatalában. 

A mestervizsga julius 28-án hét-
főn lesz az Ipartestületnél. Felkéri 
a jegyzői hivatal a vizsgára jelent-
kezetteket, hogy kérelmeiket a sze-
gedi Kamarához mielőbb küldjék be. 
Akinek esetleg a vizsgával kapcso-
latos elintéznivalója van, az vasár-
nap (ju<iug 20-án) d. e. 8 órakor 
jöjjön el az Ipartestülethez, ahol a 
kamarai titkár úr a szükséges fel-
világosításokat megadja. 

MOBILIA Gőzmalom 
őrlését kedden f. hó 22-én megkezdi. 

Őrlésre gabonát hétfőtől kezdve 
mindennap átvesz* 

Gyors» pontos és az ismert minőségi 
kiszolgálást nyújtja* 

Mobílía Gőzmalom 



Bt iparagok ÉS kereskedők részére ma d.e. 9 órakor naggyülés az Ipartestületben 

B I R E K 
Ma j i 1 i a s 20. lem. kat. Jeromos 

Illés 
«jelentés: Tisza #.160, Kurca 290 

klet. + 1 8 fok. 
ásjalentés: Gyenge sfél. fethős 

idő- A hőmérséklet emelkedik. 
Osreisées gyógyszertárak, július 19— 

25-« Ikész—Oláh. 
Buátiág Mozgó: Makrancos hölgy 
Saabadság Mozgó: Két férfi asz-

gzoaya. (Francia film). 

Polgármester verés 
Mohács városában intézményesí-

tették a polgdt mesterverést. Olvassuk, 
a tudósítást róla, hogy kofáktól a 
premontrai kanonókig, mindenki meg-
veri dr. Cserta Aéla polgármestert. 
Legutóbb Arany P. János premont-
rai kanonok öntötte le előbb egy 
korsó jéghideg sörrel, azután vastag 
furkós bottal dédelgette meg a pol-
gármestert. Állítólag a szelidlelkii 
kanonok azért haragudott a polgár-
mesterre, mert az ncsiklandösu tör-
téneteket beszélt róla. Én nem va-
gyok föltétlen híve annak, hogy min-
den embert tekintélynek ismerjek el 
azért, mert valamely tekintélyes po-
zíciót tölt be, de mégis ugy gondo-
lom, kopy a polgármester még Mo-
hácson sem lehet pofozógép. Nem 
tudjuk, mi lehet az oka annak, hogy 
Mohácson intézményesítették a pol-
gármesterverést, azt se igen tudjuk 
kitalálni, micsoda különös kedve tel-
hetik dr. Cserta Bélának abban, hogy 
polgármesterkedjék, ilyen körülmé-
nyek között. Mert azt még én sem 
tételezem fel róla, hogy a minden-
napi pofozást és verést „fizetéspót-
léknukm tekintse. (xa) 

— Felhivás. Felhivjuk előfize- j 
tőinket, hogy ha a lapkihordás- 1 

nál bármilyen panaszuk van ; 
azonnal jelentsék Kiadóhivata-
lunkban, hogy a szükséges intéz-
kedéseket megtehessük. 

Kiadóhivatal. 

— Külterületi istentisztelet. 
Külsődónát 1 szám alatt f. hó 27-én 
vasárnap délután 3 órakor vallásos 
ünnepéllyel összekötött református 
istentiszteletet tarlatik, amelyre a 
hiveket ezúton is szeretettel hivja 
az egyhéz elnöksége. 

— Feíhivom a földtulajdonosok 
és gazdálkodók figyelmét, hogy vo-
natkozó rendelet értelmében gabo-
nával fizetendő földadófizetési, va-
lamint beszolgáltatás! kötelezettsé-
güknek cséplés után azonnal tegye-
nek eleget. 

Adógabonát „A" vételi jegy, a 
beszolgáltatásra beszállított gabonát 
„B* vételi jegy ellenében adják el a 
gyüjíőkereskedőknek. Polgármester 

— Éjjel-nappali benzinszol-
gáltatás. A közlekedésügyi minisz-
térium 32.900/1947. sz rendelete 
értelmében a benzin és olajkutak 
egész napon át és éjjel is szolgál-
tathatnak ki üzemanyagot. 

— Rövid egy iskolai év alatt 
perfekt államvizsgái irodai gépírókat 
és gyorsírókat képez ki a szentesi 
gyorsiróiskola. Kossuth-tér 5. Beira-
tások a szept. 10 én kezdődő tan-
évre délelőttönként. 

Elveszett egy db gummicipő. Be-
csületes megtaláló szíveskedjen lead-
ni a Villamos irodán, Kossúth u, 11. 

Világpolitikai események 
Dul a görög polgárháború - Nem nyugszanak 

a finn fasiszták sem 

A görögországi harcok egyre szé-
lesebb területre terjednek át. A sza-
badságharcosok erős kötelékei az 
északgörögországi határvidék ujabb 
pontjain is támadásba lendültek. A 
harcok nagy hevességgel*folytak. A 
kormány hivatalos jelentése szerint a 
görög vezérkar bombavető repülő-
gépeket vetett be a néphadsereg 
ellen. 

Egy amerikai demokrata szenátor 
kijelentette, hogy a görög válságot 
csak akkor lehet megoldani, ha az 
Egyesült Államok népe megszaba-

dítja magát az amerikai külügymi-
nisztérium militaristáitól. Itt említjük 
rneg, hogy az Egyesült Nemzetek 
balkáni vizsgáló-bizottsága megálla-
pította, hogy nincs «nemzetközi bri-
gád" Görögországban. 

A helsinkii szovjet sajtótudósitá 
jelentése szerint a finn rendőrség 
titkos ifjúsági szervezetet leplezett le. 
A fasiszta ifjúsági szervezetet a hit-
ler ifjúság mintájára létesítették és 
állítólag Svédországból szerzett be 
fegyvert és lőszert. 

Népszavazás 
Cserebökényben 

Értesülésünk szerint a belügymi-
nisztérium ismét népszavazást ren-
delt el Cserebökény hovatartozása 
megállapítására. A hír szerint bi-
zottság jön a belügyminisztériumból 
és hétfőn, kedden és szerdán sorra 
járja az érdekelt határrészt, hogy 
személyesen meggyőződjenek a hely-
zet igazi voltáról. 

Az állatvásár számokban 

Belpolitikai helyzetkép 
A Sulyok párt nem indul a választásokon -

A jobboldali kisgazdák nem kapnak mandátumot 

A pénteki állatvásár forgalmát az 
I alábbiakban közöljük (zárójelben jd-
j zett szám a gazdát cserélt állatok 
\ számát jelzi.) 
t Szarvasmarhából 945 (623), juh 

és bárányból 43 (27), szamár és 
öszvérből 6 (2) kecskéből 8 (8), ser-
tés és malacból 1014 (771) volt a 
felhajtás, illetve az eladás számok-
ban. 

Ezekből megállapíthatjuk, hogy 
összesen felhajtottak 2602 állatot és 
ebből elkelt 1650 drb. Tehát a vá-
sár igen jól sikerült. 

A Szabadságpártban teljes a ta-
nácstalanság. A párt összes gyűlé-
seit lemondták és szó van arról, 
hogy egyáltalán nem indulnak a 
választásokon, miután Suiyok Dezső 
nélkül kilátástalannak látják a hely-
zetet. Sulyok egyébként sorozatos 
tanácskozásokat folytat a többi el-
lenzéki csoportok vezetőivel. 

A Kisgazdapárt választási bizott-

sága nagyjából már összeállította a 
párt képviselőjelöltjeinek listáját. 
A listák összeállításánál a legna-
gyobb figyelemmel voltak arra, hogy 
a párt politikai világvonalát a jö-
vőben ne zavarhassák meg reakciós 
személyek. A jelenlegi képviselők 
fele előreláthatólag kimarad a jelö-
lésekből. 

A szentesi Általános Fogyasztási Beszerző, 
Termelő és Értékesítő Szövetkezet 

Apponyi tér 11 számú magtárában (Szegi ház udvarában) 

adó, beszolgáltatási 
és szabadgabona 
len, napraforgó, tengeri 

vásárlását megkezdte. — Zsákkölcsönzés. — Azonnali fizetés 

Kfiszönetnyllvaaltús 
Összetört szivünk mélységes 

fáidalmával mondunk köszöne-
tet azoknak a kedves rokona-
inknak. a jószomszédok. jóba-
rátok és megtisztelőknek, akik 
felejthetetlen kedves halottunk 

TakácsSándorné 
Pengő Eszter 

1. hó 18-án történt temetésén 
megielentek, szeretett halottunk 
ravatalára koszorúkat és virá-
gokat helyeztek és mélységes 
fájdalmunkban résztvevő szív-
vel 'osztoztak. 

Külön fejezzük ki köszöne-
tünket Gilicze László nagytisz-
teletü urnák vigasztaló és részt-
vevő szavaiért. a postafőnök 
urnák és a postás kartársaknak 
szives megjelenésükért és rész-
vétük nyilvánításáért. 

Szentes, 1947 jul 20 
A gyászoló esalád. 

Megkaptuk az engedélyt 
a szentesi kiállításra 

Megérkezett Budapestről a rendező-
bizottság titkára és örömmel jelen-
tette, hogy az illetékes minisztéri-
umokból megkaptuk az engedélyt a 
vásár teljes egészében való megtar-
tásához. Igy mostmár reméljük, hogy 
az aggályoskodóknak és kételkedők-
nek is eloszlott minden kételyük és 
nemjslálnak ki újabb érveket a 
kiáilitás és vásár elhalasztására. 

Egyébként a bizottság legutóbb 
mult vasárnap tartott ülést, melyen 
a hetes bizottság először is meg-
egyezett abban, hogy az ipari, keres-
kedelmi, mezőgazdasági kongresszu-
sokkal egybekötött kiáilitás és vásár 
hivatalos neve: 

Szentesi Vásár 
legyen, mely szeptember 25— és 
október 5 e között lesz megtartva. 

Rövid tanácskozás után megálla-
pították az egyes napokon megtar-
tandó kongresszusok sorendjét. Ezek 
szerint a megnyitó napján szeptem-
ber 27-én délelőtt mezőgazdasági, 
28 án i p a r o s és állattenyésztési 
29-én méhészeti; 30-án népmüvelő-
dési, október 1-én szőlészeti, gyü-

mölcs és bor, 2-án konyha és virág-
kertészeti, 3-án Szovjet magyar mű-
velődési, 4 én általános dolgozó, 
5-én kereckedelmí kongresszus lesz 
a legnevesebb előadókkal. 

A tárgysorozat ezen pontjainak 
letárgyalása után az egész bizottság 
kisétált megtekinteni a kaszárnya 
épületeit, hogy megfelel "e a vásár 
megrendezési helyének. A terep-
szemle nagyszerű eredménnyel vég-
ződött. Ugyanis a még eddig kétel-
kedők is személyesen meggyőződtek 
arról, hogy ennél megfelelőbb helyen 
sehol sem tudnák megrendezni. 

Párthírek 
Folyó hó 21-én hétfőn este fél 8 

órakor rendőrségi szeminárium a 
Pártszervezet helyiségében. 

Folyó hó 22-én kedden este fél 8 
órakor nöi pártszervezeti csoport 
pártestje. Előadó Szőke Ferenc. 

Folyó hó 23-án szerdán este 8 
órakor a Társadalom Tudományi 
Főiskola hallgatói részére összejöve-
tel. 

Folyó hó 25-én pénteken este a 
Pártszervezet helyiségében pártest. 
Az aktuális politikai helyzet és a 
választásokról. Tagsági könyvét min-
denki hozza magával. 

Eladó egy teljesen jókar-
ban lévő legalizált 

négy üléses 
Fiat 1500-as 

személyautó 
jó gumikkal. Érdeklődni le-
het Csongrádon a városházán 

Vasáruk, 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, rdfvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lupták László 
vaskereskedönél 

Szentes, Bartha János u. 12. 
Telefonszám: 13. 
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r sport n 
Délután fél 5 -kor : 

Újpest—Szentesi Mfiu 
kézilabda mérkőzés 

Délután fél 7 - k o r : 

Szarvasi S. E.— 
Szentesi MÁV futball mérkőzés 

Neves úszóink ma Szolnokon 
szerepelnek a kerületi senior ver-
senyen. 

Hirdetmény 
A folyó évi augusztus- szeptem-

ber hónapra érvényes kenyér, liszt 
jegyek kiosztása a városházán az 
alanti időben szigorúan vett utca 
beosztás szerint történik. 

I. kerület. (Városháza 17. számú 
szoba.) 

1947 julius 21-én: Sárgaparti mun-
káshá.-ak, Aulich Babós, Balogh J., 
Borza, Fekete M., Hegedű*, Des-
sewfty, Heltai, Bálint-utcák. Julius 
22-én: Kiss Zs., Kristó, Kölcsey, dr. 
Lakos, Lánner, Leninger, Mátéffy, 
Mecs B. utcák. Julius 23-án: Nagy 
görgős, Nyíri, Nagy Sándor-telep. 
Kurcasor, Pöltemberg, Rákóczi-utca 
páratlan oldala, Sarkadi N. M., 
Széchenyi út páros oldala Julius 
24-én: Boros S. (Tisza), Zolnai, 
Török I. sor, Tóth J., Sima F.-utcák. 
Julius 25 én: Apponyi-tér, Bartha J., 
Batthiányi, Bocskai, Boros, Céh-ház, 
Debreceni, Farkas M.-utcák. Julius 
26 án: Horváth M., Jövendő, Kigyó, 
Kiss B., Klauzál, Kossuth utca páros 
oldala, Kossuth tér, Könyök-utcák. 
Julius 28 án: Munkácsi, Nagy F., 

-Pintér, Pólya, Rúzs M., Szemere, 
Sajó-köz. Szűrszabó-utcák. Julius 29 
és 30 án az elmaradottak. 

II. kerület. (Városháza 16. számú 
* szoba.) 

1947 julius 21-én: Damjanich, 
Hékéd, Kása-telep, Kiss E.-sor, 
Korsós sor, Lázár V.-utcák. Julius 
22-én: Munkás, Nagy S.-telep, Ves-
selényi-utcák. Jui|us 23-án: Apponyi 
tér 15—25 ig, Baross páratlan ol-
dala, Árvái B.-utcák. Julius 24-én: 
Bercsényi és Deák Ferenc-utcák. 

Julius 25-én: Honvéd, Dósai M., 
Bajcsi Zsilinszky, Kolozsvári-ulcák. 
Julius 26-án: Jókai, Mikecz, Rá-
kóczi páros oldala. Julius 28-án: 
Szalai, Ságvári, Dózsa Gy. és Vö-
rösmarthy-ulcák. Julius 29 és 30 án 
az elmaradottak. 

III. kerület. (Városháza 16. sz, 
szoba.) 

Julius 21-én: Berekháti pulrik, 
Nádasdi, Hétvezér-sor, Horváth telep, 
Sopron-utcák. Julius 22-én: Nagy-
völgy-sor, Alkotmány, Bacsó B., 
Attila, Boros páratlan oldala, Ap-
ponyi-tér 26 tói és Béke-utcáké Ju-
lius 23 án: Mátyás király, Cbillag, 
Daru, Gyalog, Horváth Gy. páratlan : 
oldala és Iskola utcák. Julius 24-én: j 
Kátai, Keresztes, Kossuth-utca pá- £ 
ratlan oldala, Somogyi B., utcák és c 

Dózsa-köz. Julius 25 én: Páva, Pe- ' 
tőfi, Sarló, Teleki páratlan oldala, 
Szilfa-utcák és Pataki zug. Julius 
26-án: József Attila, Simonyi, Szent 
Imre hg. páratlan oldala. Temető, 
Ujj és varró utcák. Julius 28-án: 
Vecseri, Mészáros L., Villogó, Zrí-
nyi-teák és Tyúk-piactér. Julius hó 
29- és 30-án az elmaradottak. 

IV. kerület. (Városháza 17. sz. 
szoba.) 

F I G Y E L E M ! A Szociáldemokrata Párt s z e n t e a'i 
szervezetének női csoportja vasárnap 
délután 6 órai kerdettel 

FAGYLALT délutánt 
rendez, melyre társadalmi különbség 
nélkül szeretettel hívja és várja vá-
rosunk dolgozó nőit a 

e z e t ő s é g. 

1947 julius 21 én: Egán, Dugonich, 
Ürge-sor, Uhlár, Váradi-utcák és 
Vajda telep.Julius 22-én: Futó, Bem, 
Kéreg, Kinizsi, Kiss, Kisér, Kishát 
Klapka-utcák és Epres, Frangepán. 
Gógány sorok. Julius 23 án: Knézich 
Négyesi, Petrovic6, Schweidel, Szi-
geti, Táncsics-utcák, örvény-sor. Ju-
lius 24 ém Árpád, Báthori, Gergely, 
Teleki Páros oldal, Erzsébet-tér, Pa-
csirta, Pipacs, Rozgonyi, Rózsa-ut-
cák. Julius 25-én: Horváth Gyula, 
páros oldala, Huszár, Kalpagos, Ka-
sza, Klára, Kökény, Kötő, Lőrinc, 
Mariska, Mező, Mentő-utcák és Far-
kaszug. Julius 25-án: Nagyörvény. 
Sáfrán, Soós és Szondi utcák. Ju-
lius 26-án: Szegfű/* Szt. Annaj Szt. 
Imre páros oldala. Julius 28-án: 
Toldi, Vass, Dobó, Stammer-utcák, 
Toldi-köz és tér, Nyíri-köz. Julius 
29- és 30-án az elmarado'tak. 

V. kerület. (Városháza 15. számú 
szoba.) 

1947 julius hó 21-tő 28 ig be-
osztás nélkül. 

Ugyanezen- idő alatt történik a 
kerületi kirendelíségeken az odatar-
tozó határrészek lakosat részére a 
kiosztás. Ezek a városházán jegye-
iket nem vehetik át. 

A 11.440/1946. K. M. sz. rende 
let alapián közhíré teszem, hogy 
testimunkás pótjsgyeket munkaadóik 
utján kapják kézhez. A munkaadó 
köteles minden hónap 20. napjáig 
alkalmazottairól, mégpedig a testi 
munkás és nehéz testimunkás pót-
jegyre igényjogosultakról külön-kü-
lön kimutatást készíteni, aláírni és 
ahol üzemi bizottság van, az üzemi 
bizottsággal történt igazolás után a 
városháza 12. sz. szobájába benyúj-
tani. Pótjegyre igényjogosult terhes 
anyák a terhesség 4. hónapjától a 
szülésig, továbbá a szoptatós anya 
annak a naptári évnegyednek végéig 
amelyben a gyermek első életévét 
betölti. 

Elveszett ellopott, vagy megsem-
misült élelmiszer helyett új élelmi-
szerjegyeket kiadni nem szabad, mi-
ért is figyelmeztetem a lakosságot, 
hogy jegyeit jól őrizze meg. 

Figyelmeztetem a pékeket, hogy a 
kiadott jegyek városi bélyegzővel 
vannak ellátva és igy olyan szemé-
lyeknek, kik vidéki bélyegzővel el-
látott jegyekre igényelnek élelmiszert, 
azt ne váltsák be, mert ezzel a szen-
tesi ellátatlanokat károsítják ineg és 
ilyen esetekben a legszigorúbban fo-
gok eljárni. Polgármester 

Értesítjük t. Üzletfeleinket, hogy 

Apponyi-tér 31 sz. magtárunkban 
mindenféle gabonát, olajos- és mezőgaz-

dasági magvakat vásárolunk 
Mindenkori legkedvezőbb feltétetek! 

Lenszalmát is veszünk. Kölcsönzsákok kaphatók. 
Szántó Andor és Váradi László 

gabona-, termény- és magkereskedő 

R Á D I Ó 
Budapest l. Julius 20 

7.00: Reggeli zene. 8 20: Magyar 
népdalok. 8 30: Dálnok Lajos orgo-
nál. 9 00: Református vallásos félóra. 
9.30: Unitárius valláso* félóra. 10 00: 
Római katolikus egyházi ének és 
szentbeszéd. 11.00: Hangos hiradó. 
11.20: Mannheimi mesterek. 12 15: 
Anyák öt perce. 12 20: Bányászfel-
óra. 12.50: Énekes zenés részletek 
Jacobi: Leányvásár cimü operettjé-
ből. 14.10: Ünnepi hanglemezek. 
15.( 0: Nagy elbeszélők: A boldog 
királyfi. 15.20: Littas-*y György éne-
kel. 15.45: Képes Géza vasárnapi 
krónikája. 16.00: Cigányzene. 17.10: 
Magyar Parnasszus. 18.00: Beszél-
getés. 18.20: Falurádió. 19.10: Zon-

goraszáni. 19.45: Beszélgetés. 20 15: 
Vidám zenés hétvége. 21.00: A Rá-
dió hangja. 21.15: Lóversenyeredmé-
nyek. 21.20: Hanglemezek. 21.30: 
Rádióankét. 22.25: H>ngképek. 22.40: 
Hanglemezek. 23.25: Tánczene. 

Hétfő, jul. 21. 
7.30: Reggeli >ene. 8 00: Tanács-

adó. 8.15: Zenés kalendátium 9.00: 
Zenekar. 12.15: A Piccadylli jazz. 
13.15: Hangverseny. 14 10: Mi újság 
1847 juniusában. 14 30: Hangverseny. 
16 00: Előadás. 18 00: Beszélgetés. 
18.15: Egyfelvonásosok. 18 50: Vé-
csei zongorázik, Zádor énekel. 19 30: 
Falurádió. 19.45: Ujgazdák negyed-
órája. 20.20: Magyar muzsika. 21.20: 
HiradS. 22 25: Hangverseny. 2255: 
Hadífogolyhiradó. 23.00: Zenés rész-
letek. 23 15: Tánczene. 

A Z S O L D O S MALOM I 
mindennap őröl és kiszolgál a vámmal, rosta-
hiánnyal és porlással csökkentett buzameny-

nyiség után 

2 5 1 nullás lisztet, 55 % Kenyér lisztet, 
20 % Korpát. 

Elsőrendű minőség. Pontos kiszolgálás 

Apróhi r etetések 
NE DOBJA SZEMÉTRE, gyűjtse 

a mákgubót I Az Alkalóida R. T. 
megbízásából jó áron átveszi Székely 
Sándor, „Cyklamen Virágszalon", 
Kossuth u. 8 szám. 

Gyönyörű tartóshullámot, haj-
festést, színezést, szőkítést Zsembá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

Beteg szivét orvoshoz, beteg ha-
ját Túrihoz vigye. Elektromos és ve-
gyi hullám, hajfestés Rákóczi F.-u. 
1 szám. 800 

Egy uj káposztás kád 200 lite-
res eladó. Boros Sámuel-u. 20. 882 

PIPACS u. 9 sz. ház eladó, vagy 
elcserélendő nagyobbért, pénz vagy 
föld ráfizetés. 

SZEGVÁRON 5 házi szántó egy-
tagban, közel a Kurcához, véggel a 
szentesi határra haszonbérbe kiadó, 
ugyanott buzakötvények vannak el-
adők, ért. Döme Lászlónál Szegvár 
Templom u. 50. szám. 

JÓMINŐ3ÉGÜ textiláruk, nyári 
alsó es felső ruhaanyagok olcsó be-
szerzési forrása : GYŐRI, Bartha J.-
utca 14. 

FÉRFI öltönyöket és kabátokat a 
legszebb kivitelben és legolcsóbb 
áron készít Szirovicza János szabó-
mester, Huszár utca 17. 

EGY jókarban lévő férfikerőkpár 
! vázat megvételre keresek, cím a ki-
! adóban. 

MÁSFÉL háziföld eladó a Nagy« 
j nyomáson a Kis csárda mellet, ér-
! tekezni lehet Rákóczi P. u 17. du. 
j 6—8 óráig, vagy a kora reggeli 
j órákban. 

EGY jóállapo4ban lévő íróasztal 
160 forintért eladó, cim a kiadóban. 

KITÜNÖ állapotban lévő félbőr-
kötéses naí>y Kelemen magyar-né-
met és német—magyar szótár eladó, 
érdeklődni a kiadóban. 

EGY jó állapotban lévő hegedű 
tokkai együtt eladó, «im a kiadóhi-
vatalban. 

SZOBAFESTÉST, cimfestést és 
mázolást jutányos áron vállal Gyar-
mati József szobufestő a Posta mellett 

Felhívás 
Felhívom a gazdálkodókat ismé-

telten, hogy a cséplőmunkásoknak 
kiadott keresményükről elismervényt 
állítsanak ki, azt a munkással alá 
kell íratni és. fel kell tüntetni pon-
tos lakcímét. Ha gazda a cséplőmun-
kások munkabéréi egy tételben a 
bandagazdának adja ki, a banda-

\ gazda, illetve az az egyén, aki a 
i munkások között az esküt letette, 
! köteles kimutatást készíteni, hogy a 
; cséplési idény alatt melyik munkás 
j mennyit keresett. A kimutatásban 

pontosan fel kell fünteíni a munkás 
nevét, lakását, ellátatlan családtagjai 
számát és a keresett gabonát gabona-
nemenként részletezve. 

Ezeket az elismervényeket a gaz-
dálkodó az elszámoltatása alkalmá-

; val a terménybeszolgáltatási hivatal-
| ban (Városházán,) a bandagazda 
; pedig a cséplési munkálatok befejez-
j tével a közellátási hivatalban (Város-
j háza 13) szolgáltassa be. 

885 Polgármester 

Meghívó 
Az OTI szentesi kerületi pénztára 

f. hó 20-án d. e. 11 órai kezdettel 
Székházában a munkaadók részére 
időszerű kérdések megbeszélése vé-
gett értekezletet s egyben tájékoztató 
előadást tart, melyre az érdekelteket 
ezúton is meghívja. 
879 OTI kerületi pénztár 

f őszerkesztő i Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Fereac. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a .Barátság" nyomda 

Felelős nyomdavezető: Csaraaa U Imrt 




