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SZENTESI LAP 
Előfizetési árak : 

Helyben, egesz évre 8 K Vidéken: egész évre 12K 
félévre 4 K, negyedevi e 2K leiévre ti K, negyedevre 3K 

Egy lappéldány ára 2 fillér. 

Szerkesztésért felelős 
SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kcssuth-tér 4. szám 
(ref. bérház), ide intézendök a lapot érdeklői mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

3 
A . . S z e n t e s i liiip** részére az utcai elárusitási 

engedély Csongrád vármegyé: alispánja 1911. évi október 
hó 7-én kelt 6330—1911. számú határozatával a mai 
naptól kezdődőleg megadta. Ennek az alispáni határozatnak 
következtében lapunk utcai elárusitásának és terjesztésé-
nek a mai naptól kezdődőleg semmi akadálya nincs. La-
punkat a közönség ezentúl ismét rendesen megkapja rik-
kancsaink utjáin. 

csend. 
(P. Á.) A politikában semmi 

sem történik. Hirtelen szélcsend 
állott be, mely hasonlatos n nyári 
zivatarokat megelőző némasághoz. 
Miként a természet várakozó állás-
pontra helyezkedik a nagv viharok 
kitörése előtt, épen ugv az ország 
s parlament ünnepélyes csendben 
várakozik az eljövendőkre. Mert 
jön valami! Xem lehet másképen. 
A mostani helyzet, a jelenlegi álla-
pot tarthatatlan. Az ország szekere 
még mindig a létszámemelés s ka-
tonai követelések sarának kátvujá-
ban vesztegel és semmi kilátásunk, 
hogy abból egyhamar kiláboljon. 
Ezalatt országos érdekek mennek 
tönkre, gazdaságilag s erkölcsileg 
szenvedünk s mindez azért, hogy a 
militarizmus telhetetlen molochjá-
nak nem akarjuk áldozatul vetni 
utolsó garasunkat s nem akarunk 
el vérzeni azon súlyos terhek nyo-
masztó hatása alatt, melyeket a lét-
számemeléssel akarnak reánk rakni. 

A sok fenvegetődzés, a sok 
ígérgetés, üres rémitgetésnek lát-
zik. A kormány nem mer e r ő s z a -

kos fegyverekhez nyúlni. Érzi. hogy 
az ország ez akciójánál nem lenne 
oldala mellett s akkor a kudarc és 
gyászos bukás bizonyos. Viszont a 
kormány is belátja, hogy igv ve-
zetni a kormány ügyeit továbbra 
nem lehetséges, valamit tenni ok-
vetlenül kell, mert különben a kö-
vetkezmények ódiuma reá hárul. 
Már p dig lehet egy magyar királyi 
kormánynak kellemetlenebb valami, 
mintha a legkegyelmesebb bécsi 
Burg nincsen ténykedéseivel meg-
elégedve?! 

Pedig az is egészen bizonyos, 
hogy a jelenlegi magyar k< rmánv 
ténykedéseivel ho meg is lehet elé-
gedve. de az elért eredményekkel 
annál kevésbbé. Már pedig a bécsi-
eknek több pénzt és még több ka-
tona kell, hogy legyen mivel assis-
tálni ahhoz, ha a többi nagyhatal-
maknak megjön az étvágyuk egy 
kis külpolitikai kalózkodáshoz. Mert 
bizony a rablott jószágokból a mi 
monarchiánknak csak a mindenkori 
füge jut. 

S ezért harcol hónapok óta el-

keseredetten a magyar kormány s 
ezért folyik késhegyig uz egyesült 
ellenzék küzdelme. A végeredmény 
pedig már előre bizonyos. Mert ha 
még tényleg sikerülne is a kormány-
nak a munkapárt segélyével keresz-
haj szólni a véderőjavaslatokat. azok 
fizikai teljesítésére sehogy sem lesz 
képes, mert az ország gazdasági 
helyzete arra nem alkalmas, azt 
betartani nem tudja. 

Minek esszük meg hát akkor 
a békát?! Miért e sok hűhó? Lás-
sák be azok, akiknek végre annyi 
eszüknek kell lenniök, hogy ez az 
ország annyira kiuzsorázott, annyi-
ra földhöz ragadt szegény, hogy 
több terhet roskadozó vállai a 
maiaknál elviselni nem képes. Lás-
sak be, hogy hiába minden tről-
ködés, hiába hajszolják keresztül 
ezeket a lehetetlen törvényjavasla-
tokat, mert azok még a szentesítés 
után sem teljesíthetők, épen az or-
szág siralmas gazdasági helyzetéből 
kiíolyólag. 

Kassandra jóslatokat senki sem 
szeret, mi sem akarjuk ezt a hálát. 
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lan szerepkórt betölteni. De nem 
hallgathatjuk el azt, ami annyira 
nyilvánvaló, nem siklunk el nyom 
nélkül olyan kérdések mellett, me-
lyek következményei már előre 
leszegezhetők. Hagyjanak fel végre 
lehetetlen kívánságaikkal, vonják 
vissza a véderójavaslatokat s enged-
jék, hogy ez az ország, mely a tönk 
szélén vánszorog, először gazdasá-
gilag térjen annyira magához, hogy 
azután a katonák túlzott kívánsá-
gait fizikailag is teljesíthesse. 

Mert ugyan mit ér nekik egy 
megszavazott törvény, ha nincs, 
aki azt teljesíteni is tudja! 

A MAGUNK 
DOLGA 

A magunk dolgaiban a mai 
nappal jelentékeny változás állott 
be, amelyet röviden a következők-
ben jelenthetünk: 

Dr. H e r c z e g n József úr, 
aki lapunknál julius óta a 
felelős szerkesztő tisztét be-
töltötte és Sima Lászlónak 
szerkesztőségünkből aug.-
ban történt kilépésé óta a 
lap szerkesztésének veze-
tését is ellátta a nálunk 
viselt tisztétől visszalépett 
és szerkesztőségünkből vég-
leg kivált. Ezzel egyidejűen 
lapunk szerkesztésének ve-
zetését — ideiglenesen a 
felelős szerkesztői tisztet 
is — újból S i m a László 
vette át. 

Ennek a változásnak a bejelen-
tése azonban nem történhetik meg 
egyszerűen egy szürke napihir ke-
retében, mert némi kommentárt 
kell hozzáfűznünk. 

Legelső sorban őszinte sajná-
latunkat fejezzük ki a fölött, hogy 
dr. Herczegh Józsefet elveszítjük. 
Tudása, fényes tehetsége valósággal 
predesztinálták arra, hogy egy lap 
élén álljon. Annak idején, amidőn 
szerkesztői tisztét elvállalta, nyere-
ségnek tartottuk azt, hogy olyan 
kiváló kvalitású ujságirót, mint ő, 
apunk részére megnyerhettünk. A 
dolgok fejlődése azonban csalódást 
hozott nekünk és csalódást hozott 
dr. Herczegh Józsefnek. 

Mi csalódtunk, mert dr. Her-
czegh József nem tudta magát be-

letalálni abba az irányzatba, ame-
lyet a ^Szentesi Lap" állandóan 
képviselt, azt erős egyéni akaratá-
val és ellentmondást nem ismerő 
meggyőződésével megváltoztatta, 
agresszivitás terére lépett, amely 
az ő egyes szereplő személyekkel 
szemben való elfogultsága folytán 
átcsapott a személyeskedő terre. 0 
is csalódott, mert kénytelen volt 
belátni azt. hogy a személyi vélt 
és valódi sérelmek voltaképen sen-
kit nem érdekelnek, ügyeinek per-
traktálása és támadásai elévesztik a 
célt és hatást 

A most beállott változásnak 
legfőbb oka az, ho^y azt az erősen 
agresszív és kimondottan egyes sze-
mélyiségekkel szemben erősen ag-
resszív irányzatot, amelyet dr. Her-
czegh József képviselt, a „Szentesi 
Lap" tovább folytatni nem akarja. 
Egyéni sérelmi politikát mi csinál-
ni nem akarunk, mert hiszen sem 
eredményes, sem je lentős közérde-
kű munkásságot azzal ki nem fejt-
hetünk s voltaképen semmi értelme 
és oka sincsen. Meg kell ugyanis 
állapítanunk azt a tényt, hogy ma 
mindenről lehet beszélni, csak ar-
ról nem beszélhetünk, hogy Szen-
tesen vagy Csongrád vármegyében 
egyének üldözése folyna s a vélt, 
de sőt a valódi egyéni sérelem sem 
teheti indokolttá azt az erősen ag-
resszív irányzatot, amely a „Szen-
tesi Lapu-ot ket hónap óta jelle-
mezte. 

Az események fejlődése és a 
dolgok alakulása a szerkesztősé- ! 
günkben általános ennek a véle-
ménynek adtak igazságot; de a lap 
irányzatának megváltoztatása csak 
dr. Herczegh József visszavonulása 
mellett lehetséges, miután ő egész 
tudását, tehetségét vitte bele az ál-
tala kezdett hírlapi harcba. Erős 
elfogultsága az egyes szereplő sze-
mélyekkel szemben, túlságosan is 
egyéni gondolkozása, amellyel sa-
ját ügyeit pertraktálta, másra nem 
vezethettek, mint arra, hogy vissza-
lépéséhez hozzájáruljunk. 

Dr. Herczegh József távozásá-
val lapunk élére újból volt főszer-
kesztőnk, Sima László lép, aki an-
nak idején épen azért hagyott el 
bennünket, mert nem tudta magát 
azonosítani lapjának dr. Herczegh 
József által kezdeményezett irány-
zatáaval: személyeskedő, elfogult 

I agresszivitással s visszatérésével la-
punk visszatér eredeti álláspontjára, 
amelyet a múltban is képviselt. A 
legszorosabban vett közérdek lesz 
az iránymutatónk, a közerdek, 
mellyel szemben el kell némuln 
magánérdek hangjának. 

Azt mondanunk is felesleges, 
hogy amidőn Sima László vissza-
tér lapunk élére, a lap politikai 
iránya nem szenved változást: a 
48-as eszméknek marad rendithe-
tetlen szóvivője. 

Ennyit tartunk kötelességünk-
nek elmondani. Reméljük, hogy a 
„Szentesi I ̂ apw o lvasóközönsége ezt 
a változást rokonszenvvel fogadja 
és lapunkat regi bizalmával fogja 
kitüntetni. 

Kérelem a t. közönséghez. 
A tanítás és nevelés ügyének 

nemeslelki barátaihoz fordulok e 
kérelemmel a szentesi állami fő-
gimnázium segítő egyesülete nevé-
ben; elsősorban azokhoz, akiknél' 
gvermekök a helybeli fógimnázi 
ban nevekedett fel vagy még n ' 
is ez intézet növendéke; másv. 
sorban azokhoz, akik a helybeli 
főgimnáziumban vagy a régebben 
fennállott polgári iskolában szerez-
ték meg azokat az ismereteket, me-
lyek az életben való boldogulásuk-
nak alapjául szolgáltak. 

Ezelőtt 12 évvel alulírott igaz-
gatósága alatt alakult meg a hely-
beli főgimnázium kebelében a se-
gítő egyesület, melynek az a célja, 
hogy a főgimnázium szorgalmas, de 
szegénysorsú tanulóinak lehetővé 
tegye a tanulást. Évi jövedelméhez 
képest, mely az alapítványok ka-
mataiból, a tagdijakból és adomá-
nyokból folyik be, a tandíjnak rész-
ben való megfizetésével, tankönyvek 
kölcsönadásával és ruházatbeli 
gitséggel segiti a szegény tanuló 
sót némely tanuló havi segélyt ii 
élvez. Minthogy e célra az alapu-
ványi kamatok és tagdijak nem 
elegendők, az egyesület választmá-
nya elhatározta, hogy tanítványai 
útján kopogtat be városunk jobb-
módú polgáraihoz s az intézet volt 
tanítványaihoz és megkéri őket, 
hogy lépjenek be a segitó egyesü-
let tagjai közé, vagy legalább egy-
szeri pénzbeli adománynyal támo-
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gassák az egyesüle let 
A l a p í t ó t a g az lehet, ki 

egyszer s mindenkorra legalább 50 
koronát adományoz az egyesület-
nek. Aki legalább 500 koronát ad, 
maga jelölheti ki azt a tanulót, a 
kit alapítványának évi kamataival 
támogatni kiván. 

R e n d e s t a g az, aki 3 éven 
át évenkint 4 korona tagdijat fizet. 

P á r t o l ó t a g az, aki 3 éven 
át évenkint 2 korona tagdijat fizet. 

E g y s z e r ű a d o m á n y k é -
p e n szívesen fogadunk bármely 
összeget. 

Bizalommal fordul az egyesü-
let szentesiekhez és vidékiekhez 
egyaránt, mert az egyesület különb-
ség nélkül segiti a szegénytanuló-
kat, bárhová valók is, csupán jóra-
való igyekezetet és becsületes ma-
gaviseletet kiván a szegény tanulótól. 

Hiszem, hogy mindenki szíve-
sen támogatja egyesületünket, aki-
hez tanulóink fordulnak; bármily 
mértékben való segitséggel Istennek 
tetsző dolgot mivel, a nemzeti mi-
veltség szent ügyét mozdítja elő. a 
magyar haza számára segít hasznos 
polgárokat nevelni. 

A segitő egyesület nevében 
BaJázsovits Norbert 

vál. e lnök 

Az Első Szentesi 
Kenyérgyár 

kenyérára i : 

féli»ama 13 Sir, 
fehér 15 hr. 
kilogrammonként. Viszontelárűsitóink is 

ezen az áron árusítják. 

Liszt, korpa, darák 
állandóan kaphatók kicsinyben és nagy-
ban a gyárban és a piactéri (Haris-ház) 

üzletünkben. 

HÍREK 
— Királyi kitüntetés. A hivatalos 

lap tegnapi száma közli, hogy a király 
F e k e t e Márton kir. tanácsos, ország-
gyűlési képviselőnek, mint a körös-tisza-
marosi ármentesitő belvizszabályozó tár-
sulat alelnökének s a tiszavölgyi társu-
lat k özponti bizottsága titkárának, a köz-

1 szolgálat terén szerzett érdemei eüs-
meréseül, a magyar királyi udvari taná-
csosi cimet díjmentesen adományozta. 

— Október 6. A tizenhárom 
aradi vértanú kivégzésének évfor-
dulója alkalmából pénteken ugy a 
retormátus, mint a rom kathólikus 
templomban gyászisteni tisztelet 
volt. Itt emiitjük fel. hogy a vár-
megye az aradi gyász ünnepsége-
ken képviseltette magát. A várme-
gye diszes koszorúját dr. C s ú c s 
János vármegye főjegyző tette le a 
vértanuk szobrára. 

— A csongrádi plébánia körül. 
Porubszky József halával megüresedett 
csongrádi plébániát a csongrádiak Hegyi 
Antallal akarják betöltetni s evégből a 
képviselőtestület határozata ezerint Hegyi 
érdekében gróf Csáky Károly püspöknél 
és gróf Károlyi Lászlónál, mint a plé-
bania kegyuránál eljártak. A püspök 
azonban nem szívesen látná Hegyi Antalt 
a csongrádi plébánián s Porubszky utód-
janak Podhorányi József gödöllői plébá-
nost szánta s kijelentette újólag, hogy 
még az esetben sem nevezné ki Hegyi 
Antalt csongrádi plébánosnak, ha gróf 
Károlyi László most őt mutatná be ezen 
javadalomra. Gróf Károlyi László egye-
lőre szintén nem akarja Hegyit, annak 
idején, miként a püspök, ő sem akarta 
fogadni a Hegyi érdekében deputáló 
csongrádi képviselőtestület tagjait, a vá-
ros azonban szintén nem akar engedni. 
Miután ugvanis ugy a püspök, mint a 
kegyúr ok nélkül mélyen megsértette 
Csongrád közönségét azáltal, hogy még 
csak nem is akartak fogadni a hozzájuk 
meneszteni szándékolt küldöttséget s igy 
a város levélben volt kénytelen velük 
hatarozatat tudatni, a város sem fogja 
fogadni az akarata ellenére kinevezendő 
plébánost s fizetését a közgyűlés nem 
togja kiutalni. A varos katolikus közön-
sége körében nagy az elkeseredés a váci 
püspök ellen s miután ragaszkodnak 
Hegyi Antal személyéhez s azt a taná- ; 
csot pedig, hogv mas felekezetre térje-
nek at, nem fog dtak meg, elhatározták, 
hogv a hercegprímáshoz fognak fordulni« 
akitől a helyzet szanálását bizton re-
mélik. 

— A tél fecskéje. Hullanak a lom-
bok... a fecske, gólya vándorútra kelt... < 
október van, mindinkább haladunk bele 
a télbe. Természetes tehát, hogy onnan 1 

dél Tirolból megérkezett a mi téli fecs-
kénk az ő gesztenye sütögető kemencé-
jével és az ő nagy paroplijával. Pon-
tosan, mint mindig tegnap megérkezett 
az öreg Tóni bácsi és elfoglalta az ő 
sarki állomását ott a Bányai József 
Utóda bolthelyiség előtt a Harissháznál. 
Visszatért az öreg az ő második hazá-
jába . . . napról-napra sütögeti a gesz-
tenyét, miglen majd a tavasz kibontja 
a fák rügyeit, virágokat fakaszt és a gó-

lya, fecske újra visszatér hozzánk . . . 
akkor pedig ő fog pakolni . . . ő kél 
vándor útra, vissza a vadregényes, bér-
ces hazájába. 

— Kövezetvám jövedelem. Az ál-
lam vasutak igazgatósága 1121 kor. 28 
fillért küldött pénteken a városnak, a 
szentesi vasút állomáson beszedett köve-
zetvám címén. 

— Elhalasztott közgyűlés. Mint-
hogy a helybeli állami főgimnázium se-
gitő-egyesületének folyó évi szeptember 
25-ikére egybehivott évi rendes közgyű-
lése nem volt határozatképes, a közgyű-
lés ugyanazzal a tárgysoi ozattal e hó 
9-én, azaz hétfőn délután 3 órakor fog 
a SZOKOU helyen megtartatni s a meg-
jelenő tagok számára való tekintet nél-
kül jogérvényesen határozni. E közgyű-
lésre az érdekelt tagok ismételten meg-
hivatnak. — Az elnökség. 

— Baleset a vágóhidnál. A vágó-
hidnál 3-án délután 5 órakor baleset 
történt. Egy tehén, miközben le akar-
ták kötözni baloldalán kétszer meg 
szúrta szarvával Gál Sándor mészáros 
segédet, Bleier József mészáros alkal-
mazottját. A segédei az első orvosi se-
gítségben dr. Pollák Sándor kórházi 
orvos részesitette. A megsérült ember 
állapota nem súlyos. 

— A tisztviselőknek tilos a sör-
ivás. Németországban, a különféle kis-
és nagy »Hathshauskellerek« ős hazájá-
ban meglepő, eleddig példátlan eset tör-
tént. Ott, ahol az egyetemeken a »bursc-
henschaftok« külön tudománykéntgyako-
rolják a nemes sörivászatot, támadt egy 
polgármester, aki megtiltotta az aláren-
delt hivatalnokainak, hogy sem a reg-
gelijükhöz, sem a délelőtti »tízórások-
hoz« ne merjenek sört inni. Charlotten-
burg város a hazája ennek a nagyme-
rész íiémet podesztának, aki azonban a 
rendelkezésével nem nyerte el az egri 
nevet. Az egész Németországban felhá-
borodással tárgyalják a lapok a charlot-
tenburgi polgármester »barbár és ostoba« 
rendelkezését. i\éptelenségnek bélyegzik, 
hogy a beamterek a délelőtti munka 
folvaman ne üdítsék fel a torkukat. És 
biztosra veszik, hogy a jó podeszta az 
általanos felháborodás súlya alatt vissza 
fogja szivni »barbár és ostoba« rendel-
kezését, igy végül mégis háboritlanul 
hozzájutnak a churlottenburgi tiszviselő 
urak a reggeli és délelőtti söröcské 
ükhöz. 

- Városi képviselők irás-olvasás 
vizsgája. Makón különös bonyodalmak 
és izgalmak támadtak a legközelebb le-
zajlott városi képviselőválasztások utan. 
A követ Ranki József varos képviselő, 
továbbá Sirokmán Mihály és társai dob-
ták a botránytóba, akik ugy találtak, hogy 
a IX. és a Xl-ik kerületben megválasz-
tott városatyák körül többen nem bír-
nak a törvényben előirt minősítéssel, 
mert irni és olvasni nem tudnak és eb-

től kilel)óli'g leltLiítst iidluk 1 e a IX-ik-
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kerületben megválasztott Király Pál, Jn-
hász Antal és Kiss János megválasztása 
ellen s kérték ezen választasok meg-
semmisítését. Miután a föllebbezés csak 
állításokat tartalmazott, bizonyíték azon-
ban nem volt, Gera Sámuel főjegyző 
hogy az igazoló választmány tisztán lás-
son a dologban, az uj városatyákat teg-
nap az irás és olvasásból vizsgara hivta 
meg a hivatalába. A vizsgára mind az 
öt képviselő, akiknek a mandátumát 
megtámadtak, pontosan megjelent. A 
viszga eredménye az leli, Hogy Kis* Já-
nos kivételével valamennyi uj képviselő» 
megfelelt a törvényes követelménynek 
és így a felebbezés nagyrészben meg-
cáfottatott. Kiss János azonban, aki a-
vizsgán megbukott, duzzogva távozott a 
jegyzői hivatalból és keserűen mondta: 

— Ha fó voltam katonának Bosz-
niában, azt hiszem, városi képviselőnek 
is jó lennék! . . . 

— Fogorvos. K o v á c s J. a f0<>_ 
és szájbetegségek speciálistaja, ki n i í i r 
évek óta látogat el varosunkba, meg-
érkezett és működését megkezdte. Kéri, 
ama fogbetegeket, kik segítségét igénybe 
óhajtják venni, őt mielőbb felkeresni, 
mert van n a k mútétek melyek hosszabb 
időt igény e , n e k - - Lakik : Petőfi szálloda 
9. szám. 

Van szerencsém a n. é. közön-
séget értesíteni, hogy réz- és vas-
butor-gváramat Aradon, József fó-
herceg-ut 11. sz. és Karolina-utcai 
sarokházba helveztem át, ahol 

péz- .vasbuMat ; 
a legegyszerébbtól a legmodernebb 
kivitelben készítek 

Raktáron tartok rézágyakat, 
mosdóaszta lokat és éjjeli szekré-
nyeket márványlappal, toilietteket, 
ruhafogasokat és karnisokat és 
mindenféle rézárukat, vasbutoro-
kat, sodrony-ágybetéteket és kocs i -
üléseket, gyermekágyat és gyer-
mekkocsikat, kerti berendezéseket , 
tűzmentes pénzszekrényeket, rugó-
kat és ruganyos árukat és külön-
legességeket. 
Vidéki megrendeléseket pontosan teljesítek. 

Tisztelettel 

Gorái Károly 
réz- és vasbutor gyáros . 

Az újévi rózsa. 
Irta : Edward Stilgebauer. 

— Végre most már csend legyen ! — 
kiáltott Weidemann törvényszéki bíró 
reményteljes csemetéire. 

Három — tizenhét, tizennégy és 
tizenkét éves fiu, valamint két tizenöt 
és kilenc éves leány ült a családi asztal 
körül. Minden képzeletet felülmúló nyug-

talansággal várták, hogy az uj évet je-
lezve, az óra tizenkettőt üssön. 

A szelid természetű Weidemann 
asszonynak egész idő alatt csak nehezen 
sikerült féken tartani a zsibongó, kis 
csoportot. Pedig az est folyamán mar 
elfogyott számtalan fahéjas csillag és 
mézeskalács s azután a nyugalom érde-
kében huszonegyessel és Fekete Péter-
rel is tettek kísérletet. De a heves ifjú-
sag még igy is mar-mar hajba kapni 
készült. Csupán a szigorú apa kijelen-
tésétől való felelem, hogy »mindnyáján 
menjetek aludni,« mentette meg a csalá- . 
dót a döntő fordulattól. 

A jó asszonynak, mert meg akarta 
kímélni gyermekeit az őket fenyegető 
veszélytől, kitűnő gondolata támadt, hogy j 
mindannyian együtt ünnepelhessék az 
újév éjjelét. 

— Gyerekek, — mondta — ha éj-
félig. azaz háromnegyed óra hosszant 
egész csendben és illedelmesen meg tud-
tok maradni, ugy, hogy atyátoktól nem 
kaptok intést, akkor elmesélek egy na-
gyon szép, szilveszteri történetet, olyan 
kedveset, mint aminőt még sohasem 
hallottatok J 

— Kérlek, mamus, mesélj, mesélj! — 
hangzott egyszerre mind az öt gyermek 
ajkairól. 

A biró arcán mosoly vonult keresz-
tül, mert tudta, hogy ezentúl békesség 
lesz. Ismerte feleségének vonzó előadásai. 

Teljes csendben az anya igy kez-
dett mesélni : 

— Ismerek egy szép, remek kertet, 
melyben a rózsák még újévkor is viríta-
nak. Pedig nem is fekszik valami tündér-
országban, mert városkánktól vasúton 
legfeljebb tizennégy-tizenöt óra alatt ell 
lehet érni. Anyátok, mint fiatal leány — 
valamikor egy egész évet töltött abban 
a házban, amely e kert közepén áll. 
Lausanne-tói az országút délkeletnek, a 
genfi tó partján húzódik végig. Egy egész 
kicsi, Paudez nevű, igénytelen község 
fekszik Pully és Lutrv között, ott áll az 
a remek kerttel körülvett, egyszerű ház-

Abban az évben felséges idő járt, 
olyan meleg és szép, mint aminő még 
e kiváltságos vidéken is ritkaságszámba 
megy. Szeptember, október, november, 
sőt még december is, egyszerűen mesés 
volt és Karácsonykor megtettük azt a 
tréfát, hogy szabadban ozsonnáztuuk. 
Nos, ott az a szokás, hogy az újév éj-
szakáját egészen máskép ünnepelik, 
mint a mi kedves, de hideg Németor-
szágunkban. A szilveszteréj ott a nagy-
közönségé. Aki csak teheti talpon van 
éjjel tiz és tizenkét óra között. Lausanne 
dombos és göröngyös utcáin csak ugy 
hemzseg a sok ezernyi tömeg. Minden 
üzlet nyitva áll, — a cukrázdákban egy-
mást lögdösik az emberek, — a papír-
üzletekben egész éjjel árusítanak újévet 
üdvözlő kártyákat, — tanulók és más 
fiatalemberek, mint a farsangi hetek 
alatt, álöltözetben járnak végig az ut-
cákon, — a Palce de laJRipouné pedig 

mindenféle mutatványosbódéktol és kör-
hintáktól zajos. Pont tizenkét órakor 
ingyen szolgá'nak fel puncsot minden 
kávéházban és étteremben, ahol i lyenkor 
mindenki : öreg és fiatal, gazda és sze-
gény összeül és együtt ünnepli az újév 
első perceit. De ilyenkor mégis legszebb 
a Grand Pont. mely a dombos Lausanne 
két legélénkebb városrészt összeköti. E 
hídról felséges kilátás nvilik a régi vá-
ros felé és a székesegyházra, melynek 
összes harangjai megszólalnak újév éj-
jelén, pont tizenkét órakor. Ez roppant 
ünnnpélyes pillanat! Az őrségi templom 
tornya vörös, bengáli fényben ég s a 
felemelő látvány hatása alatt legalább 
egy percre mindenki magába száll, hogy 
áhítatos imát rebegjen az Ég urához. 

Egy Ruza nevü, fiatal leány, ki az 
általam emiitett, remek kert közepén 
fekvő házban lakott, ugyanabban, mely 
anyatok előtt sem ismeretlen — szintén 
Lousanne-ba kocsizott szilveszter éjje-
lén. Tizenkét órakor megáll a nagy hí-
don és bámuló szemekkel nézte a re-
mek képet. Ekkor váratlanul egész pa-
pirszeietzapor hullott reá. Visszafordult 
s mögötte egy Pierot-nak öltözött tanuló 
állt. 

— Ugyan édesem . . . — vágott 
közbe a férj. 

Az asszony rövid időre elhallga-
tott s azután igy folytatta : 

Mesém, amint latom, tulajdonkép 
nem is gyermekeknek való. De mert 
ma nektek is szabad felmarsdni s ez az 
engedély titeket a nagyokhoz hason-
lókká tesz — mégis végig mondom ! . . . 
Tehát a tialal leanv a Grand Ponl-on 
nem volt valami rózsás hangulatban, a 
bengalifenv és a diak dacara, ki oly 
kedvesen konfettit szórt reá, mert apja 
is mellette alít, aki csak azért utazott 
Lausanne-ba, mert ő allilólag valami 
nagy ostobaságot követett el. 

Az apa aznap délután igen erélyes 
prédikációt tartott leányának, melyet 
ezekkel a szavakkal végezett: 

— Mondhatom, Roza, épp oly ke-
véssé adom beleegyezésemet ehez az 
eljegyzéshez, amint rózsák nem viríta-
nak újév é j j e l é n ! . . . Punktum! 

Pedig az eljegyzés már megtörtént, 
a nagy hidon álló leánz és a konfettit 
dobáló fiatalember között! 

Midőn az egész társaság: az apa 
és leánya, valamint néhány ismerős csa-
lád, a legközelebbi kávéházba ment, vé-
letlenségből, vagy gonoszságból, hirte-
len a Pierotnak öltözött diák is megje-
lent és felhasználva az álarcban rejlő 
szabadságot, ugyanahoz az asztalhoz ült 

A gonosz fiu, miután álarcot viselt 
és hangát is rendkívül ügyesen el tudta 
változtatni — jó hosszú ideig Róza ap-
jával mulatott. És . . . nos, a szigorú 
apának megtetszett az ismeretlen, sokkal 
jobban, raint azelőtt, mikor még épp 
ugy nem ismerte, de haragudott reá áz 
eljegyzés miatt. Az apa nagyon jó kedvre 
derült. Először puncsot, majd erős bo-
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rokat rendelt a társaságnak. így azután 
csakhamar örömmel vette a diák aján-
lalát, midőn karjat nyújtotta támaszul, 
hogy menjenek haza, mert a rajnai bor 
olyanoknak nagyon veszedelmes, akik 
nem ismerik. 

Az egész társaság jókedvűen ment 
az utcán lefelé, ahoz á bizonyos, Ji ernek 
kerthez. Az öreg ur rendkívül emelke-
dett hangulatban volt s igy a Pierot, 
valamint Róza is. megmerték kockáz-
tatni, hogy a kert egyik rózsatőjehez 
kisérjék őt. 

A diák egykor igy szólt hozzá : 
— Mélyen tisztelt tanács ür, kérem 

győződjék meg saját szemeivel, hogy 
ezen a rózsatőn éppen január elsején 
nyilt kí egy bimbó! 

A fiatal leány apja nagy ssemekel 
meresztett, de megengedte, hogy Pierot 
a rózsához értesse kezél. És a bimbó 
csakugyan a tőről nőit. Senki sem tűzte 
fel és senki sem erősítette hozzá dróttal. 
Mert a gentf tó partján újévkor is vi-
rágot hoz néha egyes rózsatő, melyről 
azután az a monda szól, hogv a meg-
találónak szerencsét hoz, vagy ha sze-
relmesek fedezik fel, hogy azokból egy 
pár lesz az újév folyamán. 

Ennek a rózsának azonban külö-
nös története volt. A fiatal leány ugya-
nis egész december havában legna-
gyobb gondal ápolgatta, dédelgette a 
gyenge bimbót, mert hitt a mondában 
s mert szive csordultig volt szere-
lemmel. 

Pierot azután ismét megszólalt a 
rózsatő előtt: 

— Tanács ur, ön meggyőződhetett, 
hogy Dezaley és Yvorne áldott országá-
ban a rózsa minden valószínűség elle-
nére, januárban is virit! Emlékeztetem 
tehát Ígéretére, hiszen leányát sze-
retem f 

— Nagyszerű! — kiáltott fel a leg-
idősebb gyermek. 

— Mama, tovább, tovább! — mond-
ták a többiek. 

— Nos, mit mondjak még?. . . Az 
upának végül engednie kellett, mert hát 
kiyételesen akkor egyszer januárban is 
rózsa nyilt! . . . 

— Ezt ugyan szépen előadta, asz-
szouyom! — szólt a biró és csókot 
nyomot a mesélő ajkaira. — AZ újévi 
rózsában nem csalódtam, bár mint Jákob 
apánknak, hat évig kellett várnom reá ! 

A gyermekek füleiket hegyezték. 
Csupán a tudákos Elza jegyzete meg: 

— Hiszen mindjárt tudtam hogy a 
mese mamáról és papáról szól. Ugyanis 
mama Paudezben nevelkedett, papa pe-
dig Lausanneban tanult. 

A kandallóan álló óra mutatója e 
percben a tizenketteshez ért. A bíró fe-
leségével felállt és kiuyitotta az ablakot. 
A gyermek visszafojtott lélegzettel hall-
gatóztak és a toronyóra első ütéseivel, 
várták az uj esztendőt. 

Az első ütés végre átrezeg a leve-
gőn . . . Azután a kis város összes ha-

rangjai megkondulnak és eldördül két-
három tarack. »Bolgog újévet!« hangzik 
át a jéghideg, téli éjszakán. 

Weidemann ur átkarolja feleségét, 
majd sorba csókolja a gyermekeket s 
végre igy szol : 

— Nézd, Róza, a tél durva kézzel 
édes emléket feslett az üvegtáblán ! . . • 
Ez a jégvirág nem hasonló-e a mi újévi 
rózsánkhoz ! . . . Üde, szép és fiatalos, 
mint amilyen le voltál akkor, hosszú . .. 
huszonnyolc év előtt! . . . 

Es az utcáról egyre hangzik : 
— Boldog ú j éve t ! . . . Boldog új-

évet ! . . . 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Október 6. 
Az embert elfogja a megem-

lékezés ennek a szomorú napnak, 
véres napnak az évfordulóján. Tudja 
Isten a muló idővel pedig mintha 
sokkal jobban fásulnának az em-
berek s a históriai emiekek mind 
inkább hivatalos megemlékezéssé 
válnának. Elég az élet terhe az em-
bernek — az a nehéz hajsza a ke-
nyérért, mert születtünk az éle-
tért . . . Pedig . . . pedig nagyon jó 
megemlékezni, nagyon jó vissza 
idézni az elmultak képeit, a gyá-
szos a véres emlékeket. Az a rideg 
közöny, az a nem bánomság, amely 
oda nehezedik az ember lelkére 
ólomsullval , a rideg realizmus, amely 
széjjel szedi, boncolja a dolgokat 
és másnak mutatja, aminek látni 
kell — az a halál I 

Jó megemlékezni arról, hogy 
a bitóig is el kell menni hazasze-
retetéből, kötelességtudásból. 

* 

Komoly érdeklődésre méltó az 
a hir, amelyet a szomszédos Csong-
rádról kapunk, hogy milyen egy-
ségesen és egész határozottan áll 
a szomszéd város egész ¡közönsége 
Hegyi Antal plébánossága mellett. 

Lehetetlen észre nem venni, 
hogy valóban miként és mennyire 
megtudnak változni az idők és az 
időkkel együtt az emberek! 

Régi emlékek, fájó e m l é k e k . . . 
de hogy bolygatom ő k e t . . . kár 
volna fölidézni azokat . . . Csak azt 
a tényt akarom leszögözni, hogy a 
muló idők mint tesznek igazságot 
a harcoló és hadakozó felek kö-
zött, hogy az a megértés, amely a 
szomszéd város falain belül ma 

uralkodik s amelynek természetes 
folyománya lőn az, hogy Csongrád 
egész egyeteme minden polgára 
most Hegyi Antalt kivánja a város 
plébánosává — a szomszéd várost 
két-három év alatt előbbre vitte, 
mint az év tizedes, bozazstó harc, 
a meddő gyűlölködés. 

Tetszik nekem módfelett a 
mostani politikai helyzet. Nem azért, 
mert kilátástalan, nem azért, mert 
immáron kétségtelennek látszik, 
hogy a katonai javaslatok sorsával 
együtt a Khuen kormány kormány-
sorsa is megpecsételődött. Nem is, 
amiatt az ezerféle találgatás miatt, 
amely a politikusok szájáról az új-
ságok utján a füleinkhez eljut. Nem. 
Ezek mind üres hiábavalóságok. 

Ennek a mostani politikai hely-
zetnek az az érdekessége, hogy a 
fölidézett katonai követelések kap-
csán kétségtelenné lön ez az igaz-
ság: Magyaroszkot nem lehet többé 
benne tartani a reá kényszeritett 
gyermek ruhában és nem lehet a 
magyar politikát parancsszóra 
igazgatni, nem lehetet a nemzeti 
vágyakat kioltani s valóság, hogy 
addig amig a katonai kérdések 
nemzeti megoldást nem nyernek, 
lehetetlen minden alkotás. 

Ez a körülmény pedig a jö -
vendő alakulásnak a hírnöke. 

Nincsen érdekesség nélkül az 
sem, hogy amikor ilyen kilátás nél-
küliek a politikai viszonyok s ami-
kor ezerféle találgatásokban merül 
ki mindenkinek a tudása, akkor 
arról hoz hirt a félhivatalos lap-
tudósító, hogy a j ö v ő évi állami 
költségvetésében mi minden van 
és minő hatalmas többlettel záró-
dik a költségvetés mérlege. 

Csak arra lehetünk azonban 
igazán kíváncsiak, ha vajon minek 
az a rémítő nagy plusz ? Az a bril-
liánsan ragyogó többlet. 

Az államnak nem kell halomra 
gyűjteni a pénzeit és a legtöbb de-
ficites állami előirányzat is a vég-
rehajtás után rendesen többletet 
mutat a zárószámadásokban. Meg 
azután — s ez a legfontosab, mi-
nek akkor az állam költségvetésében 
a nagy bevételi többlet, amikor a 
nagy számú jogos igények úgysem 
elégíthetők ki? — nem jobb vo l t 
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volna-e, azt a pluszt is egynehány 
jogos igénynek a kiglégitésére for-
dítani ? 1 

Be kell masérozni! 
Az elmúlt hét volt a katonák 

napja. Az újoncoké meg, a szaba-
duló öreg huszároké. A három esz-
tendő meg a két esztendő most 
kezdődik, meg most végződik be. 
Hiszen jó . . . kell a katonaság. Az 
ismeri el legjobban, aki már ki-
szo lgá l ta . . . De azért csak keserves 
az a két-három esztendő . . . egy 
uj világ az az újonc számára, amelybe 
be lekerül . . . s ahonnan vissza, visz-
sza vágyik a s z i v e . . . de mikor 
kiszolgálta a császárt, a királyt 
büszkén veri a mellét: 

— Én már kiszolgált katona 
vagyok 1 

. . . Hej de azért mégis — 
százujouc közül épen száztizenkettő 
engedné el igy az első héten a ka-
tonáskodást. 

Barázda. \ 

3944 — 1911. tkv. 

Nyilttér. 
Az e rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget b e t 

a szerk. 

Az uj városházánál a pince laká-
sok burkolata nylolithlal volt tervezve 
és készitve is, azonban nem sikerült az 
okot a szakértők tudják, de néhány vá-
rosi képviselő ur a piacon újságolja és 
egyenesen engem okol, holott én csak 
a kőműves munkára válalkoztam, azt 
pedig egy másik cég vállalta, a helyre 
helyre hozását azonban Bohn építész 
ur nekem rendelte el portland cement 
simítással, ha kíváncsian a képviselő 
urak vagy a közönség akkor felvilágo-
sításért forduljanak a főjegyző vagy a 
városi mérnök úrhoz, és ne hurcoljanak 
meg olyan egyént s ki nem oka az 
egész rosz dolognak, s ezáltal a közön-
ség előtt legkissebit és kárt okoz, me-
lyei nem érdemeltem meg, mert a mű-
vezető építész ur is sokszor bebizonyí-
totta a munkám jóságát elismerésével. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy a szentesi róm. hath. egyház 
végrehajtatónak Faragó Ferenc s neje 
Kovács Rozália végrehajtást szenve-
dett ellen 5 9 kor. 25 fill tökekövete-
lés é s jár. iránti végrehajtási ügyében 
a szentesi kir. járásbíróság területén 
levő, szentes város területén fekvő, 
a szentesi 9104. sz. f jkvében 1888 /28 . 
a. hrf-z. a. végrehajtást szenvedettek 
tulajdonát képező beltelekes háza 
1200 koronában ezennel megállapí-
tott kikiáltási árban az árverést el-
rendelte, és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlan az 1911. évi október bó 25-ik 
napjának délelőtti 9 órájakor ezen 
kir. jbiróság tkvi hivatalánál megtar-
tandó nyi lvános árverésen a megál-
lapított kikiáltási áron is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10 % á*» 
vagyis 120 korona készpénzben vagy 
ovadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy a bánat-
pénznek a bíróságnál e lőleges el-
helyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átíázolgáltaíni. 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb ígéretet tett, ha töb-

igérni senki sem akar, kötél ig 
nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni. 

Szentesen, a kir. járásbíróság, 
mint tkvi hatóságnál 1911. évi au-
gusztus hó 10-iU napján. 

Engelthaler s. k. 
kir. járásbiró. 

A kiadmanv hiteléül: 

84561911. szám. 
Szeites táros polyániesteritK 

Korbuly 
kir. t e l ekkönyweze tö 

Bene látván s. k. 

A mulatság vége. 
A helybeli lapok szept. 3-ik száma 

fenti címmel közölték, hogv én Székely 
Imre ludkupectől aug. ül-én 59 koro-
nát állítólag elvettem volna. Ezt az ál-
lítólagos lopást a bíróság pénteken f. 
hó 6-án targyalta és engem minden 
gyanú- és következményei alul teljesen 
felmentett. Ennyit kívánok a saját be-
csületem védelmére a közönség tudo-
mására hozni. 

Szentes, 1911 okt. 7. 

Juhász Mátyá s 

1 

Hirdetések olcsón felvételnek, I 

FoSdeladas. 
Szolnokmegyében a ( zolnok-
hoz 1 és fél óra járásnyira) 

kövesút mellett eladó 

431 hold föld 
mentett rét. tiszta fekete, 1 és 
fél méter mélységű príma buja 
termő talaj. A hajóállomáshoz 
fél óra. Községhez tiz perc, ahol 
posta, távírda, orvos és gyógy-

szertár is van. 
A vételárnak egyne-
gyedét kell kifizetni. 

A birtok akár egészben, akár 
5—10—20 holdas parcellákban 

jegyezhető 

ifj. Fazekas Antalnál 
Szentesen, (I. ker. Tóth József-

utca 46 szám alatt.) 1 

Hirdetmény. 
A képviselotestületnekll9/911 számú 

határozata alapján a boronavásártérre 
kihelyezett fedeztetési állomásonépitendő 
állomásvezető lakás, ménló istálló, takar-
mányos szin és kerítés építési munká-
latának biztosítására zárt alanUti verseny-
tárgyalást hirdetek. 

Felhívom mindazon önálló kőmű-
ves és ács iparosokat, kik a fedeztetési 
állomás építési munkálatát elnyerni 
óhajtják, hogy az egy koronás bélyeg-
gel ellátott, lepecsételt borítékba zárt 
»Ajánlat Szentes város fedeztetési állo-
más építésére« címzésű ajanlatukat 1911 
évi október 11-én délelőtt 10 órára a 
központi iktató hivatalba adják be. 

Az ajálathoz 1000 korona készpénz 
vagy ovadékképes értékpapír bánatpénz 
csatolandó. 

Ajánlat csakis a gazdasági tanács-
noknál ingyen kapható ajanlati költség-
vetési iven tehető. 

Bánatpénz nélkül, vagy nem az 
ajánlati költségvetési iven tett, vagy ké-
sőn beadott ajánlat figyelembe nem fog 
vétetni. 

Ajánlat csak az összes munkanemre 
tehető. 

Részletes feltételek a gazdasági ta-
nácsnoki hivatalban megtudhatók. 

Kelt Szentes város Tanácsának 1911 
évi október hó 5-én tartott üléséből. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Bene Istvánnak 
Rákoci-tér 24. sz. (Vásártér) telkén egy 
uj szálloda, vendéglő és kávéház joggal 
együtt, több üzlethelyiség és két uri la-
kás melyek a jövő évben lesznek felé-
pítve haszonbérbe kiadók, tervek meg-
tekinthetők a Járásbíróság égitési iro-
dába, ugyan azt a városház építési iro-
dája egészsen szabadkéből eladó. Érte-
kezni lehet minden időben a tulajdo-

nossal. 

Tanczik József 
téglatelepe az összes berendezésekkel 
együtt szabadkézből eladó. — Értekez-

hetni a helvsziuen. 

E l s ö r c n c l i i 
tiszti', finom, száraz ágytollak és pely-
hek eladók. — Ciin a kiadóhivatalban. 

Olcsó pénz! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 és 
Pl százalékos kamatú kölcsönnel 
akarja kicserélni, forduljon biza-
lommal ifj. Fazekas Antalhoz I. ke" 
rület Kurcaparti-utca 27. szám alatt. 
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BÁRON MÁRTON 
bádogosmester az építtetők figyelmébe 
ajánl ja jó l berendezett bádogosmiihelyét 
es elvállal minden, a szakmájaba vágó 
munkák készítését igen jutányos árért. 
m Épület-munkákra költségvetés- E l 
m sel di j talanúl szívesen szolgál. ^ 

özv. Papp Sándorné 
I. ker. Bartha János-
útca 15. sz. háza el adó. 
Kgj i í j í jon 
fizetéssel ácstanoncnak felvétetik Bartus 

János ácsmesternél. 

Néhai Pap István örököseinek 
IV-ik ker. Sáfrány Mihály-útca 46. számú 
műút mellett lévő házuk és Kistőkén 
3000 négyszögöl területű házutáni föld-
jük örökáron eladó, vagv esetleg ha-
szonbérbe kiadó. Értekezni lehet Pap 

Lajos körlelkészszel. 

Kiadó lakás. 
2 szoba, konyha, kamra és pince, eset-
leg kerttel; úgyszintén egy butorzott 
szoba is kiadó I. ker. Pólva-utca 2. sz. 

(a kenvérgyár mellett). 

• r 

k ügyes Aiit 
ácstanoncnak fizetéssel felvesz Borsos 
Sz. Lajos ácsmester Rákóci Feienc-utca 

5. szám. 

Lajos Imre kovácsmesternek 
Magyartés 41. szám alatt jókarban levő 
kovács-szerszámja, valamint széna, szal-
ma, polyva és kukoricaszára jutányos 
áron eladó. Értekezhetni a fenti sz. alatt. 

Örvénysor 1. számú ház kedvező 
fizetési feltételek melletl e I a d (5. 

Értekezni lehet a helvszinen. 

Leg jobb : 

cserépkályhát és 
tohapéhtíízhelyet 

M a x i i r a V i l m o * 
készít, vasútállomással szemben 

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű őrletőközönséget, 
hogy özv. Szőke Mátyásné gőzmalmát f. évi junius hő lo-én 
bérbe vettük, ez idő óta szüntelen dolgoztunk a malom tel-
jesen ujjászerelésén, hogy az általam nagyrabecsült őrlető-
közönségnek minden tekintetben megfelelő jó malmot épít-
sünk, a mit e napon négy napi próbaőrlés után kifogástalan 
állapotban üzemben helyeztünk. 

Ez uton vagyok bátor a nagyérdemű őrletőközönség 
becses figyelmét felhívni huszonöt évi tapasztalatomból eredő 
mun kámra. 

Raktáron tartunk állandóan fehér és barna liszteket, ku-
korica- és árpadarát, valamint korpát. 

Szíves pártfogást kérve vagvok kiváló tisztelettel 

B I í E I E K PÁL föiiiolnár 

VflJbfl BflLINT UTObfl 
í KÖNT VN Y O n b f l Jfl [T 

SZENTES, KOSSUTH-TÉR 4. SZ. 

Könyvek Gyászjelentések Levélpapírok 
hírlapok Levelezőlapok Névjegyek 
Heghivók Költségvetések Étlapok 
Számlák Vonatozott Cégkártyák 
Borítékok nyomtatványok Árjegyzékek 
és egyáltalán mindenféle könyvnyomdai 
munkák a legolcsóbb árszámitás mellett 

készíttetnek-

f o n t o s és tiszta Kiállítás. 

SZENTESI LflP 

S z e r k e s z t i : 

br. Merczegh József 

felelős szerkesztő. 

Kiadja: 

Vajda Bálint Utóda 
könyvnyomda. 

& 
Hirdetni is e lapban érde-
mes, és itt a legolcsóbb 
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Első Szentesi Kengérflvár Részvénytársaság 
Tisztelettel hozzuk a közönség szives tudomására, hogy 

az Első Szentesi Kenyérgyár Részvénytársaság megalakult 
s a mai naptól kezdve részvénytársasági alapon folytatja 
tovább üzemét. 

A gyár igazgatását részvénytársaságunk továbbra is az 
alapitókra bizta, ami biztositékot nyújt arra, hogy gyárunk 
a jövőben is teljes szakavatottsággal, — üzletfeleinkkel 
és' a közönséggel szemben a legmesszebbmenő elöxé-

fo£ vezeíleliii. 
Társaságunk elsőrendií feladatainak te-

kinti* lio;;j ax ember legfőbb táplálé-
kát* a kenderei kiftáintt anya^bói. a%el-
érhető legtisztább kezeléssel állítsa elő. 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy gyárunk működését, — 
magát a kenyérgyártást, — a kezelést és a felhasználandó 
anyagok minőségét a nagyközönség állandó ellenőrzése 
alá helyezzük. Gyámnkat é.jjrl-iiap|ial bárki 
megtekiiitlietiU közvetlen meggyőződést szerezhet 
arról, hogy keny erünk minden idegen anyag hozzáke-
verése nélkül egészséges, elsőrendű búzalisztből készül. 

Gyárunkat a fogyasztóközönség pártfogásába ajánlva és 
szives látogatást kérve vagyunk tisztelettel 

az Első Szentesi Kenyérgyár 
igazgatósága. 

Kenyérgyári 
I. KERÜLETBEN : 

1 Hraun Dez»ő Rákóczi F - u t c a 
2. Busi János Klauzál-utca 
3 Czeialer Jakabné Batthyáni-uica 
4. Dobos Mihály Rákóczi F -utca 
6 Dobsa Sámuel Rákóczi F.-ntca 
6. Ehrlich Róza utóda Kossuth-utca 
7 Főüzlet. Piac-tér, Haris-ház 
8. Grossman Lajos Rákóczi-tér 
9 Gyarmati Imre Bartha János-utca 

10. Gyártelepi üzlet a gyárnál 
11. Halász Kászln Tóth József-u'ca 
12. Kürtösi Illés Alsóréti újtelep 
13. Molnár Géza bartha Janos-utca 
14. Neumann J^nasné Rak< czi F - u t c a 
15. Pataki Anna A'sóréti újtelep 
16. Sulcz Istvánné Nagynyomás 
17. Steiner F» löpné Kossuth-utca 
18. Tyukodi Lajos bartha János utca 

II KERÜLETBEN: 
19. Böszörményi János Honvéd-utca 
20. Röszörményi Sándor Széchenyi-utca 
21 Dezső Sándor Wesselényi-utca 
22. Fogel Dezső Bercsényi-utca 
28 Földvári Nagy Lajos Dósai Molnár-utca 
24. Horváth lmréné Jókai-ntca 
26. Kápolnai József Jókai-utca 
26. Kiss Gusztáv Jókai-u'ca 

kenyér a kővetkező üzletekben kapható: 
27. Kürti Szabó ándor Rákóczi F.-utca 
28. Molnár Imre Wesse lényi -utca 
29 Piáger Vilmos Bercsényi-utca 
30 Rona Zsigmond Széchenyi -utca 
31 Singer Aimin Jó la i -u tca 

III KERÜLETBEN: 
32 Bender Mór Szi l fa-utca 
3 Berge- Soma Vásárhelyi-utca 

34. Berkovits Ármin Vil logó-utca 
35 Czirbus Sá-dorné Vecseri-utca 
36 Ehrenfetd Mur Vásáihelyi -utca 
37. Gullav Lajos Horváth Gy -utca 
38. Kadancz imre Lakos-utca 
39. Német Jenő Horváth Gyula-utca 
40 Politzer iMárton Kátai-ntca 
41. Roza Péter Rákóczi-tér 

IV KERÜLEiBEN: 
42 Béder Manóm« Sáfrány M-utca 
4K. Bender Adolf Stammer S - u t c a 
44. Csanyi Kcrenc Nagyörvény-utca 
46. Cseri bandor Kökény-utca 

Csikós János Mentő utca 
t7 hngelrriann Malvin Nagyorvény-utca 
48. Gyarmati Sát dor Sáfrány M -utca 
49 Győző Molnár Imre Mentő-utca 
60 Jelen fi Antal Soós-utca 
61 Kadáncz Jánosné Naeyorvény-utca 
62. Kecse Nagy Imre Stammer S -utca 

63 Korbuly Béláné Nagyörvény-utca 
6 í Kovács István Páfrány-utca 
66. Kulcsár Ferenc Stammer S.-utca 
66. Reis József Soós-utca 

CSONGRÁDON: 
67 Geilér Jakab vezérképviselő 
•r8. B^rná» Sándor 
69 Ff bér P*1 
6ü. Gulyás János 
fii. Hatvani György 
62. Lakos Emil 
63. Neufeld József 
fH Reisz Ödön 
65. i o b i á s B la 

MINDSZEN1 EN : 
6f> Özv Bárdos Flóriánné 
67 Klein Izidor 
68 Kopesdi István 
69. Robicsek Mór 

SZEGVÁRON: 
70 (»',v Hprczegh lmréné 
71 i arsóvsz ki Mihály 

>1agy«r Testvérek 
73 Pázmány Géva 
74 Sziámik Mihály 

Nyomatott Vajda Bálint l'tóda könyvnyomdájában Szentes 




