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A város és a vármegye szenzációs nyilatkozata a cserebökényi ügyben 

Szentes 
tönkretétele 

ugylátszik a bel ügyipi n i sztérium 
szerint legelsőrangú kormányzati fel-
adat. Onnét látjuk, hogy az az ára-
dat, amelyet Bökénynek, Belsőtehe-
nesnek és Zafotának Magyartéshez 
csatolásával kezdődött és amely^ 
Cserebökény megalapításával foly-
tatódott, most újabb rohammal igyek-
szik elsodorni Szentest, hogy biz-
tosabban és gyorsabban zuhanjon i 
pusztulásba. Hogy Magyartés meg-
alapítása mennyire volt közigazga-
tási, közgazdasági és mindezeket 
egybevetve állami érdek, arról nem 
akarunk beszélni. De, hogy Csere-
bökény létesítése a legnagyobb ar-
culceapasa volt azoknak a szentesi 
polgárokirak, akiket akaratuk elle-
nére kényszeritettek bele, hogy csc-
rebökényiek legyenek, arról elég 
ékesen beszélnek azok a küldöttsé-
gek, amelyek egymásután járják 
Budapestet es minden erővel meg-
hallgatást kérnek a maguk számára 
hogy kisiabaduljanak abból a sze-
rencsétlenségből, «melybe őket a 
belügyminisztérium Cserebökényt al-
kotó rendelete sodorta, Szomorúan 
jellemző dolog azonban, hogy a 
belügyminisztériumban nem akarják 
fogadni a küldöttségeket és még 
szomorúbb az a körülmény, hogy 
az elmúlt napokban egyik belügy-
miniszteri tanácsos kijelentette a 
Cserebökény ellen tiltakozó szente-
siek küldöttségének, hogy meglá'ják 
„Királyságot is elszakítom Szentes-
től." 

Őszintén vallva s. hogyan sem 
tudju* megvrleni a dolgoknak ezt a 
fejlődését/ Nem tudjuk megérteni 
mivel szolgált rá Szentes atra, hogy 
egyszerűen tönkre akarják tenni a 
hivatalos hatalom teljes latbaveté-
sével. Annál kevésbé tudjuk meg-
érteni, mert a belügyminisztérium-
ban ugyanaz a politikai államtitkár 
van ennek a kérdésnek a hátarne-
gett, aki a Szentest elpusztító had-
járat előtt kevéssel Miskolcot csi-
nálta Magyarország második varo-
sává, Diósgyőrnek és még másik 
három nagyközségnek Miskolchoz 
való csatolása révén, annak ellenére 
hogy ezek életképes gyáripari köz-
ségek voltak és öt, nyolc, tíz kilo-
métene fekszenek Miskolc városától 
tefoát nem lehet azt mondani, hogy 
akár közigazgatási érdek, akár pe-
dig a szerves összefüggés paran-
csolta volna meg az egyesítést. De 
ettől eltekintve, tovább is mehetünk 
hogy jön ahhoz Szentes, hogy most-
már harmadszor akarjanak elcsatolni 
tőle határrés^eket, amikor a szom-
szédos Csongrád a Mentettrétnek 
Magyartéshez történt csatolásáért 
kárpótlást kap abban, hogy a 
Meniettrétnél nagyobb és sokkal ér-
tékesebb Felgyőt Csongrádhoz csa-
tolják. Az embernek az esze meg-
áll, amikor ezeket a dolgokat Igy 

M a i s z á m u n k b ó l : 
Az amerikai képviselőház megszavazta a görög-török 
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lesz Szentesen 

Megkezdődött 
a cserebökényi küzdelem 

második fázisa 
Kétségtelen, hogy az alábbiakban 

városunk legégetőbb problémájából 
van szó, amelytől nyugodtan mond-
hatjuk Szentes léte, vagy nem léte 
függ. Ebből is nyilvánvaló, hogy mi 
a város érdekeit kell, hogy szem 
előtt tartsuk, azonban mint napi-
lapnak kötelességünk a teljes tár-
gyilagosság is. Éppen ezért lapunk 
munkatársa felkereste a város és a 
vármegye illetékes vezetőit, hogy a 
cserebökényi ügyben meghallgassa 
és a nagy nyilvánosság elé tárja 
mindkét álláspontot. 

Dr Solti László elvtárs, 
városi főjegyző 

a következő nyilatkozatot adta: 
Minthogy a város vezetőségének 
keHemetlen tapasztalatai fűződnek a 
cserebökényi népszavazáshoz, nem 
árt ha fölhívjuk a figyelmet a most 

következő szavazás körülményeire is. 
Cserebökény elcsatolásával egy ex-
lávé (kritikus terület) keletkezett, 
amelyhez Eperjes, Nagykirályság és 
Királyság tartoznak. A szavazásnak 
már most azt kell eldönteni, hogy a 
fentemiitett területek lakói hova akar-
nak tartozni, el akarnak-e szakadni 
Szentestől, vagy sem. 

A szavazást elrendelő alispáni ha-
tározatot a mi szempontunkból nem 
tartjuk tökéletesnek, mert nincs pre-
cízen megszerkesztve. Nem mondja 
ki a határozat, hogy kiknek van sza-
vazati joguk ? a választás a nem-
zetgyűlési választás mintájára törté-
nik-e? nőknek van-e szavazati jo-
guk? annak megállapítása, hogy ki 
tekinthető állandó ott lakónak ? 
Ami a legsúlyosabb egy alaki hiba: 
nincs elkészítve a szavazók név-
jegyzéke I Nem árt tehát a fentem-

iitett körülményekre felhívni a la-
kosság figyelmét, hogy a vitáknak 
és a nézeteltéréseknek elejét vegyük. 
Ahhoz, hogy a város érdekeit meg-
védhessük ahhoz nem elég néhány 
városi tanácstag akarata, hanem a 
politikai pártok támogatása is szük-
séges: Nincs meghatá.ozva precízen 
— mint már emiitettük —- az alis-
páni határozatnak az a része, hogy 
kik szavalhatnak és kik tekinthetők 
ottlakónak. Az alispáni határozat azt 
mondja: szavazhatnak azok, akik-
nek másutt is van lakásuk és a 
gazdálkodási idő nagy részében ott 
tartózkodnak. A szavazásra jogos 
tehát minden adófizető polgár, mert 
akinek joga van az ¿dót fizetni, 
annak bizonyára joga is lehet véle-
ményt nyilvánítani. Nem értjük te-
hát a belügyminisztérium részéről 
sem a Szentes irányában tanúsított 
ellenszenvet. A belügyminiszteri kül-
döttség Cserebökény felavatása előtt 
kint voit Fábiánsebeslyénben és az 
exklávé ügyében tárgyalt. És felvető-
dött a probléma, ha az exklávé nem 
tartozna Szenteshez, akkor kárpótol-
ják Szentest Fábiánsebestyénből. A 
fábiánsebestyéníek azonban bizonyára 
nem óhajtanak Szenteshez csatla-
kozni és így mindenféleképpen a 
város vallja kárát az ügynek. Az 
pedig, hogy a közigazgatási össze-
függés megszűnt az exklávé előálltá-
val arra rácáfol a bugaci példa — 
fejezte be dr Solti Lásztó városi 
főjegyző. 

Dr Boros Kálmán 
vármegyei főjegyző 

a vármegye részéről igy világította 
meg az ügytt: A vármegye veze-
tősége kifogás tárgyává tette a vá-
rosi tanács által a szentesi lapok-
ban megjelsnt és a szavazás tárgyá-
ban kiadott május 8-i hirdetmény 

egymásmellé állítja és akár akarja 
akár nem akarja igenis a keserűség 
lázadozásával veti föl a kérdést, 
milyen kormányzati bölcsesség kí-
vánja Magyarország egyik jelenté-
keny kulturális és közgazdasági köz-
pontjának tönkretételét azért, hogy 
egyrészt a bíbickocogón az áterő-
s/akolt lakosok minden tiltakozása 
ellenére egy élhetetlen községet te-
remtsen, amelyre sok tízezreket lesz 
kénytelen az állam rákölteni, vagy 
miért kell egy élhetetlen kisközség-
ből nem bizonyosan jobbsorsú nagy-
községet teremteni két város rová-
sára Magyartés formájában. És mind-
ezekhez miért akarják Eperjest és 
a két Királyságot elszakítani Szen-
testől azon a címen, hogy Cserebö-
kény létesítése ezeket a határrésze-
ket megfosztotta a Szentessel való 
közvetlen kapcsolattól, akkor amikor 

^Kecskeméttől nem akarják Bugacot 
"elszakítani, amely jóval messzebb 
van Kecskeméthez, mint Szenteshez 
ez a Királysági rész? 

Annak idején, a mult esztendő 
januárjában Szentesen járt a bel-

ügyminisztérium akkor még aktív 
osztályfőnöke, az azóta B-listára ke-" 
rült Némethy-Benisch, a községesí-
tés mánietikusa, aki a városi tanács 
tagjai előtt kijelentette, hogy ő Szen-
test gyűlöli, mert szegedi születésű 
és mint ilyen a Szentes-ellenességet 
az anyalejjel szívta magába. A régi 
világban, amikor a demokráciának 
semmi köze sem volt a közigazga-
táshoz, amikor egy egy miniszter jó, 
vagy rossz emésztése, vagy egy mi-
nisztérium mánietikus érzelme ron-
tott és bontott, alkotott, adott, sőt 
tobzódott az ajándékozásban, meg 
lehetett érteni az ilyen alkotmányos-
nak és demokratikusnak éppen nem 
mondható cselekedeteket, de mink 
mégiscsik megkérdezzük a magunk 
emberi egyszerűségében azt, hogy 
ami áll Miskolcra, Kecskemétre, vagy 
mi jár Csongrádnak, miért kell pont 
az ellenkezőjét cselekedni Szentesen 
és bátrak vagyunk ' azt is megkér-
dezni, micsoda nagy állami előnyök 
a közgazdaságnak, a kulturának, a 
közigazgatásnak, de az egyes pol-
gárok érdekeinek is mekkora kivi-

rágiása következik abból, hogyha 
azt a Szentest tönkreteszik, amelyik 
a régi világnak falán legelső és leg-
harcosabb városa volt a szabadság-
ért, mert hiszen 1836-ban és 37-ben 
rá tudta volna kényszeríteni a ha-
talmaskodó földesurait arra, hogy a 
jobbágyig kötelékéből kiengedjék, 
amelyik például a tanyai kultúra 
megteremtésébe a legelső volt az 
egész országban, mert a tanyai la-
kosság iskolákat Szentestől kapott 
legelőször és éppen az a .rész itt,* 
amelyet most el akarnak szakítani 
Szentestől. . . ~ 

Az a reményünk azonban megvan 
hogy az érdekelt lakosság a nép-
szavazás alkalmával minden takti-
kázás ellenére, amely arra irányul, 
hogy ne az igazi akarat nyilvánul-
hasson meg ebben a kérdésben, 
mint az első népszavazás, a Szen-
tesnél való megmaradása mellett 
döntöttek ezek a határrészek, azon-
képpen most is ugyanez lesz a nép 
döntése. 

Sima László. 
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egy részét. TudniilHk a város azt az 
utasítást kapta hogy a szokásos 
módon hirdetmény formájában a sza-
vazás határidejét és módozatait há-
romszor tegye közhírré. Természe-
tesen nem másként, mint hivatalos 
hirdetmény formájában. A hirdet-
mény utolsó bekezdése azonban, 
mely magánvéleményt közöl, helyet 
kevésbé foglalhat hivatalos hirdet-
ményben. 8 ez a tény jogszabály 
ellenes, melyre B. M. 1 9 0 . 1 7 1 - 1 9 4 6 
1II./11 b. számú körrendelete utal, 
egyébként a hivatalos hirdetmény 
tartalma és célzata az utolsó be-
kezdésben kifejezett magánvélemény 
nyel homlokegyenest ellenkezik. A 
4330/1945. M. E. sz. rendelet pe-
dig kifejezetten kimondja, hogy az 
adószerinti többség kimutatásának 
követelése mint antidemokratikus 
mellőzendő. Annál is inkább sajná-
latosabb a hivatalos szöveg magán-
véleménnyel való kiegészítése, mert 
alkalmas arra, hogy helyszíni eljárás 
akadálytalan folyamatát megteremtse, 
— mondotta befejezőben dr. Boros 
elvtárs. 

íme a két ellentétes álláspont, 
amelyet minden kommentár nélkül 
közöltünk. 

K é t h l y Rnna 
nyilatkozata 

Kéthly Anna elvtárs a magyar és 
külföldi sajtó képviselői előtt adott 
nyilatkozatában hangoztatta, hogy 
Magyarország npm hajlandó olyan 
kölcsönt elfogadni, amelyért politikai 
árat kell fizeíni. 

Mégis megszavazta az amerikai 
képviselőház a török-görög kölcsönt 

Az amerikai képviselőház tegnap 
este 387 szavazattal 107 ellenében 
megszavazta a török-görög kölcsönre 
vonatkozó törvényjavaslatot." A se-
gély összege 400 miilió dollár, 
amelyből Törökország 100, Oöiög-

'ország pedig 300 millió dollárt kap. 
Ezt megelőzően a képviselőház 
több módosi'ó indítványt elutasított 
igy a többi között azt is, hogy a 
segélynek összegét 100 millióra 
csökkentsék és a törvényjavaslatot 

tanulmányozás végett adják át a 
külügyi bizottságnak. Elvetették az 
egyik, köztársasági kévíselő azon in-
dítványát is, hogy a segélyprogram 
katonai záradékait küszöböljék ki 
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A dunavölgyi szocialista konferencia 
A május 17, 18 és 19-én meg-

tartandó dunavölgyi szocialista kon-
ferencián az agrárkérdések magyar 
előadója Takács József, akinek 
pénzügyi és hitelvonatkozásu ügyek-
ben Jeszenszki Fcrer-c a tanácsadója. 
A tervgazdasági kérdések egyezte-
tésére albizottságot küldenek ki a 
konferencia résztvevői. Az ipari és 
energia gazdálkodás kérdéseivel fog-
lalkozó albizottságban'pártunkat May 
József elvtárs, az Egyesült Izzó Igaz 
gaíója képviseli. Mezőgazdasági és 
szociálpolitikai kérdésekben Jakab 

György miniszteri tanácsos, közieke 
dési kérdésekben Presser István és 
dr. Vásárhelyi Boldizsár műegyetemi 
tanár elvtársak az albizottság tagjai. 
Pénzügyi téren dr. Kemény Qyö.gy 
államtitkár és Jeszenszky Ferenc 
vesznek részt a konferencián. A 
külkereskedelmi kérdésék egyezteté-
sét a dunavölgyi konferencián Ho-' 
rányi Jenő és dr. Káldor György 
elvtársak végzik. 

A dunavölgyi konferencia előké-
szítése során Kéthly Anna elvtárs 
hívta össze a külföldi Japtudósitókat 

tájékoztatás végett. Kéihly Anna 
elvtárs kiemelte, hogy a dunavölgyi 
szocialista konferencia első sorban 
a gazdasági kérdéseket tanulmá-
nyozza. A szociáldemokrácia alapos 
előkészítő munkája nyomán olyan 
kezdeményezések történhetnek, ame-
lyek azután gyakorlati megvalósí-
tásra kerülheínek. Igen fontosnak, 
politikai tekin'etben is jelentősnek 
tartjuk, hogy éppen a m^i világpo-
litikai légkörben a volt kisaniánt 
államok szocialista delegátusai ha-
zánk fővarosában találkoznak. 

Statáríálís bíróság elé kerül 
a szegvári tanyavílág két fosztogatója 

Merinói bárányt 
bronz pulykatojást vásárol a Keltető 

Központ. Gazdaképző Iskola 

A csongrádi és szegvári határban 
félév óta garázdálkodtak a tanyai 
tolvajok. Az volt a legföltünő^b, 
ifogy olyan tanyákba is be tudtak 
hatolni, amelyeket erős, igen hamis 
kutyák őriztek. S a kutyák mégis 
vakkanás nélkül . maradtak. Most 
aztán sikerült elfogni a két tolvajt 
Szabó Jánost és K. S-abó Istvánt. 
Rés/egen fogták el a fiatalabbat, 
aki már egy liter bor áráért is haj 

landó volt odaadni a nyakába ve-
tett, nagyobb bárányt. A két betörő 
azu 'án bevallotta hogy ők értenek 
a kutyák „meghipnotizálásához". 
Be is muta'ták tudományukat: elé 
jük vezették az egyik hamis komon-
dort és az pillanatok alatt me^hu 
nyá szkod olt. A két betörő statáriális 
biróság elé kerül, rr.ert éjszakán-
ként és hosszú időn át garázdái-
kod iak. 

Az idén is kötöttgazdál-
kodás lesz 

a tüzelő-anyagban 
Most megjelent kormányrendelet 

értelmében az idén is jegyhez kötik : 

a tüzelőanyag beszerzését. A rende 
let értelmében a hatóságoknak min- j 
den háztartáshoz összeirólapokat kell j 
eljuttatníok és ezekből fogják majd « 
megállapítani, hogy mennyi tüzelő j 
anyagot lehet igényelni a város la- \ 
kossága számára. 

Wallace nyilatkozata 
Magyarországról 

Henry Wallace párizsi tartózkodása 
munkatársának Magyarországról. Tudom 
nép hősies küzdelmet folytat az ország 
intézményeinek megerősítéséért. Ismerem 
történetét és tudomásom van arról az 
magyar munkásság fejt ki a? ország helyreállításán. -indez azt 
hogy a magyar nep szakítani akar múltjával és uj utakon 
a jövője felé. 

idején nyilatkozott a Világosság 
- mondotta — hogy a magyar 
ujjáépitésééri és demokratikus 
.Bud ipest tragédiáját, az infláció 

óriási erőfeszítésről, amelyet a 
mutatja, 
halad a 

L e g j o b b minőségű 

kasza 
kapható 

Lupták 
vaskereskedőnél 

Bartha János-u. 12. Tel . : 13. 

MEGÉRTEU 
Rómából jelentik : Sebastiano To-

scano elcsábitotta a három Fortugno-
fivér húgát. A fiatalemberek vér-
bosszút esküdtek. Megölték a csábitót, 
annak apját és fivérét. Életveszélyeden 
megsebesítették Toscano anyját és 
három húgát. Később fegyveres harcra 
került a sor, amelynek során az 
egyik Fortugno f ju meghalt. 

Hirdessen lapunkban! 

MegérKezetí a Kiutalás 
a szakszervezeti székház 

kijavítására 
Az építésügyi minisztérium teg-

napi napon juttatta el a szakszerve-
zeti székház kijavítására szükséges 
6,000 forintot, amely részben Szen-
tes város területén lévő munkanél-
küliséget szándékozna enyhíteni A 
munkálatok már az elmúlt hetekben 
megindultak és a közeli napokban 
befejezést is nyernek. 

Meghívó 
Szentes megyei város Nemzeti 

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

Feltétlen és pontos megjelenést 
kerek. 

ERDEI MIHÁLY sk. 
elnök. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Ha kg-ként 3 6 fillért fizet: 

1 kg. lisztért 1.30 kg. kenyeret kap 
Nem kell semmit fjzetnje : 

1 ks. lisztért 1 kg. kenyeret kap 

a K e n y é r g y á r b a n 

Iparos hirek 
Az Ipartestület elnöksége felhívja 

sz elöljáróság tagjainak figyelmét, 
hogv hétfőn, május 12-én, d. u. 7 
órakor elöljárósági ülés le«z. Pontos 
megjelenést kér a Vezetőség. 

Az Ipt. jegyzői hivatala értesíti a 
kovács és kocsigyártó iparosokat, 
hogy vasárnap d. e. 9 órakor az 
Ipartestületnél „adó-ügyhen" szak. 
oszt. gyűlés lesz. Úgyszintén szak-
osztályi ülést tart yasárnap, május 
11-én, d. u. 2 órai kezdettel a kö-
mives és ács szakosztály. Tekintettel 
arra, hogy fontos közérdekű és egyé-
ni érdekű dolgok is szerepeinek, 
mindenki megjelenése kívánatos. 

Az Ipt. jegyzői hivatala értesíti 
azon szakosztályokat, melyek az 
április havi vasjegyeket még nem 
vitték ki, május 15 ig okvetlen ve-
gyék ki, mert a hivatal tovább nem 
taríja fenn részükre a jegyeket. 

Legutóbb mesíervizsgát tett egyé-
nek sürgősen jelentkezzenek mester-
levelük átvétele védett az ipt. jegy-
zői hivatalban. 

Az ipt. újólag felhívja az egyes 
szalmák elnökségének figyelmét, 
hogy az 1947. évi „ker. és ^ jövede-
lem adó" osztálybasorozását május 
12-ig összesiive saját érdekükben 
pdják be, mert későbbi panasznak 
nem tudunk helyt adni. Amely szak-
ma nem adja be ezen kimutatását, 
azt az adókivető bizottság fogja 
adóosztályba sorozni, az ő meg-
hallgatásuk nélkül. 

Az ipt. jegyzői hivatala értesiti a 
Fém ipari vegyes szakosztály tag-
jait, hogy hétfőn, május 10-én d. u. 
5 órakor az Ipartestületnél „adó-
ügyben - ülést tart. 

(SnztfóR Hlyeimébe! 
tmmmmmmmmtamamm^^mmmmmmm 

• 
A Szentesi Lap keddi számában 

részletesen közölni fog juk a be-
szolgál tatás i rendeletet , ami a 
mai számunkból helyszűke miatt 
k imaradt . 

Bútornakvaló diófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 alat t . 
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H I R E K 
Ma máj UH 11. Rom. kat. Rogale. 

protestáns Mamert . 
Vízállásjelentés: Tisza 10-én 0 .58 . K u r c a 

300. 
Hőmérsékle t . + 9 lok 
Időjérásjelentés« Derült, c s e n d e s idő. 

A hőmérséklet emelkedik. 
Ügyeletes gyógyszertárak • május 1 0 — 

16. Cselkóné^-Havas . 
Szabadság Mozgó: Vadnyugat ki-

rálya^ Két részben. 

Széljegyzetek 
egy csomaghoz 

A gimnázium igazgatósága egy 
csomagot kapott Debrecenből. A cso-
magban könyvek voltak. Aki küldte, 
nem nevezte meg magát, de a köny-
vek a gimnáziumi Tanári könyvtár 
tulajdonát képezték, — tehát állami 
vagyon volt — mig avatatlan kezek 
az elmúlt zivataros időkben szét 
nem vitték azt a kulturális kincset, 
amelyet apáink 80 év alatt han-
gyaszorgalommal gyűjtögettek. Hálás 
szivvet fordulunk az ismeretlen felé, 
aki kulturkincseinket visszajuttatta 
rendeltetési helyükre, a kuliura szol-
gálatába. 

Ez alkalommal kérő szóval for-
dulunk mindenkihez, akinek esetleg 
birtokában vannak tanári könyvtári 
könyvek, juttassa el azokat eredeti 
helyükre, hogy a jövő nemzedékei 
is műveltség után sóvárgó lelkük 
teljes egészével merülhessenek bele 
a tudományok tanulmányozásába. 

50 hadifogoly. Csütörtökön dél-
előtt ujabb 50 magyar hadifogoly 
érkezett Debrecenbe a Szovjetunióból. 

Meghívó. A Szegvári Földműves 
Szövetkéz t f. hó 18-án délelölt 10 
órakor közgyűlést tart. 

— Feltalálták a szorgalmas 
ébresztőórát. \z angol Ipari vásár 
óraos2t*lyán az egyik cég villamos 
ébresztőórát mulat be. A köz önséges 
ébresztőórának' az a hát.cinya, hogy 
nem cseng, ha este elfelejtjük fel-
húzni. Az uj órát nem kell felhúzni, 
mert ha csengetésre állították be, 
minden reggel önműködően megszó-
lal ugyanabban az időben, mindad-
dig, amig más időpontra nem állítják 
be. Anglia óraipara nagyot fejlődött. 
A háború előtt sok órát kellett be-
hozni külföldről, most az országnak 
havonta két és háromnegyed millió 
sterling értékű órakivitele van. 

— Köles vetőmag sürgősen elő-
jegyezhető a Földműves Szövet-
kezetnél. 593 

— Konyhakertészek ma, vasár-
nap délelőtt 10 órakor a Földműves 
Szövetkezet székházában gyűlést 
tartanak, belföldi és külföldi értéke-
sítés ügyében központi kiküldött 
jelenlétével. Feltétlen megjelenést kér 
az elnökség. 

— Asztalosok figyelem 1 Ma d. 
u. 4 órakor szakosztályi gyűlés az 
Ipartestületnél, minden tagot érdeklő 
fontos ügyben.' Pontos megjelenést 
kér a vezetőség. 

— A hdkédi állami általános 
anyaiskolába járó gyerekek „Anyák 
napja" ünnepélyt tartanak a „sárga" 
iskolánál f hó. 11-én d. u. 4 órai 
kezdettel az alsó-tagozat tanulóival, 
mig a felső tagozat tanulói a „pirös" 
iskolánál 15-éo d. u. 4 órai kezdét-
tel tartják. Szeretettel hívja, öröm-
mel várja a szülőket, az iskola-ba-
rátokat és az érdeklődőket a sze-
replő gárda. 

— Kőművesmesterek és iparo-
sok 11-én, délután 4 órakor az 
Ipartestületnél adóügyben jelenjenek 
meg. Elnök. 

— Értesítés. Értesítjük az utazó 
közönséget, hogy május 15-től kez-
dődően a társas-utazási, tanulmányi-
kirándulási és sport kedvezmények 
igénybevételéhez nem kell az igaz-
gatósághoz forduíni, hanem az állo-
másfőnökséghez kell ilyen irányú 
kívánságukat kellő időben előter-
jeszeni. Állomásfőnökség. 

— Felhívjuk a juhtartó gazdák 
figyelmét, hogy szövetkezetünk ható-
ságilag kijelölt gyapjú átvevő. Gyapjú 
értékesítés előtt saját érdekében ke-
resse fel szövetkezetünket, ahol a 
minőségnek megfelelő legmagasabb 

j árat fizetjük. Földműves Szövetkezet, 
! Apponyi-:ér 14. 

— Felkérem a vármegyei Szm. 
s Tanács tagjait, hogy ma d. e. 11 
I órakor a vármegyeháza főispáni el-
j fogadó termében jelenjenek meg. 
i Megjelenik körünkben dr. Szathmáry 

Lajos ügyosztályfőnökhelyettes. Na-
gyon fontosnak tartom mind az ügy-
osztály, mind. a Tatr'cs részéről a 

; találkozót. Tárgy: Általános téjékoz-
• tatás. Helyi problémák. 
I "Vm. szabadműv. felügyelő 

Orvosi hír. Dr. Filep Aladár 
kórházi szülész-nőgyógyász főorvos 
rendelését Tóth József-u. 13 szám 

; alatti lakásán újra megkezdte. Tele-
fon: 140. Rendel: hétköznapokon 

! d. u. 4—5 óráig 

1 

L J 
Pünkösd hétfőn: 

I Tavaszí zsongás 
Az „Intermezzo" hangversenyiroda 

j legközvlebb Szentesen a Tóth Jóisef 
színházteremben pünkösd hétfőn dél-
utAn fél 5 és este 8 órai kezdettel 
rendezi meg hangversenyét. Az est 
cime : „Tavaszi Zsongás." ' Erre a 
nagyszabású művész-estre sikerült 
m~gn>crni Romváry Gertrúd a rá 
dióból és filmről közismert művész-
nőt és Juhász József színművészt, 
akit szintén filmről és a budapesti 
Nemzeti Színház színpadáról isme-
rünk. E két pév már biztosíték ,r;rra, 
hogy a szentesi Közönség remekül 
fog szórakozni. Az esten közremű-
ködik önálló számokkai Szabó And-
rás zongoramű,ész, aki budapesti 
hangversenye után először itt szere-
pel nyilvánosság elő't. Igen értékes 
műsorszám közzé tartozik majd dr. 
Verebes Tibor operaénekes opera-
áriái Azt többi szereplői O s v á t h 
László, Mucsi Sándor és Gombos 
Kati. 

Párthír 
A Szociáldemokrata Párt orvos 

csoportja f. hó 11-én vasárnap dél-
után 5 órakor fontos ügyben (Kos-
suth-utca 26 sz) értekezletet tart. 
Pontos megjelenést kér az elnök. 

Folyó hó 11-én vasárnap d e. 
9 órakor a Szociáldemokrata Párt 
megyei Végrehajtó Bizottsága ülést 
tart. (Kossuth-utca 26 szám alatt.) 

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

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

Üzemipártnapok: Magyar Állam-
rendőrség: Csoport folyó hó 13 án' 
kedden este fél 8 órakor (Kossuth-
utca 26) Előadó: Lendvay István. 

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

Naposcsibe 
minden csütörtökön kapható a Keltető 
Központban. G a z d a k é p z ő Iskola 

Árverési hirdetmény 
A társulati védtőltésen levő kaszáló 

az alábbi időpontban lesz elárve-
rezve: 

Május hó 12-én 8 órakor a Szekfű-
csárdától kiindulva a kurcatoroki őr-
háztól- délig, 14 órától folytatódik a 
s2<.ntes-szegy ári határig. 

13-án 8 órakor a szentes-szeg-
vári határtól a szivágyi őrháztól dé-
iig, 14 órakor a szivágyi őrháztól a 
hökényi kompiejáróig. 

14-éti 8 órakor a bökényi komp-
lejárótól a papgáti őrházig délig, 14 
órakor a papgáti őrháztól végig. 

Az árverésnél elért összeg a hely-
színén azonnal fizetendő. Á bérlet 
október 31-ig tart és a bérlő október 
15 ig köteles a gátról mind a szénát, 
mind a gazt eltávolítani. A gátat le-
geltetni nem szabad. Egyéb feltételek 
az egyes őrházaknál ki vaunak füg-
gesztve és a szakaszigazgatósignál 
megtudhatók. A feltételek minden 
bérlőre kőtelezők. 
519 Szakasziga7gitóság 

Készüljön az Iparos Nőegylet 
pünkösdi 

Rózsa-est jére 

Ország - Világ 
186.960 az ipartestületekbe tömö-

rült kézművesiparosok száma. 

A pénzügyminiszter felhívta az 
adófelszólamlási bizottságok figyel-
mét, hogy méltányolni kell a kisipa-
rosság súlyos anyagi helyzetét. 

Már májusban megkapják a gazdák 
a zöldhitelt. 

Az athéni amerikai követ tárgyalt 
a görög jobboldali pártok vezetőivel. 

Felakasztották a prágai Gestapó 
kémszolgálatának főnökét. 

Agyműtéttel gyógyítják Budapesten 
a bűnözők elmebaját. 

Tildy Zoltánné előadást tartott az 
amerikai nők sajtóklubjába^. 

1500 romániai gyermek jön Ma-
gyarországra üdülni. 

Megérkezett Budapestre Biró Mi-
hály, a kalapácsos ember alkotója. 

Hirdetmény 
Szentes megyei városban felálli-

i tott fedeztetési állomáson az áilami 
fedező mének egészségi állapotának 
megóvása és az egész országban 
elterjedt tenyészbénaság ineggátlása 
érdekében a földművelésügyi mi-
nisztérium a következőket rendeli el: 

Állami mértekkel csak olyan kanca 
j fedeztethető, mely a fedeztetést vagy 
; próbáitatást megelőzőleg 8 napon 
: belül hatósági állatorvos megvizsgált 

és az Írásban igazolja, hogy a vizs-
gált kanca tenyészbénaságtól, ennek 
gyanújától mentes, továbbá hogy a 
kanca tenyészbénaság fertőzésének 
gyanúja miatt nem áll hatósági fe-
deztetési tilalom alatt. 

A fedeztetés eredményesebbé té-
tele és a mének jobb kihasználása 
céljából állami ménekkel. 

1) fias kancák az ellés után a 
9- ik napon fede2tetendők, 

2) a fedeztetett kancák a fedez-
tetést követő 1 8 - 2 4 nap közötti 
időben vezetendők ismét ménhez: 

Polgármester. 

az Ipartestületben. 

Hirdessen lapunkban! 

M á j u s 1 1 — 1 3 . „Villamosszék felé" c. film hei>ett! 3 n a p i g ! 

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

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

Felhívás 
A Szakmaközi Titkárság ezúton 

hivja fel a Szakszervezetek figyelmét 
arra, hogy az Iparügyi Miniszter 
100.022— 1947 számú rendeletének 
1 §-sa valamint az idézet rendelet 
3 §-ban foglaltak szerint a legújab-
ban rászorult munkavállalókat ked-
vezményes lábbeli talpalási utalvány-
ban részesiti, 

A városi Közellátási Hivatal veze-
tője és Szakmaközi Bizottság közö-
sen megállapították, hogy 1947 év 
május hóra kiutalt 691 drb férfi, 
24[j drb női és 65 drb gyermek 
láobeli talpalási utalványt az egyes 
Szakszervezetekben tömörült leg-
jobban rászorult munkavállalók kö-
zött milyen arányban osztassék ki. 

A Szakmaközi Titkárság felhívja 
az érdekelt munkavállalók illetve a 
Szakszervezetek vezetőit, hogy kí-
sérjék figyelemmzl a város Közélel-
mezési Hivatala által közétett hir-
detményt, amely részletesen fogja 
ezen kedvezményes lábbeli talpalási 
utalványok kiosztását közölni. 

Végső Sándor titká, 
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Hirdetmény 
Cserebökény község megalakítása 

folytán Mucsihát 84 tanyaszámától 
végig, Eperjes, Nagykirályság és 
Királyság határrészek Szentestől el-
szakadtak. Ezeknek a határrészek 
•ek közigazgatási helyzete rendezése 
céljából Csongrád vármegye alis-
pánja a belügyminiszter 154.231— 
1047. III—2 számú rendeletére nép-
szavazás tartását határozta el eze-
ken a területeken. 

A szavazás határnapja: 

1. 1947 má jus 19-én, hétfőn 
reggel 8 órától délután 18 óráig az 
eperjesi közigazgatási kirendeltség 
hivatalos helyiségében. Itt és ekkor 
szavazhatnak a mucsiháti és eper-
jesi lakosok. 

2. 1947 má jus 20-án kedden 
reggel 8 órától délután 18 óráig a 
nagykirálysági gazdakörnek a műút 
mellett lévő helyiségében szavaznak 
a nagykirálysági és királysági la-
kosok. 

A szavazásra vonatkozóiaga 190. 
1 7 1 - 1 9 4 6 III—11b. B. M. számú 
rendelet rendelkezései az irányadó. 
Szavazhat minden 20 éven felüli 
személy, aki állandóan a fent meg-
nevezett területen lakik. A szavazás 
során csák az szavazhat, aki az alis-
pán határozata keltének napján, te-
hát 1947. évi április hó 26 án# ál-
landóan már ezen a területen lakott, 
vagy ha későbbi időpontban költö-
lött oda, hitelt érdemlően igazolja, 
hogy állandóan ottlakási szándék-
kal történt oda költözködése. 

Szavazás előtt minden egyes sza 
vazó nyilatkozatot köteles aláirni, 
mely szerint tudomásul vette, hogy 
szavazatát leadhatja arra, hogy az 
általa lakolt hely, illetve tulajdoná-
ban lévő, vagy általa bérbe birt te-
rűi et közigazgatásilag: 

1. Szentes m.. városnál maradjon, 
2. Az egész elzárt tarületből ön-

álló község alakuljon, 
3. Cserebökény nagyközséghez 

csatol lassék, 
4. Kiskirályság nagyközséghez 

csatoltassék, 
5. Fábiánsebestyén nagyközség-

hez csatoltassék. 
Ezen nyilatkozatban továbbá bün-

tetőjogi felelősége tudatában kijelenti, 
hogy állandóan a jelzett területen 
lakik, 

hogy a jelzett kérdésekre csak a 
valóságnak megfelelően fog vála-
szolni, 

hogy aláírás előtt a beirt adatok 
helyességéről meg fog győződni, 

hogy befolyástól mentesen, saját 
•eggyőződése szerint szavazott, 
végül 

hogy más helyett még annak meg-
bízása esetében sem szavazhat. Ál-
landóan ott lakosnak tekinthető, 
akinek 

1. kizárólag az első bekezdésben 
megjelölt területen van lakása, 

2. akinek másutt is van ugyan 
lakása, de azért nagyrészében csa-
ládjával együtt ezen a területen la-
kik és ott.lakásának teljes ideje alatt 
Ht ?e*et háztartást. 

Minden szavazó személy azono-
ságát igazolni köteles. Az igazolás 
lehetőleg bejelentési lappal történjék. 

A fentiek alapján felhívom az 
eperjesi közigazgatási kirendeltség 
érdekelt lakosságát, hogy a szava-
lásra kijelölt napokon, a szavazási 
kelyeken jelenjék meg. A személy-
azonosság igazolása érdekében in-
léikedem, hogy a szavazási napo-
kon a határrészek mezőőre a sza-
vazási helyiségben a személyazo-
ratág igazolása végett megjelenjék. 
8 8 6 Városi tanács. 

Budapest I. május 11. 

7: Reggeli zene. 8: Hirek. Műsor-
ismertetés. 8.30: Dálnok Lajos ját-
szik a Vas-utcai templom orgoná-
ján. 9: Görögkatolikus egyházi ének 
és szentbeszéd a Rózsák-terén lévő 
templomból. 9 30: Református vallá-
sos félóra, 10: Katolikus egyházi 
ének és szentbeszéd. 11: A Nemzeti 
Parasztpárt ünnepélyének közvetítése 
Mezőtúrról, 13: Hirek. 13.15: Ta-
bányi Mihály Pinochio jazz-együt-
tese. 13.45: A regény születik. 14.10: 
Ünnepi hanglemezek. 15: Az elbe-
szélés magyar mesterei. 15.20: Bö-
szörményi Nagy Béla zongorázik. 
15.45: Gáspár .Ervin vasárnapi kró 
nikája. 16: Tölgyesi Júlia és Solti 
Károly magyarnótákat énekel. 17.10: 
Magyar Parnasszus. 18: Török Sán-
dor beszélgetése Moór Gyula pro-
fesszorral. 18 20: Falurádió. 19.00: 
Népszeiű operdt est. 19.50: Hirek. 
Sporthírek. 21: A rádió hangja. 
22.25: Vasárnapi rádióankét. 22.45: 
Hanglemezek. 23: Az ú j zene bará-
tainak. 

Budapest I. má jus 12. 
7.30: Reggeli zene. 8: Háztartási 

tanácsadó. 8.15 : Heti zenés kalen-
dárium. 9: A Debreceni MÁV zene-
kara. I I : A B ' teészház ünnepélyes 
megnyitása. 12.15: A házi együttes* 
átázik. 13.10: Bjelinszkij, az író és 

forradalmár. 13 30: Szelényi István 
zongorázik. 14 10: Harca távol-keleti 
piacokért. 14.30: Sárai Rudi cigány-
zenekara. 16.00: Brahms: Második 
szimfónia. 16 40: Petőfi világa. 17.10 
Párthiradó/ 17.20: A Hadifogoly Hír-
adó rádióközleményei. 17 25: A Vö-
röskereszt közlegényei. 17.55: Átte-
lepítési kormánybizt. közlem. 18 0 0 : 
Zenés hirek. 18.15: Muzsikáló szá-
zadok. II. 18 40: Számlálatlan évek. 
Lányi Saroíta versei. 19: Kelettől — 
nyugatra : Nemzetek dalai. 20: Hirek, 
sporthírek. 21.50. Hirek és krónika 
orosz nyeiven. 22: Hirek. 22 20: Mit 
hallunk holnap? 24.00: Hirek. 0.10: 
Hírek és krónika angolul. 0.20: Hi-
rek és krónika franciául. 

Figyelmeztetés 
Figyelmeztetjük a háztulajdonoso-

kat, hogy ha a bérbeadott épület 
bérösszege a há/adó alapjául vett 
bérjövedelemmel szemb:n időköz-
ben emelkedett, vagy csökkent, ezt 
a változást kötelesek május hó 15 
napjáig jogkövetkezmények terhe 
mellett a városi adóhivatalnál irás 
ban bejelenteni. 

A bejelentéshez szükséges nyom-
tatványürlap az előállítási költség 
megtérítése ellenében a városi adó-
hivatalnál bescerezhetö. 

Városi adóhivatal. 

Legelőre 8 hónapos 
üsző. borjúmat. Ujj Sándor 
Vilmos utca 17 szám. 

Lázár 
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800iS'ngyümölcsös 
kb 200 db t e r m o í M db 

Clm 

el-
adó 

a kiadóhivatalban. 

SPORT 
Labdarúgás 
Dlúkválogntolt- Szegedi Felsfikeresk. 

2 : 1 ( O : 9 ) 
Vezette: Szentirmay 

Nagyszámú néző előtt vívott nehéz, 
igen iramos mérkőzést a szenlési 
diákválogatott a szegediek jó erőkből 
álló csapatával. A helyzetek alapján 
már az I. félidőben 3 gólos vezetést 
szerezhetett volna a helyi csapat. 
Kovács, azután Tóth, Gerecz nagy 
helyzeteket hagytak ki. Egy 11 est 
is kifogott a szépen- védő szegedi 
kapus. A II. félidőben okos összjá-
tékkal dolgozik mindkét csapat s a 
helyzetek percenként változtak. A 
szegediek közül egy játékost a biró 
feleselés mfatt kiáliitott és egy Mé-
szárossal való összecsapás következ-
tében lesérült s végleg kiállt. A 9 
emberrel is szívvel-lélekkel küzdő 
szegediek erős prób >a tették az utolsó 
pillanatig a szentesieket. A gólokat 
G2recz és Tóth lőtték, a szegediek 
20 méteres szabadrúgásból szépítet-
tek. Egyénileg jó volt Gerecz, Mé-
száros, Kovács, illetve a szegediek 
középfedezete, a jobb hátvéd és a 
kapus. • — Vecseri 

Ma délután fél 6 órai kezdettel az 
SzMTE—Halasi Máv. I. o. labdarugó 
bajnoki mérkőzés lesz. Teljes erővel 
kell küzdeni a pontokért, mert a ven-
dégcsapat SZÍVÓS és technikás. 

A SzMáv. Jánoshalmóri próbál 
szerencsét. Ha megismétli a mult va-
sárnapi lelkes játékát, ugy mindkét 
pontot megszerezheti. 

Mindszenten a helyi csapat győ 
zelini esélyekkel indul a Kecskeméti 
Máv. elien, bár a kecskemétiek br-t 
vurosan megverték a KTK t. 

Csongrádon : C?. Barátság — 
Majsa, biztos helyi győzelem. 

S z a b a d s z á l l á s : Szabadszállás — 
Cs. Tisza, döntetlen valószínű. 

K i s t e l e k : Kite—Kuíe : győz a 
Kistelek. 

K i s k u n f é l e g y h á z a : KTK-KRVSE 
a helyi derby KTK győzelmet hoz. 

II. o s z t á l y b a n : 
Mindszent—Sz. Máv. 
HMTE—Nngymágocsi MADISz 
Tiszaf öld vár—SzMTE 
Szegvár—Cibakháza 
Kute—Nagymágccsi Bar. 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazon rokonoknak, jóbará-

toknak, jóismerf sökriek és meg-
tisztelőknek, akik felejthetetlen 
haloitunk 

G e r e c z J á n o s 
ny. vasúti segédel lenőr 

f hó 4-én végbement temetésén 
megjelentek, ravatalára koszorút 
és virágot helyeztek és mérhetet-
len fájdalmunkat részvétnyilvání-
tásukkal enyhíteni igyekeztek, ez-
úton mondunk fájó szivböl j">vő 
hálás köszönetet. 

Gyászoló család 

Borbély berendezés van eladó. 
Nagy Sár.dor-utca 13 sz. alatt. — 

LMmagasami fiyapjuvásdrlilsl előleset adlak 
gyapjút készpénzért vásárolunk. 

Gyermek lehér vászon szandálok 
olotó á -ban. Cikta-cipfk. karton, 

zelir. ágynemű anyagok. ! Férfi éá női szövetek nagy válasz-
tékban olcsó áron. 
Ital á s ffi e r á r ú k 

Szentesi Ált. Fogyasztási, Beszerző, Termelő éa Értékesítő Szöv. 
Bartha János-u. 6. Telefon: 4. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a Keres-

kedelem és Szövetkezetügyí Minisz-
ter 20.000-1947 K. Sz. M. számú 
rendeletében a fodrász, kozmetikai 
manikűr és pedikür üzletek zárórá-
ját és munkaszünetét az . alábbiak-
ban szabályozta. 

A fodrász, a kozmetika, a mani-
kűr és pedikür üzletek az egész or-
szág területén köznapokon az évnek 
április b ó ' l napjától szeptember hó 
30 napjáig terjedő időszakában reg-
gel fél 8 órától délután fél 6 óráig 
szombaton délután 6 órájg, október 
hó 1 napjától március hó 31 nap-
jáig pedig reggel 8 órától délután 
fél 6 óráig, szombaton délután 6 
óráig tarthatók nyitva. 

.A fenti üzleteket január hó 1-én, 
febiuár 1-én, április 4 én, május 
1-én, augusztus 20-án, karácsony 
mindkét napján, valamint húsvét és 
pünkösd másodnapján egész napon 
át, más Gergely naptár szerinti ün-
nepeken, továbbá március 15-én és 
október 6-án pedig déli 12 órá ól a 
nap további szakában zárva kell 
tartani, 

Ha a január 1, február 1 és áp-
rilis 4 napja a vasárnapot közvet-
len megelőzi, vagy követi ezeke ai 
ünnepnapokon az említett üzleteket 
déli 12 óráig nyitva lehet tartani. 

A miniszter ur fenti számú ren-
delete értelmében Szentesen a fod-
rász, kozmetikai, manikűr és pedi-
kür üzleteket vasárnapi napokon 
nyitva ta tarri.neni lehet. 

Polgármater 

Apróhirdetések 
Mindenféle tollat veszek, hívásra 

házhoz megyek Szabó Klauzal utc : 1. 
Üstház, pelróleumtartály, gyermek 

ballonkabátod eladók Klauzál u. 1. 
Eladó Kolozsvári ut 3 számú 

246 D-öl házhely. Bővebbet Gyu-
rica fakeieskedésben. 

Méhcsaládok eladó!: K i s t ő l 10 
szám alatt. 

Dózsa György utca 134 számú 
ház eladó, értekezni lehet ugyanott. 

Alsóréten Soós dűlőben 1 hold 
föld eladó, értekezni Somogyi Bila 
utca 16. 

Gyönyörű tartóshullámot, haj-
festés!, színezést, szőkítést Zsembá-
nal csináltasson. Teleki Pál u. 25 

Ktílönbejáratu butorozo t szo-
ba központban kiadó. Cim az 
állami adóhivatal a l t iszt jénél . 

Műlép kapható Batthyányi-u. 17 
szám. 5 69 

Egy fiatal gyengefias tehén el-
adó Bathányi utca 3. 

T á r s a t keresek 2 -3 ezerrel 
„Aranybánya" jeligére a kiadóban. 

Jó, szép, csinos, ízléses 

könyve t , 
díszmunkát, stb. 

Führer 
könyvkötő készit 

Simonyi Ernő-u. 31. 

Savanyúságot és paradicsomot 
vesz a Petőfi étterem. 

Épületfa anyagok eladók Kasza 
utca 21/a alatt 502 

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

Felelő« kiadó: N a g y Mihály . 
Nyomta a . B a r á t s á g ' nyomda k i t 

Felelő» nyomdavezető: C s e r n u s L. l m * * 




