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Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Önkormányzati 
szabadság 

A mult mindörökre elment. így 
szeretjük mondani. Kemény ököllel 
csapunk le a reakcióra. Az egész 
vonalon megvalósítjuk a demokrá-
ciát. Az igazi szabadság szellemének 
keli áthatni az ország minden intéz-
ményének szellemét. El kell lökni 
minden vonalon a szorító bilincse 
ket... És így tovább. Hosszabb és ; dott külpolitikai beszámolót. Hangoz-
rövidebb, egyszerű, bővített monda- tatta, hogy a dunavölgyi szociálde-
tokban így juttatjuk kifejezésre azt j mokraták budapesti konferenciáján 

A Szociá ldemokrata Pá r t o r szágos vá lasz tmánya ál lástfoglal t 

a baloldali választási szövetség 
és a külön lista mellett 

Lapunk tegnapi számában részle-
tesen ismertettük a pá'tválasztmány 
szombati ülését. Vasárnap Ries Ist-
ván elvtárs igazságügyminiszter mon 

ugy határoztunk hogy a külpoliti-
| kánkat a Szovjetunió felé irányítjuk. 
: Ezt eldönti az, hogy a Szovjetunió-

ban a sz'ocializmus épül, tehát a 

a nagy programot, emelynek meg-
valósítása csakugyan ujjá tudja for-
málni az országot. Eltagadhatailan 
eredményeket látunk. Az újjászületés 
valóban folyamatban van. A reak- Szociáldemokrata Párt,amelynekcélja 
cióval csatázunk nem egyszer ke-
ményen. Megbirkózunk a mindun-
talan felbukkanó jobboldali akciók-
kal. Egész sereg javaslat készen, 
hogy törvény legyen belőle... Nem 
is lehet másképpen, mert hiszen át 
kell alakítani az egész 
kezetet. 

Nagyon sok panasz van a ma-
gyar közigazgatásra Bonyolult, ne-
hézkes az ügy vitt 1 A bürokracia 
papiros áradatában elvész minden. 
Már maga ez óriási átok, de ennek 
a bürokratikus szörnyűségnek a he-
gyér ott ül az önkormányzati sza-
badság szinte teljes hiánya. A ma-
gyar közigazgatás átszervezésére 
most kerül sor. Teljes határozottság-
gal merjük állítani, hogy a refor-
mok során alig van ennél fontosabb, 
mert amíg a magyar köz gazgatás 
átszervezést nem nyer, egész bátran 
idézhetjük Adyt, „marad régiben 
a bús magyar élet." Aza?: meg-
marad nz önkormányzatoknak az a 
jogtalan, mindenben a központi ha 
talomtól függő állapota, amelyet 
minden szabadság és minden meg-
mozdulás gúzsbakötése érdekében a 
most ledőlt rezsim teremtett meg. 
Megmaradnak természetesen ősi 
függvényei is, az önmagukat túlélt 
vármegyék és járásaik is, mint fö-
lösleges ballasztok, h^gy az ólom-
cipő, amiben a 

a szocializmus megvalósítása, első-
sorban annak az országnak a barát 
ságát keresi, amely a szocializmust 
építi. Ez nem jelent elzárkózást. 
Igenis politizálnunk kell a nyugati 
nagyhatalmak felé is, d ez nem le-

államszer- het olyan politika, amely a Szovjet-
unió ellen irányulna. A továbbiakban 
rámutatott arra, hogy az osztályharc 
nem a szocialista és a kommunista 
partok harca, hanem az osztályharcot 
a munkásosztály vívja meg. Aki gven-
giti a munkásosztály harcifrontját, az 
a munkásosztály árulója. 

A belpolitikai helyzetről szólva 
Ries elvtárs rámutatott arra : Szaka-
sits Árpád személyesen győzte meg 

a külföldi közvéleményt, hogy mi 
történt valóban itt. A külföldi lapok 
hangja mintegy varázsütésre teljesen 
megváltozott, nemcsak a svájci és 
francia lapoké, hanem az amerikaiaké 
is Amikor az ország a legnagyobb 
válságban volt, a Szociáldemokrata 
Párt volt az, amely ismét külföldről 
hozta rendbe a dolgokat. Külföldön 
rna már tárgyilagosan ítélik meg a 
helyzetet és nem a magyar demo-
kráciát támadják, hanem azt a Nagy 
Ferencet, aki összeesküvést szőtt sa-
ját kormánya ellen. 

Az első igazi 
békekonferencia 
Párizsban 

Ezután a Marshall-féle tervről be-
szélt Ries elvtárs A reakció legna-
gyobb megdöbbenésére a Szovjetunió 
csatlakozott a párizsi értekezlethez s 
maga Molotov utazott ki Párizsba. 
Szerintem ez voltaképpen az első bé-
kekonferencia a háború után. Ma-
gyarország B e d e István lon-
doni követ kiküldésével bejelentette 
a maga érdekeltségét a terv végre-
hajtásánál. 

Marosán : 

Távoltartjuk a párttól 
a gyanús elemeket 

Marosán György elvtárs a szerve-
zés kéidéseiröl beszélt. Feladataink 
közé tartozik a sokrétű értelmiség 
megszervezése mellett a kisiparos, 
kiskereskedő, a közigazgatási appa-
rátus embereinek, a közhivatalnokok-
nak megszervezése is. Kötnünk kell 
magunkat ahhoz a szemponthoz, hogy 
politikai multunk tekintetében kom-
promittált, vagy akár csak gyanúsít-
ható elemeket távol tartsuk pártunk-
tól. A párt belső szempontja, hogy 
a valóban szocialista vagy szocialis-
tává lett osztályharcos elemek vezető 
és irányító szerepét ne fenyegesse 
osztályidegen elemek befolyása. Pár-
tunk iránt nagy és nem csökkenő 
bizalom mutatkozik meg a társadalom 
minden rétegében. 

A választásokon külön listával in-
dulunk, önállóan, de a választási 
szövetség közös programmot jelent a 
reakció ellen. 

Belpolitikai helyzetkép 
Több változás várható a kormány 

összetételében, betöltésre kerül végre 
a külügyi tárca is és kijelölik Ma-
gyarország uj külföldi követeit. Mind-
ezekről a kérdésekről a pártközi ér-
tekezlet dönt. A külügyminiszteri 
tárca legesélyesebb jelöltje Erőss Já-
nos jelenlegi közellátási miniszter. A 
közellátásügyi minisztérium élére va-
lószínűleg dr. Mátéffy Elek államtitkár 
kerül. A köztársasági elnöki iroda 

közigazgatás cam- | Vezetísét Mihályfy Ernő veszi át, aki 

A választásokat előreláthatólagszep-
tember közepén tartják meg. A kép-
viselők száma valószínűleg 300—320-
ra csökken. A hét elején nyugvó-
pontra jut Magyarország külképvise-
leteinek ügye is Károlyi Mihály lesz 
a párisi követ. Washingtoni követ-
ként Oltványi Imrét emlegetik. A 
prágai követ valószinűleg Gyöngyösi 
János volt külügyminiszter lesz. 
Bernbe Lukovich László kerül, míg 
Bukarestben a hirek szerint Bolgár 
Elek a külügyminiszter állandó he-
lyettese fogja képviselni a magyar 
közlársaságot. 

mog, még nehezebb legyen. j továbbra is megtartja a tájékoztatás 
Magyarországon a nemesi világ- ü g y i t á r cá t . Bárányos Károly távozik 

ban a legteljesebb önkormányzati j a földmüvelésügyi minisztérium élé-
szabadság volt. Nem merész még az j r ö i s U l ó d a valószínűleg Z. Nagy 
az állítás sem, hogy a földesúri ha- Ferenc lesz. 

töbtTönkormányzati^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Ries István 
Moszkvába utazik 

Ries István, Bőhm Vilmos és 
Marosán György tegnap Prágába 
utazott. Az újabb szociáldemokrata 
delegáció prágai utazása kétségte-
lenül jelentős mértékben hozzá fog 
járulni a déikeleteurópai térség bé-
kéjéhez és fejlődéséhez. Bőhm Vil-
mos pénteken reggel Prágából egye-
nesen állomáshelyére Stockholmba 
utazik vissza. Míg Ries István igaz-
ságügyminiszter a kormány meg-
bízásából Moszkvába megy, hogy 
résztvegyen a potsdami egyezmények 
ügyében folytatandó tárgyalásokon. 
Marosán György pénteken vissza-
érkezik Budapestre. 

£ 2 J^rosnak^még^1514 ^utárHs j van a városok és a községek kezéből 
I T ö ^ ^ \ Z* hâ ó̂ á̂ ô Tmelvek'nel 
a jobbágyközség mégiscsak önmaga 1 ^ é k és tárás, hatóságok, amelvekne! 
intézte ügyeit s ha egy-egy tiszttartó j 
vagy uradalmi fiskális embersége- ? sebb volt, az önkormányzati szabad 
ság, a régivilág fogalmai szerint 
teljes volt. Mi a helyzet ma. Nem 
mi beszélünk, hanem hivatkozunk 
arra a beszédre amelyet Szélig Imre 
elvtárs mondott erről a kérdésről 
pártunk országos pártválasztmányi 
ülésén. Elvtársunk helytelenítette az 
autonómiák megszüntetését és hogy 
a rendőrséget már kivonták az ön-
kormányzatok hatásköre alul, a költ-
ségvetési jog is teljesen kicsúszóban 

gyék és járási hatóságok, amelyeknek 
tulajdonképpen semmi jogkörük nin-
csen, ugyanakkor a belügyminiszter 
amelynek a politikai irányítást és az 
ellenőrzést kellene végezni, — ügye-
ket intéz. 

Hogy ez így van, azt bizonyítani 
sem kell. Az önkormányzati szabad-
ság teher volt már Metternichnek is, 
azért akarta letörni az akkor még 
hatalmas jogkörrel biró vármegyéket 
az adminisztrátorok útján s azért 
születhettek meg 1920 után az ön-
kormányzati szabadságot megsem-
misítő törvények... Szélig elvtárs ki-

fejtette, hogy az autonómiának ér-
vényesülnie kell az alsó fokon, a 
centralitás érvényesülhet a felsőn, 
de semmiesetre sem egy kézben. 
Közigazgatási reformunk három 
alapföltétele: „lekötjük magunkat az 
autonómia mellett, az ideiglenességet 
meg kell szüntetni, szét kell válasz-
tani a közigazgatást az adókezelés-
tőr . Ebben a három pontban meg 
van mondva minden s nagyon kí-
vánatosnak tartjuk, hogy az önkor-
mányzati szabadságon fölépült köz-
igazgatási törvény mihamarabb el-
készüljön és életbeléptetése meg-
szüntesse a régi rezsim elnyomó 
rendszerének utolsó maradványait is. 

Felöntött a garatra -r-
meghalt 

Fazekas Bálint 44 éves mucsiháti 
lakost junius 30 án délelőtt a pan-
kotai őrház melletti árpaföldön hol-
tan találták. A hozzátartozók elő-
adása szerint előző este nagymeny-
nyiségü alkoholt fogyasztott. A ha-
lált valószínűleg alkoholmérgezés, 
vagy agyvérzés következtében állott 
be. Mivel bűntény tette nem látszik 
fennforogni, a temetési engedélyt 
boncolás mellőzésével megadta. 
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K o m o l y a n . . . 
Hát igen: amerikai buza érkezett 

Magyarországi a. Nem a spekuláció 
hozta be nyerészkedő szándékkal, 
hanem a tényleges szükség, mert 
elhagyott a kenyérnek való. Magyar-
ország kenyérmagban önellátó ál-
lam s néhány kivételes esztendőtől 
eltekintve nem szorul behozatalra. 
Most kivétess esztendők nyomnak 
bennünket. Termelésünk 1944 óta 
nehezen jött egyenesbe, mert meg-
mondhatjuk az igazságot, nem min-
denütt teljesítették ugy a termelés-
hez fűződő kötelességet, ahogyan 
nálunk s 1945 őszén még sok szán-
tóföld maradt bevetetlen. Sötét, go-
nosz erők működtek és tartották 
vissza az embereket a föld megmü 
velésétől. Akkor legföllebb sejteni 
lehetett, hogy ellenforradalmi propa-
ganda folyik az ország egy-egy 
részében, különösen a Dunántulon. 
Azóta már tudjuk hogy nem bárgyú 
emberek ostobasága volt e/, hanem 
a vezető pozíciókban ülő emberek 
gazsága mozgatta az ellenforradalom 
szervezkedését s hogy az idén ame-
rikai búzára szorultunk, annak az 
okát is megtaláljuk Nagy Ferencék 
szemt.yében. Azzal mindannyian 
tisztában vagyunk, hogy nem tréfa 
az ellenforradalmi tevékenység, de 
viszont nagyon komoly leckét is je-
lent számunkra. Maga az amerikai 
buza, amire rászorultunk, harsogja 
a fülünkbe a figyelmeztetést, hogy 
minden kímélet nélkül kell el-
gázolni a magyar ellenforradalom 
embereit. Mert nem szabad elfeledni, 
hogy ezt a buzainséget is a magyar 
demokrácia ellen fordították, ök 
nem tréfának szánták az ellenforra-
dalmat s meg kell értetni velük, 
hogy a megtorlást nagyon komoiyan 
veszi a demokrácia. 

„Uj Otthon" cimen újság jelenik 
meg a Csehszlovákiából kitelepített 
„cseremagyarok" részére. A lapnak 
komoly célkitűzései vannak, sebeket 
akar orvosolni, mert hiába, a szá-
zados otthoni földről a békési ró-
nára került magyaroknak a szivében 
csak ott ég a természetes fájdalom. 
De amikor az újságot olvassuk, 
komoly, sőt komor gondolatok tá 
madnak benrünk is. Ezer esztendő 
minden hibája, minden bűne felöt-
lik előttünk s le tudjuk mérni a két 
világháború után következett béke-
kötések eredendő okait. Érezzük, 
nem ujak azok, de évszázadokra 
tekintenek vissza. És amikor a lap 
hasábjain olvassuk Ady Endrének 
„A Duna vallomása" cimü versének 
ezeket a sorait: „A Dunaparton 
sose éltek boldog, erős, kacagó 
népek és hogy igaz az átok, mit 
már sokan sejtünk, oh, mind igaz, 
mióta zúgva kivágott, boldog népet 
itt sohse látott," — bizony érezzük 
a komoly nagy igazságot: a magyar 
földön rajta ül az átok, a nagyurak 
átka, az ő törvényeinek átka, :amely 
lekaszállt minden szabadságot, min-
den boldogságot, nyomorral és de-
ressel fizette a munkát, szembefor-
ditott másajku népeket, gyűlölséget 
oltott a szivekbe. És mikor ide 
érünk, komolyan mondjuk ki a nagy 
elhatározást, boldog nép fog itt élni 
ezután, mert maga intézi sorsát 
ezután. Szfinx. 

A Szociáldemokrata Párt tervezete 
nagy mórtékben iavit 
a pedagógusok helyzetén 

Értekezletet tariottak a csongrádmegyei pedagógusok 

Szombaton délelőtt tartották meg 
Szegeden a pedagógusok a Belvá-
rosi Mozi helyiségében a vármegyei 
pedagógus értekezletet. A nagygyű 
lésen megjelent Lukács Sándor köz-
ponti szakszervezeti titkár, Dénes 
Leó polgármester, Páli Ferenc fő-
igazgató, valamint a pártok képvise-
lői. Dr Greguss Pál, a szegedi pe-
dagógusok elnöke nyitotta meg az 
ülést és néhány szóval üdvözölte a 
megjelenteket, majd Lukács Sándor 
emelkedett szólásra. Elmondotta, hogy 

az infláció alatt a pedagógusok vol-
tak azok, akik a legtöbbet nélkülöz-
tek és még ma is igen rossz körül-
mények között vannak. A hároméves 
terv keretén belül megoldást kell ta-
lálni a pedagógusok életszínvonalá-
nak felemelésére is. Részletesen is-
mertette azt a tervezetet, amelyet a 
Szociáldemokrata Párt dolgozott ki 
a pedagógusok helyzetének javítása 
céljából és amelynek megvalósításá-
ért latbavHi minden erejét. 

Párizst értekezlet 
j A világ feszült érdeklődéssel fi-
| gyei a párizsi háromhatalmi értekez-
i létről kiszivárgó hirek felé. Az érte-
• kezlet hétfő' délutáni ülése előtt a 
; brit szóvivő közölte, hogy a brit 

küldöttség kéri a hírzárlat feloldását, 
tekintve, hogy ezt úgyis megszegték 
már. Egyébként a hétfő délutáni 
ülésen Bevin rámutatott arra : Anglia 
célja az, hogy a külön'éle terveket 

összeegyeztesse. Remenyét fejezte ki 
hogy a három küldöttség megegyezik. 
Ezután előterjesztette a brit tervet 
a Maishall féle segélyezési javaslat-
tal kapcsolatban. Bidau t francia kül-
ügyminiszter megállapította, hogy a 
francia álláspont lényegileg meg-
egyezik a brit tervvel Utána Molotov 
ismertette a szovjet álláspontot. 

Tegnap a következő hadifoglyok 
érkeztek haza: Kiss Kovács Pá), 
Lada Mihály és Törőcsik gépész 
Szalai utca. 

A szentesi hadifogoly fogadó bi-
zottság hétfőn délután ertekezletet 
tartolt a városháza közgyűlési ter-
mében, amelyen megjelentek a po-

A Szentesi Lap 
a Szociáldemokrata Párt harcos 
napilapja. Csongrád vármegye 
minden községében és tanyavi-
lágóban a legolvasottabb napilap. 

és szerezz uj előfizetőket! 

az 
Hétfón délután az ország kiske 

reskedő társadalmának kiküldöttei 
gyűlést tartottak Budapesten a Sport-
csarnokban. A gyűlés célja az ál-
szövetkezetek elleni tiltakozás volt. 
A kereskedők elhatározták, hogy 
kedden délelőtt 11 ór.»kor száztagú 
küldöttséget menesztenek a minisz-
terelnökhöz és a rainiszterelnökhe-
lyettesekhez és memorandumot nyúj-
tanak át nekik az álszövetkezetek 
működése ellen. Ugyanakkor az or-
szág valamennyi kiskereskedője 10 
percre bezárta üzletét A szentesi 
kiskereskedők is a memorandum át-
nyujtásának időpontjában tegnap 
délelőtt 11 órakor 10 percre lehúz 
ták a redőnyöket. 

Lapunk munkatársa felkereste az 
egyik kiskereskedő elvtársunkat, aki 

BARATSAG-MOZGÓ 
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A f l o t t * * g y ő z 
Harc a tengeren, Meglepő csodálatos jelenetek A szerelem és a 
vidámság se marad ki ebből a filmből. Legújabb hiradó 
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Ne titkold 
hova tartozol, viselj 

pártjMnyt! n 1 

A Szentesi Lap 
hadifogoly szolgálata 

litikai pártok és az egyes tarsadalmi 
egyesüleiek kikü'döttei, továbbá a 
hadifoglyok hozzátartozói mintegy 
kétszázan. Az értekezleten ismertet-
ték a bizottság eddigi munkáját, 
amely szerint Szentesen junius 6-a 
óta 640 h difoglyot láttak vendégül. 

Atomtudósok 
drámai kiáltványa 
az emberiséghez 

A brit hírszolgálat jelentése sze-
rint az amerikai atomtudósok Ein-
stein elnökletével kiáltvánvt bocsáj-
tott ki, amelyben rámutatnak arra, 
hogy az Egyesült Nemzetek eddigi 
erőfeszítései az atomerő nemzet-

. közi ellenőrzése nkerteienek ma-
! radtak. 

A kiáltvány felhívja az amerikai 
i népet az ato.nerő nemzetközi el-
\ lenőrzésének 'ámogatására és hang-
j súlyozza, az atomkutatásban rejlő 

hatalmas veszélyeket. 
— Ha nem fogják nemze.közileg 

< ellenőrizni az atomkutatást — mondja 
a kiáltvány —, akkor csak egyetlen 
lehetőség áll előttünk: a civilizáció 
halála. A nemzetközi ellenőrzés azon-
ban megoldható és meg is kell 

I oldani. 
I 

Baleset 
Szilágyi Dezső 12 éves kunszent-

mártoni iakos tanuló tegnap délelőtt 
szaladás közben fölbukott, a kapu-
félfának esett és balkfinyökét eltör-
te. A mentők a kórházba szállítot-
ták. Állapota súlyos, de nem élet-
veszélyes. 

Megjelent 

a „Magyar Ipar" 
első s z á m a 

A szentesi kereskedők is tüntettek 
álszövetkezetek ellen 

a tiltakozásról a következőket mon-
dotta : A valódi és a nép érdekeit 
védő és szem előtt tartó szövetkeze-
tek mellett ma már úgynevezett ál-
szövetkezetek is jelentkeznek, amé 
lyek káros befolyással vannak a 
tisztességes és becsületes kiskeres-
kedelemre. Az álszöVL (kezetekben a 
kapitalisták, vagyis a töke jatssza 
a hangadó szerepét és álcázott cé-
lok elérésérc törekednek. Ezek ellen 
tiltakozunk mi annak fenntartásával, 
hogy tiltakozásunk nem irányul a 
szövetkezeti gondolat eilen mert a 
demokratikus kiskereskedők, ugy a 
múltban, mint a jelenben vállvetve 
küzdenek az igazi szövetkezetekkel 
a gazdasági élet fölemelése érde-
kében. 

A közgazdasági élet széles körei-
ben nagy feltűnést és élénk érdek-
lődést keltett az iparügyi miniszté-
rium lapjának a Magyar Iparnak 
most megjelent első száma, amelyet 
Márer György szerkeszt. A kitűnő 
kiállítású, dus tartalmú lap vezér-
cikkét Bán Antal miniszter irta, han-
goztatván, hogy a Magyar Ipar hü-
segesen be fog számolni az iparügyi 
minisztérium és a hatáskörébe tar-
tozó intézmenyek végzett munkájá-
ról, az e munka révén előállott ered-
ményekről és ismertetni fogja a mi-
nisztérium elgondolásait, terveit és 
intézkedéseit a jövő teendők tekin-
tetében. Kétségtelen, — jegyzi meg 
a miniszter — hegy mindezeknek a 
hiteles közlésére elsősorban az ipar-
ügvi minisztérium hivatott. A Ma 
gyár Ipar első száma ennek a mun-
kának tárgyilagos ismertetésével fog-
lalkozik, amelyet a minisztérium a 
felszabadulás óta végzett és azokkal 
az eredményekkel, amelyek ezt a 
munkát kisérik. A lap a legnagyobb 
tárgyilagosságra és a legpontosabb 
adathüségre törekszik. Az első szám 
felöleli az uj iparügyi minisztérium 
ipaii közigazgatásának, szociálpoliti-
kájának, kereskedelempolitikájának 
eddigi teljesítményeit, céikitüzéseit s 
alapos részletességgel ismerteti a 
minisztérium intézményeinek tevé-
kenységét, a gyáripari termelés, a 
kisipar és e háziipar talpraállitásá-
nak útját, beszámol a közszállitási 
szabályzat ruódositásáról, közli az 
esedékes versenytárgyalásokat s ezen-
felül tartalm-zza az iparügyi minisz-
térium, az Anyaghivatal és a Ma-
gyar Állami Szénbányák ügybeosz-
tását. A havonkint kétszer megjelenő 
Magyar Ipar minden iparos, gyá-
ros, üzemi bizottság, mérnök, gaz-
dasági szakember számára nélkü-
lözhetetlen 
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Vágyálmok 
Olvasom a következő hirt: A Ma-

gyar Közvéleménykutató Intézet a 
vásárlási vágyálmok vizsgálata so-
rán megállapította, hogy a válaszok-
nak több mint fele ruházati cik-
kekre vonatkozik. Minden tizenötö-
dik ember bútor, minden tizedik la-
kás után vágyakozik, minden hu-
szonötödik ember autó, vagy motor 
kerékpár vásárlásán töri a fejét, 
csak egyezrelékre ment azoknak a 
száma, akik zongorát kívántak be-
szerezni. Eddig a híradás és egyál-
talán nem akadok fenn rajta. Kit 
érdekel ma zongora ? Máskor is bi-
zony keveseknek volt vágyálma, még 
a régi jó világban is... de a ruha 
még abban a világban is a legelső 
kívánság volt.' Mert minden rendes 
ember mindig szeretett volna, ha 
nem is fényesen, de legalább „illen-
dően- felöltözni. Ma ? Ha végigné-
zek magamon s látom, milyen ko-
pott a mindennapi ruhám és tudom, 
hojy egyelőre még nem is vágyá-
lom, hanem a hiábavaló reménysé-
gek hiábavalósága egy újnak a meg-
szerzése s amikor látok szorgalmas 
mu ikásembereket folthátán-folt ru-
hában járni, akkor már ugy érzem, 
nem is vágyálom a ruhabeszerzés, 
hanem epekedő sóvárgás... mert el-
érhetetlen. Aztán a lábbeli.,. Igaz, 
mostmár nyár van. de ki tudja hoz-e 
a nyár csak egy pár cipőt is, nem-
hogy egy családnak eleget.. 

(xa) 

— 1947 jun. 24-én délután a li-
getben egy darab gyermek sötétkék 
bocskai kabátot találtak. Igazolt tu-
lajdonosa a Rendőrkapitányságon át-
veheti. 

— Egy férfi kabát, egy sapka 
és egy darab kenyér csomagban ke-
resi gazdáját. Igazolt tulajdonosa 
átveheti a Szociáldemokrata Párt-
ban Kossuth u. 26. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Ország - Világ 
Megszüntetik a szövetkezetek adó-

kedvezményét. 

Rónai Sándor elvtárs aláirta a 
magyar—bolgár árúcsereforgalmi 
egyezményt. 

A francia kommunisták baloldali 
kormány alakítására hívták fel a 
szocialistákat. 

U,abb incidensek történtek a bol-
gái-görög határon. 

A d ó f i z e t ő k figyelmébe 

Sok felesleges időtöltés és bosz-
szankodás elkerülése végett közöljük 
olvasóinkkal, hogy 

minder. szombaton 
és a hó végón 

szünetel 
az adófizetés, mivel pénzszállítás 
van. 

Mühelylátogatásunk során tegnap 
Oy. L. férfiszabémester elvtársunkat 
látogattuk meg, hogy megismerked-
jünk a szabóiparos problémáival. Az 
ismerkedés után tolmácsolja köszö-
netét a szentesi kisiparosság nevé-
ben azért a bátor kiállásért, amely-
lyel a Szentesi Lap eredményesen 
sikraszállt az OTI bírságolási ügy-
ben, a kisiparos>ág mellett. 

Első kérdésünkre, hogy 

van-e munka? 
igy válaszol: az ősszel nagyobb volt 
a forgalom, mint most. Az egész ta-
vaszon aránylag igen kevés munkánk 
volt. Most is csak olcsó anyagokból 
készítünk egyszerű fazonú könnyű 
nyári ruhákat. 

Meg tudnak-e élni 
a kevés munkából és tudnak e adó-
kat fizetni ? — tesszük fel a [követ-
kező kérdést. Gy. L. elvtárs homlo-
kát összeráncolva keresi a megfelelő 
választ, végül is igy szól: hát bi-
zony nem könnyen. Különösen ne-
hezen élünk mi családos emberek, 
igy é<i is, akinek három családja 
van. Ekkora családnak csak szűkö-
sen elég a kereset. Arra, hogy a ki-
rótt adókat hogyan tudjuk fizetni, 
nem is igen tudok válaszolni. Any-
nj i bizonyos, hogy nagyon súlyos 
a család fenntartása mellett a közter-
heket kiegyenlíteni. 

Milyen körülmények 
nehezítik meg a meg-
élhetést? 

Sok minden közrejátszik — vála-
szolja. Elsősorban is a pénzhiány, 
ezt érezzük mindannyian. D; ami a 
legszomorúbb: nagyon elszaporod-
tak a kontárok, akik tekintve, hogy 
nem fizetik az önálló iparosokra ki-
rótt adókat és OTI járulékokat, sok-
kal olcsóbban tudnak dolgozni, mint 
mi és igy nacy konkurenciái jelen-
tenek számunkra. Az illetékeseknek 
oda kell hatni, hogy a kontárok 
működését lehetetlenné tegyék. Igen 

A közellátási miniszter legújabb 
rendeletében megállapította az uj ter-
ményárakat, a liszt és malmi termé-
kek legmagasabb árát. Eszerint a 
buza ára 60 forint, a beszolgáltatás 
rak már eleget tett gazdálkodó fenn-
maradó készleiébM vásárolható buza 
ára pedig 80 forint. Rozs 54, illető-
leg 72 forint. Az árpa termelői ára 
50 forint, szabidforgalomban 64, a 
zabé 50, illetve 67, köles 60, illetve 
80 forint 

Búzadara malmi eladási ára 124, 
nagykereskedői ára 130 forint. Kis-
kereskedői ára kg-ként 140 forint. 

súlyos tehertételként jelentkezik az 
is, hogy a köztisztviselők és egyéb 
fixfizetéses dolgozók, akik azelőtt 
megrendelőink 70-80 %-át képezték, 
ma az alacsony fizetés miatt nem 
dolgoztatnak. Képtelenek erre, mert 
a textúrák egyáltalán nem állanak 
arányban a közalkalmazottak fizeté-
sével. 

A munkásokról és azok helyzeté-
ről kérdezősködünk ezután. Meg va-
gyok elégedve mindkét munkásom-
mal — mondja. A segéd már két 
éve dolgozik nálam. Minden délután 
5 órakor már elengedem, mert a 
dolgozók iskolájának harmadik osz-
tályába jár. Megkérdezzük ezután a 
segédet, hogy miért tanul 

Nehogy azt higyjék — válaszolja 
K. M. szinte sértődötten, — h >gy 
itt hagyom a varrógépet s most már 
irodába megyek dolgozni. Szó sincs 
róla. Csupán tudásomat, látókörömet, 
tapasztalataimat akarom gyarapítani, 
illetve szélesíteni, hogy hasznosabb, 
felvilágosultabb és értékesebb mun-
kása lehessek a dolgozók Magyar-
országának. 

Ismét a mester veszi át a szót. A 
tanulóm szabadságon van. Február 
óta dolgozik nálam és máris két heti 
szabadságot kapott. Manapság már 
sokkal jobb a munkások helyzete, 
mint az én inas, illetve segédkorom-
ban. Mi bizony kora reggeltől késő 
estig dolgoztunk. A fizetéses szabad-
ság fogalmát nem ismertük, sőt sok-
szor még vasárnap is dolgoztatott 
velünk a mester. Végül Gy. L. elv-
társ a kibontakozás lehetőségeiről a 
következőket mondja: Rajtunk is 
nagyon segítene, ha az uj termés 
jól fizetne. Ez esetben a termelök 
anyagi helyzete megváltozna, ők is 
dolgoztatnának a kisiparosokkal. Nem 
kevésbé nagy jelentőséget tulajdoni 
tunk az uj kollektív szerződések jó-
tékony hatásának is. Nagyon várjuk 
a hároméves terv végrehajtását, amely 
valamennyi dolgozó életszínvonalát 
s köztük a mi megélhetésünket is 
emberibb nívóra fogja emelni. 

Ugyanennyi a finomliszt és kukorica-
dara ára is. Egységes buza-kenyér-
liszt malmi eladási ára 72, nagyke 
reskedői ára 76, kiskereskedői eladási 
ára kg-ként 82 fillér. Ugyanennyi az 
ára az egységes rozslisztnek és árpa-
lisztnek, valamint kukoricalisztnek is. 
A buzakorpa, rozs, árpa és kukorica 
korpa malmi eladási ára mázsánként 
48 fortHt. Külön tendelet intézkedik 
arról, hogy a 15 kataszteri holdon 
aluli gazda nem köteles terménybe-
szolgáltatásra. Felszabadította a köz-
ellátási miniszter a bab, borsó, lencse 
forgalmát és árát. 

A két utóbbi esetben azonaban a 
kiadott mennyiségeket az átvevő 
lakóhelye szerint illetékes községi 
elöljárósághoz kell jelenteni. 

Vásárlási engedélyt kaphat mindaz 
aki kenyérgabona és lisztellátásáról 
1947 augusztus hó 1. napjától 1 évi 
időtartamra lemond. Ugyancsak vá-
sárlási engedélyt kaphatnak azok a 
részben ellátott vámőrlésre jogosultak 
akiknek fejadagjuk nem termett 
meg 

Ellátatlanok részére 144 kg. buza 
rozs, vagy két sertés beszerzésére 
lehet vásárlási engedélyt kiadni. 

Nem lehet önellátói háztartási 
szükségletre vásárlási engedélyt ki-
adni annak a gazdálkodónak, akinek 
összes szántóterülete 5 kat. holdnál 
több, aki mezőgazdasági munka 
vállalásával a háztartási szükségletre 
szükséges gabonamennyiséget meg-
kereshette volna, vagy az őszi me-
zőgazdasági munkálatok sor n meg-
keresheti, végezetül, akine nem a 
mezőgazdaság a főfoglalk^ ása. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, 
hogy a rendeletben foglaltakkal la-
punk legközelebbi számában foglal-
kozunk. 

Anyakönyvi hírek 
Születés: Benyó Piroska, Márkus 

Gyula, Kiss Gyula, Gulyás Ábel, 
Bányai Julianna, őze Éva, Barta Pál, 
Székely Judit, Paksi Margit. 

Házasság: Fekete N. Ferenc —Be-
regszászi Erzsébet, Tihanyi Mihály— 
Balogh Erzsébet, Földvári N. Fe-
renc—Halász Szabó Eszter, Török 
József—Gombos Margit, Ratkai Jó-
zsef—Orosz Amália, ifj. Szuszai Já-
nos—F. Török Margit, Szőke End-
re—Papp Mária, Bálint László—Van-
ka Erzsébet. 

Halálozás: Vizi István János, Gu-
lyás János 70, Fekete István 83, Ju-
hász Bóka Ferenc 84, Kliczky György 
40, Laszli Józsefné 43 éves. 

Hirdetmény 
A közellátásügyi minisztérium 806. 

230/1947. VIII/4. sz. körrendelete 
alapján közhiré teszem, hogy folyó 
év 3. negyedére (julius, augusztus, 

í szeptember hónapra) a hatósági cu-
| kor kiváltását a minisztérium az 
j alanti jegyszelvényekre engedélyezte. 
! A jegy száma: Jul. Aug. Szept. 

70-es B I A 
210 . A I B 
221 „ C 1 A 
222 . C l A 
225-ös 1 1 P 
226-os 11 12 13 

A fejadagra vonatkozóan, vala-
mint a beváltási határidőre a 11.300-
1946. K. M. sz. rendeletben foglal-
tak az irányadók. 

Felhívom az érdekeltek figyelmét 
arra, hogy a rendeletben nem érvé-
nyesített jegyszelvények elszámolásá-
hoz a minisztérium semmi körül-
mények között sem járul hozzá. 
822 Polgármester 

A Közellátási Miniszter rendeletileg szabályozza 
a kenyérgabona íorsalmót 

Az említett rendelet szerint a gaz-
dálkodó gabonát csakis beszolgál-
tatási, vagy adó kötelesség teljesítése 
címén kereskedőnek, illetőleg e kö-
telesség teljesítése után amennyiben 
felesleges készlettel rendelkezik, ke-
reskedőnek és vásárlási engedéllyel 
adhat e'. Vásárlási engedély nélkül 

egyedül csak a vámörlésre jogosult 
mezőgazdasági munkások természet-
beni munkabére adható ki, illetőleg 
amennyiben a kiszolgáltatás nem 
veszélyezteti a beszolgáltatási kö-
telesség teljesítését, ugyancsak vá-
sárlási engedély nélkül lehet kiadni 
a természetbeni földhaszonbért is. 

Párthirek 
Julius 3-án csütörtökön este 8 

órakor a vármegyei közkórháznál 
üzemi pártnap. előadó Juhász Já-
nosné. 

Julius 4-én pénteken este fél 8 
órakor pártest. Beszámoló az Orszá-
gos Pártválasztmányi ülésről. 

Párttagsági könyvecskéjét min-
denki hozza magával, mert csak a 
könyvecske felmutatása ellenében 
vehet részt a pártesten. 

Megállapították 

az új terményárakat 



J u l i u s 4-én, pénteken pártest a p á r t s z é k h á z b a n 
este fél 8 órai k e z d e t t e l r 1 , M i B (no»«uih-u.m.> 
Beszámoló az Országos Pártválasztmány üléséről. Belépés csak pártkönyvvel! 

Harmincöt darab tenyészbikát 
vett a vármegye 

Ismeretes, hogy a mult héten az 
alispán a Dunántulra utazott. Haza-
térése után felkerestük s kérdésünk-
re a következőket válaszolta: 

— Ötös bizottság volt lenn veze-
tésemmel melynek tagjai a Gazdasá-
gi Felügyelőség vehetője, az állatte-
nyésztő egyesület igazgatója, a tör-
vényhatósági főállatorvos és a szám-
vevőség fönöke voltak. Tolna és Ba-
ranya megyének kb. 40 községét 
jártuk be es vásároltunk 35 darab 
tenyészbikát. Ezek a legkiválóbb mi-
nőségűek s egy részük telivér szimen-
táii, úgyhogy ezekkel a megye 
szarvasmarha állományát nagymér-

— Hát az apád ? 
— ö még kint van Oroszország-

ban. 
Ebben a pillanatban egy csinosan 

felöltöztetett kislánnyal egy nő halad 
. el mellettünk s a kislány fehér ru-

tékben felfogjuk frissiteni és a béke- hája súrolja a mi kisgyerekünk ma-
beli nivóra allitani. A tenyészállato- szatos rongyait. . • - • - — Miért nem vigyázol ? — hall-kat a városok közt szét fogjuk osz-
tani s reméljük, hogy ezzel a fel-
szabadulás óta érezhető tenyészállat-
hiányt megfogjuk szüntetni. 

Az ottani termésviszonyokra vo-
natkozólag — folytatta — csak any-
nyit tudok mondani, hogy Tolna 
megye termésátlaga kb megegyezik 
a Csongrád megyeivel, de Baranya 
megye termése ugy burgonya, mint 
kalaszosok tekintetében, országos vi-
szonylatban is kiválónak ígérkezik s 
kb. duplája lesz az itteni termésnek 
— fejezte be nyilatkozatát az alispán' 

Módosítják a cséplés ellenőrzésére 
vonatkozó rendeleteket 

Mint köztudomásu, a közellátási 
kormánybiztos rendeletet bocsájtott 
ki a cséplés állandó ellenőrzésére 
vonatkozóan. A helyi akció országos 
visszhangot váltott ki és a kormány-
biztosok mind szabályozták területü-
kön a cséplés szigo'u ellenőrzését. 
Most értesültünk arról, hogy a Köz-
ellátási Minisztérium napokon belül 
az eddig kiadott rendeletének kiegé-
szítésére a cséplés ellenőrzésével 
kapcsolatban még pótlólag is rendel-
kezik a cséplés ellenőrzését szigorúbbá 
és hatékonyabbá teszi, minek folytán 

juk a hölgy feddését. — Még be-
piszkolod a ruhádat. 

Szegény kis proletárgyerek l Azért, 
hogy te nem vagy ¡¡latos ruhácská-
ba felöltözve, mennyire lenéznek s 
a két forintos csokoládé neked csak 
az álmaid csemegéje lehet. 

Időközben már el is tünt a gye-
rek s vegyes érzésekkel bámul visz-
sza ránk. Nem tudja elképzelni, hogy 
vájjon mit akartunk tőle. 

A dolgozó ugyanígy a kirakathoz 
nyomhatja orrát s sóvároghat az el-
érhetetlenek után és az élet krémjé-
nek leszedői vigyáznak, hogy be ne 
piszkolódjon eleganciájuk a szegény-
ségtől. Nagyon, nagyon szükség van 
már a hároméves terv keresztülvite-
lé-e, a dolgozók életszínvonalának 
emelésére, s az árak lemorzsolására, 

• hogy a dolgozók végre élvezhessék 
közellátási kormánybiztos mar szük- munkájuk gyümö'csét s ne kelljen 
ségtelennek tartotta, hogy minden i a kirakatok csábítása elől a túloldal-
cséplőgép melle állandó cséplési el- ; ra menekülni 
lenőrt állítson, ezéit és a gazdák, j 
valamint a cséplőgéptulnjdonosok ki-
adásainak csökkentése érdekében is i 
vonatkozó rendeletét hatálytalanította, j 

Fentiek szerint az ellenőrzést ha- » 
tósági közegek végzik, akik a mu-
lasztó géptulajdonosok mellé, kizáró-
lag a géptulajdonos költségére állan-
dó hatósági ellenőr*, rendelnek ki és 
súlyosabb mulasztás esetén interna-
lási eljárást is folyamatba tesznek. 

OTEMPORA. . . 
245 forintos cipő, 170 forintos szövet, 
7 forintos bonbon s a pálinkával 
megtöltött gyűszű 

Az aszfaltolvasztó hőség leparan-
csolja az emberről a kabátot. Mel 
lettem baktató kollégám ugy fujtat, 
mint egy kivénhedt lokomotív, mely 
eddig elkerülte Gerő Ernő figyelmét. 
Sehol egy felhő, csak a strandra sietők 
bizakodó arca és a csilingelő fagy-
ialtos kocsik után röpített sóvárgó 
sóhajok nyújtanak némi enyhülést. 

Egy üzlet leeresztett védőernyője 
alatt megpihenünk. Akaratlanul is a 
kirakatra vetődik a szemünk s meg-
hűl ereinkben a vér. 245 forint az a 
cipő I Hát miből van az ? Aranyból, 
a szögek benne gyémántok ? Ki bírja 
azt megvenni. A dolgozó bizonyára 
nem l 

Tovább mennénk, de máris érde-
kes jelenség köli le figyelmünket : 

Egy erősen dekorált ruháju hölgy 
libeg ki az üzletből s cukros mo-
sollyal visszaszól: — Azért a cuki 
kis piros cipőért majd holnapután 
bejövök, addig tegye félre I 

— Készséggel nagyságos asszo-
nyom I — hajlong a kereskedő, — 
— esküszöm, hogy ajándék annyiért. 
Oarantálom, hogy 190 forintért olyan 
cipőt sehol nem méltóztatik kapni... 

£z már mégis csak sok. Mi meg-
értjük, hogy a kereskedő nem tudja 
olcsóbban adni, de hogy ennyiért 
a jándék? ! 

Csüggedten s szédülve megyünk 
tovább, most má* kiváncsian figvelve 
a kirakatok kacérkodását. 

— Békebeli minőség I — ordít a 
felírás egy férfi szöveten — métere 
170 forint. Mennyibekerül ebből egy 
egész öltöny ? Nem is terhelem vele , 
az agyam. Ilyesmire csak annak az j k a a ó -
urnák telhet, aki ott az ujságarus 
állványán válogat a lapok között, 
majdnem térdig érő pepita zakóban. 

Finom csemegékkel megrakott ki-
rakat incselkedik velünk. Keksz, ha-
lak, gyümölcs s kecses üvegekben 
itókák. Egv apró üvegecskén felírás: 
30 forint. Uram egek I Hiszen ebben 
egy decinél nem sokkal több van. 
A falon kiszögezve egy papírlap: 
Finom aratópálinka I Tán csak nem 
ebben a gyüszüben árulják ? 

Maszatos kisgyerek nyomja az or-
rát a cukorkaüzlet kirakatához. Öt 
nem izgatja a meleg. Szinte a lelkit 
küldi a szemén keresztül ugy nézi 
a csokoládé bonbont, melyen apró 
kis cédula szerénykedik: 10 dkg. 2 
forint. 

— Kinek a fia vagy ? — szólítjuk 
meg. 

Ijedten néz ránk s látszik rajla, 
hogy legszívesebben elszaladna. 

— Édesanyám dolgozni van ! — 
feleli. 

Nem.fugjuk mi senkinek bepisz-
kolni a rúnáját, csak más ne pisz-
kolja be a mi „ruhánkat" I (Sz. J . ) 

R Á D I Ó 
Budapest I jul ius 2. 

6 30: Falurádió. 6 45: Reggeli torna. 
7: Hírek. 7.20: Az Áttelepítési korm. 

i közi. 7.30: Reggeli zene. 8: Az ipar-
felügyelőnő. Boda Andorné előadása 

i 8.15: Szórakoztató muzsika. 9: De-
mény István Scala jazz-együttese ját-
szik. 12.15: Sovinszky László sza-
lonzenekara. 13: Kossuth bud.9i fog-
sága. 13 20: Seregély irma hárfázik. 
14: Hirek. 14.10: Tánczene. 14 25: 
Gyógyul már a magyar falu. 14 45; 
Ifjúsági énekkarok. 16: Gödöllői Vi-
dák Sándor cigányzenekara. 16.40: 
Hangos híradó. 17.10: A Hadifogoly 
hiradó rádióközlew. 18.00: Budapest 
szórakozik. 18 25: A rádiózenekar 
já szik. 20 20: A háziegvüttes játszik. 
21: Heli rzemle. 21.25: Időszerű kér-
dések. 21.40: Orosz nyelvoktatás. 
22 25: Kazal László énekel. 22.45: 
Előadás a Stúdióban : „Húsvéti va-

Rendeleteket nem ismerő 
iparosok és kereskedők 

figyelmébe 
Megirtuk már, hogy az országos 

árfelügyelet ¿Ital észleltek megre-
szélésére a Közellátási Felügyelőség 
közös értekezletre hivta egybe Szen-
tes váró.«- kereskedőit és iparosait, 
ahol az Anyag- és Arhivatal kikül-
döttei dr. Benesovszky, Szentjóbi 
és Nagy Sándor részletesen tájékoz-
tatták az érdekelteket a rendeletekről. 

A felszólalások kapcsán Hankóczy 
Bála elvtárs, a Közellátási Felügye-
lőség vezetője felhívta a kereskedő-
ket, hogy három napon belül móuoí 
ad arra, hogy hiányos ismereteiket 
pótolják a felügyelőségen, de ezen 
idő után nem fogadhatja el a ke-
reskedőknek azt a védekezését, hogy 
a szabálytalanságokat azért követték 
el, mert a vonatkozó rendeleteket 
nem ismerik. 

5 hold 
A NYILASBAN 

Irta : Sima László 
I. 

Nevettek is, meg fejet is csóváltak, 
Sokan Amerikáról beszélgettek, né-
hányan a Nyilasról vitatkoztak. 
Mert arról is lehetett beszélni. Nyolc-
vanöt hold városi földről volt szó. 
Ott terült el az a Rontóér balpart-
ján Nyugatfelé lankásodó terület ez, 
amely eddig soha nem volt meg-
művelve. Ha nagyobb terület bíz-
vást nevezhették volna dzsungelnek, 
de így Nyilasnak hivták. Hajdan ez 
volt a neve a Rontóér egész bal-
partjának, mert a jobbágyvilágban 
itt volt a jobbágyság nádlója. 
Az északi és déli részeket azon-
ban még harminc évvel ezelőtt hoz-
zácsapták a legelőkhöz s egyik 
Felső, a másik Alsójárás nevet ka-
pott. Ez* a 85 holdat azonban sem-
mire se tudták hasznosítani. A sze-
génység hordta onnan a tüzrevalót 
magának. Olyan volt, amilyennek 
Kandász Mátyás mondta, de nem-
csak fűzfatuskók és nyárfagyökerek 
voltak benne, hanem sok fűzfa, lüz-
jasurja, kanadai és rezgö.^yárfa, mo-
csári tölgy és fent a partszélen pla-
tánok, jegenyék, juharfák, akácok. 
A város most elhatározta, hogy va-
lamiképpen kitisztittatja ezt a terü-
letet és hasznosítani fogja. 

Nagy viták folytak a közgyűlésen 
erről a kérdésről s végül is elfo-
gadták a Somogyi Pál országgyű-
lési képviselő indítványát. Eszerint 
egyholdas parcellákra osztják fel az 
egész területet s hat esztendőre in-
gyen használatra adjak a parcellákat. 
Az így juttatott tesületekct az illetők 
köíeiesek hat év alatt megtisztítani a 

j bennök lévő gyomtól, surjáktól és 
fáktól Kivétel a terület szélén hú 

. zódó útmeliék, ahol a fákból 8 — 8 
méter távolságban egyei-egyet meg 
kell hagyni. A megtisztított területet 
hat évig mirdenki a saját legjobb 
belátása szerint hasznosítja, rajta 
azonban csak ideiglenes szárnyékot 
építhet magának. Aki az irtást elha-
nyagolja, attól elveszik a juttatott 
parcellát. Hat év után a parcellákat 
bérbeadják, de a bérbeadásnál a 
juttatoltak előnyben részesülnek, sőt 
aki a területet állandóbb beültetés-
sel hasznosította annak a kezén a 
parcella az átlagos haszonbérben 
meghagyható. Egy-egy vállalkozó 
legföllebb öt holdat kaphaf. Jelent-
kezni a város gazdasági hivatalában 
kell. Eddig a napig tizehét parcellát 
jegyeztek ie. 

Hamarosan nagy vita kezdődött 
Kandász Mátyás. Csendes Imre, 
Matók Lajos és Égető Bálint között 
a nyilasi földekről. Kandász fitymál-
va, lenézően beszélt, emezek háro-
man azt állították, hogy aki vállal-
kozik, nyerhet, sőt szerencsés lehet 

— En már lekötöttem magamnak 
két holdat, — mondta Csendes. — 
Biztos vagyok benne, hogy már 
jövőre is tudok termelni. 

— Laput meg bürköt, kikericset, 
meg kanálollót, — csufondároskodott 
Kanász. 
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