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Aláirtak az aj kollektiv szerződést, 
amely a holnapi naptól Hezdve életbe lép 

Budapestről jelentik: A Szakta-
nács és a GyOSz végre aláírta az 
ipari munkavállalók kollektiv szer-
ződését. Ez a szerződés az összes 
gyári, bánya, ipari, fizikai és szelle-
mi dolgozókra érvényes. A szerző-
dés mindenekelőtt kimondja a heti 
48 órás munkaidőt, a napi félórai 
fizetett étkezési idővel. Rendezték a 
folyamatosan dolgozó üzemek mun-
kásainak munkaidejét és vasárnapi-
foglalkoztatását. A* túlórapótlék eiső 
két órájában 25 százalék, a második 
két órában 50, a további túlórákért 
és a vasárnap teljesttett munkáért 
100 százalék, a kollektív szerződés 
ben kimondott ünnepnapokon pedig 
200 százalék túlórapótlék jár. Túl-

órázni és vasárnap dolgoztatni csak 
kivételes esetekben lehet, arra való 
tekintettel, hogv a munkanélküliek és 
hazatérő hadifoglyok is munkához 
jussanak. Eddig a munkabérekre vo-
natkozólag az országot négy íerü'e i 
csoportra osztották, most csak három 
csoport lesz. Szentes a 2-ik csoport-
hoz tartozik. Fontos a szerződések-
nek az a pontja, hogy minden kifi-
zetésnél könnyen áttekinthető és ért-
hető elszámolást kell a munkásnak 
kapnia. 

Az új órabérek a követezők: 
Szakmunkás 1.30—2 62, betanított 
munkás 1.12—1.65, segédmunkás 
1.00—1.46 forint. A tanonc fizetése a 
kezdő szakmunkás fizetésének 30 

százaléka az első évben, 50 a má-
sodikban, 70 a harmadikban és 80 
százalék a negyedikben. 

A magánalkalmazottak fizetése ha-
vi 227—900, a műszakiaké pedig 
273—1000 forintig terjed. 

A rendkívüli teljesítményű dolgo-
zók munkabérénél kivételeket lehet 
tenni. Az erre vonatkozó kérelmet az 
üzemi bizottság és a vállalati vezető 
a szakmai egyeztető bizottsághoz ter-
jeszti, amely azt jóváhagyja. 

A teljesitménybéres és indexes bér-
rendszer annyiban módosul, hogy a 
töbr.termeléssel arányosari magasabb 
fizetés jár. A közmunkaváltságot, va-
lamint továbbra is az adókat és biz-

tosítási terheket a munkavállaló fi-
zeti. A közeljövőben a kormány ren-
dezi törvényesen a szabadságidőket. 
Nagy súlyt helyez a kollektív szer-
ződés az egészségügyi berendezések-
re is. Az egészségre káros munká-
ban a dolgozóknak joguk van az 
élettanilag szükséges védőtételekhez. 
Foglalkozási betegség esetén a mun-
kást szerzetének megfelelő mun-
kahelyre kell áthelyezni. 

Az új kollektív szerződés szep-
tember 29-én 0 órakor lép életbe az 
órabéres és hetibéres dolgozóknál, a 
havibéresek új fizetése október 1-től 
számit. 

Rónai Sándor miniszter nyitotta meg a Szentesi Vásárt 
Szentes városban ünnepi napok 

következtek. A szombati napon igen 
nagy és országos érdeklődés mellett 
nyitotta Rónai Sándor kereskeaeiem-
és szövetkezetügyi miniszter az alföldi 
mezőgazdasági, kereskedelmi, ipari 
és művészeti kiállítást, úgyszintén az 
árumintavásárt Október 5-ig lesz 
nyitva a kiállítás és a vásár. A jelek 
szerint nemcsak a Viharsarok három 
megyéjéből jönnek ide ezrével, hogy 
megtekintsék a valóban eredeti és 
nagyszabású kiállítást, hanem Buda-
pestről és az ország 'más részeiből 
is sokan bejelentették az érkezésüket. 

A vásár ünnepi megnyitása alkal-
mával Szentesre érkeztek Rónai Sán-
dor elvtárs miniszter, Kéthly Anna 
elvtárs az országgyűlés alelnökével 
együtt, továbbá Papdi György elv-
társ, úgyszintén a KOKSz és a Ka-
marák küldötte. Nagy várakozás kö-
zepette szólalt fel Rónai miniszter, 
aki a megnyitó ünnepi beszédében 
vázolta ennek a nagyszabású kiállí-
tásnak és mintaszerűen megrendezett 
árumintavásárnak a jelentőségét, majd 
a következőket mondotta : 

— Az egyes városok sorra ren-
deznek kiállítást s ha ezeket a ki-
állításokat végignézzük, öröm tölti 
el a szivünket annak láttán, hogy 
mit tudott produkálni az ipar ós ke-
reskedelem a felszabadulás óta. An-
nak idején mikor láttuk a romokat, 
felvetődött a kérdés, hogy tudunk-e 
valaha itt uj országot épitení. Nyu-
godtan mondhatjuk, hogy a magyar 
nép szorgalma és élniaka'ása olyat 
produkált, ami a csodával határos. 
A Magyarországra érkező külföldiek 
csodálkoznak, hogy ez a tftnkrerom-
bolt ország ilyen teljesítményeket 
tudott felmutatni és a külföld előtt 
is az a vélemény, hogy ez a nép, 
amelyben ilyen élniakarás van, mél-
tó a szabadságra és a megbecsü-
lésre. 

Rónai elvtárs a továbbiakban el-
mondotta, hogy a magyar nép kez-
dettől fogva hitt a demokráciában 

és a három éves tervvel be fogjuk 
bizonyítani, hogy méltók vagyunk a 
külföld bizalmara Bt szélt az uj kor-
mány megalakításáról és elmondotta, 
hogy a magyar nemzet munka kor-
mánya azt tűzte ki feladatául, hogy 
a magyar nép továbbhaladjon a de-
mokrácia útján és a termelt javakat 
igazságosan ossza el a dolgozók kö 
(Ott. 

Ez a nép, amelv a semmiből ilyet 
tudott alkotni, mint itt Szenteden is 
ez a kiállítás, becsületes vezetéssel a 
demokratikus fejlődés csúcsára tog 
elérkezni — fejezte be megnyitó sza-
vait Rónai eivlárs és a kiállítást 
megnyitotta. 

Rónai elvtárs a minisztériumi ki-
küldöttek társaságában sorrajárta a 
pavilonokat és szívélyesen elbeszél-
getett a kiállítókkal és mindenütt 
elismerését fejezte ki a kiállítót áruk 
minősége és a rendezés nagyvona-
lúsága iránt. Megkérde?tük Kéthly 
Anna elvtársat, hogy mi a véleménye 
a szentesi vásárról és a következő 
választ kaptuk : A felszabadulás óta 
a magyar dolgozó nép először végzi 
el a valódi honfoglalást az ország-
ban. De az elfoglalt hazát csak ugy 
tudja megtartani a dolgozók hármas 
szövetsége, ha olyan munkát végez-
nek, amellyel ugy a fogyasztót, mint 
a termelőt el tudják látni mindazok-, 
kai a javakkal, melyekre jogaik 
vannak. Ez az ország még a há-
ború rombolása után is gazdag or-
szág. Ezt bizonyítja ugy a főváros-
ban, mint a vidéki központokban 
rendezett kiállítások, melyek a ter-
melők és kereskedelem, ipar élet-
erős munkakészségéről nyújtanak 
biztosítékot. Ez a kiállítás, amit itt 
látunk Szentesen a legnagyobb biz-
tosíték arra, hogy az ország kincsei 
végre azokat fogják s/olgálni, aki-
ket ez megillet. A kiállítás a kis-
emberek nagy alkotókészségéről ad 
példát, azoknak az alkotókészségé-
ről, akik csendben, reklám nélkül 

dolgoznak és akik nélkül ez az or-
sz.ig nem tudott volna feltámadni. 

Boldog örömmel láttam mindazt 
a sok kneset. amit ez a kiállítás 
bemutatott — fejezte be a beszélge-
tést Kéthly Anna. 

Ahngy a kiállítás szebbnél szebb 
tárgyait sorra megtekintettük Papdi 
György elvtárs országgyűlési kép-
viselővel aki mint a Szociálde-

mokrata Párt csongrádmegyei tit-
kára j ó l i s m e r i ugy a megyei, 
mint a helyi viszonyokat, ő is el-
ismerését fejezte KI a kiállítás cso-
dálatos rendezése és a kiállított dol-
gok szépsége iránt ugy ipari, keres-
kedelmi, mint mezőgazdasági vonat-
kozásban és sok sikert kíván a ki-
állítás rendezőségének és a közre-
működőknek. 

V i h a r o s ér tekez le t 
a Duna—Tisza c s a t o r n a ügyében 
Kiskunfélegyházán végetértek a 

Kun-napok. 4 napig zenére ébredt 
a város és tréfás felvonulások, ver-
senyek, pompás kiállítások szóra-
koztattak és tanították az alföldi vá-
rost. Ugyanekkor azonban a város-
háza közgyűlési termében arról vi-
táztak, hogy miért nem Félegyháza 
érintésével akarják megépíteni a 
Duna-Tisza csatornát? Nem tudnak 
és nem akarnak abba belenyugodni, 
hogy az uj csatorna elkerülje Félegy-
házát. Azt mondják, hogy Félegy-
háza paraszttársadalma is át akar 
térni az öntözéses földművelésre, 
mert anélkül nem tudnak zöldágra 
vergődni. A viharos értekezlet hatá-
rozati javaslatot fogadott el, amely-
nek az a lényege, hogy tűzön vízen 
keresztül hajszolják, hogy ők is kap-
janak valamit a csatornából 1 

Kiskunfélegyháza szociáldemokrata 
polgármestere, Juhász Kálmán elv-
társ az uj csatorna kérdésében a 
következő nyilatkozatot adta: 

— A Duna-Tisza-csatorna érte-
kezleten szóvátettük, hogy mint min-
den alföldi város, Félegyháza is víz-
hiányban szenved. A mi városunk 
élharcosa volt a Duna—Tisza-csa-
tornának és ezért akarjuk, hogy azt 
a városnál vezessék el a csatorna 
épitői. Öntözéses gazdálkodásra aka 
runk áttérni, azonkivül vizienergiánk 

utján villanyhoz akarunk jutni, hogy 
a várost környező tanyákra is elve-
zessük a fényt. A csatorna mélyve-
zetését oldják me^, amely ha drá-
gább is, gyors hajózást biztositana. 

Hír a fiainkról 
Az utóbbi 48 órában hat vonat 

érkezett Foksániba, valamennyi ma-
gyar hadifoglyokkal magrakodva. Az 
egyik ilyen vonaton 2106 fogoly jött. 
Amelyiken a legkevesebb érkezett, 
azon is 1268-an voltak. Látnivaló 
tehát, hogy a legerősebb tempóban 
indították el a Szovjet-Unió egyes 
részeiről a magyarokat. 

A legutóbbi 48 órában a követ-
kező szentesiek érkeztek haza: Mu-
csi István, Farkas János, Gálfalvi 
Zoltán, Váczi Imre, Vass István, Mé-
száros Ferenc, Berényí Imre, Török 
Ignác, Réhbeli Szabö Sándor, Szé-
kesi Balázs és Bánvölgyi István. 

Hir érkezktt a következő hadifog-
lyokról: Hati Sándorról hírt hozott 
Gera Ferenc Tápé Dózsa György-u. 
124 sz. Dáni József kereskedőről, 
Kádár Kiss Pálról és Gál Imréről 
hírt hozott Korom Jenő Mindszent, 
V. tized 64. 
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Koalíciós szellemben tárgyalják 
Szentes város költségvetését 

A városi képviselőtestület egész 
napos ülésen tárgyalta az 1947—48 
évi költségvetést. A vitát kedden 
folytatják. Ölömmel láttuk, hogy a 
közgyűlés eddig még soha nem ta-
pasztalt aktivitással és felelősséggel 
végezte munkáját s a legapróbb költ-
ségvetési tétel körül is behaló ta 
nácskozást folytatott. Valamennyi párt 
megegyezett abban, hogy a költség-
vetési előirányzat deficitje nyugtala-
nító jelenség. — Ezzel kapcsolMban 
azután különböző bírálatok érték a 
város vezetőségét. Itt elsősorban kell 
kiemelnünk a szociáldemokrata állás-
pontot, amely kétségtelenül a iegtár-
gyilagosabb volt Pintér Győző e lvtárs 
a Szociáldemokrata Párt részéről ki-
fejtette, hogy bizalmatlanok vagyunk 
a polgármester iránt, meri az nem 
tudja önálló hatáskörrel ellátni mun-
káját, hanem pártjának befolyása 
alá került. Ilyen körülmények közöt* 
nem csodálkozhatunk azon, hogy a 
költségvetés összeállítását nem vé-
gezték kellő felelősséggel s az olyan 
hatalmas deficitet mutat, ami mellett 
nem mehetünk el szó nélkül. A költ-
ségvetést általánosságbari, tárgyalási 
alapul elfogadtuk ugyan, — ismerve 
a város nehéz anyagi viszonyait, — 
de a részletes vitánál többizben ki-
fejtettük álláspontunkat, amely meg-
hallgatásra talált és ennek alapján 
több költségvetési tételt sikerült mo-
dositani, Nagyjából hasonló szellemű 
volt a többi párt szónokainak felszó 
lalása is. Egyet mindenesetre meg 
kell állapitanbnk éspedig azt, hogy 
a képviseletestületi ülésen a legtisz-
tább koaliciós szellem uralkodott a 
tárgyalás folyamán — kivéve egy 
sajnálatos incidenst, Valamennyien 
örömmel vesszük tudomásul, hogy a 
Kisgazdapárinak a közéletben való 
újbóli részvételével helyreállt Szen-
tesen a koaliciós béke és megnyílt 
az át a demokratikus építőmunka felé. 

Aránytalanul nagy 
a deficit 

Nagy érdeklődés mellett került sor 
a pénteki városi közgyűlésen az 
1947—48-as költségvetés beterjesz-
tésére és tárgyalására. Az általános 
vita során a pártok szónokai kifej-
tenék pártjuk álláspontját. Elsőnek 
Erdei Mihály az MKP nevében szó-
lott és rámutatott azokra a nehézsé-
gekre, amelyekkel a város küzd a 
jelenlegi helyzetben. A háború tönkre-
tette a gazdasági felszerelést, a föld-
reform során kiosztották a város 
földjeit, a községesitésekkel pedig a 
határ j e 1 e n t ö 8 részét elcsatolták. 
Mindezek a körülmények tehertétel-
ként jelentkeztek a mostani költség-
vetés elkészítésekor. Megnehezítette 
a helyzetet továbbá az is, hogy a 
mult évi költségvetést rosszul álli-
tották össze, amelyet megsinylett a 
város egész közönsége. Megállapít-
ható, hogy s hol a megyében nincs 
annyi pénzügyi nehézség, mint Szen-
tesen. Csongrád város elmúlt évi 
költségvetése lényeges pluszt ered-
ményezed. Érthetetlen, hogy Szentes 
költségvetése má egymillió 800 ezer 
forintos deficitet mutat, ugyanakkor 
viszont a szomszédos nagyváros, 
Hódmezővásárhely mindössze 700 
ezer forintos deficittel tudta elkészí-
teni a költségvetést. Ebből is látható, 
hogy helyzetünk igen súlyos és csak 
közös erővel tudunk kilábalni a ba 
jókból. — Erdei M.hály a koaliciós 
összefog ót sürgette a demokr cía 
alapelvei szerint, amelynek segítsé-

gével sikerül a város anyagi hely-
zetét egyensúlyba hozni. 

T ö b b önállóság kell 
a polgármesternek 

Pintér Győző elvtárs a Szociál-
demokrata Párt nevében szintén han-
goztatta, hogy a tavalyi költségvetés-
nél még nem volt meg a kellő gya-
korlat és azt a városi képviselők 
nem tudiák idejében áttanulmányozni. 
Most már hosszabb tapasztalat van 
s közös erővei sikeiülni fog a bajo-
kat áthidalni. 

Megemlítette a párt nevében azi a 
sérelmes állapotot, hogy a polgá 
mester nem önállóan és nem függet-
lenül vezeti a város ügyeií, éppen , 
ezért az iránta tanúsítót! bizalom az ! 
utóbbi időben megrendült. A köl'.ség- { 
vetést a Szociáldemokrata Part ré*zé- ' 
ről a sok hiba és kifogásolható tétel 
ellenére is általánosságban, tárgyalási 
aladul elfogadta, annak hangoztatá-
sával, hogy a részletes vita során a 
legszigorúbb, de egyben a legtargyi-
lagosabb kritikával fogjuk illetni a l 
költségvetést. 

Altalánosságban | 
elfogadták 

Szőke Ferenc és Kürtösi Károly j 
elvtársak hasonló szellemű felszóla- i 
Iása u*án Erdőháti Nagy János szó- j 
lott a Kisgazdapárt nevében. A Kis- ! 
gazdapárt szánrra is nagy meglepe- \ 
tés volt a hatalmas hiánnyal össze- : 

állított költségvetés. Tárgyalási alapul 5 
azonban ö is eifogadía. A közgyűlés : 
ezután egyhangúlag ugy döntött, hogy í 
a költségvetést általánosságban elfő- j 
gadja. Ezután került sor a részletes \ 
tárgyalásra, amikor is a költségvetést j 
tételenként ismertették. 

Az előirányzott főbb tételeket már 
mi is közöltük lapunk legutóbbi 
számában Közöltük azt az észrevé-
telünket is, hogy a közmunka szer-
zésre fordítandó 173 000 forintot igen 
kevésnek tartjuk és a szociáldemo-
krata városi képviselők álláspontja 
az volt, hogy ezt az összegei 300 
ezer forintra kell emelni. A szociál-
demokrata álláspont győzött, mert a 
közgyűlés ezt egyhangúlag elfogadta, 
azzal a kikötéssel, hogy a létesítendő 
közmunkák nem állhatnak árokkapa-
rásból és utak egyengetéséböl, hanem 
olyan produktív munkákból, amelyek-
ből a városra is haszon származik. 

Tételek lefaragása 
A szociáldemokrata és a kommu-

nista képviselőtestületi tagok sérel-
mezték azt is, hogy az elmúlt évi 6 
és félezer forinttal szemben, most 
közel 14 ezer forintot állítottak be a 
költségvetésbe reprezentációs célokra. 
A közgyűlés végül is egyhangúlag 
azt a határozatot hozta, hogy a rep-
rezentációs költség az idén se lehet 
nagyobb, mint I valy volt, Elejtették 
továbbá a városháza épületénél be-
ruházásra fordítandó 16 ezer forintos 
tételt. EbMl az összegből ugyanis 
az udvar még kövezetlen részét akar-
ták kiköveztetni. A közgyűlésnek vi-
szont az volt az álláspontja, hogy 
ilyesmire ne gondoljunk addig, mig 
a periférrakon járdák sincsenek. So-
kaita a közgyűlés az utazási költsé-
gekre foídiiandó 21 ezer forintot is, 
s ugy döntött, hogy erre a célra 
csak 15 ezer forintot lehet fordítani, 

j mint a tavalyi költségvetésben. A 
j 98.0D0 forintos tételt, amelye' mel 
j I - k j i r ;ndóségo'<ra ford í tanak, 29 ezer 
I f/rintban áll pitotia meg a képvise-
! lő testület. 

Vita a Nemzeti Segély 
körül 

A költségvetési vitát ebédszünet f 

után folytatlók a képviselőtestület i 
tagjai. A délutáni tárgyalásbó ki- j 
emelkedett a Nemzeti Segély ügye. 
A Nemzeti Segély ugyanis 3000 fo-
rintos évi támogatással szerepel a 
költségvetési előirányzatban. Pintér 
Győző elvtárs fölszóla'ásában hang 
súlyozta, hogy a város nem támogat- j 
hatja a Nemzeti Segélyt, mert az ki- I 
zárólag pártcélokat szolgál s itt a ; 
legfőbb ideje, hogy ezt az intézményt , 
felszámoljuk. — A Nemzeti Segélyre 
szükség volt a fölszabadulás utáni 
időkben, de ma már a városi intéz- j 
mények el tudják látni az ő feladatát 
is Marton János, a Nemzeti Segély . 
titkára tagadta, hogy az intézmény j 
pártcélokat szolgálna és hangsúlyozta, 1 

hogy a Nemzeti Segély produktív 
munkát vége/. Az ál aluk rendezett . 
gyermekdélutánon ugyanis nemcsak 
a kommün¡sla szülök gyermekeit, 
hanem a város egyéb szegény gyer-
mekeit is megvendégelték. — Pintér 
Győző elvtárs válaszában rámutatott 
arra, hogy a gyermekdélutánok meg- | 
rendezésében való közreműködésre a 
Nemzeti Segély sohasem kért föl \ 
egyetlen pártot sem a Kommunista 
Párton kivül. A szavazás során 14 
szavazattal 10 ellenében mégis meg-
szavaztak a háromezer forintos tá-
mogatást. 

A költségvetési vitát kedden foly- i 
taíják. 

Csütörtökön futótűzkéntíterjedt el a 
városban a megdöbbentést keltő hír, 
Vojnits Géza, az OTI szentesi ügy-
vezetője, hosszú szenvedés ulán el-
hunyt. 

A fölszabadulás után került a szen-
tesi OTI élére s rövid szenteli mű-
ködésével is sikerült kivívni a város 
demokratikus társadalmának megbe-
csülését és szere;etét. Példamutató 
áldozatvállalással betegen is végezte 
a szervezés munkáját, nem kímélve 
önmagát c eredményeink nem csekély 
része köszönhelő az ő igaz szocialista 
munkásságának és fáradhatatlan ener-
giájának. Temetésén a párt nevében 
Mijó János dr. elvtárs, mig az OTI 
részéről Pintér Győző elvtárs bú-
csúztatta. 

Nemzetközi mezőgazda- j 
sági kongresszus 
kezdődött Budapesten ; 

A földmüvelésügyi minisztérium ; 
szociáldemokrata frakciója nemzet- j 
közi mezőgazdasági kongresszust 
rendezett meg Budapesten. Ez a 
kongresszus a mai napon megkez-
dődött és azon nemzet képvise-
lője vesz részt. Természetesen meg-
jelent az ország valamennyi mező 
gazdasági vezető szakembere is. 

A kongresszusnak az a feladata, 
hogy egy hét alatt mindazt a kér-
dést, amely kü'ön és együtt alkal-
mas arra, hogy teljesen újjászervez-
zük a magyar mezőgazdaságot. A 
külföldi szakemberek nagy segítsé-
günkre vannak amennyiben t .rá-
csot adnak, milyen irányban fejlesz-
szük a termelést és milyen termel 
vényeket tudnak majd átvenni az 
egyes országok számára. Tudniillik 
ez is igen fontos kérdés, mert a 
fölöslegekből nemcsak nemes valuta 
kerül be hozzánk, hanem rengeteg 
olyan áru is, amely a mi népünk 
számára múlhatatlanul szükséges. 

A nemzetközi agrárkor) gresszus 
legfőbb cé!j* mégis csak az lesz, 
hogy végleg eldöntse azt az uj irányt, 
amelyen a magyar mezőgazdaság-
nak haladnia kell, ha azt akarja, 
hogy a népe* nagy versenyében el 
ne bukjon 

5 vagon ajándék 
a csongrádmegyeiek számára 

A megyeházán értekezletet tartot-
tak a vármegyei vöröskeresztes szer-
vezetek, az iskolák, hatóságok és in-
tézményei* bevonásával. Az értekez-
leten megjelent de St. Aabin, az 
Amerikai Vöröskereszt magyarországi 
kiküldöttje, valamint V á 11 a y Gyula 
a Vöröskereszt ügyvezető igazgatója 
és B o t á r Bálint népjóléti minisz-
teri tanácsos. 

E r d ő h á t i N János elnöki meg-
nyitója uián Vallüy Gyula bejelen-
tette, hogy az Amerikai Vöröske-
leszt 100 millió forint értékű ado-
mányt juttatott a Magyar Vörö ke-
resztnek, amelyből Csongródmegyc 

! 5 vagonnyit kitevő juttatásban ré-
szesül. Dc St. Aubin felszólalásában 

l a Magyar Vöröskereszt feladalát ab-
ban jelölte meg, hogy az amerikai 
adományokat valóban a rászorulók-
hoz juttassák. A Cvongrádmegyé-
nek juttatott ajándékok között 20 
ezer dar.-ib ruhanemű, 1600 pár gyer-
mekcipő, 600 kész gyermek kelengye 
és nagyertékü orvosi műszerek van-
nak. Botár Bálint köszönetet mon-
dott az Amerikai Vöröskeresztnek a 
hatalmas összegű ujabb segítségért. 
Az értekezlet után a hatós gok és 
intézmények vezetői megbeszélték az 
adományok szétosztásává I kapcsola-
tos teendőket. 

MflTEOSZ 
kirendel t«^ vállal szállításokat az or-

l á r m e l y részébe gyorsan és pon 
tosan. Fuvarozásvállaló iroda Kossuth 
utcn 1. Telefon 150. Máin. 

Pinlér Gyözö 
közgyűlési felszólalása 

A pénteki városi közgyűlésen na-
pirend előtt P i n t é r Győző elv-
társ szólalt fel Méltatta szeptember 
15 ének jelentőségét, amely napon 
letétbe helyezték a magyar béke-
szerződés ratifikációs okmányait és 
ezzel a ténnyel Magyarország visz 
szanyeite teljes független égét Soha 
se feledjük el, — mondotta Pintér 
elvtárs —, hogy a szovjel Madsereg 
szabadította fel hazánkat az elnyo-
matás alól és tette lehetővé a de-
mokratikus eszmék bevezetését, Nem-
csak felszabadilóinknak, hanem ön-
magunknak is tartozunk azzal, hogy 
itt, a városi közgyűlés termében is 
mindig a magy*r demokrácia meg-
erősítése é*' és a demokratikus sza-
badságjogok kiterjesztéséért harcol-
junk. 

EGY mély gyermek kocsi és egy 
gyermek ketrec eladó Nagyörvény-

i üica 68 
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¡947. szeptember 28 SZENTESI LAP J 

Szakasits Árpád nyilatkozata 

Q politikai helyzetről, oz uj kormány innivalóiról 
és a Két munhűspárt egymáshoz való viszonyúról 

Közölte a „Szefliesi Lap", hogy 
az új Dinnyés-kormány megalakult 
¿s letette az esküt. Szakasits Árpád 
elvtárs, miniszterelnökhelyettes az új 
kormány feladataival kapc0olatban és 
által ibjn a belpolitikai helyzetről nyi-
latkozatot adott a „Népszava" mun-
katársának. Közöljük a nyilatkozat-
ból a? alábbi, igen nagyjelentőségű 
részeket: 

—- A koaliciós pártok arra töre-
kedlek, hogy megfelelő erőviszonyok 
alakuljanak ki a koalíción belül és a 
Szociáldemokrata Párt is azon az 
állásponton volt, hogy a párt tény-
leges erejének és minőségbeli jelen-
tőségének megfelelő megoldást ke-
reken és találjon a koalíción belül. 

— A koalíciót mindenesetre fenn 
akartuk tartani és ezt a Szociálde-
mokrata Párt mély felelősségérzete 
lehetővé is tette. 

— A koaliciós tárgyalásoktól füg-
getlenül arra töreked ünk, hogy a két 
nagy munkáspáli viszonyát is ren-
dezzük, mégpedig a magyar demo-
krácia nagy érdekeinek mtgfelelően. 
A Szociáldemokrata Pártnak te'jes 
erejével ré-,zt kell vennie a magyar 
demokrácia kialakításában és az or-
szág újjáépítésében. Törhe etlenü! ra-
gaszkodunk ahhoz a politikai irány-
vonalhoz, amelyet magunk elé szab-

tunk, nem most, hanem még a ne-
héz háborús esztendőkben. Ép ezért 
a párt egész súlyát latbavetve akar-
juk megteremteni e politika folyta-
tásának alapfeltételeit és remélem 
hogy ez sikerülni is fog. — Hiszek 
abban, hogy a munkásegységet szi-
lárd alapokra lehet helyezni és hogy 
sikerülni fog minden olyan súrlódást 
kiküszöbölni, amely végeredményben 
az alkotó erők csökkenéséhez vezet, 
mérhetetlen kárára az országnak. A 
munkásegység szilárd alapokra fek-
tetésére irányuló megbeszéléseket, 
amilyen gyorsan csak lehet, be kell 
fejezni, hogy megszűnjék minden 
nyugtalanság és a két nagy munkás-
párt valivetve foghasson neki a rop-
pant feladatok megoldásának. 

— A kormánynak a munka kor-
mányának kell lennie, a szó legszo-
rosabb értelmében. De az egész or-
szágnak a munka lázában kell ég-
nie, hogy legyőzhessük a nehézsé-
geket és az országot egy boldogabb 
és zavartalanabb jövő felé vezethes-
sük. Biztos vagyok abban, hogy a 
szociáldemokrata tömegek egész ere-
jükkel belevetik magukat a munkába 
és egyszerre építik országukat és 
pártjukat, megmutatják a szociálde-
mokrata szellem élő lényegét, min-
den téren és minden vonatkozásban 

l&y állt helyre Szentesen 
a koaliciós béke 

A városi, közgyűlés olyan, mint 
egy kis parlament, amely nem s/ű 
kölköd.k humoros jelenetekben. így 
volt ez a pénteki közgyűlésen is. 

Negyed órával a gyűlés kezde;e 
előtt, amiKor míg csupán néhány 
képviselőtestületi tag beszé'getett a 
tere nbvn, megérkezett Erdei Mihály 
az MKP országgyűlési képviselője, 
aki az közgyűlésnek is egyik agilis 
tagja. Erdei nyomban felszólította a 
ko nmunista városatyákat, itt a leg-
főbb ideje, hogy e foglalják az őket 
megillető helyet a terem baloldali 
széksoraiban. Köztudomású ugyanis, 
hogy az MKP delegáltjai eddig min-
dig a jobb oldalon ültek a városi 
közgyűlésben és a szociáldemokrata 
képviselők helyezkedjek el a balol-
dalon. A felszólítást tett követte s az 
MKP képviselői rohammal bevették 
a baloldali üres széksorokat. Pintér 
Győ-Ö elvtársunk se volt azonban 
rest és bámulato. fürgeséggel leült a 
szokott helyére, kijelentvén, hogy a 
Szociáldemokrata Párt pedig nem 
adja át a !ielyét, mert az ellenforra-
dalmi idősben is a bJoldali szék-
sorokban vívta a harcát. Egymást 
váltogatták a humoros jelenetek, ame-
lyek során Pintér elvtársat minden 
erővel ki akarták emelni székéből 
"Pintér elvtárs végül is kompromisz-
szumos megegyezést javasolt, ameny-
nyib°n átadjuk a szélsőbaloldali so-
lokat a kommunistáknak. Hogy azu 
tán mi történt nem tudjuk, tény az, 

hogy a Kommunista Párt delegáltjai 
most is a jobboldalon ültek a városi 
közgyűlés alatt. S hogy az ülési sor-
rend merőben ellentétes legyen a 
parlamentével, a szélső balon a .leg-
ifjabb" városatyák, a Kisgazdapárt 
delegáltjai foglalta* helyet. 

Itt kell megemlítenünk azt is, hogy 
Erdei Mihály napirend előtt kifogást 
emelt amiatt, mert a Kisgazdapart 
nem jelentette be hivatalosan, hogy 
újból részt kivái venni a városi köz-
gyűlés munkájában. Ezt ugyanis be 
kellelt volna jelentcniök a polgár-
mesteri hivatalban, vagy a Nemzeti 
Bizottságnál. Erdőháti Nagy János, 
a Kisgazdápárt alelnöke, félreértette 
a szavakat s a*t mondotta, hogy hej 
landó a Kisgazdapárt kivonulni a 
városi közgyűlésből, amennyiben ki-
fogásolják jelenlétét. Sikerült azután 
kimagyarázkodni, mert Erdei Mihály 
a közgyűlés helyeslése közben be-
jelentette, hegy csupán alaki kifogás 
történt és a kisgazdapárti képviselők 
jelenlétét örömmel látja mindenki, 
mert ez azt jelenti, hogy Szentesen 
újból helyreállt .a koaliciós béke. 
Erdei végül csupán azt kérdezte meg, 
hogy a Kisgazdapárt miért csak négy 
delegálttal képviselteti magát, mikor 
sokkal többre volna joga. Erre Er-
dőháti általános derültség közben be 
jelentette, hogy a Kisgazdapárt egye-
lőre még azt se tudja, hogy városi 
képviselői közül kik maradtak hűek 
a párt mellett a választások után. 

BARÁTSÁG-
Szeptember 2 7 - 2 9 - i g 

Emlékek 
szerenádja 

Sz,.pt. 30 tői okt 2 ig. 

Súíűn hét éve 
Legújabb hiradó 

* Elő idások kezdete hétköznap 6, 8, vas. és ünnepnap 4,G, 8 órakor 

Mit mond rólunk 
az amerikai nő? 

Egyik svájci lapban körkérdésre 
válaszolnak az amerikai nők és el-
mondják, hogy mi a véleményük 
Magyarországról és a magyar fér-
fiakról. Válaszukat az alábbiakban 
összegezhetjük: 

— Feltűnően sokat és szenvedélye-
sen politizálnak a magyar férfiak. 
Meg kell hagyni, hogy a magyarok 
általában igen udvariasak a nőkkel 
szemben. Amíg a legtöbb amerikai 
férfinak még a felesége számára is 
alig van ideje, addig a magyar férfi 
minden nővel kedvesen elbeszélget 
Az amerikai jérfiak az ajándéknál 
azt tartják a legfontosabbnak, hogy 
mibe kerül, viszont a magyar férfi 
még a nő gondolatát is ki akarja 
találni. Elmondják még az amerikai 
nők, hogy Magyarországon az élel-
mezés és ruházkodás aránytalanul 
drága. Ez annál inkább bántó, mert 
végeredményben a magyar dolgozó 
tömegek szegények és nem keresnek 
annyit, hogy hozzájussanak minden-
féle közszükségleti cikkhez. 

— Házasság. Péter Ilonka és 
dr. Pataki Tamás ügyvéd október 1. 
napján, délelőtt fél 12 órakor tartják 
esküvőjüket a Szent Anna plébánia-
templomban. (Minden külön értesítés 
helyett.) 

— Naptár. Ma szeptember 28. 
vasárnap. Róm. kat. Vencel kir. — 
Protestáns Vencel. A nap kel 5 38, 
lenyugszik 17 32. A hold kel 1718, 
lenyugszik 302 órakor. 

— Ügyeletes gyógyszertárak. 
Október 3 ig Cselkóné, valamint Ha-
vas tartanak ügyeletes szolgálatot. 

— Mozik műsora. Barátság: Em-
lékek szerenádja. Szabadság: Nem 
voltam senkié. 

— Színház ma délután fél 5 óra-
kor .Csavargólány", este „Denevér" 
Dalmady Géza felléptével. 

— Mai sport. Délután fél 3 óra-
kor Közalkalmazottak—Hentesek. D. 
u 4 órakor: Kecskeméti MÁV—Szen-
tesi MTE. I. osztályú bajnoki. 

— A Körös-Tisza-Marosi Ar-
mentesitő és Belvizszabályozó 
Társulat igazgatósága értesiti a kö-
zönséget, hogy a Szentes—mindszenti 
müut és a Ludasér-i főcsatorna ke-
reszteződésénél a müut fel lesz bontva 
október 1 tői kezdödöleg, amiért is 
a közlekedés autóknak Mindszent 6s 
Szentes között a Mindszent—Derek-
egyház i és Vásárhely-i uton történik. 
Kocsik pedig a szegvári úgynevezett 
Szegvár—Vásárhely i kisüt és Csics-
kazugi dűlőn térnek le a műútról. 

Szakaszigazgatóság. 

— Táncolni csak Kisséknél ta-
nuljon Tóth József-u. 17. Tánctan-
folyam október 5 én kezdődik. Irat-
kozni már lehet. 

— Fölemeltek a cukorfejada-
got. A közellátásügyi rendelet szerint 
a törvényhatósági jo^u városok terü-
letén az uj cukorfejadag 40 dkg, az 
ország egyéb részein pedig 30 dkg. 
Hatóság; cukorból a fejadag min-
denütt 60 dkg a 12 éven aluli gyer-
mekek számára október 1-től. Terhes 
anyák részére a terhesség 4 ik hó-
napjától kezdve, szoptatós anyák ré-
szére a születést követő 12-ik hónap 
végéig 60 dkg, ugyanannyi lesz a 
65 évesnél idősebbek részére is. — 
Egyébként a hátósági cukorfejadagon 
kívül megengedik a szabadcukor for-
galmát is. 

Támogassuk 
a szakszervezeti sportot 

A városi képviselőtestület pénte-
ken rendes közgyűlést tartott. A leg-
főbb napirendi pont az 1947-48-
as'költségvetés tárgyalása volt, amely-
ről lapunk más helyén számolunk 
be. A közgyűlés ezenkívül még a 
következő kérdésekben döntött: 

A városi tanács előterjesztésére 
2000 forint évi segélyt szavazott 
meg a 48-as ifjúsági bizottságnak, 
ezer forintot az iparos dalárda tá-
mogatására, 500 forintot a szentesi 
Sakk-körnek és ezer forint egyszeri 
segélyt az Ipartestület székházjavi-
tási költségeire. 

Hosszabb vita alakult ki a VAOSz 
sportszakosztáiyának támogatásaügyé 
ben. A szakosztály ugyanis 3000 
forint évi támogatást kért és a ta-
nács javaslata az volt, hogy ezer 
forintot szavazzanak meg. Több fel-
szólaló fejtegette, hogy a támogatás 
megszavazása esetén valamennyi 
szakszervezeti sporiszakosztáiynak jo-
gában áll majd segélyt kérni. Egy 
másik fölszólaló szerint a VAOSz 
sportszakosztálya a város alkalma-
zottaiból áll s mint ahogyan az üze-
mek is támogatják munkás sporto-
lóikat, ugyanígy a VAOSz-nak is 
indokolt ez a kérelme a várossal 
szemben. 

A közgyűlés végül is S z ő k e 
Ferenc és Végső Sándor elvtársak 
javaslatára ugy döntött, hogy az évi 
ezer forintot folyósítja, de a szak-
szervezet részére, amely az összeget 
a szakszervezeti sportélet fejleszté-
sére fordítja. 

— A kenyér minősége a legtöbb 
városban és nagyközségben feitünöen 
gyenge. Éppen emiatt több városban 
és nagyközségben megkezdték a mal-
mok szigorú ellenőrzését. Ez az el-
lenőrzés a liszt minőségé ek a javí-
tását célozza. Megállapították ugyanis, 
hogy a hiba igen sok esetben a mal-
mok őrlésében volt. Tehát ezentúl a 
közellátási felügyelőség malomellen-
őrei a szakszervezet malomszakértöi-
vel együtt fogják ellenőrizni a mal-
mokat és mindent elkövetnek, hogy 
a malmok megfelelő figyelmet for-
dítsanak a kiőrlési arányra. 

— Délvidéki Népsport cimen 
szeptember 29 én, hétfőn új sportlap 
indul Szentesen, Samarjai Tibor fe-
lelős szerkesztésében. — A sportlap 
hozni fogja az országos és a megyei 
vasárnapi sporteredményeket. Egyes 
szám ára 60 fillér. 

— A szentesi Kulturhét válto-
zatos műsorának egyik kiemelkedő 
része lesz a Magyar-Szovjet Művelő-
dési Társaság kiállítása és több elő-
adása. A mai nap délelöttén a me-
zőgazdasági kongresszus keretében 
Magyari Beck Vladimír dr. gazdasági 
főfelügyelő, esie pedig a Szentesi-est 
kerttében Kassai Géza, az Uj Szó 
főszerkesztője fog beszélni. Megem-
lítjük ugyanekkor, hogy a szentesi 
bélyegkiállitáson nemcsak a magyar 
posta-muzeum anyaga kerül bemu-
tatásra, hanem a t e l j e s s z o v j e t 
anyag is. 

Betegnek való szoba-tolókocsi 
eladó. Megnézni csak délután lehet, 
Sáfrán Mihály ucca 18. 

Ujgazdák. Gazdálkodók. 

Szuperfoszfát 
kedvezményes áron előjegyezhető a 

Földműves Szövetkezetnél 
Apponyi tér 14 szám. 
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IPRROS ÉLET 
Az ipartestület elnöksége értesiti 

az össziparosságot, hogy ma, vasár-
nap délelőtt 9 órakor az Ipartestület 
nagytermében „Ipari Kongresszust-

tartunk. A kongresszuson megjelenik 
az iparügyi miniszter, az Anyag- és 
Arhivatal kiküldöttje, az IPOK-tól 
Oesztesi Jenő min. biztos, dr. Szeg-
halmi László igazgató, dr. Demény 
Alajos szegedi kamarai főtitkár, dr. 
Lehel Pál kamarai t̂itkár. Képvisel-
teti magát a környék csaknem vala-
mennyi ipartestülete és a helybeli 
közhatóságok. 

Az ipartestület elnöksége értesiti 
az összes élelmiszer szakmát, (sütő, 
cukrász, vendéglős, gyümölcs- és 
zöldségtermesztő, konzerváló iparoso-
kat),- hogy részükre ma délután 3 
órakor az Ipartestületnél k ü l ö n 
„szakmai kongresszus" lesz. — Elő-
adást tart a minisztériális urakon kí-
vül, dr. Katona Kandász Ferenc köz-
ségi orvos, egészségtan tanár. Elő-
adásának címe : „A korszerű élelmi-
szer-ipar egészségügyi kérdései, kü-
lönös tekintettel a lisztfeldolgozó 
iparra, a gyümölcs- és zöldség ter-
melésre." Tekintettel ez igen fontos 
és érdekes előadásra, mely vetíiett-
képpel és természetben is bemuta-
tásra kerül, a/ érdekeltek megjelenése 
közszempontjából is kívánatos. 

Az ipartestület elnöksége értesiti a 
cipész-, csizmadia- és papucsiparo-
sokat, hogy részükie ma délután 4 
órakor az Ipartestületnél „Lábbeli 
kongresszus" lesz, [ahol az időszerű 
szakmai kérdések, anyagellátás és 
egyéb ügyek kerülnek megbeszélésre, 
melyen az 1POK kiküldőitek is meg-
jelennek. Megjelenés kivánatos min-
denki részéről. 

Az ipartestület jegyzői hivatala ér-
tesiti az érdekelt szakmákat, hogy a 
szeptember havi vas, szeg, drót és 
lemez utalványok megérkeztek. Át-
vehető 8 napon belül az ipartestü-
letben a hivatalos órák alatt. Amely 
szakma 8 napon belül utalványát ki 
nem viszi, azt az arra jogosult szak-
mák között osztjuk szet. 

— A rizs árát maximálták. 
Rendelet jelent meg, amely szennt a 
belföidi hántolt r i z s kiskereskedői 
ára a következő : Egész szemű kötött 
8, szabad 12, törmelék rizs kötött 7, 
szabad 10 forint kilónként. A fenti 
fogyasztói ávak csomagolás nélkül 
értendők. A külföldről behozott hán-
tolt eisőréndü rizs fogyasztói ára 
Budapes'.en 12 forint, az ország többi 
részén a fenti árhoz hozzászámítható j 
a valóban fölmerült fuvarköltség is. 

— Nem szűnik meg a beszol-
gáltatás. Annak a hírnek nyomán, 
hogy megszűnt a közellátásügyi mi-
niszteri tárca, olyan hirek terjedtek 
el a vidéken, hogy a mai naptól 
megszűnik a beszolgáltatási kötele-
zettségünk. Illetékes helyről figyel-
meztetik az érdekelteket, hogy bár a 
közellátási tárca takarékossagi okból 
nem kerül betöltésre, ellenben maga 
a közellátási gépezet változatlanul 
tovább működik és mert igen nehéz 
a közellátási helyzet, ennélfogva az 
érvényben levő közellátási rendsza-
bályokat változatlanul és haladék 
nélkül végrehajtják 

Meghívó 
alakuló közgyűlésre 

Szt. 11 §. 
Az alakulóban lévő „Bőriparosok 

Beszerző-, Termelő- és Értékesítő 
Szövetkezete" 1947. év október 5. 
napján délután 3 órakor Szentes vá-
rosban az Ipartestület székházában 
(Ady Endre u.) tartja alakuló köz-
gyűlését, 

Az alapítók felhívják az üzletrész-
jegyzőket, hogy az alakuló közgyű-
lésen pontosan megjelenni szíves-
kedjenek. 

Tárgysorozat. 
1. Az alapítók beszámolója. 
2. Határozat a szövetkezet meg-

alakításáról. 
3. Az alapszabály megállapítása. 
4. Határozat az üzletrészjegyzők 

tagságának kérdésében. 
5. Az igazgatóság és felügyelő-

bizottság tagjamak megválasztása. 
6. Határozat az alapítók felmen-

tése és ar alapítási költségek meg-
állapítása kérdésében. 

Az alakuló közgyűlés akkor hatá-
rozatképes, ha a közgyűlésen az üz-
letrészjegyzők kél harmadrésze jelen 
van és legalább kétharmadrészük a 
megalakulásra szavaz. A közgyűlé-
sen minden üzletrészjegyzőnek egy 
szavazata van. S/avazni személycsen 
vrgy meghatalmazott utján lehet. 
Meghatalmazott csak szövetkezeti tag 
lehet. Egy tag csak egy tagot kép 
viselhet. 

Szentes, 1947. évi szeptember 29. 
Dömsödi János, Tarnóczi Antal, 

Pintér Antal alapítók. 

Felhívás. 
A Szentesi Vásár és kiállításra, 

valamint arra való tekintettel, hogy 
szeptember 27-től október 5 ig igen 
nagy idegenforgalomra számítunk, a 
járdák és uttestek takarítására és 
szükség szerinti locsolásra hívom 
fel a város lakosságát. Ezúton érte-
sítem a rendőrséget is, amennyiben 
a lakosság ezen felhívásomnak nem 
tenne eleget, ellenük az eljárást fo-
ganatosítsa. 
1137 Polgármester. 

HIRDETMÉNY 
1. A 102.990—1947. K. M. sz. 

rendelet alispján közhírré teszem, 
hogy f. évi október hó 1-től a ke-
nvérfejadag az ország egész tet üle-
ten napi 20 dkg. A testi munkások, 
nehéztesti munkások, terhes és szop-
tatós anyák kenyérpótsdagja nem 
változik. A havi a!apf;jadag lisztben 
4 kilogram. 

2. Felhivom a kereskedők figyel-
mét a Magyar Közlöny 216 számá 
ban lévő 102 6 2 0 - 1 9 4 7 sz. K. M. 
rendeletben foglaltakra, mely a cu-
kor ujabb forgalmát szabályozna. 
1133 Polgármester. 

HIRDETMÉNY 
Közhírré teszem, hogy f. év ok-

tóber havára érvényes szeg és drót-
utalványok megérkeztek és a/ok a 
mezőgazdasági terhelők részéről át-
vehetők a városhá?a 45 szái^u szo 
bájában. A szegutalvr.ny db-Ként 
30 fillér., h drótutalvány db ként 20 
fillér térítési díj elleneben lesz ki-
adva.* Polgármester 

liiból kapható 
LGC é5 JEGENYE 

fenyődeszka, gerenda rendelésre és raktáron 
Tel.: 71 M O B I L I A fitelr-pén 

HIRDETMÉNY 
A 102.700-1947. K. M. sz. ren-

delete alapján közhírré teszem, hogy 
az önellátói vásárlási engedélyek 
kiadása f. évi szeptember hó 25 
napjával megszűnt. E n&pjól kezdő-
dően a közellátási hivatal vásárlá-
si igazolványt csupán takarmányo-
zás céljára szolgáló árpa vásárlására 
ad ki. 

A már kiadott önellátói vásárlási 
engedélyek f. évi október hó 15-ig 
felhasználhatók. A fel nem használt 
vásárlási engedélyek ez?n időpomig 
a kiállító hatóságnak visszaadandók. 
1134 Polgármester. 

HIRDETMÉNY 

A Szentesen folyamatban lévő 
mértékhitelesitések időtartama f. évi 
október hó 11. napjáig r.;eghosz-
szabbitatott. 

Felhivom mindazokat, akik mér-
téktárgyaikat ezideig nem hitelesítet 
ték, azt a fenti határnapig feltétlen 
eszkö/öljék, mert a mulasztókkal 
szemben kihágási eljárás indul és a 
hitelesítetlen mérlegek esetleg el is 
koboztatnak. 

, A mértékhitelesités továbbra is a 
Bocskai-utca 1 szám alatt történik. 
1138 

Adóba, beszolgáltatásba gabonái, hü-
velyest és olajos-magvakel átveszek. 
Gazdasági magvakat és kukoricát ve-
szek és eladok. — Vetőmag tisztítást 
Selektorral vállalok. Burgonya elője-
gyezhető. — Bán magtár Klspitctér . 

Heggesztő készülék, egy hárjm-
táblás borona eladó Farkas A. u. 18. 

„yár- „ folgy 
fűrészáru kapható a 

Z S O L D O S T E L E P E N 
T e l e f o n s z á m : 5 és 8 

HIRDETMÉNY. 
Közhírré teszem, hogy az ínséges 

méhcsaládok részére 20 vagon cu-
kor lett kiutalva. Felhivom a mé-
hészeket, hogy méhetető cukor igény-
lésüket f. hó október 6 án 12 óráig 
a városháza 46 sz. szobájában ok 
vetlenül jelentsék be. A rövid halár-
idő miatt elkésett jelentkezés fel nem 
vehe ő. 
1143 Polgármester 

Á l l a n d ó vetömagtisztitás 

„PETKÜS" 
vetőm*gtiszlitón 

Földműves Szövetkezet K r * r í „ r 

Apróhirdetések 
Q 1 U bácsi tudomására adja 
D f S l C l a n. é. közönségnek, 
hogy vendéglője még e g y h é t i g 
pompás halvacsorával várja a Tiszán 
a közönséget. Sziges pártfoeást kér 
BÉL A bácsi. 1131 

I ső rendű bükk és tölgy par-
ketta kapható. Érdeklődés Gellért 
Testvérek fatelepen. 1121 

16 éves fiu gazdaságba hónap-
számosnak elmenne, értekezni lehet 
Szent Anna ucca 13. 1136 

TARTÓSHULLÁMOT, hajfestési 
szőkítést, vizhuilámot garanciával 
gvönyörüen készíti Zsemba Teleki 
Pál u. 25. 231 

— Bőröndöt, retiküll, iskolatás-
kát, pénztárcát, levéltárcát készít, ala-
kit Kovács Dániel bőröndös. Törzs 
Kálmán-u. 17. 1107 

Tipuscípő prima kinilelben már 
54 forinttól kapható Kiss Sándor 
cipísnél Sima Ferenc u. 4 (vo l t 
Tóth J. u. 40, Cipész segédet fel-
veszek, 1142 

Cipész segéd felvétetik Kecsénél 
! Vörösmarty utca 

Üzletvezetőt óvadékkal azonnali 
| belép sre felvesz á Kiskereskedők 

Szövetkezete, csak komo'y szakkép-
zett jtleníkeizen. Bővebb felvilágo-
sítást a Kiskereskedők Rcövetkezeié 
nél az irodában Kossuth u. 28. 1145 

Központban, SfcSE*»: 
mektelen házaspár 2, vagy 3 szobás 
lakr st. Negyedévi, vagy félévi l a k b e n 
etőre f izet i . Cím Szalay J á n o s s z e r -
kesztő. Szent Imre herceg utca t sz. 

Uj betiibokréta cimü I. elemista 
katolikus ÁBC könyvet megvételre 
keresek. Értekezni a kiadóhivatal-
ban vagy Nagyörvény utca 21. 

KLAUZÁL-utca 44 számú ház el-
adó, azonnal elfoglalható 1132 

Szövősegédet álandó munkára 
keresek Nagyörvény u. 68. 

Polgármester 

ÉRTESÍTÉS. 

„ G O N D Ű Z Ő " vendéglőmben 

v a c s o r é s 
megnyitó eslet tartok október 4-én 
este 7 órától reggel 4 órái*;. A 
vacsora bográcsos msrha pörkölt 
Jő italok. Figy :!mes kiszolgálás. 

Jó ételek. Hangulatos zene 
A nagyérdemű közönség szives pártfogását 

kérem 

TÓTH ISTVÁN 
vendéglő» mestei 

Soós ucca 4. sz 

Vasáruk, 
tűzhelyek, 

zománc-
edények 

szeg, drót, rájvas, drótkerítés 
legolcsóbban beszerezhető 

Lopták László 
vaskereskedőnél 

Szentes, Bartha János u. 12. 
Telefonszám : 13 

Jó állapotban levő 

gyermek sportkocsi 
eladó Törs Kálmán 10. 

Vendeustochk traktor ekével, ara-
tógép, üsihá?. varrógép eladó Deák 
Ferenc ucca 30. 1141 

höszerkesztö • S ima Láazló. 
Felelős szerkesztő: Szalay J á n o s 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta n » B a r á t s á g ' nyomda 

Felelői nvomHevezető- C s c m u s L. Im*r 




