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Őszintén vallva nem szívesen foglalkozunk
ezzel a kérdéssel. N^m azért,
mintha véleményünk nyilvánításában bármi
is feszélyezhetne bennünket. Nem azért
sem, mert talán olyannak ism< rnők a kér
dést, amelynél a falmenti politikusok példáját kellene követnünk. Egyik ok sincs
fön. Ami veszélyez mégis bennünket az,
hogy a két messze eltérő vélemény között,
amely ennek a kérdésnek hétfői közgyűlési tárgyalásánál föltétlenül a legélesebben fog össze ütközni: alig lehetséges az
egyedül helyes tárgyilagos középponti álláspontot elfoglalni és kiejteni, inert nagyon könnyen a kétszínüség vádja érhetne
bennünket.
De tudva a sajtó kötelesség teljesítésének fontosságát egy ilyen arányaiban
nagy és minden tekintetben jelentőségteljes kérdésben elmondjuk a magunk egyszerű és nagyon igénytelen véleményünket
ebben a kérdésben.
Nem kívánunk kiindulni onnan, hogy
vajon időszerü-é ma egy ilyen nagyarányú
és félmilliós építkezésbe belemenni a városnak. Nem: mert ebből a nézőpontból
teljes tudatlanság volna elindulnunk, annál is inkább; mert a célszerűség és időszerűség ma már föl sem vethető.
A kiindulás egyedül helyes és elfogadható pontja az a réges régen tisztázott kérdés: ha kell-é van-é szűkség
központi városháza létesítésére ?

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA.
Ember.
Irta

Jászai

Mari.

Lapunk eredeti, jogosított közleménye
(Folytatás,)

Nem bír Magyarország annyi szanatóriumot felállítani, amennyt áldozatot a gondviselője, az Állani neki a jövedelmező pálinka révén szolgáltat!
Ez olyanforma gazdálkodás, mintha én
az egyik kezemmel a Dunába hajigálnám ;«
tulajdon gyermekeimet, akik nekem
kenyeret keresik; a másikkal pedig — nagy költséggel — minden ezrediket kihalásznám. —
Mei l a pálinka vérrel él!
Elégeti innak a vérét aki niegisszu
Bizony megesszük mi a gabonánkat füvében.
Megisszuk a testvéreink vérét a pálinkáért befolyó adó alakjában; azután minden
ezrediket nagy költséggel folápoljuk!
Én ugy érzem, hogy nekem városról-városra, faluról-falura és ott húzról-há/ra kellene száguldanoni és szegény megmérgezett
testvéreim fülébe sikoltanom .Térjetek és/re
mig nem késői Féljetek, irtózzatok a pálin
kától, mely kiszívja testetekből az erőt, lel-

Felelős szerkesztő:

SIMA

LÁSZLÓ

Hirdetések árát,

Főmunkatárs:

HEGYI

ANTAL

Csak innét indulhatunk ki, noha a
kérdés már tisztázva van s ugy hisszük
alig akad Szentesen ember, aki szégyen
teljes és nyomorúságos állapotnak nem I
lartaná a mai helyzetei, a város közigaz- ,
gatási szervezetének ezt a lehetetlen módón való szerte-szóródoltságát. De ez a
nyomorúságos állapot még nem tisztázta
a kérdési; mert a közigazgatási érdek ez
legfőbb, ami eldönti a kérdést és ez a
mai állapot megszüntetését, egészséges he- i
lyes állapot teremtését sürgeti, ami azt
jelenti, hogy központi városházát kell létesíteni.
Ez tény. Ezzel számolni kell s annélkül. hogy bármi kissé is irányítani
akarnók a városi képviselőtestület tagjai
többségének elhatározását
és annélkül,
hogy a városháza építés ellen, a szükségesség szempontjából csak uevetséges ellenvetéseket lehet tenni.
De tisztában vagyunk azzal is, hogy
a dolgok tulajdonképen nem ezen fordulnak meg s hogy a lesz vagy nem lesz
városháza kérdését ez nem fogja eldönteni, hanem a költségek
kérdése.

valamint nyílttéri közleményeket kiadóhivatalunk «éret
szerint a legjutányosabban számit.

parancsszóval
dig az anyagi
ről szólanak.

az építkezést követeli, adviszonyok a lehetetlenség-

Vajon e tekintetben van-é kivezető
expediens, amely a két egyenlő értékű és
súlyú érvről helyes végeredmjíí^-jiéjdna
kihozni.
Annélkül, hogy a multak és jelen fölött kritikát akarnánk gyakorolni s annélkül, hogy okkal, ok nélkül vádaskodni
akarnánk ép ennél a kérdé3*éL.
kimondanunk,
hogy városi politikánkkal,
amelyet eddig folytattunk teljesen szakitanunk kell s mig egy részről a fokozódó
szükséglethez
képest fokozódó
terheket
kötelességünk vállalni és viselni fokozni
kell városi jövedelmeinket és helyes, okos
takarékoskodó álláspontra helyezkedve a
jusson és maradjon elvét kell életbe léptetnünk.
Városháza kell — terheink elviselhetetlenek
Imé a két óriási ellentét.
Le kell vonnunk a konzekvenciákat,
Az órát hiába állítjuk meg, a nap azért
következetesen folytatja útját,
mert az
időt megállítani nem lehet.

Tagadhatatlanul súlyosak a viszonyok országszerte. Egy isten verte nyomorúságos esztendő vége előtt állunk s
egy isten verte nyomorúságom esztendő
r
éme fenyeget bennünket. Tagadhatatlan
az is, hogy a város közönségé ma 1013%-os
községi pótadót fizet s hogy terheinek
növelése akkor amidőn ennyire súlyosak
a viszonyok egyáltalán nem lehet reális

Mi következik tehát: ám döntsön a
város képviselőtestületének bölcsessége bármiképen, vegye le a napi rendről a városháza építés dolgát, avagy mondja ki
az epitkezest, ruu* nézve egyre megy; de
az epitkezés eihalas^tasa
neu: szunie.i
meg a szükséget és azt a tényt meg nem
valtoztatja, hogy terheink elviselhelleuek.

Tehát mig a szükségesség szinte döntő

Mint mondottuk mi az épitxezés kér-

ketekből a becsületet! Hát nem látjátok szerencsétlenek, hogy aki nektek azi a pokoli
lüzel árulja — aki mér lanyaról-tanyára szekereken utánnatok hordja és a gabonátokért
becseréli! — az maga azt a mérget meg nem
issza Az az okos kereskedő maga miért nem
issza a pálinkát, ha az — a te szerencsétlen
oktalan fölfogásod szerint
erőt ad ! ? Miért
nem tanulsz a boltoi» példáján ' Lattal már
pálinkás zsidót részegen ' Halálos küzdelem
ez, amelyben mi veszünk el magyar véreim.
De még csak nem is ügy, hogy megsajnáljon valaki, mert a pálinkát előbb lealjasit
bennünket. Az aljasat pedig ki óhajtja, ki
becsüli ? . .

gerince, büszke volt a lelke! Nem ivott pálinkát, azért bírta 65 észtendós koraban az
egész borjut a váilau. Nem ivott pálinkát,
azért birta azt a feleletet adni, amelynél
büszkébben és fényesebbet soha még egy
császár sem adott. Azt felelte, mikor a mások váltói fejében házát, szőlőit, szántól*..djeit, büszkeségeit, szép lovaii is dohraütötték
és igy szóltak hozzá a hitelező urak :

Nem hallottátok, hogy a külföldi újságok már világgá híresztelték, hogy a magyar
baka azért nem bir más nemzet fiaival versenyt gyalogolni, azért rogyik össze hús/,
harmincával, mert «bepálinkázott! (Bitek.)
A pálinka mar kikezdte a magyar becsületet a világ előtti
Itthon pedig az életerejét
Ami rombolási a váltó megkezdett, a/l
a pálinka bevégzi rajtunk
l)e a szegény ember még lehet erős,
büszke és becsületes, esuk ;i pallnka birja
hitvánnyá tenui megöli az egészségét,
Marsi János még nem ivott pálinkát.
Neki még p»ros volt a vére,
amit a pálinka fehérre pörköl! — egyenes volt a hát-

— No János bácsi, fönn van ugyan még
adósságaból négyszáz pengő lori.it, de kieresztjük a vallókból, eunehet, mert már ugy
sincs semmije.
— llát a becsületem ? 1 — emeli föl ősz
I fejét és erős szavat Barsi János — Hat a becsületem, az semmi! De lefizetem én az uraknak, ha Isten éltet.
Kezet fogott öreg élete-párjával : a falu
halárán két nehéz könnyet törült ki a szeméből és jött az öreg gazda ide a városba
cselédnek. A leányai példájára ő is jött szolgálni. Elszegődött egy mészároshoz kocsisnak
havonként 13 forintért És 6 ebből a 13 forintból hazaküldött az adósságára az uraknak
nyolc forintot. Nyolc forintot hazaküldött;
ötből élt
*

Mire törött bordáival a kórházba került
Barsi János, akkorra a 400 frt tartozásából
200 már ilyen modon le volt fizetve.
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SZENTESI LAP

désében a legtárgyilagosabbak
óhajtunk
maradni és közép álláspontot foglalunk el.
Es ez az álláspont padig az, hogy a
képviselőtestület és a város vezelősége
egyaránt szakítson a multakkal, helyezkedjék arról a lehelellen álláspontról reális alapokra: számoljon a- szükségletekkel, a »nem lehel« és a »kell« kérdését
egyenlítse ki. Tessék gyakoriali városi politikát és pedig egészséges programszerű
politikát folytatni, akkor minden lehet és
semmi sem kell avagy
lehetetlen,
Nein tudjuk elhinni, hogy akkor, amidőn mindenki meg tud élni épen mi legyünk élhetetlenek.
A

városháza

épilés

kérdésében

is

csak egyedül ez vezethet bennünket.
Sokai
azok a

pocsékoltunk

uiár

hiába. Ha

pénzek együtt volnának gazdagok

volnánk.
Persze ezen sopánkodni üres szószaporítás. De a jövőre figyelmeztetés.
A városházára szükség van. Döntsön
a szükség ludat a — ez a heiyes dolog;
de a jövendőre a vezérelv pedig a helyes
gazdálkodás, az okos takarékoskodás vezessen benn ün kel.

Mert a városháza épilés kérdésénél
ezt hangsúlyozzuk nem annyira az építés
és nem épilés a fontos kérdés, mint a wihol
kérdése.
.
.
Erre a kérdésre meg felel az épito bizottság elaboratuma.
De még akkor is hangsúlyozzuk azt,
amit vezető cikkünkben kifejtettünk, hogy
nevezetesen számolnunk kell minden igénynyel ; de számolnunk kell zsebünkkel is.
*
Dr Molnár Jenő megyebizotlsági taggá
történt megválasztásával foglalkozott a helyi
ajtó az úgynevezett országos politikában
ellenzéki álláspontot elfoglaló organuma.
Ezt a jogát laptársunknak igazán nem vitatom el. Nem is említeném föl, ha tisztázni
nem akarnék egy kérdést.
Az a kis megemlékezés olyan tenorban
aglalja a kérdést, mintha dr. Molnár Jenő
megválasztása valósággal jégverés volna a
vármegyére, amelytől félni sőt reszketni kell
a megyei uraknak.
Hát hiszen szép dolog volna az a jég
verés. Előbb utóbb be is fog következni; de
azért még sem kérünk politikából és ethikából leckéi onnan, ahol az ethika legelemibb szabályai is ismeretlenek.

kRONIKÁS JEGYZETEK.
— November 16.

Csongrádon felfüggesztettek egy szolgabírót. A bűne, amiért bele esett ebbe a
veszedelembe nem kisebb, mint katona szabadítás, visszaélés a hivatal adta eljárási
kötelességei.
Nem akarom a dolgokat kritizálni. Ha
bűnös az illető bűnhődjék a törvény szigorával. De kérem, hátha nem bűnös az a
tisztviselő és a felfüggesztés folytán az altalános megyei tisztújításon állasát veszíti.
Ki fogja ezt a lelkére venni '

Szemére vetik a «Szentesi Lap«-nak,
hogy szakított hagyományos nyílt-egyenes
szókimondó irányával és falmenti politikát
folytatva hallgat, vagy pedig egyszerűen hisAzt hallottam, hogy a protekció és netórizál.
Ahonnan ez a szemrehányás jön illő potizmus teljesen kiment a divatból s ma a
liszta kormányzás idején — végre valahára
tlgyclembe vennünk.
Figyelembe is vesszük és meg is adjuk szó sem eshetik róla.
Pont.
a válaszunkat.
Pont pedig csak a teljesen bevégzett
»Ne ronts — ha építeni nem tudsz« —
mondat után jar.
azt hiszem angol közmondás. Legalább is
És ugy veszem észre a mondat *nég
praktikus észre vall.
nincsen befejezve s hogy a pontot nagyon
A mi programunk a haladás és pedig
korán tettük.
a célirányos fejlődés utján való haladás.
Vagy — ez mindegy '
Engedelmet kérünk — a »Szentesi Lap«
Burá/.tlu
ebből a programból semmit nem engedett.
A hét eseményeiben minden esetre a
városháza épilés nagy kérdése áll a homlok
térben Lapunk vezető helyén ebben az
irányban kifejtjük álláspontunkat. Azt hiszem
megértik azok, akikhez intézve van.
De emeljünk az emléke előtt kalapot
Mert ezek a Barsi Jánosok a/ok. aki>i aörökigazságot időről-időre vissza-visszahoz
zákmagukkal a földre. Mert a linóm modern
urak okos tömege már rég elsikkasztotta
volna közülünk. Az egészséges hálgéi im ükben hozzák ezek az egész emberek a földre
újra meg újra vissza az Igazságot és hirdetik, ha kell életük árán, bizonyságul, hogy
az mint kérlelhetetlen következetesség
Mindenség egyensúlya. A világok fentartója

A VÁROS ÉS MEGYE.
— November 1«»
)( Városi közgyűlés lesz hétfőn délelőtt
9 órakor a tulakurcai közgyűlési teremben.
)( Beteg tisztviselő, tíiró Pál rendőr
kapitánysági igtató-kiadó beteg Orvosi v
lemény szerint öt hat hétig nem jelenhet
meg a hivatalahan. Ez idő alatt teendőit
Gulyás János napidíjas végzi

IJIHINSAliUk.

Gondolatok
Szégyeulenéni, ha most ide nem írhat— Nuvembet Ili
nám h' g\ i-n ' az igaz embernek a kímiiu'scenciákból nem élünk int
vánsága icljw^dett.
lékeket felidézni ostohasag, a r
A kórházból hazamehetett öreg felesége 1 keserű
petrezselyemleveseihez, miket még egypár gen mull jobb időkről beszélni elfogultság
I jelennel szemben Jean Paul egyik művé
esztendeig békében kanalazhatott
És ez a féeyes példa nem veszett kárba. j nek bevezető soraiban mondja ezeket a min
Az a Halai orvos, aki ápolta, ugy kívánt den esetre súlyos igazságokat. I gyanehbc
az öreg paraszt iránt váló tiszteletének ki- a munkahau olvashatjuk az emberi törekv
fejezést adni, hogy személyesen utazott le sekről irt következő szavakai •
előretöri!
hozzá falujába, a már végképp kili/etell vál- kötelesség, lel uton megállani gyávasag
tóját neki kézbesíteni »Ki tudju
mondta bekövetkezhető nehézségek miatt félre hú
— szorithalók-c még életem folyása alatt zódni olyan gyöngeség, amely még a gyáva
olyan tiszta kezet, mint az öreg Barsié.«
ságnal is ijesztőbb *
Vége
Önkénytelenül ez a két mondás jut

mber eszébe most, amidőn olvassuk a hirt|
>gv a belügyminiszter beterjesztette a Miskole város önálló törvényhatósággá leendő
átalakulására vonatkozó törvényjavaslatot.
És akaratlan kénytelen reminisenciákba boátkozni anélkül, hogy keserű emlékeket
ikai na felidézni s anélkül, hogv a régi jobb
időkre való emlékezés miatt elfogulttá válnék.
Mert Szentes is akart önálló lenni.
Mert Szentes szabad fejlődésében épen
ly mértékben gáncsvető és kerékkötő a
megye gyámkodása, aminthogy Miskolc vá>sa sem bírta már tovább és eredményesen
élelmezte azt, hogy ettől az elviselhetetlen
nyűgtől megszabaduljon és önállóan intézhesse dolgait.
Nem tudunk szabadulni attól a gondolattól, amidőn ezt a példát látjuk, hogy nekünk önmagunkért, városunk fejlődéséért
gy és ugyanaz volna a kötelességünk kérni
sürgetni és követelni azt, hogy önállóak,
abadok lehessünk, intézhessük magunk a
saját dolgainkat.
De persze - Miskolcnak könnyű. Nek pedig leheletlen Nem azért, mintha
nekiink az önállósághoz kisebb jogunk volna,
hanem azért mert a mi önállóvá alakulásunk
llenségeinknek malmára hajtaná a vizet,
zoknak, akik a Szeged megyeszékhelységéérl küzdenek.
Mit tehetünk tehát mást mint azt, hogy
hetetlenül bámulunk azok után a városok
után, akik bennünket, magunkrahagyotl gyengéket túlszárnyalnak.
Vajon lehel-é ez valaha másképen i*.'!
{S-m.)
November t*J

Személyi hír. Dr. Kelemen Béla főisholnap Szentesre érkezik, hogy hétfői
ógadó napját megtartsa.
E r e d m é n y . Hövid szóval jelezz ü k ; de ebben a rövid szóban m i n d e n
benne foglalva. Az e r e d m é n y
Farka*
Mihály helyettes a d ó ü g y i
tanácsnoké
s akik e r e d m é n y h e z
segítették
az
u l ó z ó polgárság. Eveken keresztül hallói luk, hogy az a d ó k a i csak a legridegebb b á n á s m ó d d a l lehet eredményesen
h a j l a n i . Nos Farkas
Mihály
tanúságot
tett a/, ellenkezőjéről, hogy szigorúan ;
le m é l t á n y o s a n eljárva sokkal n a g y o b b
e r e d m é n y t lehet feltüntetni. Mert megesel l az, a m i m é g soha, hogy ebben a
nyomorúságos
esztendőben m o s t az
u l o l s ó adónegyedkor t ö b b a d ó folyt
be az a d ó p é n z t á r b a , m i n t valaha. Nem
t ö b b h a n e m közel kétakkora összeg.
A m i k o r ezl a tényt regisztráljuk lehetetlen elismerésünket ki n e m fejezni a
helyettes a d ó ü g y i tanácsnokkal szembon, UK» h u m á n o s és igazságos eljárásával elérte ezt az e r e d m é n y t és megtudta értetni az a d ó z ó
polgársággal,
hogy b á r m i n ő nehezen esik is: az adót
meg kell lizelni. A z o n b a n
bármilyen
szép is ez az e r e d m é n y még sok adóhátralék van kint s b i z o n y csak szorítani kell még a présen. A város kaszszaj ál még ez a nagy e r e d m é n y se
tudta eredményesen helyre hozni. Most
m á r itt kell e r e d m é n y t elérni.
Pártértekezlet lesz vasárnap délután
•l órakor az első 48-as körben. A parlértekezleten a varosiközgyü'és tárgysorozatai beszélik meg.
Felolvasás. A Beformátus kör mai
felolvasó eslélyén a központon szabad előadási lart Haróthy István s lelkész; szavul
Kováén Tóth Mariska A felsőpárton felolvasnak Szabó Lajos és Berezeli Károly tanító urak. A felolvasás a központon 4, a
felsőpárton ."> órakor kezdődik.
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— Sz. Kovács Pál +. Kecskemétről vesz- :
szák az értesítést, Imgy Sz. Kovács Pál szén- '
tesi lapszerkesztő, Szentes város egykori alszámvevője olt megliall, liosszu kinos szenvedések után élete .V2-ik évében. Az elhunyt
a vérbeli újságírók közé tartozott, aki nem
élhetett lapnélkül. Sz. kovács Pál újságírói
működését lapunknál kezdette, amelynek
1876-bau főmunkalársa is volt. A nyolcvanas
évek elején alapította a ina is meglévő Szentes és Vidékét*. Szentesről végleg l'JOl-beu
költözött el Kecskemétre, ahol az első napilapot alapította. Két évvel ezelőtt lett beteg. Temetése ma délelőtt ment végbe.
_ A „Szentesi Reformátns Kör" igazgatósága kétfőn e hó 19-én este 5 órakor
ülést tart, amelyre a tárgyak fontosságánál
fogva az igazgatósag tagjai ezúton is meghivatnak.
— Csalárd bukás. Mint ismeretes olvasóink előtt Csányi Sándor gazdálkodó ellen
a szegedi kir. törvényszék csődöt rendelt el
Ugy latszik Csányi Sándor lelkét vétkes dolgok is terhelik a esőd körül, mert a szegedi
kir. Ügyészség csalárd bukás cimén vizsgálatot indítót ellene.
Az ápolónő kára. Szenczer Vilmosné
kórházi ápolónő feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki IS korona
készpénzét elkezelte. A rendőrség megindította az eljárást.
Pulyka lopás. Szép, nagy fajta pulykákat tart Pataki Imre kislőkei gazda. Valami jómadár megéhezett a liliom pulyka
húsra és épen a Pataki pulykáira vetette a
szemét. Két ízben ís megdézsmálta a baromfi
ólat. Előbb egy, azután két pulykát vágott a
hóna alá. A rendőrség nyomozza a pulykák
tolvaját.
Fölsülés. Valami élelmes alak tegnap
éjjel betört Mácsai Ferenc szíjgyártó szentlászlói lanyaépüleléiiek padlására. Mikor
azonban a feltört ajtón a padlásra hatolt
bizonyára elöntötte a sápadt düh. Mert ahol
semmi sincs, még a betörő is csak azt a csekély valamit találja, ami semmi néven ismeretes. Es azon a padláson semmi sem voll.
A betörő kénytelen volt dühösen és üres
kézzel ellejteni. Most azután a rendőrség
keresi hol és merre jár.
Ruha lopás Groszutanu Adolf ruha
tisztító lakásáról ismeretlen tettes elemeit
egy öltöny ruhát, a rendőrség keresi a ruhatolvajt.
Sétáló bürgék. F Tötök Imre királysági gazdának hat bürgéje ugy latszik
megunta az egyhangú életet a lányán. Kapták magukat, ezt se mondva, hogy befölegzett, útnak eredtek. Hogy merre sétálhatnak
a gazdájuk se tudja, pegig keresteti őket.
Aki a sétáló hürgékről valamit tud a rendőrséged jelentse.
— Bűnhődés. Szabó Franci cselédleányt a szegedi törvényszék 14 napi fogházra
ítélte lopás miatt. Franciska ugyanis különös
előszeretettel mivelte az eltulajdonítás mesterségét. Sokáig mivelte inig egyszer tetten
érték.
— Erzsébet bál. A Szentesi Katolikus
Kör 1907. évi november hó 17-én, saját helyiségének díszes termeiben, az első magyar
zenekar közreműködése mellett, házalapja
javára jótékonycélú, zárkörű Erzsébet-báíat
rendez. Belépti-díj személyjegy I korona 20
fillér, családjegy
személyre) 3 korona.
Kezdete este 7 órakor Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugiáztatnak.
Hirek a/ anyakön\vböl. Nov. 15-én
Eljegyeztettek Gombos Mihály Karai Klárával, Kereszttái i Sándoi Bokoi Zsófi íval Dosz
lop Nagy I erene Kúti Klái
>1
Születtek
Ágoston Ki/selul, Murányi Etelka, Mrrs Balogh János, Koncz Erzsébet, Lakatos Julianna,
Csanyi József.
Elhaltak Horvát Zsuzsanna
30 éves, Balogh Lajos Ki éves.
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Mérnökük a nagyiparban.
Irta: Wartha Vincze.
(Folytatás.)

Látjuk, hogy mennyire kiterjedt a vegyészmérnök munkaköre, ámbár még megközelítőleg sem soroltam lel azon iparágakat. amelyekben a vegyészmérnök sikerrel
működhetik. Nem egy tagas, mezőgazdusagilag is igen fontos tere nyílik neki a mezőgazdasági nagyipar terén. Magyarországhau
lobb mini ŐU nagy ipari szeszgyár mellett
még Ő00 mezőgazdasági gyár vau üzemben
és azokban minden évben nagyobb számban
alkalmaznak vegyészmérnököket mint gyárvezetőket vagy felügyelőket.
Itt van a sok kónservgyár, sörgyár, keményítőgyár, sőt már a malomiparban is sikeresen alkalmaztak vegyészmérnököket, a
gabona értékének és főleg minőségének megállapítására. Sok gazdasági tanintézeteken
és kísérleti állomásokon műegyetemükön
végzett vegyészmérnökök működnek és a
kii pénzügyminisztériumban valamint a kereskedelmi minisztériumban mint iparfelügyelők találtak működési kort. Azonkívül
még a magyar kir. földmivelésügyi minisztérium valamint a magyar államvasutak laboratóriumában is működnek a műegyetemet végzett vegyészek Fotos hivataluk van
azoknak, kik vagy az állam, vagy a városok
szolgálatában az élelmicikkek megvizsgálásával illetve ellenőrzésével vaunak elfoglalva.
Kényes foglalkozás az, mert inig egyrészt a
legnagyobb lelkiismerettel kell az élelmiszerek esetleges hamisítását megállapítani, mert hisz emberéletről van itt szó — másrészt a gyáros és kereskedő becsülete forog
kockán, ha egy eléggé meg nem fontolt és
támogatott szakvéleménnyel azokat pellengére állítjuk. 11a a vegyészmérnök állami
vagy gyári szolgalatot nem vállal, akkor niagánlahoratóriumot nyit, szabadalmi ügyvivő
lesz, vagy gyári üzemek berendezésére vállalkozik vagy szakvéleményei ad. Szóval azt
látjuk, hogy bárhová tekintünk, mindenütt
művelhető talajt talál a vegyészmérnök tevékenységének a kifejtésére.
Van is alkalma bőven a szükséges alapismeretek elsajátítására ha a tanintézetek
egész sorát és azoknak tudományos felszerelését szemügyre vesszük. Ha valamire alkalmazni lehet a közmondást, hogy tempóra
mutanlur et nos mutamur in illis, hát bizony első sorban alkalmas reá a mostani
állapot. Még nem is olyan régen a cherniai
laboratórium név alatt egy sötét kormos falu
konyhát képzeltek, amelyek régi szerkezetű
tűzhelyén a legfurcsább alakú retorták, lombikok és destitlaló üstök vannak elhelyezve.
A falon kitömött krokodilus lóg, a sarokban
a bagoly pislog és a prémes ruhában öltözködött ősz alkemista előtt egy koponya vigyorog. Az alkemista bölcsek kövét keresi
és azzal reméli az életet meghosszabbítani
és az ólmot aranynya alakítani. Midő más
képet nyújt egy modern berendezésű tanintézet. Tágas, szellős termekben, könyvtári
helyiségekben, a tudomány legújabb segédeszközei állanak rendelkezésére. Nem a bölcsek kövét keresi a liatal egészséges generátió, hanem a tudomány üditő forrásából
akarja szomját kielégíteni.
A mérnök fogja a közlekedést létesíteni,
a gépészmérnök nyújtsa a szükséges gépeket, az épilész a hajlékról gondoskodik és a
vegyészmérnök csinálja az igazi aranyat hazánk bő nyersanyagaiból.
^¿ge >

Tavaszkisasszony
Elbeszélés.
Yidaman voltak, mulattak, mint vakációs diákok, még Péter is felvidult s szive
szinte kacagott örömében. Csemege után
Lüszi, még theát készíteti, ami neki minden
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ülőben és körülmények közt jól esett, beleunva a sok nevetésbe és zajos kacagásba, —
odaült Péter mellé sugdosni, csevegni édesen,
boldogan s újra elismételte Isten tudja hányszor majd ha megesküszünk!
— Majd meglátja Péter, milyen szép,
milyen boldog otthonunk lesz. Nagy műtermet csináltatunk -s mellette majd egy icipici lakás lesz, hiszen mindig dolgozunk s
csak este megyünk be kis szobánkban, ahol
örökké csak sugdossuk, mennyire szeretlek,
mennyire szeretlek! .
L'gy-e édes? — Hanem nekem — nem is tudja — van egy vágyam, egy nagy vágyam sokkal nagyobb,
mint — én vagyok
— S mi ez a vágy kicsikém?
— Ne nevessen ki érte — virágokat
szeretnék lesleni. Nagyon megszerettem őket.
Napokig is képes volnék elbeszélgetni velük,
ugy gondolom, hogy megértik beszédemet
gyenge szavamat. Sokat tanulmányozom tarka
szirmaikat, finom színárnyalataikat. Oh, hogy
én ezt a vágyamat kielégíthetném. De eddig
nem volt rá alkalmam, hiszen elfoglalt az
óra, aztán meg a sok másolás, melyeket
olyan kibeszélhetlen rosszul csináltam. Tudom én, hogy e tekintetben nem sokat tart
felőlem ugy-e? Lehet, hogy virágokat jobban
tudnék festeni. Akkor nem kellene a magas
létrákon sem mászkálni, megférnék a maga
műtermében.
Igazán? Hiszen akkor mindig mellelleni lehetne!
Hanem okosnak kell lennünk. A virágok nagyon drágák. Gyakran eljártam a
virágos boltokba. Megbámultam az azaleákat
a mindenféle színű rózsákat, a szép szirmú
fuksziákat, kaméliákat és a többit, amelyekről mit tudtam én, mi a nevök. Ott bámultam sokáig őket, sőt még éjjel is álmodoztam róluk.
Egyszer volt egy kis megtakarított pénzem, megkérdeztem egy szép
rózsának az árát. — visszariadtam. — Nem,
nem! Talán mégis mértékfeletti az én vágyam, nem engedhetném, hogy amiatt tönkre
tegyük magunkat.
Délután a nap melege csökkent s egy
két felhőfátyol imbolygott az égen.
- Ne menjünk megnézni a templomot
ahol esküdni fogunk? — kérdezte Péter.
Nem bánom menjünk.
Lüszi felkelt belekapaszkodott Péter karjába s elindultak a falu fele. Nem is beszélt
többet, csak fejét boldogságtól sugárzó arccal többször ráhajta Péter vállára.
A kis templom a falutól pár lépésnyire
feküdt. Körülötte csendesség honolt. A leányka kinyitotta az ajtót, egy percre letérdelt, de hirtelen összerázkódott. — Fázom
itt, menjünk ki a napsugárra! — Nagyon
szükséges volt neki a nap.
Aztán, minthogy el volt faradva, le akart
ülni. A templom jobb oltlalan feküdt a kis
temető, jo napos hely, hol csak egy két
szomorú fűz veteti árnyékot néhány sirra.
Lüszi bement a temetőbe s kiválasztott egy
gyuszra épen nem emlékeztető zöld helyet
s ráült. Péter szive elszorult, dc mert Lüszi
olyan boldog, olyan megelégedett arcot mutatóit. elhallgatta aggodalmaskodó gondolatait.
Fáradt, kedvesem ?
— Egy kissé. De ez olyan fáradsyg,
amely után majd jobbon esik az alvás, a pihenés, — Jöjjön, üljön le maga is. Van itt
hely kettőnk részére is.
(Folyt. köv.)

Pályázati hirdetmény.
A
szentesi
Általános Népkör a
megüresedett üzletvezetői állásra ezennel pályázatot hirdet. A p á l y á z a t i feltelelek a k ö r elnökségénél m e g t u d h a t ó k ,
és a pályázatok legkésőbb 1907 évi
n o v e m b e r h ó 31-ig fogadtatnak el.
Szentes, 1907 n o v e m b e r (3.
A Szentesi A l t a l á n o s
Népkör.
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Hirdetmény.
A képviselőtestületnek 2413/ÍM)7 sz.
határozata alapján Szentes
rendezett
tanácsú város tulajdonát képező, a főtéren lévő Petőfi Szálloda 1908. Julius
1-tól 11) évre, 1918 Junius 30-ig bérbe
fog a d a t n i
A bérbeadásra 1907. December 11-én
délelőtt 10 órakor a gazdasági tanácsnoki hivatalban nyilvános versenytárgyalás fog tartatni, melyre pályázók
azzal hivatnak meg, hogy a versenytárgyalást megelőzőleg tartoznak Szentes
város házipénztárába 2000. korona készpénzt bánatpénzül befizetni — és a
befizetést igazoló nyugtát a versenytárgyalásra vezetőnek átadni.
Zárt Írásbeli ajánlat is adható be,
melyhez 2000. kor. készpénz bánatpénz
csatolandó, és Szentes város k ö z p o n t i
igtató hivatalának adandó be.
Az ajánlatok 1907. December 10-én
délelőtt lt) óráig adhatók be. A későn
vagy táviraton, vagy bánatpénz nélkül
érkezett ajánlatok nem vétetnek ügyelembe.
A zárt ajánlatok a nyilvános versenytárgyalás befejezése után lesznek
felbontva.
Kikiáltási ár 1(5.000 korona az az
Tizenhatezer korona.
Sészletes leltételek
a gazdátzati
tanácsnoki hivatalban válaszbélyeg ellenében kaphatók.
Kelt Szentes város tanácsának 1907dik évi November hó 8-án tartott üléséből.

tárgyakat újonnan készítek, valamint
javítását is jutányosán elvállalom
Szentesen, 1907 október hó.
Ki válót isztelettel
CSILLAG ÁRMIN

Alapitatott 1860-ban

13.653/1907.

Szentes város legrégibb és
legszolidabb ékszerüzlete.
Elsőrangú összeköttetéseim folytán abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy mindent közvetlenül gyárból vásárolva,
arany,
ezüst, és drágakő ékszertárgyakat és evőeszközöket, gyűrűket, láncokat, órákat és tajték
árukat a Kossutli-téri református bérházban
levő ÉKSZERÜZLETEMBEN i legjutányosabban és a legdivatosabb fazonban szolgálhatom ki t. vevőimnek s vállalom arany és
ezüst tárgyak javítását.
Csaknem ötven éve a szentesi piacon
levő ÉKSZERÜZLETEMNEK látogatása tehát
feltétlenül érdekében áll mindenkinek, aki e
nemű szükségleteit előnyösen akarja fedezni.
Áraim olcsóságáról és áruim Ízléses
voltáról könnyenmeggyőződést szerezhet magának egy vásárlással bárki is. Arany ezüst

Előnyős

Eladó bor.
Tiz hektóliter jó minőségű csongrádi
bor eladó Ságliy Mihály tanárnál Csongrádon, literje 21 krajcár.

Széli Imre hentes
elvállal hus füstölést

és pri-

vát vágást, bármely időben.

biztosítás

i

Tisztelettel értesítjük Szentes város t. k ö z ö n s é g é i , hogy a

Phőnix" Biztosító Társaság
főügynökségél Szentes város és vidéke területére á t v e t t ü k s hogy m i n d e n

nemű

biztosítással, ugv m i n t : tűz-, jég-, élet-, és b a l e s e t biztosítással foglalkozunk s
azokra ajánlatokat a l e g e l ő n y ö s e b b
Ajánlatokat vásártéri

leltélelek melleit

gabonaüzleti

felveszünk.

irodánkban

(;> zsidó

templommal

szemben) veszünk fel.
Egyúttal felkérjük mélyen tisztelt

feleinkel, liogv a n o v e m b e r b e n ese-

dékes díj váltókat n á l u n k m i e l ő b b beváltani

szíveskedjenek.

Szentesen, 1907. n o v e m b e r 9-én.
Teljes tissztelettel

Károlyi József.

Özv. Polacsek Nándorné.
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A j á n l j a a mai kor igényeinek teljesen m e g f e l e l ő e n

BÉRHÁZ

berendezett

KÖNYVNYOnbÁJÁT
a h o l a legjutányosabb árakért készülnek minden néven nevezendő könyvnyomdai munkák, úgymint , névjegyek, e jegyzési
és báli meghívók, (több
számlák,

üzleti

szinti nyomással is)

kártyák,

gyászjelentések,

tudósítások,

lakodalmi

levélpapírok es borítékok,
szalagaranyozások,

megyei, társulati és pénzügyőri rovatolt mnnkák, t a k a r é k p é n z t á r i
tatványok stb

a legizlesesebb es legszebb

I

V

nyom-

kivitelben.

A j á n l j a továbbá a kiadásában hetenkent h á r o m s z o r

„vHZ/KN'rKvSI

városi,

megjelenő

AI>"-OT

melynek előfizetési ára helyben : egy évre 10 k o r o n a , vidéken 12 k o r o n a
Hirdetéseket, valamint nyiltéri k ö z l ? m e n y e k * t kellő díjszabás szerint számit.

Nyomatott Vaj.la Bálint Utódánál SsenUavn

