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A vármegye vezetősége egyhangúan tiltakozott 
a D u n a - T i s z a csatorna újhécshel UetorKolása ellen 

Karácsonyi Ferenc főispán, dr. 
Kunszeri Béla alispán, valamint a 
Baloldali Blokk pártjainak jelenlé-
tében a Duna-Tisza csatorna kérdé-
sével foglalkozva tegnap délelőtt 
értekezletet tartottak. Az értekezletre 
meghívták Csergő Károly volt alis-
pánt is, aki a Duna-Tisza csatorna 
gondolatának a régi időkbőr már 
ismerője.. Az érteke/Jet áttanul-
mányozta a földművelésügyi minisz-
térium idevonatkozó kiratát, mely a 
sokkel kedvezőbb csongrádi betor-
kolással ellentétben az újkécskei 
betorkolás mellett döntött. 

Az értekezlet úgy döntött, 
hogy egy részletesen, meg-
felelő indokokkal alátámasz-
tott és müS7aki szempont-
ból tárgyilagosan megvilá-
gított memorandumot fog e 
hó közepén az illetékes mi-
nisztériumba szeméiyesen el-

juttatni. 
A csongrádi betorkolás megvalósí-
tása érdekében igény beveszik az 
érintett minisztériumok vármegye 
területét ismerő államtitkárait, ezen-
kívül az Összes nemzetgyűlési kép-
viselőit is. Mert az újkécskei betor-
kolás esetén 

a csongrágí érdekeltség te-
rületén kifejlett mezőgazda-
sági kultura teljes mérték-
ben elzáródna a fejlődéstől. 
Kétségtelen elfogultsággal kell 

számolnunk, amikor az újkécskei 
betorkolás mellett döntöttek, 

mert hosszas műszaki tanul-
mányozások b i z o n y í t j á k , 
hogy öntözési célokra, az 
újkécskei magasépítésű csa-
torna teljesen alkalmatlan, 

ezért foglalt állást az értekezlet ha-
tározottan a mély bevágású cson-
grádi csatorna megépítése mellett. 

A nagy világ 
Franco a spanyol királyságot akarja visszaállítani 

Kedd éjszaka Francó bejelentette, 
hogy a spanyol cortez eié terjesz-
ti azt a törvényjavaslatot, amely 
Spanyolországban a királyság visz-
szaállitását célozza. Spanyolország 

államfője azonban továbbra is ö 
akar maradni. Fr^ncónak ez a ma-
nővere tehát diktátori uralmának to-
vábbi megmentését célozza. 

Háromemeletes bérkaszárnyát 
építtet a város 

Az építőipari munkások legutóbbi 
értekezletén jelen voltak Vajda Imre 
polgármester, Sima László pénzügyi 
tanácsnok és Antal lyidre városi 
főmérnök. Az építési munkálatok 
megindulásával kapcsolatban közölte 
a polgármester, hogy a uiros foglal-
kozik azzal a tervvel, amelynek so-
rán a jelenlegi Vásártéren egy há-
romemeletes bérkaszárnyát építtet a 
város. Ennek az épületnek az eme-
lése azért válik szükségessé, mivel 

a hároméves terv keretében Szentes 
nagyobb mértékben fog a vasúti for-
galomba bekapcsolódni, mint eddig, 
s így számolni kell nagyobb vasúti 
személyzet lakásszükségletének kielé-
gítésével. A jelenlegi lakásviszo-
nyokra figyelemmel a város csak uj 
építkezéssel tudja ezt a problémát 
megoldani, ezért fog sor kerülni a 
háromemeletes bérkaszárnya meg-
építésére. 

Végetért a rendör-nyomozótiszti 
tájékoztató tanfolyam 

A napokban ért véget a szegedi 
rendőrnyomozó tisztitájékoztató tan-
folyam. A két hónapig tartó komoly 
elméleti kiképzés anyaga felölelte a 
büntetőjog, a közjog idevonatkozó 
kérdéseit, a kihágási rendeleteket, 
a teljes nyomozati utmutatást, a 
tanfolyam adott szociális világnéze-
tet és történelmet is. A tanfolyamról 
Kemény Oábor rendőrvezérőrnagv 
az országos szaktanfolyam felügye-

lője azt a kitűnő nyilatkozatot adta, 
hogy demokratikus rendőrségünk 
képzése óta ez a tanfolyam nyújtott 
legtökéletesebb kiképzést és érte el 
a legjobb eredményt. A tanfolyamon 
a szegedi kerület kapitányságaiból 
36-an vettek részt, közöttük két 
szentesi rendőrnyomozó alhadnagy 
is, Tóth János és Franyó János 
elvtárs, akik a tanfolyamot kitűnő 
eredménnyel végezték el. 

Örömmel vesszük tudomásul, hogy 
demokratikus rendőrségünk kép-
zése jó uton és mindinkább foko-
zottabb ütemben halad. Mint érte-
sültünk, még több ilyenirányú át-
képző tanfolyam megszervezése van 

folyamatban. Helyes is, mert csak 
képzett és öntudatos rendőreink léte 
lehet megnyugtató úgy a demokrá-
cia, mint a közbiztonság szempont-
jából. 

A szentesi építőmunkások 
helyzete 

Az egész országban súlyos hely-
zetben vannak az építőipari mun-
kások. Több oldalról tettek már 
Ígéretet az épitési munkálatok meg-
indítására, eredmény azonban mind-
máig nincsen, s , ezért a MÉMOSz 
kiküldöttei legutóbb a miniszterel-
nöknél jártak, feltárták a nehéz 
helyzetet és rámutattak azokra a 
visszaélésekre is, amelyek az épí-
tőipari munkások munkavállalását 
megakadályozzák. A szentesi építő-
ipari szakcsoport elnöke Szőke Fe-
renc elvtárs, lapunk munkatársának 
a szentesi építőipari munkásság 
munkanélküliségének kérdésében a 
következőket mondotta : 
A szakcsoportnak 200 tagja közül 
ma alig van 27 munkában, — mon-
dotta Szőke Ferenc. A szakszerve-
zet vezetőségének értesülései szerint 
kb. 6000 forint az az összeg, ame-
lyet a hatóságok a munkanélküli 
építőmunkások foglalkoztatására kap-
tak. Ez az összeg azonban kizáró-
lag munkabérek fizetésére szolgál-
hat, s igy a hatóságok anyag hiá-
nyában a munkálatokat megindítani 
nem tudják, olyan mértékben, ahogy 
ezt a munkanélküliség megkívánná. 
Alig 15 munkás tudott ezeknél a 
közmunkáknál elhelyezkedni. 

A helyzet tarthatatlan. A mult 
csütörtökön értekezlet volt az építő-
munkások szakszervezetében, ame-

lyen az alispán vezetésével a köz-
hivatalok vezeti is résztvettek. Dr. 
Kunszeri Béla alispán ígéretet tett 
arra, hogy azonnali felterjesztést 
küld az építésügyi minisztériumhoz, 
amelyben a közmunkák nagyobb 
méretű megindításához szükséges 
pénzösszeg azonnali folyósítását 
kéri. 

A szentesi épitömunkásoknak az 
az álláspontjuk, hogy sok ígérgetés 
után szeretnének végre valóban 
munkához jutni, mert a hidépitke-
zés befejezése óta minden kereset 
nélkül állanak. A közmunkákon tul 
a magánosok részéről is meg kell 
indulnia a tatarozási munkálatoknak. 
A háború alatt igen sok épület ron-
gálódott meg súlyosan, sőt nem egy 
ház van Szentesen, amelynek javi-
tását a városi hatóság fogja köte-
lezővé tenni. Éppen nem régen volt 
példa arra, hogy egy nagyobb szél-
vihar több épületnek a tetőzetét el-
vitte. Van tehát sok olyan épület, 
amely jelenlegi állapotában egyene-
sen veszélyes. A háztulajdonosok 
nagyrésze nem rendelkezik meg-
felelő anyagi eszközökkel a tataro-
zások elvégzéséhez, azonban re-
mény van arra, hogy a bankhitelek 
folyósítása megkezdődik, különös-
képpen a tatarozási kölcsönök, s 
igy a magánépitkezések is kezde-
tüket fogják venni. 

Mi intézzük 
az ország sorsát 

Mlskolczi Imre elvtárs beszámolója 
szociáldemokrata parasztkongresszusról 

Tegnap érkeztek haza a három-
napos parasztkongresszus szentpsi 
küldöttei : Farmasi Imre, Miskolczi 
Imre és Téli Lajos elvtársak. Mis-
kolczi Imre elvtárshoz intéztünk 
kérdést, mit tapasztalt, mit látott 
fent Pesten, ahol állítólag az ország 
sorsát intézik? 

Már az ország sorsát csak mi in-
tézzük itt Szentesen és az egész or-
szágban mindenütt — mondotta 
Miskolczi elvtárs —, mert ha nem 
munkáljuk a földet és nem terme-
lünk kenyeret, akkor becsukhatják a 
pesti tanácstermeket is. Ezzel tisz-
tában vagyunk, különösen mi, szo-
ciáldemokraták, akik a földmunkás-
mozgalom legsúlyosabb idejében, 
antikor Horthyék csendőreivel és de-

tektívjeivel kellett megküzdenünk, 
megtanultuk, hogy csak ideig-óráig 
lehet elnyomni a magyar puszták 
népének jogait és kívánságait, de 
egyszer be fog következni az az idő, 
amikor az állati sorban tartott ma-
gyar földmunkásság feltör a napra 
és beleilleszkedik a világ haladásába. 

Pártunk parasztkongresszusa az 
öntudat és a biztonság jegyében 
folyt le. Nem egy elvfárs volt a kon-
gresszus soraiban, aki már 1937-ben, 
az első agrárprogram kidolgozásakor 
szerepet játszott az agrárszocialisták 
munkájában. A szentesi küldöttség 
engem bízott meg — folytatta Mis-
kolczi Imre —, hogy Szentes és ál-
talában Csongrád megye mezőgaz-
dasági problémáit a kongresszus elé 
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\igyrm. Felszólalásomban rá kellett 
mutatnom arra a nagy szegénységre, 
amely ma megyénkben uralkodik. A 
Károlyi és Pallavicini uradalmak 
földjén az egykori cselédség meg-
kapta a kis birtokot, de tiz körmén 
kívül alig van valamije ahhoz, hogy 
meg is művelje a földet. 

Itt volt a vetömagkölcsön ügye, 
hosszas huza-vona után alig néhány 
forintot tudtunk az újgazdáknak ki-
osztani, s amikor erre sor került 
kezeseket követeltek. Hát mi ez, ha 
nem tudatos elgáncsolása az új kis-
birtokosok boldogulásának? A de-
mokrácia megalkotta a népi szerve-
ket, amelyek a közélet és a ható-
ságok támogatására működnek. 
Ezekben a szervekben a földmun-
kásság és a mezőgazdasági népesség 
sorai közül a legszegényebb dol-
gozók vannak, s súlyos áldozatot 
hoznak az épités munkájában, ami-
lyet kevesek, mert ezekre az embe-
rekre igazán nem lehet rámondani 
azt, hogy nagy fizetéseket vágnak 
zsebre. J 

A Termelési Bizottságra nagy 
feladatok várnak még, s ezt a mun-
kát eddig úgyszólván ingyen végezte. 
A Szociáldemokrata Párt a földre-
form befejezézének munkájában ha-
talmas feladatot kell, hogy elvé-
gezzen. A megkezdéskor kis szerep 
jutott nekünk, most annál nagyobb 
feladat vár ránk: a földreform hi-
báit nekünk szociáldemokratáknak 
kell kijavítani. Ezért indítjuk^ meg 
nagy ütemben a mezőgazdasági la-
kosságnak pártunkba való beszer-
vezését. Szentesen és Csongrád 
megyében is el kell végeznünk ezt 
a munkát, s biztosak vagyunk abban 
hogy mint az ország egyetlen tör-
ténelmi pártjára és a mezőgazdasági 
munkásság igazi védelmezőjére fog-
nak rövidesen tekinteni a magyar 
föld dolgozói — fejezte be Mis-
kolczi Imre elvtárs. 

Boldog ünnepe 
akkor /esc, ha 

borsxükséflletét 
saját termésű 
neiues kadarkámból 
szerzi be. 

5 liter vttelnfcl á r e n g e d m é n y . 
SOMOGYI BÉLA-UTCA 21. 

A városi tisztviselők 
különmunkadijának 

elosztása 
A városi képviselőtestület által a 

tisztviselők különdíja elosztásának 
felülvizsgálására kiküldött bizottság 
munkáját befejezte. A bizottság az 
elosztást a következőképen javasolja 
a VAOSz közgyűlésének, amely a 
döntő szót ebben az ügyben ki fogja 
mondani. A polgármester és a fő-
jegyző 240 forint, az ügyosztályve-
zetők 200 forint, a közmunkahival 
és a lakáshivatal vezetője 150 forint 
különmunka díjat kapjanak. A be-
osztott tisztviselők három kategóriá-
ba sorozódnak. Az elsőben 120, a 
másodikban 90, a harmadikban pe-
dig 60 forint a különmunkadijnak 
főösszege. Ez a javaslat tehát a 
VAOSz közgyűlése elé kerül. Lapunk 
munkatársa a VAOSz egyik vezető-
jével beszélt a tegnapi nap folyamán, 
aki annak a felfogásának adott ki-
fejezést, hogy a különmunkadíjból 
minden tisztviselőnek részesülnie kell 
így tehát lehetséges, hogy a VAOSz 
közgyűlése a bizottság tervezetét 
nem teszi magáévá. 

De vigyázunk! 
Mindenki ismerte őt Szentesen, s 

bizonnyal még sokan emlékeznek rá, 
hogy annak idején nap-mint nap 
lehetett látni, amint törzstiszti egyen-
ruhában, délceg testtartással lejtett 
végig az utcán. Két jellegzetessége 
volt, amelyekről könnyen s már mesz-
sziröl fel lehetett ismerni. Az egyik 
a járása, amely egyáltalán nem volt 
hétköznapi. Ugy ment az utcán 
utánozhatatlan előkelőséggel, hogy 
közben felsőlestét hol jobbra, hol 
balra forgatta . . . igen, • mondjuk 
csak meg magyarán : „riszálta a de-
rekát", mint egy magát kellető me-
nyecske. A másik sajátossága az volt, 
hogy fényes kardját mindig a bal 
alsó karjára tűzve hordta, mint egyes 
öregurak a sélabotot, amelyet nem 
használnak s amely csupán — mond-
juk _ toilette-jükhöz tartozik. Való 
szinüleg ő sem használta másra a 
kardját sohasem, kivéve ha esetleg 
meg találták sérteni „tiszti becsüle-
téiben. 

Hát igen, ez volt Ő s elengedhe-
tetlenül hozzátartozott a szentesi utca 
látképéhez. 

Később elvesztettem a szemem elől. 
Hallottam, hogy Nyugatra „távozott", 

majd amikor visszatért, O is ott ál-
lott az Igazoló Bizottság előtt. Mit 
kapott, mit nem, már nem emiészem... 
Bizonnyal neki is sikerült „kimosa-
kodnia44 s jófiú lett. 

Tegnap, mintegy két és félévi szü-
net után újból találkoztam vele. Bal-
lonkabátot viselt, elsőrendű szabású 
s minőségű öltönyt és elegáns ka-
lapot. Csaknem lefoglalta az egész 
járdát s alig akart kitérni utamból. 
Ugyanazzal a délceg testtartással s 
fensőbbségi, révedező (valószínűleg 
a mult »dicsőségeibe" visszatekintő) 
pillantással haladt s balkarjára — 
egy esernyő volt tűzve, amelyet ép-
pen olyan előkelően viselt, mint 
annakidején a kardot. Külsőleg sem-
mit sem változott,w de valószínűleg 
belsőleg sem. — Ők azok, akik el-
vesztették kardjukat, de. ha nem vi-
gyáznánk, egy óvatlan pillanatban 
még az utánozhatatlan dzsentri-gőg-
gel hordozott esernyő is fegyverré 
válnék a kezükben s még azzal is 
képesek lennének megkísérelni, hogy 
kiforgassák sarkaiból ezt a nekik 
nem tetsző világot . . . Ha nem vi-
gyáznánk . . . De vigyázunk I (Gy. A) 

A nyomdász 
s z a k s z e r v e z e t 
állásfoglalása a 
Holnap ügyében 

Április 1-én tartotta ülését a 
nyomdász szakszervezet központi ve-
zetősége, amelyen foglalkozott a 
„Holnap" cimü napilapnál dolgozó 
személyzet leállásával, valamint Su-
lyok Dezsőnek március 29-én a 
nemzetgyűlésben elmondott felszó-
lalásával. A vezetőség tudomásul-
veszi és helyesli a „Holnapnál" dol-
gozó nyomdai munkások elhatáro-
zását, mellyel megtagadták a lap 
további előállítását. A „Holnap" 
megjelenése óta a szervezett mun-
kásság és továbbmenőleg a demo-
kratikus rendszer ellen irányuló 
cikkeket közölt. A sajtószabadság 
érve alatt nem érvényesülhetnek 
olyan szándékok, amelynek követ-
kezménye az lehet, hogy országunk 
visszasüllyed a régi átkos rend-
szerbe. 

Hirdessen lapunkban! 

J O N I 
A régen várt 

j o N ! 

építőipari munliósok bálja 
Büffé. — Jóhangulat. — Sorsolás — mert 

G Á B O R P I S T A zenekara muzsikál 
Húsvét első napján az Ipartestületben este 8-tól 4-ig. 
Mindenki ott legyen. Szeretettel várunk mindenkit. Rendezőség 

Gyűjtés a hadifoglyoknak 
A hozzánk érkező hirek szerint a 

hadifoglyok hazaszállítása már meg-
kezdődött, evégből városunkba is 
megalakult a hadifogoly fogadó bi-
zottság, amelynek feladata a hadi-
foglyok pillanatnyi felsegélyezésének 
előkészítése és ehhez az anyagi esz-
közök előteremtése. A Szociális Fel-
ügyelőség hivatalos igazolvánnyal 
látta el a bizottság tagjait, akik a 
gyűjtést megkezdték. Sajnos sokan 
nem fogadták őket megértéssel, sőt 
megtörtént az is, hogy szidalmazták 

a gyűjtésben résztvevő hadifogoly 
hozzátartozókat. Nem lehet eléggé 
elitélni ezt a cselekedetet, amikor i 
sokat szenvedett magyar emberek | 
szenvedéseinek enyhítéséről van szó, ' 
s ezért önzetlenül vállalnak ma ilyen 
nagy munkát egyesek. A Szociális 
Felügyelőség ezúton is kéri azokat 
a hadifogoly hozzátartozókat, akik 
részt akarnak venni a gyűjtésben, 
jelentkezzenek a Szociális Felügyelő-
ség hivatalában, ahol megkapják a 
gyüjtőiveket. 

Ünnepi istentiszteletek 
sorrendje 

a református egyházban 
A nagytemplomban 

Április 3-án, csütörtökön délután 
5 órakor istentisztelet keretében evan-
gelizáció. Evangéliumot hirdet Dr. 
Szabó Mihály táblabíró. 

Nagypénteken délelőtt 10 órakor 
prédikál Böszörményi Jenö. Délután 
5 órakor kamara kórussal, a városi 
zenekar közreműködésével és orgo-
nahangversennyel egybekötött vallá-
sos-est és nagypénteki igehirdetés. 

Húsvét első napján délelőtt 10 
órakor prédikál Sebestyén Béla, ur-
vacsorai beszédet mond Böszörményi 
Jenő, délután 5 órakor prédikál Se-
bestyén Béla. 

Húsvét másodnapján délelőtt 10 
órakor prédikál Böszörményi Jenő, 
urvacsorai beszédet mond Sebestyén 
Béla, délután'5 órakor prédikál Se-
bestyén Béla 

A felsőpárti templomban 

Nagypénteken délelőtt 9 órakor 
prédikál Gilicze László, délután 5 
órakor prédikál Bubla László. 

Húsvét első napján délelőtt 9 óra-
kor prédikál Kanász Nagy József, I 
urvacsorai beszédet mond Gilicze i 
László, délután 5 órakor prédikál i 
Bubla László. 

Húsvét másodnapján délelőtt 9 : 

órakor prédikál Gilicze László, ur- i 
vacsorai beszédet mond ifj. Vecseri 
Lajos, délután 5 órakor prédikál ifj. \ 
Vecseri Lajos. 

A Nagyhegven húsvét első nap-
ján délután 3 órakor gyülekezeti nap, 
prédikál Kanász Nagy József, Kiss 
Sándor és Gilicze László. 

Magyartésen húsvét első napján 
délelőtt 10 órakor prédikál és urva-
csorát oszt Nyíri József. 

Fábiánsebestyénben nagypénte-
ken délután 5 órakor a Csengettyűs 
iskolánál, húsvét első napján délelőtt 
10 órakor az ONCSA-telepen isten-
tisztelet úrvacsora-osztással. 

Nagykirályságon húsvét első nap-
Ián délután 2 órakor és Mucsiháton 
húsvét másodnapján délután 3 óra-
kor istentisztelet úrvacsora-osztással. 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

Engedély nélküli 
szállítás „ 

A szentesi rendőrség gazdasági 
csoportja tegnap előállította Kálmán 
Sándor váci lakost, aki 4 darab 
sertést akart engedély nélkül szál-
lítani. Kálmán ellen a 8.800-as ren-
delet alapján közellátási bűncse-
lekmény elkövetése miatt indul el-
járás. A sertéseket a rendőrség le-
foglalta és a bíróság döntéséig a 
városi hizlaldának adta át. 

Az április 5-i ünnepség 
műsora 

A város Magyarország megünnep-
lését a Gazdasági Főtanács intéz-
kedése folytán 1947. április 5-én 
szombaton fogja megtartani az 
alábbi műsorral : 

1. Reggel 7 órakor zenés éb-
resztő a Kossuth téren, 7-től 10-ig 
térzene. 

2. Az ünnepség megnyitásánál 
Himnusz. . 

3. Megnyitó-beszéd. 
4. Szavalat. 
5. Város részéről a felszabadító 

ünnepség méltatása. 
6. Pártok és testületek részéről 

történő felszólalások. 
7. A három emlékmű megkoszo-

rúzása, az orosz Himnusz játszása 
alatt. 

Az ünnepséggel kapcsolatosan fel-
hívom a város lakosságát, hogy há-
zaikat mindenki lobogózza fel. 

Egyben fclhivom a v $ r o s terüle-
tén működő pártokat, szakszerve-
zeteket, valamint egyébb testületeket 
hogy azon—kivánsagukat, hogy az 
ünnepségen kívánnak-e felszólalni 
velem a hivatalban írásban pénteK 
délig közöljék. 

Polgármester. 

D R E H E R - S O R 
a legjobb hűsítő ital. 
Kerületi lőraktéros: 

Dr. Aczél Béla 
Szentem. Ady Endie-u. 9 

Csak DREHER-SÖRT kórjen 
a vendéglökben. 

— Hirdetmény. A Bőripari mun-
kások szakszervezete f. hó 6-án, 
vasárnap délelőtt 10 órakor a Szak-
szervezeti Székházban fontos szö-
vetkezeti ügyben értekezletet tart, 
amelyre a tagok pontos és feltétlen 
megjelenését kéri a Szövetkezeti 
igazgatóság. 



Ma április 3. Rom. kat. Nagycs.. 
protestaos Kereszt. 

Vízállásjelentés: Tisza 2-án 622. Kurca 
355. 

Hőmérséklet. + 7 fok 
időiárásjelentés» Mérsékelt szél, egyes 

helyeken esőzés. A hőmérséklet változatlan 

Ügyeletes gyógyszertárak • április 1 — 
4-ig Oláh és Ihász. 

Színház: Egerek és emberek. 
Szabadság Mozgó: Szerencse fel. 

A nagytemplom 
harangja 

1944 október 8-án némultak el a 
református nagytemplom harangjai, 
s azóta hiányzik a déli harangszó a 
város szivében. Nemcsak a reformá-
tus gyülekezetnek, de Szentesen mind-
annyiónknak általános óhajtása volt, 
hogy hamarosan hozzák rendbe a 
nagyharangot is, meg a kisharangot 
is. Szlezák László arany koszorús 
mester vállalkozott a munkák elvég-
zésére Előnyös megállapodást sike-
rült vele kötni s igy történt, hogy az 
egyház a nagy harang átöntéséért 
hnrangérccel fizet, a kisharangért 
pedig pénzzel. A város társadalmá-
nak szive megnyílt, s önkéntes ado-
mányokból össze fog gyűlni a szük-
séges összeg. Virágvasárnap kellett 
volna megszólalni újból a harangok-
nak, de a téli időjárás megakadá-
lyozta a harang elkészítését erre az 
időpontra. A most kapott igéretalap-
ján azonban bizonyos, hogy húsvét 
és pünkösd között minden körülmé-
nyek között elkészülnek a harangok. 
Pünkösdkor igy már zúgni fognak a 
nagytemplom harangjai. A kisharang 
felirata csak ennyi lesz: Isten áldd 
meg a magyart! A nagyharangon 
pedig az evangélium egyik igéje: 
Dicsőség a magasságos mennyekben 
az Istennek! Fűzzük hozzá ezekhez 
a feliratokhoz. Hála és köszönet 
mindazoknak, akik adományukkal 
hozzájárultak a harangok újraönté-
séhez. 

— Felkérjük igen tisztelt hir-
detőinket, előfizetőinket és ol-
vasóinkat, hogy a vasárnapi, 
ünnepi lapra szánt hirdetéseiket 
pénteken délig kiadóhivatalunk-
ban leadni szíveskedjenek, te-
kintettel a szombati felszabadu-
lási ünnepre, lapunk húsvéti 
száma szombaton reggel jelenik 
meg. 

— A rendelet szerint az üzle-
tek szombaton zárva. Kérjük a 
nagyérdemű közönséget, hogy 
vásárlásaikat csütörtökön és pén-
teken eszközöljék. 

— Fodrászok! Szombati és ün-
nepi zárórája. Szombaton 5-én déli 
12 óráig tarthatnak a fodrászüzletek 
nyitva, ünnep első &s második nap-
ján zárva keil tartani a fodrászüz-
leteket. 

— Hatezer tonna robbanó-
anyaggal levegőbe rőpitik Hel-
goland erödjeit. A londoni rádió 
közölte, hogy a brit műszaki alaku-
latok minden előkészületet megtettek 
Helgoland szigetének felrobbantására. 
A robbantáshoz 600 tonna robbanó-
anyagot használnak és elpusztítják a 
14 mérföld hosszúságú földalatti alag-
utat is. A sziget csekély számú la-
kosságát már néhány héttel ezelőtt 
elszállították. 

— Nyári időszámítás Hús-
véttól. A kormánv a nyári időszá-
mítás bevezetéséi április 6-án éj-
szaka 2 órától elrendelte. Ennek 
megfelelően vasárnap, április 6-án 
éjszaka 2 órakor az órákat 1 órá-
val előre, tehát 3 órára kell iga-
zítani. 

/V Z s o l d o s r t . 

cement^rugyára: 

tégla- és cserépgyára szállít kis és nagy-
méretű falitéglát, hornyolt és hófarku 
cserepet, 

betoncsöveket 10 -15 -20 -30 -40 -50 -70 és 
100 cm. belméretben, mozaik és cement-
lapokat, marosi homokot, dunakavicsot, 
cementet, oltott-meszet., 

»rendű áruk I Pontos klsiolgálás I 

Április 
Az idén már nem maradtak el a 

szokásos április elsejei tréfák, mó-
kák, s ebben is a béke egyik hír-
nökét látjuk s azt, hogy a megbé-
kélés, a nyugalom szelleme s a jó-
kedély lassanként kezdi viszalopni 
magát az emberek szivébe. Nem 
csodálkozunk azon, hogy az elmúlt 
ínséges esztendők borzaimai s ten-
gernyi nyomora közepett senkinek 
sem jutott eszébe április 1. a meg-
tréfálások, a bolondozások, az ug-
ratások napja. De most, amikor 
tegnap előtt ránkköszöntött a béke-
beli időket legalábbis megközelítő 
április elseje, nem volt hiány a mó-
kában. Gyermekek, asszonyok, fér-
fiak, hivatali kollégák „ugratták be" 
, egymást s szívbőljövő kacagással 
nvugtáztak egy-egy jólsikerült tréfát. 
Persze :akad'ak most is * ünnep-
rontók", közöttük nem egy közéleti 
férfiú, akik személyi sértésnek vették 
hogy megtréfálták őket. Ugylátszik 
ezek az illetők megfeledkeztek arról 
a nemrég „gyártott", de megszív-
lelendő mondásról, hogy: minden 
közéleti személyiség annyit veszít 
az értékéből, mint amennyi az ál-
tala meg nem értett és nehezmé-
nyezett viccek súlya. (Oy. A.) 

— Hegedűs V. utóda, néhai 
Füsti M. Ilona Horváth Mihály-u. 
1. sz. alatti fényképészeti műtermét, 
ahol 23 évig dolgoztam, átvettem. 
Kérem a megrendelők szives párt-
fogását. Sándor Mária fényképész-
mester. 

— Rendkivüli zsirosztás. A zsi-
radékjegy „C" szelvényére zsirosz-
tás Szabó Pál, Farsang, Tóth és 
Balogh henteseknél. Fejadag: 20 dkg. 

— Piti Lajosnénak, aki Cson-
grádon Vasár-tér 2. sz. alatt lakott, 
jelenleg állítólag Hékéden lakik — 
férjétől, aki hadifogságban van, le-
vele van. Átvehető a postafőnök-
ségen. 

— Az üzletek ünnepi zárórája. 
Április 4-én az egész ország terü-
letén valamennyi nyiltárusitási üzlet 
délután 4 óráig, a fodrászüzletek 
pedig 6 óráig tarthatnak nyitva. 
5-én az élelmiszer és tüzelőanyag-
kereskedéseket 8-12 óráig a fod-
rászüzleteket pedig 8-12 óráig, a 
virágüzleteket 9 órától 4-ig, és a 
cukorkái árusító üzleteket 9 8 óráig 
szabad nyitvatartani. Ezenkívül va-
lamennyi nyiltárusitási üzlet az or-
szág egész területén egész napon 
át zárvatartandó. 

— Kitfínő, olcsó húsvéti cu-
korkát, csokoládét Rágyánszky 
cukorkaüzletéből vásároljunk! 

1383 
— Felhívás! Felhívom az Építő-

ipari Munkások folyó hó 6-án tar-
tandó báljára rendezőnek feliratko-
zott szaktársakat, hogy a fent em-
lített dátum alatt vasárnap d. u. 5 
órára az Ipartestületnél minden ren-
dező okvetlen jelenjen meg, és aki-
nek jegyet adtunk ki árusítás vé-
gett, azzal vasárnap d. e. számol-
janak le, mert ha nem, akkor az 
összes jegyek árát az illető személy 
köteles megfizetni. Vigalmi elnök. 

Kevés pénzzel 
sok pénzt nyerheti 

Vegyen 

osztálysorsjegyet 
Húzás: á p r i l i s 12-én. 

forintot 
nyerhet Félmillió 

Sorsjegyárak : egész 32, fél 16, ne-
gyed 8, nyolcad 4 forint. 

Anyakönyvi hírek 
Születés: Erik József János, Do-

boczki Kálmán Lajos, Streitmann 
Mariánna Éva, Török Károlv Fri-
gyes, Fábián N. András Sándor, 
Pafaki Sándor, Oömöri József, Acsá-
di György István, Horváth János, 
Bölcskei M. Róza, Kálmán Ferenc 
József. 

Házasság : Csernus Lukács Já-
nos— Gránicz Ilona, Nagy György— 
Vojka Mária, Horváth István—Ko-
ródi Erzsébet. 

Halálozás: Bölcskei M. János 
51 éves, Cseh Mártonné Gombár 
Anna 20, Kiss Bálintné Török 
Eszter 65, özv. Szatmári Laiosné 
Berena Emerencia 75, Busa János 
76, Berceli János 83, özv. Marton 

Íózsefné Szekeres Franciska 90, 
Covács Julianna 12 napos, Mészá-

ros Lajosné Mészáros Etelka 44, 
Kánvási Bálint 86, Szűcs Sándor 
67, Erényi-Irlich János 54, Bölcs-
kei M. Róza 1 napos, özv. Dénes 
Istvánné 85, Hevesi Tóth József 
69 éves. 

Bokor, baba, futó és magastörzsű 
rózsa legjobb színekben és fajtákban, 
buxusszegély kapható: Szathmáry 
kertészete, Teleki-u. 56. 438 

B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
Á p r i l i s 3 . A francia filmgyártás remeke! 1 n a p i g I 

Tilos utakon 
Egy családi élet intimitásai. A kényes problémák filmjel Egy 
szerelmes óra. Zsaroló férfiak. Cserbenhagyott lány. Főszereplők: 
Corinne Luchaice és Annié Ducan. Ez a film mindenkit érdekel 

Előadások kezdete vasárnap 4, 6, 8, hétköznap 6 és 8 órakor. 
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Budapest K. április 3. 
7.20: Reggeli zene. 7.30: Katolikus 

vallásos félóra. 8: Kisdednevelés. 
8.15: Hanglemezek. 9: Budapesti 
Hangverseny Szalonzenekar. 12.15: 
Szomolányi János énekel, Hartay 
Ferenc fuvolázik. 13: Harc az or-
szág felszabadításáért. 13.20: Char-
pentier: Olaszországi képek. 13.45: 
Asszonyvezetők — vezető asszonyok. 
14.10: Húsvét ünnepe a művészet-
ben. 14.30: Mozart: Hangverseny-
rondo. 14.40: .Brahms." 15.20: 
Brahms: Requiem. 16.30: A Rádió 
gyermekű jsága. 17.10: Párthiradó. 
17,20: A Vöröskereszt közleményei. 
18: Spohr: Hegedűverseny. 18.20: 
„Ül Mária egymagában." 18.45: A 
18.45: A szovjet erkölcs. 19: J. S. 
Bach műveiből. 19.30: Varsányi 
László zongorázik. 20.2o: A meg-
váltó hét szava a keresztfán. 21.20: 
Rádió a rádióról. 21.30: Hangos 
hiradó. 22.30: Hanglemezek. 23.00: 
Kevés szó — sok lemez. 

Hirdetmény 
1884. évi XVII. t. a. 27. §-a ér-

telmében, mint iparhatóság közhíré 
teszem, hogy Pásztor Sándor szen-
tesi lakos derekegyház oldal 120 
sz. alatt daráló malom üzemet akar 
felállítani. 

Akik a telep ellen bárminő kifo-
gást akarnak tenni kifogásukat köte-
lesek a fent idézett törvényszakasz 
értelmében szóval, vagy írásban 
1947. évi április hó 29. napján d. 
e. 11 órakor a helyszínre kiküldött 
tárgyaláson előadni, különben az 
üzlettelepet — hacsak köztekintetnek 
nem szolgálnak akadályul — enge-
délyezni kell. 

A telepnek pontos rajzát elírását 
és szabatos magyarázatát az érde-
keltek a városháza 45 számú hiva-
talos helyiségében a tárgyalás nap-
jáig megtekinthetik. 
435 Polgármester. 

Hirdetmény 
A szegedi magyar pénzügyigaz-

gatóság 20.144/1-VI. 1946 számú 
rendelete alapján ezennel közhírré 
teszem, hogy több szentesi, szeg-
vári, kiskirálysági és fábiánsebes-
tyéni lakostól súlyos szeszjövedéki 
kihágás elkövetése miatt örizetüe-
vett huszonhét darab különböző 
nagyságú, használt, de jókarban 
levő réz és zománcos üstök 1947. 
évi április hó 9-én 9 órától Szen-
tesen Tóth J.-u. 9 szám alatt levő 
magyar pénzügyőri szakasz hivatalos 
helyiségében nyilványos árverés út-
ján a legtöbbet ígérőnek készpénz 
fizetés mellett elfognak árvereztetni. 

Felhívom az árverezni óhajtókat, 
hogy a fenti helyen és időben pon-
tosan jelenjenek meg. 

Polgármester. 

- A Nemzeti Segély Titkár-
sága, tisztelettel kéri Szentes város 
lakosságát három hónapi nyaralásra 
akik gyermeket szeretnének vállalni 
azok jelentkezzenek a Nemzeti Se-
gély irodájában, városháza 22. szá-
mú szobában. A gyermekek Romá-
niából érkeznek román és magyar 
nyelvű fiúk Magyarországra és sze-
retnénk elhelyezni ja. országos B. 
P. N. S. központján keresztül, sze-
retnénk ha Szentes város lakossága 
előtt kérésünk nem lenne közöm-
bös akkor amikor a román kormány 
magyar hadifoglyok hazaszállításá-
nál a messzebb menőkig támogatott 
bennünket magyarokat, hogy fiaink 
mentül gyorsabban hazakerülhes-
senek. 
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Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a f. évi 

himlőoltások az alábbi helyen és idő-
pontban lesznek megtartva : 

Belterület : 
Április 27-én és május 4-én első 

oltások a városháza közgyűlési ter-
mében d. e. fél 10 órakor. Az oltási 
jegyzökönyvek 11 órakor lesznek le-
zárva. Ellenőrzés egy hét múlva 
ugyanott és ugyanazon időben. 

Április 8-án újraoltás a központi 
r.kat. iskolában a tanítási' idő alatt. 

Április 9-én a központi r.kat. is-
kolában. 

Április 10-én a kiséri r.kat. isko-
lában. 

Április 11-én a kiséri ref. iskolában. 
Április 12-én a központi állami 

iskolában. 
Április 12-én a Rákóczi F.-utca 

r.kat iskolában. i 
Április 15 én a Deák F.-utcai ref. 

iskolában. 
Április 16-án a központi ref. is-

kolában. 
Április 17-én a hékédi áll. isko-

lában. 
Április 18-án az alsóréti újtelepi 

iskolában. 
Április 19-én a Damjanich-utcai 

áll. iskolában de. a tanítási idő alatt. 
Külterület: 
Ápr. 10-én a vekerháti és kajáni 

isk. 15, illetve 16 órakor első és 
újraoltás. 

Ápr. 11-én a lapistói és nagylri-
rálysági isk. 15, ill. 16 órakor első 
és újraoltás. 

Ápr. 14-én a mucsiháti iskolában 
16 órakor első és újraoltás. 

Ápr. 15-én az eperjesszéli iskolá-
ban 16 órakor első és újraoltás. 

Ápr. 19-én a berki és alsó'éti is-
kolákban 15, ill. 16 órakor első és 
újraoltás. 

Ápr. 25-én a kistőkei és nagytőkéi 
iskolában 15, ill. 16 órakor első és 
újraoltás. 

Május 3-án a nagynyomási és a 

belsőecseri isk. 15, ill. 16 órakor 
első és újraoltás. 

Május 12-én a zalotai iskolában 
15 órakor első és újraoltás. 

Május 17-én a belső- és külső-
dónáti isk. 15, ill. 16 órakor első 
és újraoltás. 

Május 22-én a berekháti iskolánál 
15 órakor csak újraoltás. 

Május 22-én a D-oldali iskolánál 
16 órakor első és újraoltás. 

Május 31-én a veresegyházi isko-
lában 16 órakor első és újraoltás. 

Ellenőrzés mindenütt egy hét múlva 
ugyanazon időben. 

Első oltásban részesülnek mind-
azok a csecsemők, akik f. évi már-
cius hó végéig 3 hónapot már be-
töltötték és himlőoltásban ezideig 
nem részesültek. Újraoltást kapnak 
az I. osztályú tanulók. 

Az oltás díjtalan. 
Azok a szülők, akik gyermekeiket 

betegség miatt az oltásra nem vihe-
tik el, a gyógykezelő orvos igazol-
ványát felmutatni tartoznak. Ugyan-
csak az oltások ideje alatt kell a 
magánorvos által beoltott gyermekek 
bizonyítványait is bemutatni, illetve 
az oltás megtörténtét igazolni. 

Igazolatlan elmaradást a törvény 
szerint büntetem. 
396 Polgármester 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy az újjá-

épitési közmunkaváltság kiszámítá-
sánál irányadó áti3gos napszámbér 
2.40 forint. 

A közmunkaváliság havonta min-
den hó I napján esedékes és azt a 
fizetésre kötelezett a hónap 5 nap-
jáig pótlékmentesen fizetheti meg. 
(A közbejött ünnepekre való tekin-
tettel 1947. évi április hónapban 
9-éig lehet pótlékmentesen fizetni). 
Késedelmes fizetés esetében havi 
3 százalék pótlékot kell fizetni. Pót-
lék cimén annyiszor 3 százalékot 
kell a hátralék után felszámítani, 
ahány naptári hónap letelt, vagy 
megkezdődött az esedékesség beáll-
tától a fizetés megtörténtéig. 

Ha a késedelembe eső váltság-
kötelest természetbeni közmunkára 
nem veszik igtnybe, tőle a nap-

számbérmértékben kifejezett hátra-
lékot a mindenkori átlagos napszám-
bérnek megfelelő összegben közadók 
módjára kell behajtani. A váltság 
behajtására, biztosítására, elévülé-
sére és a késedelmi fizetés esetében 
járó késedelmi kamatokra, a közadók 
kezelésére vonatkozó törvényes ren-
delkezések irányadók, 

Az a háztulajdonos, házmcgbizott, 
aki a közmunkaváitság beszedése 
és befizetése tekintetében a jogsza-
bályokban meghatározott teendőit 
egyáltalán nem, vagy pedig nem a 
megszabott időben végzi el, ameny-
nyiben cselekménye súlyosabb bün-
tető rendelkezés alá nem esik, ki-
hágást követ el és a R. I. 25 § 1 
bek. szerint büntetendő^ A pénzbün-
tetés tekintetében az 1928 X. tc. és 
az ezt módosító 8960—1946 M. E. 
számú rendelet (M. K. 173 szám) 
rendelkezése irányadó. A pénzbün-
tetés legmagasabb összege 24,000 
forint. A R. I. 25 § 4 bekezdésben 
foglalt rendelkezés a kihágás tekin-
tetében is irányadó. 

A 8100—1947 ÉKM. sz. rendelet 
1 § alapján a közmunkakötelezettek 
részére már kiadott, vagy ezután 
kiadásra kerülő közmunkaigazolvá-
nyok térítési dija 60 fillér. A 2 § 
alapján a térítési dijat, a már ki-
adott, vagy kiadásra kerülő köz-
munkaigazolványokért az 1947. évi 
április hőban esedékes közmunka-
válsággal egyidejűleg kell befizetni. 

A té itési dijat a közmunkaköte-
lezetteknek, valamint az állandó és 
ideiglenesen menteseknek is meg 
kell fizetni. 

A rendes munkahelyükön ter-
mészetbeni közmunkával teljeaitő 
személyektől pedig a munkaadó kö-
teles az 1947. évi április hó 5 nap-
jáig beszedni és beszolgáltatni. 

A közmunkaváltságot és az iga-
zolvány dijakat az Eperjes-széli, 
Lapistó ONCsA i és a kistőkei köz-
igazgatási kirendeltségeknél is lehet 
befizetni. 
? f ? Polgármester 

Főszerkesztő i Sírna L á s z l ó . 
Felelős szerkesztő: S z ő k e F e r e n c . 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a . B a r á t s á g * nyomda kft . 

Felelős nyomdavezető: C s e r n u s L. Imre 

Ingatlanforgalom 
Csapó Lajos megvette Dudás László 

Alsórét 1217 négyszögöl földjét 625 
forintért. 

Vidovics László és neje megvették 
Tekulics Imréné és bt. Somogyi B -
utca 38 számú házának és a Nagy-
nyomás 1267 négyszögöl földjének 
kétötöd részét 6000 forintért. 

Újvári imre megvette Szász End-
réné Sarló-utca 19 számú házát 6000 
forintért. 

Bihari Lajos megvette Valkai Béla 
1200 négyszögöl földjét 1200 forin-
tért. 

Balla linre és neje megvette Fa-
zekas Sándorné és bt. nagynyornási 
1 hold 1078 négyszögöl földjét 1750 
forintért. 

Farkas Antal és neje megvette 
Ivanov Imre szentlászlói 1280 négv-
szögöl földjét 2000 forintért. 

Lábas József megvette Lábas László 
Kökény-utca 6 számú házának hét-
nyolcad részét 500 forintért. 

Ifj. Badár Sándor és neje meg-
vették Farkas Antal nagynyomáéi 
1266 négyszögöl földjét 2000 forin-
tért. 

Apróhirdetések 
Gyönyörű tartóshullámot, luj-

festést, színezést, szókitést Zsembá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25 

Nagymágocson Lászlótelken 5 
kat hold föld, Terehalmán 10 kat. 
hold járás eladó Megbízott dr. Pé-
ter Ernő ügyvéd, Szentes. 

Egy köbméter diófa eladó. 
Fekete Márton-utca 1 sz. a lat t . 

Kerékpár j av í tások olcsón és 
jól készülnek az Energiáná'. Róm. 
kat. templomnál. 422 

Vi l lanyszerelések és javítások 
szakszerűen, 10 % engedménnyel 
folyó hó 15-ig az Energiánál. Róm. 
kat. templomnál. 423 

Nem lopják el k e r é k p á r j á t , 
mert díjmentesen vigyázz reá az 
Energia. Róm. kat. templom. 424 

Hová megy ? Megyek Máté 
fodrászhoz, mert szép és tartós on-
dolálást készit. Üzlet a Kórházzal 
szemben. 437 

H Ú S V É T R A 

l o c s o l ó v i z e t , kölnit 
piperecikket, divat és rö-
vidárut legelőnyösebben 
szerezhetjük be 

L Ö W Y - n é l 
Kossuth-utca 18. 

Férfi-, és női-. Cfeít, gyermek-

kalapot. inget, kötöttárút. női fehér-
neműt. rövidárút, divatcikket 

O R O S Z K Á R O L Y 
divatházában bizalommal és o l c s ó n 
Vásárolhat. — K o s s u t h tér 2. szám. 
(volt J u h á s z c é g ) Telefon : 157 az. 

Husvétrsu 
Olasz szeklű. cserepes íehér 
virágok előjegyez hetők, virág-
kosarak. cserepes virágok, 
menyasszoryi és alkalmi 
csokrok, élő és művirágko-
seoruk termelői áron. ízléses 
Kivitelben kaphatók a 

Cyklámen 
v i r á g s z a l o n b a n 
Kossuth- g. 8. Telefon : 97 

WCXMIETTIÍ*ÍA 
P I P E R E : 

CSUHMI I Á\ IRUH 
0 szAKüzLe^e 

Húsvéti locsolók nagy választékban 

TAVASZ 

Színe* bőrökből választékban, drapp, 
szürke. Diros, kék kész nyári bőrtalpas 
szandalettek minden méretben o l c s ó 
áron kaphatók. Tekintse meg kirak« 
tómat. Szives pártfogást kér : 

ERDEI BORISZgzfc-E*, 

J Ö N A N Y Á R I 

BORKA 
s a a tt d á l b a n j á r j ! 

Villamos-világítás, 
motorszerelés. motor te-
kercselés. javítás szak-
szerűen és olcsón 

MOLNÁR ISTVÁN 
vili-vállalat. (Mimózával szembeni 
K O S S U T H - U . 14 a az udvarban. 

Ünnepekre 
c i g a r e t t á j á t , 
s z i v a r j á t , 
a j á n d é k á t a 

D o h á n y -
n a g y á r u d á b ó l 

szerezze be . 

Szentesi Általános Fogyasztást 
Beszerző, Termelő és Értékesíté 

Szövetkezet 
Bartha János-u. 5. Telefon 4. 

Legjcbb minőségű lűszer 
és italáruk megérkeztek. 
Olcsó áron kaphatók. 
Cikta-cipők nagy válasz-
tékban 19.90 forinttól. 
Textil-áruk, alumínium 
edények, cukorkák, cso-
koládék. háztartási cikkek, 
szabad lalp és felsőbőr 
áruk. Tűzifa, fürészpor 

á l l a n d ó a n k a p h a t ó k . 




