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A szerkesztésen telelő* 

SÍMA L Á S Z L Ó 

^/erkesztőség és kiadóhivatal : 
Va«u. Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-tér 4. szaru 
(HM. >érház) ide intézendők n lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak 

rdetmény. 
A 4586 számu ItcTügymíniszteri rendelet folytán közhírré teszem 

hogy az IÍM<>. é v i j s i m u s r H K i i a i | » J * i l ó l S i e i i . r e r e l vagy 
lisztet csak kenyér ós lisztjegyekre lehet vásárolni. 

Kenyér és liszt jegyek a városháza bizottsági termében kaphatók 
I 9 I O . é i i j a n i i é n * f l n a | i j i í t ó l kezdve a hivatalos órák alatt^ 

Kenyér és lisztjegyeket csak azok kaphatnak, akiknek liszt, vagy 
gabona készletük nincs. 

Figyelmeztetem a liszl és kenyér eladásával foglalkozó egyéneket, 
hogy a fent jelzett időponttól kezdve csak liszt és kenyérjegy ellené-
hen szolgáltathatnak kf lisztet, vagy kenyeret. A rendelet ellen vétők a 
legszigorúbban fognak büntettetni 

Szentes, 1916. évi január hó 8. 
D r . i M a i i é f f > F e r e n c 

polgármester, 

VezéNforunii je lentése . 
Hivatalos jelentés. 
Orosz hadszíntér. 
Keletgaliciában és a bukovinai 

határon a csata tegnap fellángolt. A 
Strypa mentén amint már jelentet-
tök az ellenség napkelte előtt meg-
kezdte a támadásait a roham csapa 
toknak néhánv erős os/taga a köd 
oltalma alatt" ütegeinkig nyomul 
előre akkor megindult a 16 ik és a 
24 ik és az 57 ik közép Galíciai 
gyalogezred ellentámadása és a »a 
madása és a támadókai állásaikon 
tul verte vissza. Az ez alkalommal el-
fogott 720 orosz között van egy 
ezredes és tíz más liszt. Dnyeszter 

menti vonalunk egész napon át leg-
nagyobbrészt erős ágyútűz alatt ál-
lót l. Besszarábiai arcvonalon köz-
vetlenül a déli órák elölt tüzérségü 
pergőtűzzel vez tte be támadásait 
az ellenség erőfeszítésük ismét a To 
poroutz mellett és Rarancetól ke-
letre fekvő állásaink ellen irányult. A 
harc most is rendkívül elkeseredett 
volta támadó oszlopok egyes részei-
nek sikerültazárkainkba benyomulni 
azonban tartalékaink kézitusában is 
met kiverték őket. Ez alkalommal 
egv tisztet és kettőszázötven főnnyi 
legénységet fogtunk el. 

Wolhiniában Berestiany molett 

csapataink visszavertek orosz hír 
szerző különyitményeket A Styr 
mentén tüzérségünk összpontosított 
tüzeléssel meghiúsította oroszok arra 
irányuló kísérletet a Czarloryszklól 
északra fekvő temetőt visszafoglal-
ják. Olasz hadszíntér : 

Olaszok a Tolmeini hidfő ellen 
északi része és ettől északra fekvő 
állásaink ellen különösen pedig a 
nemrég elfoglalt árok ellen, amelyet 
tegnap ismét töbször támadtak na-
gyon élénk ágyutüzet inditotlak 
Oslaviánál és heiyenkint a Dober-
dói fensik szakaszában is meglehe 
tősen heves ágyuharcok vollak. 
HÖFER a vezérkar főnökének helyettese. 



3. oldal. SZENTESI LAP 1 saám 

9z orosz erolkodc 
9 szalonon expedíció. 

Hz általános helpt képe. 
Azt irta atyuska az orosz ka 

tonának, hogy az orosz Karácsonyra 
foglalják vissza Csernovitzot. Épen 
orosz Karácsonyra aztán a nagy 
erővel kezdett támadások ott a 
besszarábiai fronton alábbhagytak, 
sőt csupán csak tüzérségi tevékeny-
ségre zsugorodtak össze. 

Ez a világháború megmutatta, 
hogy nem lehet terminusokra dol-
gozni. Az oroszok is igy járlak, bár 
elég husszu időt szántak a kitűzött 
cél elérésére. Két teljes hetet. Ez 
a két hét azonban nem hozol t ne 
kik egyéb eredményt, mint renge-
teg áldozatot emberben és tökéle-
tes kifáradást 

Pedig ez az orosz offenzíva 
tehermentesítés célzalával indull 
meg. A szalonikii ántánt csapa'ok 
helyzetének niegkönyebbitését a 
karta biztosítani az által, hogyA mi 
az ottani frontról csapatokat le 
gyünk kénytelenek elvonni Épen 
ezért kell rá készülnünk, hogy az 
orosz hadvezetőség, ha nem is ak-
kora veheneciával, de csak foly 
látni fogja offenzíváját, de ez már 
nem igen lud változlalni a helyze-
ten. Azok az ezredek, amelyek ed 
dig helyt állottak ott fenn északon, 
bizonyára helyt állanak tovább is 
és végül is kitombolja magát az 
oroszok vérpazarló offenzívája és 
belefulad az orosz katonák hiába 
kiontott vérébe. 

Csudálatos azonban, hogy az 
ántánt most minden tevékenységét 
Egyiptom és a szuezi csatorna vé-
delmére fordítja. 

Mert ugy áll a helyzet, hogy 
az egész szalonikii akció ma már 
nem igen tekinthető egyébnek, mint 
a központi hatalmak meggátlásának 
abban, hogy a szuezi csa'orna el-
leni offenzívát kellő mértékben és 
kellő eredménnyel támogathassák. 
Castelneau francia tábornok azzal 
a kijelentéssel hagyta el a megerő- ; 
sitett Szalonikit, hogy, az bevehe 
tetlen. Erre a kijelentésre bizonyára 
meglesz a kellő felelet. Mert hiszen 
annak idején bevehetetlennek mon 
dották Antwerpent is és mindössze 
két hétig tudott ellenállani Egyál 
talán a világhábífru során azt ta-
pasztaltuk, hogy a várak ellenálló 
képességét nem tábornoki kijelen-
tések, hanem a negyvenketlősök és 
a harminc és felesek határozták 
meg. Meg vagyunk róla gvöződve, 
hogy ezúttal is ¡gy lesz. Természe-
tesen erre azonban előbb rá kell 
kerülni a sornak. 

Nagyjában összegezve a liely-
zelet azt találjuk, hogy a/, oroszod 
ellankadt offenzívája körülbelül ak-
koc fog átolsót vonaglani, amikor 
mi a Szaloniki elleni offenzívánk 
teljes erővel megindu hat. És itt 
megint Castelneau francia tábor-
nok ur egy másik kijelentésével 
találkozunk A tábornok urnák at-
tól fáj a feje, hogy mi esetleg nem 
megyünk neki Szalonikinek. Mát ez 
természetesen a mi hadvezetősé-
günk dolga teljesen. Azé a hadve-
zetőségé. amely eddig soha* sem 
igen törődött azzal, hogy miket té-
teleznek föl az ellenségnek hadve-
zérei. Annyira nem, hogy legtöbb 
szór éj)en az következett be, amit 
ellensegeink egyenesen képtelenség-
nek tartottak A mi szándékaink 
mindig nyilvánvalóak voltak és a 
mi ellenségeink vezéreinek a feje 
sokszor fájt abból az okból, hogy 
végreha j t j u k• e. szándékainkat. 

Ezúttal is igy van. Nagyon sok 
olyan meglepetéssel kedveskedtek a 
mi zseniális vezéreink az ellenség 
nek, hogy abba csakugyan nagvon 
megfájdulhatott az ántánt hadve-
zérek feje. 

A szaloniki akció még nyílt 
kérdés Hogy csapataink a város 
előtt megjelenjenek „a/, ántánt in 
vitatásán kivüi még egy másik meg-
hívóra kell várniok Ezt a másik 
meghívót pedig csak a cselekvés 
mezejére lépő Görögország intéz- \ 
hetiu csapatainkhoz. 

Tényleges katonák család-
jainak segélyezése. 
Az Országos Iladsegélyzö Bi-

zottság egy igen üdvös és valóban 
hiányt pótló intézkedéséről kap-
tunk értesítést, mely Szentesen is 
sok szegény családra nézve nagy 
inegkönnyebütést és jótéteményt 
jelent. A Hadsegélyző Bizottság 
ugyanis elhatározta hogy a ténvle 
ges szolgálatol teljesítő katonák 
szegény sorsú családjait ugyanabban 
a segélyben fogja részesíteni, mint 
amennyit a rendes hadisegély ki-
lesz. 

A tényleges szolgálatot teljesítő 
katonák alatt azok értendők, a kik 
már a mozgósítás idején tényleg 
szolgállak, továbbá azok. a kik a 
háború kitörése előtt, vagyis 1914. 
év tavaszán lettek besorozva és a 
mozgósítás következtében tényle-

ges szolgálatuk megkezdése végett 
idő előtt vonultak be. 

Ezen katonák családjai az ér-
vényben álló rendeletek értelmé-
ben rendes hadisegélyt nem kap-
nak, még akkor seai, ha nyilván-
valóan igazolható, hogy a család 
a bevonult eltartására rea van szo-
rulva és segélyezés nélkül a megél-
hetése nincs biztositva. 

Ezekre terjed ki az Országos 
Hadsegélv/ó Bizottság segélyezése. 

* Ez ügyben a* Hadsegélyző Bí-
zol tság Dr. Cicalricis Lajos főispá-
nunkat kerte fel arra, "hogy a vár-
megye területén segélyezendőket 
Írassa össze, igényöket állapítsa 
meg és a segélyt részükre utalvá-
nyozza. A főispán e megkeresés 
folytán már utasította is a helyi 
hatóságokat s ezek között Szentes 
város polgármesterét az összeírás 
íbganatasitására. / 

Erre vonatkozik a polgármester 
azon hirdetménye a mely mai szá 
munkban is közöltetik s a mely fel-
hívja mindazokat a jelentkezésre a 
kiknek a segélyre igényük van. Ez-
ulon is figyelmeztetjük az érdekelte-
ket, hogy a városi katonaügyvezető 
nél az összeírásba való fölvételük 
végeit mielőbb jelentkezzenék mivel 
a város az összeírást már január 15 
en felfogja terjeszteni a főispáni hi-
vatalhoz 

HÍREK 
A SZENTESI LAP" a mai nap-

pal belelépett negyvenhatodik évfolyamába. 
A világhálóra nehéz viszonyúiban nagy 
áldozatokat kell meghoznánk, hogy olyan 
lapot adjunk, amely méltó ennek az újság-
nak múltjához. Dicsekvés nélkül mondhat-
juk, hogy közel félszázados fenállása óta 
lapunk mindig a vidék elsőrangú sajtó 
organumai közé tartozott. A ránk virradt 
új esztendőben is az lesz törekvésünk, hogy 
lapunk nívója megmaradjon. A nehéz vi-
szonyok közepett azonban, amikor jelen-
tős áldozatott kell hoznunk lapunkért, föl-
kérjük előfizetőinket szíveskedjenek előfi-
zetéseiket sürgősen megújítani s ezzel 
lehetővé tenni azt, hogy lapunkat, amelynek 
ellő állítási költségei a papír s egyéb 
nyomdai cikkek árának óriási emelkedése 
folytán megháromszorosódtak, ezután is 
mindent igényt kielégítő módon állíthassuk elő 

Szentes, mö. január hó 1-én. 

A SZERKESZTŐSÉG 
fis 

KIADÓHIVATAL 



A harctéren kúzdö katonak melegruha szük-
séglete inek beszerzési költségeire Főispán ur 
Öméltóságánál adakoztak 1'ataki Szilvesz-
ter 30 korona, Szijjáitó Lajos 20 korona, 
Lénárt Istváneé 10 korona, Mátéfíy János 
5 korona, Aálint Imre 10 kvrona, özv. 
Rúzs Molnár Sándomé 10 korona,' Lu--
dányi Mihály 1 korona, Gsernus Lukács 
Ferenc 10 korona. Kérjük az igen tisz-
telt közönséget, hogy a nemes és hazafias 
célra adakozni szive'skedjék. , 

Értesí tés. Értesítem a Szentesi Má-
sodik Függetlenségi és 18-as Népkör tag-
jait, hogy miután a január O-ára' egyhehi 
vott nagygyűlés megtartható nem volt a 
nagygyűlést, a megjelent tagok számára 
tekintet nélkül a kitílzött második ha-
tárnapon, 1916. évi január hó 9-én dél-
után órakor tartjuk meg. Szentes, 1910. 
január 7-en, Sinia László elnök. 

A petróleum ara. Január 2-ika óta 
egy liter petróleum ára 50 fillér. Az 
¡i kereskedő aki ennél nagyobb összeget 
kér 1 liter petróleumért a/ kihágást kö 
vet «'I és 4 hónapi fogházzal büntettetik 

A petróleum árának maximálása óta 
ismételten fordult elő esel, hogy a ke-
reskedők 80 sót 90 filléres árban adták 
a petróleum literjét azon a cimen, hogy 
az légi áru s ezt úgy adjak, ahogy akar-
jak Figyelmeztetjük a közönséget , hogy 
ez nem igaz. — f\ inden kereskedő Kö 
teles bármikor szetezte be a petróleumot, 
ként 5 0 fillérért árusítani Mint értesü-
lünk néhány kihágási eljárás már fo-
lyamaiban van. Közönség akkor jár el 
leghelyesebben, ha ez ár drágitókat 
azonnal föjjtienti a rendörségnél, hogy 
e lvegyék lelketlen eljárásuk méltó bűn 
letését Más nem segit, csak az, ha a 
köz nség a büntető feljelentéssel szorítja 
a rendelet megtartására azokat akik 
tiiI akarják napokat lenni a rendele-
teken s igy visszaélnek a közönség 
jóhiszeműségéve l , türelmével, legfőkép 
pen pedig a pénztárcájával 

258 1910. 

h i r d e t m é n y , 

A S z e n t e s i K ö z p o n t i T a k a r é k p é n z t á r n á l 

1 S t r u i á s 
h<?tj b^tétj^gyzés^K már megkezdődtek, Z b^-
tét^Kr^ a taKaréK azonnal előnyös Köcsönöket 

folyosit. 

Szent is i Központi Takarékpénztár 
R é s z v é n y t á r s a s i g . 

A m. kir. honvédelmi miniszter ur 
100 1910. szánni rendetetével a hivatás-
szerű göz- és motoreke gépészek és fűtök 
felmentését bizonytalan időre engedélyezte. 
Az itthon levő gépészeknek és fűtőknek, 
amennyiben alkalmaztatásukban nélkülöz-
hetetlenek, s állandóan hivatásszerűen foly 
tatják foglalkozásukat, kérelmezniök kell 
külön-külön a bizonytalan időre való fel-
mentést. 

Felhívom ennélfogva az itthon tevő 
gépészeket, hogy felmentésük iránti kérel-
mükat folyó évi január hó 20 napjáig a 
katonaügy vezetőségnél okvetlenül terjesz-
szék elő, mert különben ezen idő eltelté-
vel katonai szolgálatukra bevonulni tartoz-
nak 

Bevonulni tartoznak azok a gőzeke 
és motoreke-gépészek és fűtök Is, akik 
foglalkozásukat nem hivatásszerűen űzik, 
vagy egyáltalán száutással nem foglalkoz-
nak. Amennyiben a ¿felmentés engedélye-
zése után vennék tudomást arról, hogy a 
gépészek foglalkozásukat elhanyagolják, 
azok azonnali bevonulása iránt fogok in-
tézkedni, mert ki akarom kerülni, hogy 
bárki is minden jogcím és közérdekű 
szükség nélkül szabadságot élvezzen. 

Szentes, 191«. évi január hó 8. 
* Dr Mátéf fy 

polgármester. 

Szentes város rendőrkapitányától. 

1983 k p. 19 5. 
hirdetmény! 

Miután több ízben tapasztaltatott 
hogy a hadifoglyok kellő őrizet hiánya 
miatt szeszes italokat árusító üzletekben 
szeszes italokhoz minden akadály nélkül 
hozzájuthattak, amelynek nagyobhmérvit 

fogyasztása közrendbe ütköző cselekmé-
nyek (csendháborítás, veszekedés stb.) el-
követésére vezetett, hasonló esetek meg-
előzése céljából utasítom a szeszes italok 
kimérésével és kis mértékben való árusítá-
sával foglalkozó összes engedélyeseket, 
hogy hadifoglyok részére szeszes italt ki-
szolgáltatniuk nem szabad. Amennyiben 
ÍIZ engedélyesek ezen tilalom ellen véte-
oének, velők szemben a megtorló lépések 

j azonnal folyamaiba fognak tétetni. 

Figyelmeztetem a munkaadókat, hogy 
| a kiadott hadifoglyoknak utcán és nyilvá-

nos helyeken minden kíséret és őrizet nél-
kül megjelenniük tilos, kávéházakat, ven-
déglőket, korcsmékat, mozikat, stb pedig 
kiséret mellett sem látogathatnak meg, 

Figyelmeztetem továbbá a munka-
adókat, hogy a 4209 1915. számú minisz-
terelnöki rendelet ' §-ának 3 ik bekez-
dése szerint 2 hónapig terjedkető elzárással 
és 000 korona pénzbüntetéssel büntetendő 
az a munkaadó, vagy alkalmazottja, aki a 
munkára kiadott hadifogolynak a köteles 
ellátást ki nem szolgáltatja, vagy vele szem-
ben nem megtelj"» bánásmódot tanusit. 

Szentes, 1915 december 3Uén 

Z i 1 a h y 
r.-kapitány. 

casL'-i 
123! 1 191f>. szám. 

hirdetmény. 
A bökényi csárda és a csárdaépület 

mellett levő 2700 négyszögöl szántóföld 
1910, évi március 1 - tol 1918. szeptember 
20-ig terjedő időre haszonbérbe kiadó. 

A haszonbérbe adásra 19 6. január 
27-én d. c. 10 órakor a gazdasági tanács-
noki hivatalban nyilvános szóbeli verseny 
tárg válás fog tartatni. 

Részletes feltételek megtudhatók hi-
vatalos órák alatt n gazdasági tanácsnoki 
hivatalban. 

Szentes, 1916. évi január hő 4. 
K A L P A G O S 

gazd. tauácsn. 

90 1910 szám. 

Hirdetmény 
A temeseári cs. és kir. parancsnok-

ságnak 1000 két fogatú fogatnélküli jár-
műre van szüksége, ezt a járműtulajdo-
nosok altal önként felajánlott jármüvek-
ből a/.onnali készpénzfizetés mellett, 
szabadkézből való vásárlás utján akarja 
bcs i reznl, ennélfogva fe lhívom a város 
lakosságáto, hogy jókarban és használ-
ható állnpthaii tévrt né lkü lözhe tő két-

fogatú szekerét, vagy kocsiját január hó 
15-ig a gazdasági tanácsnoki hivatalban 
je lentse be. 

Szentes, 1910. január hó 4. 

Dr. Mátéf fy polgármester. 

12952- 19 5 szam. 

HIRDETMÉNY. 
A m. kir. honvédelmi miszter ur 

19.000—1915. számú rendelete érte lmé-
ben felhívni.i az 1896. 1895. 1891. 1877. 
1876. 1875 1874 I87i*. évben született s 
a/ 1915. évi december havában megtar-
tott népfelkelői szemlén alkalmasnak 
talált népfelkelésre kötelezetteket, vala-
mint azon népfelkelésre kötelezetteket 
akik i.cm ezen évfolyamokba tartoznak 
ugyan, de az ő évfolyambel i népfe lke lő-
kötelesek már korábban bevonultak, 
hogy a folyó évi január hó 17. napján 
kiegészítő parancsnokságuknál népfelke-
lői fegyveres szolgálattételre jelentkez-
zenek-

A Békéscsabára é» Gyulára bevo-
nuló néplelkelők folyó évi január hó 
10 án délután 0 órákkor induló vonat-
tal kötelesek Szentesről el indulni . A más 
helyen á l lomásozó kiegészí tőkhöz bevo-
nulók pedig oly időben induljanak el, 
hogy 17-én délelőtt l l óráig multiatat-
tanul je lentkezhessenek. 

A bevonulók vigyenek magukkal 
evőeszközt , jó meleg téli ruhát, takarót. 
A felszerelési targyak, amennyiben a 
katonai előírásnak megfelelnek, becsér 
lékben meg fognak téríttetni. 

A vasútállomásnál a j iépfe lke lő i 
igazolványt lap lebélyegeztetendő. 

Aki a bevonulás i ;kötelezettségének 
eleget nem tesz, karhatalommal állítta-
tik elő s a törvény teljes szigorával f'>g 
büntettetni. 

Szentes, 1916. évi január *2. 

Dr. Máté f fy polgármester. 

Használjunk hadise-
g é l y postahelyeget! 
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Vatömag beszerzési hirdetmany. 
Értesítem a gazdaköiönséget , hogy 

a tavaszbuza, áipa, zab, tengeri és kö-
les vetőmag saükséglelét Szentes varos 
hatósága ulján 1916 évi január hó 15-!g 
be s /erczbel i . Ennélfogva fe lhivom'mind-
azokat, kiknek tavaszi ve tőmagszükség-
letük van, és ha e s/ükségielUkel ön 
maguk nem ludják beszerez ni, ugy for-
duljaniik ennek beszerzése iránt u vá-
rosi gazdasági tanácsnokhoz. 

I. Azon esetben, ha szentesi halá-
ban levÖ készletből utalja a hatóság a 
vetőmag szükséglete', az erre jelentkező 
félnek, akkor a vetőmag ára a maxiiná-
mális áraknál 1 korona 50 fillérrel drá-
gább, vagyis 1 métermázsa árpa ára 29 
korona, I mázta /ab ára 29 kor. 50 fillér, 
1 mázsa kukorícsa ára 27 korona 50 fillér-

II Azon esetben pedig, ha a szük-
séges vetőmag Szentes város határában 
lvő készletből nem szerezhető be, ak-
kor 1 métermázsa tavaszbuza ára 50 ko-
rona, 1 mázta árpa 42 korona, 1 mazta 
zab ára 38 korona, 1 mázsa csiquantin 
kukorica ára 40 korona, 1 mázsa kö-
zönséges kukorica ára 37 korona, 1 
mázsa köles ára 60 korona, 1 mázsa bab 
ára 55 koroua, ezen arakban benne van 
nnak a zsáknak az ára is, amelyben a 
vetőmagnak szállítása eszközöltetik 
Ezen áron felül vevőt terheli a feladó 

állomástól Szentesig felmerülő vasúti 
sx'illitás költsége 

ügy az I., mini a II. alatti árak a 
városi gazdasagi tanácsnoki hivatalban 
a gazdasági tanácsnok kezéhez e lőlege-
sen lef izetendők. 

Szentes, 1915. évi december lió 3 
br. n f l T É F F Y polgárim* der. 

12926 1915 szám 

Hirdetmény. 
100*000 1914 számú pénzügymi-

niszteri rendelet értelmében csak azok 
nak a hadbavonult kalonaknak a csa-
ládjai részesitteltek ál lamsegélyben, akik 
a mozgósítás elrendelése következtében 
vonullak be. — a tényleges szolgalatban 
álló katonák családjai nem részesülhet-
tek ál lamsegélyben. 

Az Országos Had*egélyző llizottság 
a tényleges szolgálatban alló katonák 
családjait is, akik arra rászorultak, akik 
államsegély nélkül megélni nem tudnak 
államsi ¿élvben részesili. 

Fe lh ívom ennélfogva azokat a csa-
ládtagokat, akiknek hozzátartozójuk 
tényleges katonai szolgálatot leljrsit. le-
hat már a mozgós í tás elrendelése előtt 
vétetett állományba, hogy amennyiben 
államsegélyre rászorultak, államsegély 
nélkül megélni nem tudnak, a városi 
kalonaiígy vezetőnél a hivatalos órák 
alatt államsegélyük megállapítása céljá-
ból jelentkezzenek. 

Szentes, 1916. évi január hó 2. 

Dr. M á t é f f y polgármester. 

f i z e t é s s e l 
vétetik a 
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Kiadja : 
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elvállal minden a könyvnyom-
0 

dászat körébe vágó munkálatot 

a legegyszerűbbtől a legdísze-

sebb kivitelig, gyorsan, pontosan 

a lehető legjután vosabb árért. 
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