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Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Szemlélődés 
Az ember hajlandó volna azt 

mondani, hogy soha eseménytele-
nebb napok nem* követlek egymást, 
mint most. Pedig ha az ember nem 
áíl meg gondolkozás nélkül az új-
ságban olvasott ^híradások után, ha-
nem gondolatban szemlét tesz az 
elolvasott dolgok felett, akkor azon-
nal észreveszi, hogy nem is olyan 
eseménytelenek ezek a most muló 
napok, de mint a magyar, mind a 
világviszonylatok szompontjából, igen 
is nagyon jelentősek. 

Hogy ne menjünk azonnal kül-
földre s ne tallózzunk a világpolitika 
mezején, maradjunk itthon és néz-
zünk szét, mi van idehaza. Min-
denesetre két dolgot emelhetünk ki. 
Az egyik, hogy átléptük julius dere-
kát s két hét múlva hozzákezdünk 
a törvényerőre emelt hároméves terv 
végrehajtásához. A másik, hogy a 
nemzetgyűlésen beterjesztették a vá-
lasztói jogra vonatkozó törvényja-
vaslatot s ennek következtében a leg-
rövidebb időn belül jönnek az or-
szággyűlési képviselő választások, 
mert a nemzetgyűlést országgyűlés 
yáltja fel. A gondolkozó fej, ha nem 
is megy nagyon melyen a taglalás-
ba, akkor is azonnal tisztában van 
vele, hogy nagyon is nagy jelentő-
ségűek ezek a mostani napok s 
hogy az egész magyar jövendő for-
dul meg a ránk következő napokban. 

Már közhellyé válik lassanként, 
ha azt mondjuk, vagy irjuk, hogy 
az ország újjáépítése csakugyan ro-
hammunkával folyt eddig s amit 
tettünk, amit elértünk a magunk 
erejéből tettük és a saját erőnkből 
értük el. A szép eredmények azon-
ban korántsem elegendők ahhoz, 
hogy ölbe tegyük a kezünket, mert 
igaz valójában, a tarlós és csaku 
gyan mindent átformáló eredménye-
ket ezután kell kierőszakolnunk 
saját erőinkkel a saját jobb sorsun-
kért. A nagy munka, ez a sorsdöntő 
munka a hároméves terv végrehaj-
tása. Ha valaki azt a kérdést teszi 
föl, hogy tulajdonképpen tr.i hát az 
a hároméves terv, hirtelen és rövi-
den egyebet nem felelhetünk a kér-
désié mást, mint ezt: a hároméves 
terv egy egészen uj Magyarország 
felépítése, amelyet a dolgoiók haj-
tanak végre s amelyhez a vagyon 
maga a pénzét lesz kénytelen oda-
adni. Mert ez az osztó igazság. A 
vagyon, minél nagyobb volt, annál 
több előnyt élvezett eddig és annál 
kisebb mértékben hozott áldozato-
kat. Azonban változtak a viszonyok 
s most a gazdasági igazság felé 
haladunk, aminek alaptételé az, 
hogy a vagyon minél nagyobb an-
nál több kötelességgel terhel. A 
hároméves terv végrehajtásánál ezt 
az elvet juttatja érvénybe a vagyon-
dézsma, amely erősen progresszív 
alapon állítja a nagy vagyont az 
ország újjáépítésének szolgálatába. 

Nem kétséges az sem, hogy a vá-
lasztói jog reformja egyenlő erejű 
nagy változást hoz az ország életé-
ben, mint a hároméves terv. Ennek 

Szobek András: 
Félre minden pártérdekkel, ha a nemzet 
létkérdéséről van szó, már pedig 

a köze l lá tás 
a nemzet legfontosabb érdeke 

Közellátási értekezlet a vármegyeházán 

Csütörtökön délután öt órai kez-
dettel Szohek András közellátási ál 
lamt tkár jelenlétében nagyfontosságú 
közellátási értekezletre gyűltek össze 
a politikai pártok kiküldöttei, az il-
letékes érdekelt közigazgatási és 
gazdasági szervek, valamint a sajtó 
képviselői. 

A főispán megnyitó szavai után 
Szobek András emelkedett szólásra 
és a mintegy százhúsz főnyi hall 
gatóság előtt ismertette kö/ellátásunk 
legfőbb kérdéseit. 

Bevezetőben rámutatott arra, hogy 
most, amikor közellátási évet zárunk 
s visszapillantunk az elmúlt évre, 
meg kell köszönnünk a parasztság 
áldozatos munkáját. A népi demo-
krácia határozott biztonsággal szá-
mított a parasztságra épp úgy, mint 
az ipari munkásságra. De a paraszt-
ságra számított a reakció is, mert 
általa vélte visszaszerezni r*gi ha-
talmát. A reakció csalódott: a ma-
gyar parasztság alaposan ki vette 
részét az újjáépítésből, s ha a kör-
nyező államok terméskilátásait és 
vetésterületeit nézzük, meg kell álla-
pítanunk, hogy 

parasztságunk érte el a leg-
nagyobb eredményeket. 

Szobek államtitkár ezután áttért 
az értekezlet céljának ismertetésére: 

A termelő megunta a hét éves 
kötöttséget és szabadságra vágyik. 
Ezért igérte meg a kormányzat a 
termelés szabaddátételét, de a ter-
méstől függően. Sajnos ezt a sza-
badságot csak részben tudjuk biz-
tosítani, amennyiben minden ter-
melő szabadon rendelkezhet az adó-
fizetésen és beszolgáltatáson felül 
maradt gabonájával. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a gabona fe-
lesleg mostmár feketén folyhat el, 
mert aki ezen terményeit el akarja 
adni, úgy ez csak kijelölt gabona-
kereskedő útján történhetik. E meg-
kötöttségre szükség van, mert az 
ötmillió termelő és ellátott mellett 
csaknem ugyanannyi az ellátatlan 

akiket nem lehet az ötmillió termelő 
kényére, kedvére bízni amikor, a ter-
més nem kielégítő. A környező álla-
mok terméseredménye sokkal rosz-
szabb s a spekulánsok — nem tö-
rődve az ellátatlanokkal — kicsem-
pésznék az országból a gabonát. 

Az említett intézkedéssel te-
hát nem a megkötöttséget 
akarjuk fejleszteni, hanem 
nemzeti érdekeket szolgá-

lunk. 
Az államtitkár elmondta, hogy a 

kormányzat világos rendelkezéseket 
hozott, mert minél nyakatekertebbek 
a rendeletek, a spekulánsok annál 
jobban megtalálják a kibúvókat. 

A cséplés ellenőrzése a legfonto-
sabb — mondotta. Súlyos megter-
helést jelentett volna, ha mindenho-
vá cséplés: ellenőrt küldünk ki, mert 
ez 12 millió forintjába került volna 
nemzetnek. Éppen ezért a csépié-
veket repülőbizottságokkal ellenőriz-
tetik. Hangoztatta, hogy a cséplési 
keresetet ís szigorúan el kell számol-
tatni, s a cséplőgéptulajdonosoktól 
meg kell követelni, hogy ezt a ke-
resetet besrolgáltassák Természete-
tesen itt sem szabad merevnek lenni 
hiszen a cséplőgéptulajdonosoknak 
is van joguk. A saját fejadagjukat, 
az etető és az esetleges fűtő fej-
adagját meg kell nekik hagyni. Be-
szélt az őrlés kérdéséről is és ki-
jelentette, hogy 

őrlési engedélyt csak az adó 
teljesítése után lehet kiadni. 

Akinek nem termett elegendő ga-
bonája azzal szemben az az eljárás, 
hogy kifizeti adójának egy részét, 
erre őrlési engedélyt adnak, de 
ügyét átteszik a pénzügyigazgatóság-
hoz, amely kivizsgálja a tényeket, 

s amennyiben jogos a kérés, 
úgy pénzbeli adófizetést fog 

engedélyezni. 
A pártoknak ebben a kérdésben 

meg kell találniok az egymáshoz 
vezető utat, — folytatta —. A pár-

tok pártkérdésekben veszekedhetnek, 
ez az ő dolguk, de félre minden 
pártérdekkel, ha a nemzet létéről 
van szó, márpedig a közellátás a 
a nemzet legnagyobb és legfonto-
sabb érdeke. Fokozottabb munkával 
kell hozzájárulni a hároméves terv-
hez. A szabadságnak az a célja, 
hogy a termelési kedvet fokozzuk, 
tehát minél több szabadságot kell adni, 
de nem engedhetjük meg, hogy ezt 
a szabadságot szélhámosok kihasz-
nálják a nemzet rovására. 

Emlttért tett a fejadagok külön-
bözőségéről, hogy miért van kétmá-
zsás, 180 és 144 kilograp.os fejadag. 
Erre igen egyszerű a felelet: miként 
a nyomtató lónak nincs bekötve a 
szája s a cipész is hamarabb meg-
tudja javítani saját cipőjét, akképpen 

a termelőt sem lehet ettől a 
kivételtől megfosztani. 

Szólott még a beszolgáltatási pré-
miumokról, amely szerint, aki au-
gusztus 3 ig teljesíti beszolgáltatási 
kötelezettségét minden mázsa után 
10 forint jutalmat kap, aki pedig 
augusztus végéig teljesíti 5 forintot 
kap mázsánként. Az adó után 16.3% 
térítés jár a határidőig. 

A cséplési sztrájkról szólva kije-
jentette az államtitkár, hogy akkor, 
amikor egyesek az infláció alatt sőt 
még most is csaknem ingyen végzik 
munkájukat, zokszó nélkül, akkor 

senkinek sincs joga cséplési 
sztrájkot szitani. 

A cséplögéptulajdonosok becsületes 
munkával járuljanak hozzá az újjá-
építéshez s ha a mult rendszer — 
elég helytelenül — hozzászoktatta 
őket ahhoz, hogy párheti munkával 
egész évi megélhetésüket biztosítot-
ták, most erről le kell szokniok. 
Egyik dolgozó sem élvezhet előnyö-
ket a másik rovására. 

Le kell szállnunk népünkhöz, ame-
lyet évszázadokon keresztül becsap-
tak, kizsákmányoltak, és ki kell ne-

Folytatás a 2. oldalon 

a célja a reakció lehető legtökélete-
sebb visszaszorítása, amit tiltó pa-
ragrafusok juttatnak érvényre. Az 
a javaslat, amely szerdán került a 
nemzetgyűlés elé, egyaltalán nem 
demokrácia ellenes. Azok a meg-
szorítások nem veszik el a magyar 
válaszlói jognak azt a jellegét, hogy 
az egész világon a legszabadabb 
elvű, legszélesebb körű, ami ma-

gyarán kifejezve azt jelenti, hogy a 
legdemokratikusabb. Hogy azok, 
akik a demokrácia ellenségei, kisebb 
mértékben jutnak szóhoz, mint ed-
dig, nem demokrácia ellenes, mert 
a népjogok kiterjesztése nem mehet 
el odáig, hogy a népjogok meg-
semmisítését hajthassa végre Hogy 
az uj országgyűlés, amely a most 
feloszlatandó nemzetgyűlés helyébe 

lép, bizonyosan demokratikusabb 
lesz, mint a szétoszló testület volt, 
arra nemcsak a törvény a garancia, 
de a pártoknak az az elhatározása 
is, hogy „selyem szitával" tisztítja 
meg a jelölteket. 

Rövid szemlélődésünk eredménye, 
hogy nagyjelentőségű napok előtt 
állunk és bízunk a jövendőben. 

Érdy Antal 
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OUO USQüe TANDEM... 
Azt szokták mondani, hogy úgy 

szép az élet, ha zajlik. Valóban a 
halálos csend némaságába burkolt 
élet, amikor „légy szárnya bent, se 
kint nem hallatik" se nem szines, 
se nem termékeny, se nem tevékeny. 
Ahol ilyen az élet, ahol még a lé-
lekzetvétel is úgyszólván engedély-
hez van kötve, ott a csendőrszuro-
nyok tartják a rendet és a nyugal-
mat. Nem is lehet másmilyen, csak 
olyan mint a temetők rendje és 
csendje, ilyen élet volt Magyaror-
szágon is. Ha jól meggondoljuk nem 
is az első világháború utáni Horthy-
rezsim hozta meg ezt a rendet Ma-
gyarországon, de még az első világ-
háború előtt megteremtette azt, előbb 
a két Dezső Bánfy és Perczel, azu-
tán tökéletesítette gróf Tisza István, 
aki leckét adott az egész világnak 
arra, hogyan kell elnémítani a par 
lamentet és miképpen lehet diktatúrát 
gyakorolni a parlamentárizmus ál-
orcájában. Mert nem tagadhatjuk le 
azt a sajnálatos valóságot, kogv Eu-
rópa első világháború utáni diktáto-
rai kivétel nélkül gróf Tisza István-
tól tanulták meg a módszert és el-
járást és akármilyen zokon esik, azt 
is vállalni kell, hogy a faiizmus és 
nácizmus megteremtésére és mód-
szereinek mikéntjére szintén gróf Ti-
sza Istvántól vettek utmutatást. Azó-
ta nálunk megváltozott az irás, mert 
a második világháború a végét je-
lentette a parlamentárizmus köpö-
nyege alatt folytatott diktatúrának. 
Magyarország ma köztársaság. Még 
azt is hozzátehetjük, hogy alkotmá-
nyos és a parlamentárizmus elvén 
alapuló népköztársaság, amelyben 
demokrácia van és ahol a népakarat 
jut érvényre a meghozott törvények-
ben és azoknak végrehajtásában. Ez 
az óriási rendszerváltozás nem régi, 
mert hiszen még nincs három esz-
tendeje annak, hogy a felszabadító 
orosz csapatok ledöntötték a régi 
Magyarországot, amely az uraké volt. 
De mert a demokrácia Magyarorszá-
gon ilyen rövid ideje lett kormányzó 
hatalom, természetes dolog, hogy a 
meghalni nem akaró mult emberei 
itt is, ott is, igy is, ugy is és min-
denképpen és mindenütt is megpró-
bálnak egy kis mozgolódást, egy kis 
összeesküvést, egy kis ellenforradal-
mat. Könnyű nekik, mert a magyar 
demokrácia egyik legelső cselekedete 
a csendőrség eltörlése volt, ami ter-
mészetes cselekedete volt a demok-
ráciának. A demokráciát nem csend-
őrszuronyok őrzik, hanem a parasz-
tok, a munkások és a tanult embe-
reknek az a hatalmas tömege, amely 
uj életet él már most is ezen a föl-
dön. így jutunk ennek megállapitása 
után ahhoz a kérdéshez, amelyet 
Ciceró intézett a római szenátusban 
bizonyos Catilina úrhoz, aki egye-
seknek a fölfogása szerint nem ép-
pen tisztességesen szolgálta a köz-
társaságot A kérdés annyit tesz, 
meddig még? Mink is azt kérdezzük 
nevezetesen azoktól az uraktól, akik 
lépten-nyomon botrányt okoznak, 
kazudnak, suttognak, árulkodnak és 
igyekeznek veszett hírét költeni az 
országnak, a magyar demokráciának. 
A türelem nem mindig rózsákat te-
rem, hanem a rózsának a tüskés 
szárát, amely kiválóan alkalmas arra, 
hogy egy kicsit megfésülje azokat, 
akik rakoncátlankodnak. Az a hitünk, 
hogy a Ciceró kérdésére a most kö-
vetkezendő országot választásokon 
a magyar nép mondja ki a végszót. 

(-m-z-) 

vélnünk belőlük axt a bizalmatlan-
ságot, azt az önzést, amit a mult 
rendszer nevelt beléjük. Ha ezt vé-
gezzük, nemzetépítő munkát vég-
zünk, 

már pedig ebben az ország-

ban mindenkinek nemzet-
építő munkát kell végezni 

— fejezte be beszédét Szobek ál-
lamtitkár. 

Az értekezlet több értékes hozzá-
szólás után végetért. 

Ülést tartott 
az ovoda felügyelő-bízottság 

Valamennyi bizottsági tag és a 
tisztifőorvos jelenlétében Virányi el-
nök elnökletével csütörtök délután 6 
órakor tartotta bizottsági ülését az 
óvoda felügyelőség. 

A tárgysorozat főpontja és az ülés 
cgybehivásának oka a kiséri iskolá-
ban a mult hónapban megnyílt gyer-
mekotthon fenn tar tásámik kérdése 
volt. A tisztifőorvos tájékoztatójában 
bejelentette, hogy 20 gyermek be-
fogadására képes gyermekotthon fel-
állítására 5.000 forintot kaptunk a 
Nemzeti Segélytől. Két helyiséget a 
kiséri katolikus iskola biztosított au-

gusztus 15-ig. A felmerülő költségek 
fedezéséhez a legutóbbi városi köz-
gyűlés 1*30 forint hozzájárulást kért 
az érdekelt szülőktől, mely összeg 
indokolt esetben mérsékelhető l̂enne. 

Ezután Juhász Jánosné elvtárs 
szólalt fel. Erről lapunk más helyén 
számolunk be. Ezt követőleg kivá-
lasztottak egy öttagú bizottságot, 
meiynek feladata lesz az ellátás fel-
javítása érdekében eljárni a közellá-
tási felügyelőségen, az ellátást ellen-
őrizni és megállapítani, hogy melyik 
szülő mennyit fizethet a gyermek-
otthonba beadott gyermek után. 

Helyzetbép az állatufisM 
Rendkiviili arányú felhajtás — lanyha kereslet 

A szemesi nyári áiiatvásárt általá-
ban nagy felhajtás és lanyha keres-
let jellemezte. Különöse i áll ez a 
hasított körmű állatokra, amelyekből 
hozzávetőleges megállapítások szerint 
is rekordfeihajfás volt. Iiyen árányu 
felhajtás még a békeévekben sem 
volt. Az árak kissé magasak voltak. 
A fiastehén 2—2 600 forintért, fejős 
tehén 1.000 forint körül, betanított 
ökör és bivalyok párja 3 000 forint-
ért, a gyenge és növendék borjú ki 
lónként 3 forintért kelt. 

A pa.'ás állatoknál már nem volt 
ilyen arányú felhajtás. Az árak itt 
közepesek voltak. Fiaskanca 4—5.000 
forint, 3 4 éves paripa 5.000 forint, 

egyéb 2 000 forinttól cserélt gazdát. 
A sertésvásáron sem volt nagy 

kereslet. Az árak itt elég jól tartottak 
voltak. Hat nyolc hetes választási 
malac párja 50-60 forint, fias anya-
koca 8 malaccal 8—900 forintért 
kelt, míg a süldő kilója 6 50 forint 
volt. 

Az egész vásárban a leglanyhább 
a baromfipiac volt, melynél egy jó 
henpiacos nap is jobb szokott lenni. 

A mi megállapításunk szerint a 
legjobb bevétele a Laci konyha tu-
lajdonosainak volt, ahol a „felhajtás" 
szakadatlanul tartott és a „kereslet" 
is ugyanilyen méreteket öltött. 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Julius 18., 19 és 20-án 

Makrancos hölgy 
c. magyar film Karádi és Jávor főszereplésével. A film keretében 
fellép Berkes János a szegedi Áll. Opera tagja a közönség ked-
vence, a legszebb magyar dalokat énekli. — Legújabb híradó 

Előadások kezdete hétköznap: 7. Vi 9. vasárnap V* 5. V* 7. V* 9. 

Fel kell oszlatni a gyermekotthont ? 

Borbély berendezés 
vaa eladó Nagy Sándor-utca 13. o l v a s d , -- t e r j e s z d a 

A csütörtökön megtartott óvóda 
felügyelői bizottsági ülés hangulatára 
érezhetően rányomta bélyegét atisz-
tifőo vosnak amiatt kifejezésre jutta-
tott aggoda'ma, hogy az alig néhány 
hét óta fennálló gyermekotthont fel 
kell oszlami. Aggodalmára az ad 
okot, hogy az otthon a jelenlegi 
helyiségben csupán augusztus 15 ig 
maradhat, mert utána a termeket ki 
kell üriteni, mivel azokat az iskola 
tisztíttatni és ineszeltetni akarja még 
az iskolai év megnyitása előtt. A 

már korábban felajánlott Villogó is-
kolai helyiségeket viszont nem lehet 
igén') bevenni, mert egyrészt párthe-
lyiség, másrészt pedig nincs olyan 
állapotban, hogy a célnak megfelel-
jen A termek rendbehozatalára szak-
értői becslés szerint 8—10 ezer fo 
rint kellene. így zsákutcába jut a 
gyermekotthon fenntartásának lehe'ő-
sege. Kétségtelen, hogy ezen a té 
ren megfelelő és eredményes intéz-
kedésekre van szükség minél ha-
marabb. 

Elvtárs SZENTESI LflP-ot ! 

Ipari középiskolát 
Lapunk más helyén beszámolunk 

arról, h§gy a minisztertanács Bán 
Antal elvtárs iparügyi miniszter elő-
terjesztésére elfogadta a műszáki 
középiskola létesítésére vonatkozó 
rendelettervezetet. A rendelét bizto-
sítani kívánja, hogy elegendő, jól 
felkészült, minden tekintetben kiti-
nően képzett szakember álljon ren-
delkezésre. A reformtervezet egyik 
célja az, hogy az ipari oktatás 
szervezetéből a középső oktatáshoz 
tartozó három iskolatípus helyett 
egyetlen egységes iskolafajtát léte-
sítsen : a négyéves műszaki közép-
iskolát. Másik cél az, hogy a ma-
gyar iparoktatás történetében jól 
bevált hármas tagozódási keretet 
megtartva az elsőfokozat tovább-
fejlesztése is lehetővé váljék és hogy 
az eddig külföldön, különösen Né-
metországban folytatott gyakorlati 
műszaki tanulmányokat belföldi is-
kolákban elvégezhessék. A műszaki 
középiskola tanttásrendjét akként ál-
lapítják meg, hogy az ebben az is-
kolában érettségizettek a gimnázi-
umokban végzett tanulókkal egyenlő 
feltételek mellett kerülhessenek mű-
szaki főiskolákba. A rendetet tisz-
tázta a mérnök és technikus cim 
használata közti eltéréseket. A ren-
delet egyes, különböző tárcákat 
érintő kéidéseit sürgősen az illeté-
kes tárcákkal véglegesen letárgyal-
ják. 

Legújabb 
A m e r i k a i csapatokat küldenek 

Görögországba. — Feloszlatják a 
román nemzeti Parasztpártot. — 
Marosán elvtárs mondotta : a demok-
rácia erejét akarjuk növelni a válasz-
tással. — Pandit Nehru, az indiai 
ideiglenes kormány helyettes elnöke 
lemondott. — Az amerikai kőolaj-
cégek egyre több engedélyt igyek-
szenek szerezni Törökországban. — 
Amerika vállalja a felemelt létszámú 
görög hadsereg felszerelésének és 
fenntartásának költségeit. — Szaka-
sits Árpád elvtárs héifőn elhagyja a 
kórházat. — Több külföldi lap tudó-
sítója tiltakozást jelentett be az Egye-
sült Nemzeteknél a libanoni kormány 
magatartása miatt, mert nem adták 
meg nekik a beutazási vizumot Li-
banonba. — A kinai kormány fel-
hatalmazást kapott arra, hogy a 
mozgósítás végrehajtásának idejére 
felfüggesszék az alkotmányos szabad-
ságjogokat. — Franciaország nem 
akar beleavatkozni a balkáni vitába 

Szentes lett az első 
a se lyemgtfbó tenyész tésben 

A mult hét végén fejeződött be a 
sely-mgubók beszolgáltatása és a 
dijak kifizetése a tenyésztők részére. 

A selyemhernyók kiosztása még 
májusban történt. A hernyók begu-
bódzására 32 nap szükszéges. Fárad-
sággal tulajdonképpen csak ezen idő 
alatt jár a tenyésztés. A kész gubókat 
julius folyamán kellett beszolgáltatni. 
A beszolgáltatás az ország egész 
területén befejeződött. Földmüvelés-
ügyi minisztérium jelentése szerint 
a szentesi tenyésztők gubói a leg-
jobbak és mennyiségileg is legtöbbet 
produkáltak. 

A tenyésztők elbeszélése sze-
rint kifizető dolog a tenyésztés, ér-
demes vele vergődni. A legkisebb 
kifizetett dij 200 forint volt, de volt 
aki 8—900 forintot kapott. 

Hirdessen lapunknbal 
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ftMftrásjalentéa: Mérsékelt ssél. he-
lysnkéni zivatar- A hőmérséklet nem vál-
tozik. 

OflraWies gyógyszertárak! július 19— 
25-Í0 Ihász—Oláh. 

Barátság Mozgó: Makrancos hölgy 
Szabadság Mozgó: Két férfi asz-

»xonya. (Francia film). 

Több is jön talán 
Az összeesküvéseknek egész szé-

riája van már. A magyar, a fran-
cia, a cseh és az ördög tudja még 
milyen összeesküvés után most le-
leplezték a román összeesküvést is. 
Nincsen benne semmi különös, hogy 
Romániában is szervezkedett és 
erősködött a reakció, mert hiszen 
nem kellett elmenni a szomszédba, 
hogy kölcsön kérjenek a reakcióból. 
Románia megalapítása óta a reak-
ciós államok sorába tartozik. Túl-
fűtött nacionalizmus hevítette politi-
kusait és szomorú tény, hogy a na-
gyon szentnek mondoti nemzeti 
érzés mögött mindig ott virított a 
reakció. Igaz legkönnyebb volt ha-
zafias maszlagot nyeletni az embe-
rekkel és igy igazolni a reakciót. 
Azon se lehet csodálkozni, hogy 
Maniu Gyula volt a vezért a ro-
mán összeesküvőknek. Horogra ke-
rült, mint a nagy hal és várja a 
sorsát. Vele együtt ott díszeleg a 
névsorban egész sereg régi politikus 
neve. Mind olyan név, amely bele-
iródott a magyarság történetébe. 
Már az erdélyi magyarság törté-
netébe. Ezek az urak irtották a ma-
gyart a kit világháború közt. A 
névsor még nem teljes. Reméljük, 
Mániu és társai után még többen 
is jönnek, olyanok, akik megértek a... 
tessék hozzágondolni mire. (xa) 

— A Zsoldos kenyérgyárban fe-
jenként fél kg köles kapható 162 
forintos kg kénti árban az alanti 
közelláiási szeivónyre. Ellátatlanok a 
70-es sz. jegy 1 (arabs 1) szelvé-
nyére. Ellátottak a 210-es jegy V. 
(római 5) szelvényére. Közellátási 
Hivatal. 

— A MSZMT. Műkedvelő Gár-
dája díszelőadással hódol Petőfi 
emlékének a f. hó 27-iki színházi 
esten, amikor is Nagy István kiváló 
fővárosi színművész vendégszereplé-
sével előadja Hunyadi Sándor óriási 
sikert aratott 5 felvonásos vígjátékát 
a Bors Istvánt. Az illusztris vendég a 
címszerepet játsza és ezenkívül az 
előadás folyamán Petőfi verseket 
szaval. Felhívjuk a közönség figyel-
mét a nem mindennapi eseműnyre 
annál is inkább, mivel az előadás 
jövedelme hazatérő hadifoglyaink se-
gélyezésére lesz forditva Jegyek már 
válthatók Huszthy divatáruüzletében 
Kossuth tér. 

— Megkezdték a Duna-Tisza 
csatorna épitését. Pest vármegye 
közigazgatási bizottságának ülésén 
Károlyi József főjegyző bejelentette, 
hogy megkezdődtek a Duna-Tisza 
csatorna építésének előmunkálatai. 

Világpolitikai események 
A romániai összeesküvés fejleményei — Nemzetközi 
atomellenőrzési szerződést javasol a Szovjetunió 

A francia szocialisták tiltakozása a görög 
kormány terrorja ellen 

A londoni rádió jelenti, hogy a 
román Nemzeti Parasztpárt hivatalos 
lapja csütörtökön reggel ismét meg-
jelent. A rendőrség a parasztpárti 
vezetők letartóztatásának napján meg-
szállta a szerkesztőséget és a lap 
két napig nem jelent meg. Egyéb-

ként biztosan még nem lehet tudni, 
hogy Mániu a parasztpárt vezére a 
letartóztatottak között van-e? Egyes 
lapjelentések szerint Mániu Gyula 
kórházban fekszik, azonban rendőri 
őrizet alatt áll. 

Az atombizottság ülése 
A Szovjetunió az Egyesült Nemze-

tek atombizottságának ülésén nem-
zetközi atomellenőrzési szerződést 
javasolt és valamennyi nemzet urá-
nium és thórium bányászatának azo-

A görög politikai terror ellen 
A francia szocialista párt közle-

ményt adott ki, amelyben erélyesen 
tiltakozik a görög kormány politikai 
terrorja ellen. A francia szocialisták 
azt az elhatározásukat fejezték ki, 

nos szabályozását, továbbá az urá-
nium és thórium készletek ellenőr-
zését indítványozta. A szovjet javas-
latot Gromikó terjesztette be az 
atomerő bizottság zárt ülésén. 

hogy segítségére lesznek a görög 
népnek es felkérik a Ramadier kor-
mányt, hogy tegyen lépéseket Görög-
o r s z á g f ü g g e t l e n s é g é n e k meg-
védésére. 

FIGYELEM! A Szociáldemokrata Párt s z e n t e s i 
szervezetének nói csoportja vasárnap 
délután 6 órai kérdettél 

FAGYLALT délutánt 
rendez, melyre társadalmi különbség 
nélkül szeretettel bfvja és várja vá-
rosur k dolgozó nőit a v e z e t ő s é g . 

Belpolitikai helyzetkép 
Sulyok. Pfeiffer és Parragi Mindszenthy prímádnál — 
Ujabb tömegverekedés a Sulyokpárti gyűlésen — A Kis-
gazdapárt jobbszárnya folytatja koalíció ellenes akcióit 

Ország - Világ 
összeült a párizsi értekezlet végr©-

hajtóbizottsága. 

Sertéspestis és orbánc lépett feJ 
Csongrádon. 

Rövidzárlat miatt kigyulladta láng-
gyár szárítója. 

Ries István hétfőn, Rónai Sándor 
kedden érkezik Budapestre. 

A Szovjetunió is résztvesz a 
londoni olimpiászon. 

Lengyel és cseh kereskedelmi dele-
gáció érkezik Budapestre. 

Illetékkedvezményt kér az ipari-
kamara a hadifoglyok részére. 

Két vagon antidemokratikus sajté-
terméket szállítottak el a pannon-
halmi apátság könyvtárából. 

A minisztertanács elfogadta a va-
gyondézsma rendeletet. 

75 százalékos fizetési jutalmat kap-
nak az OTI orvosok, mérnökök és 
ügyvédek. 

Csütörtökön délelőtt Sulyok Dezső, 
Pfeiffer Zoltán és Parragi György 
Esztergomba utazott, Mindszenthy 
József prímáshoz. A hirek szerint 
Parragi György Balogh páter követe-
ként keresi? fel a prímást. Beavatot-
tak azonban nem hiszik, hogy az 
ellenzék vezérei valamely sikert ér-
nének el. Utalnak itt arra a meg-
változott politikai álláspontra, ame-

lyet az egyház Magyarországon is 
követni szándékozik a vatikán állás-
pontjának megfelelően. 

A legújabb hirek szerint kétsé-
gessé vált hogy indul e egyáltalán a 
választásokon a Sulyok párt. Ellen-
zéki körökből eredő hirek szerint 
Sulyok Dezső lemond pártja vezeté-
séről é6 visszavonul a politikától. 

Ismét egy Sulyokpárti gyűlés 
Budapesten, a Verpeléti-ut 15 sz. 

alatt a Szabadságpárt egyik csoportja 
összeiövetdt tartott. E?en résztvett 
dr. Palinay Ferenc nemzetgyűlési 
képviselő is, aki demokrácia ellenes 
kijelentéseket tett. Pillanatok alatt 
verekedés támadt, és a képviselő 

sérüléseket szenvedett, úgy hogy. a 
kórházba kellett szállítani. A lakás 
egész berendezését összetörték. A 
verekedés másik sérültje egy 36 éves 
napszámom, akit egy Íróasztal lesza-
kított lapjával vertek fejbe. 

Meghivó 
Az OTI szentesi kerületi pénztára 

f. hó 20-án d. e. 11 órai kezdettel 
Székházában a munkaadók részére 
időszerű kérdések megbeszélése vé-
gett értekezletet s egyben tájékoztató 
előadást tart, melyre az érdekelteket 
ezúton is meghívja. 
879 OTI kerületi pénztár 

A sorozatos kudarcok ellenére is 

tovább folytatja koalíció ellenes ak-
cióit a Kisgazdapárt jobbszárnya, 
amely egyre nyíltabban működik 
együtt Sulyokékkal. Pfeiffer Zoltán 
és B. Szabó I tván tegnap kihallga-
táson jelertek meg a köztársasági 
elnöknél. B. Szabó előadta, hogy a 

Kisgazdapárt nagyválasztmányának 
összehívását szükségesnek tartja. Azt 
természetesen nem tette hozzá, hogy 
a nagyválasztmány ülésén olyan 
viharokat szeretne teremteni, amelyek 
akadályozzák a koalíciós együttmü-. 
ködést. 

Több fontos kérdésben 
döntött a minisztertanács 
A csütörtöki minisztertanács ren-

delettervezetet fogadott cl az általá-
nos iskolai tanítók továbbképzéserői. 
A közoktatásügyi miniszter ugvanis 
az általános itko'ák színvonalának 

biztosítása érdekében ez év nyará-
tól kezdődően — több évre kiter-
jedő program szerint — az általá-
nos iskolai tanítók szakosító tovább-
képzését rendelte el. Folyt. 4. o. 

34 munkás gyermeke 
érkezett nyaralásra 

Tegnap délben 1 órakor buda-
pesti szegény munkáscsalád 34 gye-
reke nagy vöröskeresztes autón 
nyári nyaralásra megérkezett Szen-
tesre. Itt tehetősebb munkáscsaládok 
fogadják családi köreikbe, és meg-
ismertetik velük a vidéki élet szép-
ségeit. A csoport vezetőjének nyi-
latkozata szerint Szentesen kivül 
Hódmezővásárhely, Szarvas, Tür-
kévé és Békéscsabára vittek nyaralni 
gyermekeket. 

j Nem megfelelő 

az étkeztetés 
a gyermekotthonban 

Ax ovodafelügyelö bizottsági ülé-
sen felszólalt Juhász Jánosné elvtárs. 
Felszólalásában felhívta a bizottság 

I figyelmét arra, hogy a gyermekott-
! honban nem elégséges a naponként 
| négyszeri étkezés. Kérte, hogy ameny-

nyiben lehetséges, emeljék fel az 
étkeztetések számát 5-re. Ezenkívül 
megállapította, — és ezt a megálla-
pítását a tisztiföorvos is megerősí-
tette —, hogy a főttétel minősége 
is kifogásol nató. 

A felügyelőség tagjai tudomásul-
vették ezt a bejelentést és egyben 
minden lehető intézkedés megtételét 
elhatározták. Juhászné elvtárs ma-
gáravállalta, hogy eljár a Közellátási 
Felügyelőségen az élelmezés meg-
javítása érdekében. 

Lapzái takor érkezett értesü-
lésünk szerint ez a vállalko-

zás tel jes sikerrel járt . 

Razzia Szentesen 
Csütörtökön este a szentesi rend-

őrkapitányság őrszemélyzete a nyo-
mozók bevonásával a város egész 
területére kiterjedő nagyszabású raz-
ziát tartott. A razzia során 9 előál-
lítás történt, akiknek kihallgatása 
folyamatban van. A rendőrkapitány-
ságtól nyert értesülésünk alapján a 
jövőben ismételten és sűrűbben lesz 
razzia. 



Népdal és Pedflgógusaink| Az uj piaci árak 
Nyári vakáció. Máskor a diákok-

tól népes és hangos Szt. Imre her-
ceg utca csendes. Csak egy-egy já-
ró-kelő, egy-egy koesi, vagy autó 
zavarja az utca nyugalmát. 

A polgári leányiskola épülete előtt 
haladok el. Nyitott ablakon keresz-
tül szokatlan és eddig még ritkán 
halott dalok ütik meg fülemet. Meg-
állok. „Szivárvány magasán felnőtt 
rozmaring szál . . . " Mostan kinyilt 
egy szép rózsavirág . . Dallam 
és a szöveg megfogta lelkem és 
már az iskola épületben voltam. 
Hamarosan megtaláltam az énekter-
met. Kopogtatok. Ajtót nyit Tóth 
László a polg. fiúiskola igazgatója a 
szentesi énekpedagógiai tanfolyam 
adminisztratív vezetője és udvaria-
san betessékel. 

A teremben szentesi, csongrádi, 
szegvári általános iskolák nevelői — 
hölgyek és férfiak — dalolnak. 

A tanfolyamot Szegny Endre dr 
főiskolai rendes, egyetemi magánta-
nár vezeti. A tanfolyam célja — 
mondja Szeghy professzor — hogy 
az eddig követett nyugati énektaní-
tási rendszert felváltsa a magyar 
népdal egyéniségének megfelelő 
rendszer és módszer. Eddig a nyu-
gati w c, d, e, f, g, á, h, c, hang-
sor miatt nem tanították a magyar 
népi lélek igazgyöngyeit, a magyar 
népdalt. Népdalaink jellegzetessége 
az ötfokúság, pentatónia. Hangsora 
a pentaton hangsor: g, á, e, c, d, 
á. A magyarság ma népiessége mély 
forrásaiból akar me&ujulni. Ezekhez 
a mély forrásokhoz tartozik a ma-
gyar népdal, mely visszavezet ben-
nünket az Ural hegység aljában élő 
máli (cseremisz) stb. rokonainkhoz 
és ezer év után is egymásra isme-
rünk közös, sokszor még ma is azo-
nos dallamainkon keresztül. Követ-
kező dal búcsúzó dal: „Elmenyek, 
elmenyek . . . " Szeghy professzor 
foly/atja: szomorú, hogy a magyar 
társadalomban még ma is idegenek 
ezek a dalok Bár a társadalom, ha 
megismeri, meg is szereti népdalait* 

Somogyi diákok kérték Kodály Zol-
tánt, hogy a magyar népdalt meg-
csúfoló „Ballag már a vén diák. . 
vanderburs német nóta kelyett irjon 
egy másik diákbucsuzót. Kodály 
méltatlannak találta magát erre, mert 
azt mondta, hogy a magyar diák az 
immár 14 ezer népdalból találhat 
Ízlésének megfelelő búcsúzót. Dal... 
magyarázat . . . és igy folyik to-
vább a tanfolyam. 

Uj szellem, népi lélek, friss leve 
gó Szinte magam is átalakulok, 
megujulok, megerősödök a népdalo-
kon keresztül. Végre magunkra ta-
láltunk a dalokban is, rádöbbentünk, 
hogy európa népei között népdala-
ink őshazába vezető jellegénél és 
számánál fogva irigyelt nép va-
gyunk. Dé után 1 óra van Most tár-
sasének következik szebbnél- szebb 
kórusokkal. 

Búcsúzom Szeghy professzortól, 
megköszönöm, hogy egy gyönyörű 
órában részesített és kértem, hogy 
máskor is tiszteljen meg bennünket 
szentesieket. 

Szeghy professzor bucsuzóul el-
mondja, hogy igen örül, hogy Szen-
tesen is szép számmal résztvettek a 
nevelők c e n a tanfolyamon, mert 
az uj módszer szerint játszi köny-
nyed^éggel „szocializálva" tanulják 
meg a tanulók a szebbnél-szebb 
népdaiokat és mirden dallal erősöd-
nek népiségünkben 

A szentesi énekpedagógiai tanfo 
lyamot a Vallás- és Közoktatásügyi 
Mmisztérium engedélyével a szentesi 
pedagógusok szakszervezete ren-
dezte. A tanfolyam julius hó 8-tól 
19 ig tart. 

Julius 21-től szeptember 1 ig pe-
dagógusaink az ország különböző 
helyein szakosító tanfolyamokon 
vesznek reszt. így töltik el peda-
gógusaink az annyira irigyelt nyári 
vakációt, igy készüluek nevelőink a 
jövő tanévre, bogy a hároméves 
gazdasági tervet sze lemi vonalon is 
megvalósítják. 

Folytatás a 3. oldalról. 
A minisztertanács ismételten tár-

gyalta a vagyondézsma és vagyon-
szaporulati dézsma rendeletterveze-
tét, amelyet kisebb módosításokkal 
elvben elfogadott. 

A cipőellátás sürgős szükségletei-
nek kielégítésére kivételesen hozzá-
járultak ahhoz, hogy ez év augusz-
tus 15-ig külföldről behozandó 
400 ezer pár cipő vámmentesen 
kezeltessék. Bán Antal elvtárs ipar-
ügyi miniszter előterjesztésére elvben 
elfogadta a minisztertanács a mű-
szaki középiskola létesítését e vonat-
kozó rendelettervezetet, amely lé-
nyegében az iparosoktatás elavult 
részeinek átszervezésére és felfrissí-
tésére szolgál. 

A kereskedelem és szövetkezet-
ügyi minisztérium előterjesztésére 
elfogadta a minisztertanács az angol-
magyar fizetési megállapodást. 

Száz éves 
a Szent Anna templom 

Ebben az esztendőben, julius hó 
26-án ünnepli felszentelésének szá-
zadik évfordulóját a szentesi, Szent 
Annáról elnevezett templom. A ked-
ves barokk stílusú templom nemcsak 
a szentesi katolikusságnak lett ked-
ves szentélye, hanem szívesen ke-
resték fel szinte az egész vármegye 
katolikusai évenkint a Szent Anna 
búcsú alkalmával. 

Az ünnepet megelőző este 7 óra 
kor szentségimádási órát tart dr. 
Sulyok Béla esperes-plébános. A 
búcsúsok és a hívek az esti órák-
ban végezhetik el a szentgyónásukat. 
A vidékről érkező búcsúsokat az 
idén is a katolikus iskolában szál-
lásolják el. 

Magán az ünnepen, szombaton 
délelőtt 10 órakor az ünnepi főpapi 
szentmisét Vídres Béla pápai prelá-
tus, kiskunfélegyházi apát plébános 
celebrálja nagy papi segédlettel. 
Evangélium után a szentbeszédet 
Szolnoky János c. apát, csongrádi 
esperes-plébános mondja. Mise előtt 
az összes hivek körmenetet tartanak 
az Erzsébet-téren. 

Délután 4 órakor a jubiláló íem-
plombin egyházzenei hangverseny 
lesz. A hangverseny műsorán a 
kunszentmártoni kármelita atyák 
énekkara szerepel, amelyet a Ró-
mában végzett kivá'ó karmester 
P. Rafael karmelita vezényel. A be-
vezető beszédet a karmelita atyák 
tartományfőnöke tartja A műsoron 
W. Hayes, B'ch, Kodály, Harmath, 
Ptkéthy, Kertész, Bárdos és Halmos 
kiváló müvei váltogatják egymást. 
Szerepel még az énekkar ősi grego-
rián dallamokkal is A hangverseny-
re mindenkit szeretettel várnak. 

főszerkesztő « Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

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

Felelő« nyomdavezető: Csaraos U t»»a 

Élelmiszer 
megnevézése: 

Fejeskáposzta 
Kelkáposzta 
Karfiol 
Uborka 
Burgonya 
Zöldbab 
Tök 
Paradicsom 
Karalábé 
Sárgarépa 

Csirke 
Tyúk 
Pulyka 
Kacsa sovány 

Termelő a 
fogy-, na k 

Forint 
0.60 70 kg 

60-70 „ 
80 100 » 
60-70 „ 

100-150 . 
100 140 w 

20-30 
300 4 0 0 . 

24 40 csom. 
16-26 . 

Keresk. a 
fogy.-nak 

Forint 
0.70 84 kg 

72-84 . 
96-120. 
72-84 . 

100-150. 
120-170. 

24-36 . 
360 4 8 0 . 

30-50 
20 30 . 

Gyökér 
Sóska 
Zöldhagyma 
Foghagyma 
Retek 
Hegyesepaprika 

25-30 . 
160-180 
20-30 csom 
40-70 . 
25-30 „ 
6-16 db 

Tölteni való paprika 16-25 „ 
Alma 
Körte 
Barack 
Meggy 
Püszke 
Málna 
Morzsolt tengeri 

80-150 kg 
140-180 
120-200 
100-180 
140170 
360-360 

160 

Baromfi irányárak 
Forint Kacsa hízott 

6 - kg 
5 - kg 
4 - kg 
3 - kg 

Liba sovány 
Liba hízott 
Csirke na os 
Tolás 

30-36 „ 
190-210. 

24-26 
50 84 . 
30-36 . 

8-18db 
20 30 . 

100-180 
170 200 
140-240 
120 220 
170-200 
360-400 

16* 

6 - kg 
4 - ki 
7 - kg 
1 - db 
40 db 

Elindultak a munkások 

a Sajóhoz 

Ma éjjel egy órakor 128 szentesi 
munkás indult el a Sajó medrének 
szabályozási munkálataihoz. A mun 
kaközveti'ő hivataltól nyert értesülé-
sünk szerint az útiköltséghez szük-
séges pénzösszeg a csütörtöki nap 
folyamán érkezett meg. Igy lehetsé-
gessé vált a munkások utnakindi-
tása 

A Ruhr vidék ügye 
Egy angol konzervatív lap hosz-

szabb cikket k^zöl a Ruhr vidék 
kérdéséről. Rámutat arra, hogy eb-
ben az ügyben bizonyos feszültség 
lépett fel Anglia és Amerika között 
mert az angolok nézete szerint a 
ruhr vidék rendezésére vonatKOzó 
amerikai javaslat tulajdonképpen a 
Rruhrnak amerikai ellenőrzés alá vo-
nását jelenlené. A lap értesülése sze-
rin* Franciaország is bejelentette til-
takozását, az ö kizárásával akarják 
a kérdést rendezni. 

M O Z I 
Rendkivül nagy műsorral kedves-

kedik a Baiátság filmszínház vezető-
sége a sz^nlesi közönségnek. Szom-
baton és vasárnap szinrekerül a 
Makrancos hölgy, az egyik legjobb 
magyar film a két legkiválóbb tta-
gyar filmszinész: Karádi Katalin és 
Jávor Pál főszereplésével. A műsor 
keretében föilép Berkes János elv-
társunk a szegedi áll. operaház tagja, 
Szentes nagynevű szülötte, a magyar 
közönség kedvence, aki a legszebb 
magyar dalokat fogia énekelni Gá-
bor István zenekarának kíséretével. 
Ehhez a remek műsorhoz 50 filléres 
mü^or megváltása kötelező. A szen-
zációs clő dást legújabb hiradó egé-
szíti ki. 

„Julius 27-én Makón vármegyei 
SZIM nap lesz. A csanádmegyei 
szervezeteken kivül NagybudapesPés 
környező városok, Hódmezővásárhely, 
Szeged, Békéscsaba, Orosháza, Gyula 
SZIM szervezetei is résztvesznek az 
ünnepségen. A SZIM nap keretében 
a délelőtt folyamán nagvgvülés lc*z, 
melynek szónoka Bölcsföldi Andor 
a SZIM orsz. vezető titkára és Gál 
Jenő a SZIM orsz. nevelési titkara 
esz. 

I * A l > I Ó 
Budapest I. julius 19. 

8: Hová menjünk vasárnap ? 
8.15: Szórakoztató szovjet lemezek. 
9: Csányi Ernő jazz-együttese ját-
szik. 12.15: Az olasz ifjúság élete. 
12 30: Rácz Béla cigányzenekara 
muzsikál. 13 20: A bűnös gyermek. 
13 40: Apa és fia. Két B ch. Hang-
lemezek 14 10: Nyersanyagok és vi-
lágrészek: a szén. 14.30: Roósz 
Emil szalonzenekara játszik. 15 30: 
Páris és Budap?st. Aranyossi György 
előadása 16: Dráma a sanszonban. 
Keresztessy Mária énekel. 16.30: 
Gytrmekradió. 17.10: A Vőröske 
reszt közleményei 17.20: A Munkás 
Kultursiövctség műsora. Érik a gyü-
mölcs 18: A Holéc*y-együttes és 
Gor̂  dy Goi ein Antal énekel. Hang-
lemez. 18.20: A Mona Lisa-mosoly. 
Huxlei elbeszélése. 19: A Magyar-
Szovjet Művelődési Társaság hang-
versenye. 19,45: A Falurádió nép-
főiskolája. 20.20. Távolbalátó opera. 
22.20: Előadás a Stúdióban. Szom-
batéji rádiószínház. „Trójában nem 
lesz háború.' Színjáték. 0 20: Mu-
szorgszkij : Egy kiállítás képei. 

Kiskereskedők 
figyelmébe 

A Szociáldemokrata Párthoz 
tartozó kereskedőket 22-én este 
8 órára fontos, a kereskedőket 
érdeklő megbeszélésre meghív-
juk. Az értekezlet színhelye a 
a pártszékház lesz Kossuth-u. 26. 

NE DOBJA SZEMÉTRE, gyűjtse 
amák gubó; I Az Alkalóida R. T. 
megbízásából jó áron átveszi Székely 
Sándor, „Cyklamen Virágszalon", 
Kossuth u. 8 szám. 

Idb 1 és fél éves drb fiatal 
racka nőstény juh I anya kecs-

ke 2 db 7 hetes nőstény fiával el-
adó Lázár Vilmos u. 17. Ujj Sándornál 

Minden közmunkáról, 
versenytárgyalásról, 
r e n d e l e t r ő l tájékoztatja a 
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