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arosi 
A polgári leányiskola államosí-

tása folytán a város kiadásai apadni 

fognak 12.000 koronával, minthogy 

a felépítendő uj iskola létesítési 

költségeire a kölcsönt már fölvette 

a város és az amortizációra szük-

séges összeg a folyó évi költség-

vetésben helyet foglal. Jelenti ez a 

körülmény ezt. hogy egy nagy tőke 

szabadul fel, amelyet akár közter-

heink apasztására fordíthatunk, akár 

pedig a város rendezési kiadások 

fedezetéül jelölhetünk ki. Mert hir-

telenében azt amúgy sem állapit-

haljuk meg. hogy wijjon ennek a 

kölíségelőirányzati telelnek a kiesése 

mcunyi előnyt biztosit, mert amiat t 

a 12.000 korona miatt, amelyet 

évente a polgári leányiskola fen-

tartására fizettünk számtalan egyéb 

dolog szenvedett halasztást. 

Xe értsen azonban felre ben 

minket senki: amit most mondot-

tunk nem azl jelenti, hogy szalad-

junk neki és tele marokkal költsük 

a felszabaduló összeget, tisztán azt 

kívántuk kifejezésre juttatni, hogy 

a kedvező államosítási szerződés 

folytán a város háztartásában a 

jövőre nézve kedvezőbb viszonyok 

állanak be s lényegesen könnyebb 

— mert a közterhek szaporításával 

nem jár — egy és más halaszthat-

lan városi dolognak fedezetet nyúj-

tani a város költségvetésében s még 

e mellett is meg van a mód arra, 

hogy a pótadó apadjon. 

A városi költségelőirányzat köz-

g\ űlési tárgyalásátmegelőzőenévről-

évre rendesen kifejezésre szoktuk 

juttatni azt a véleményünket, hogy 

közjövedelmi forrásaink koránt sin 

csenek kimerítve és nem értjük 

azt az idegenkedést, amely az ujabb 

jövedelmi források megnyitásával 

szemben esetről-esetre jelentkezik. 

Egy bizonyos ugyanis, hogy a fej-

lődő élet követelményeinek meg-

felelően a költségelőirányzat három 

negyed milliós összege apadni aligha 

fog, mert hiszen az visszafejlődést 

jelentene, következőleg csak annak 

emelkedése a valószínű s ámbár 

igaz, hogy az állami adó alap. amely 

után a községi pótadót kivetjük 

szintén állandó emelkedést mutat, 

mégsem állithaljuk azt, hogy a 

községi pótadó lehet egyedül és ki-

zárólag fedezete t^inden beruházá-

sainknak, minden alkotásunkkal járó 

terheknek. 

Most amidőn egv 12.0o0 koro-

nás kiadási tétel eltűnik a költség-

vetésünkből önkéntelen megszámol 

juk. hogy az í % teher kevesebbletet 

jelent. De ezzel egyidejűleg azt is 

hozzáfü/.hetjük, hogy kevesebb ide-

genkedés háztartási ügyeink körül 

és kardinális rendteremtés az egész 

vonalon a mostani 89—93 %-os 

pótadónak legkevesebb 20 %-kal 

való apasztását is eredményezhetné 

s egyetlen fillérrel nem volna ke-

vesebb jövedelme a városnak, sem 

kevesebb kiadása, csak a teher-

viselés aránya változnék meg. 

Ha felnyitjuk a házipénztár folyó 

évi költségelőirányzatát ott látjuk 

mindjárt legelői a halászatot. Tiszta 

jövedelme ennek a gazdaságnak elő-

irányzat szerint" 2259 korona. Ha 

meggondoljuk, hogy ez 200 hold 

halastónak a tiszta jövedelme sopán-

kodnunk kell rajta, milyen ijesztő 

módon csekély. Minimálisan a há-

romszorosa lehetne ez a jövedelem, 

ha a város a rendszeres tógazdaság 

terére lépne és azt a minimális tőke 

befektetést, mely ennek a berende-

zésével járna néhány esztendő jöve-

delem többlete bőségesen behozná. 

Ezen a téren a mi konzervati vsá-

gunk nem használ, de határozottan 

árt. A tétel, amelyből itt ki indulunk 

az, hogy szinte lehetetlen annyi 

halat a piacra vetni, amennyit érté-

kesíteni lehet. Nem értjük termé-

szetesen csupán a helyipiacot, de a 

környékét is. 

Egészen őszintén kérdezzük meg 

magunktól, vájjon miért nem gon-

dolkozunk ezen ? 

Épen ilyen a kertészetünk dolga. 

Eltekintve a diszkertektől, tisztán 

haszon kérteinkre fordítsunk tekin-

tetet. Olyan üzlet ez, amelynek jö-

vedelmezőnek kellene lenni, de 

a melyre ráfizetünk, ha nagyobb 

összeget nem is de a személyi já-

randóságokat feltétlenül. Nem mond-

juk azt, hogy nem a közönség ér-

dekeinek a védelme játszik it t közbe, 

mert az a leglényegesebb oka a 

kertészet j övedelmezó l lenségének, 

hogy nincsen az országban még egy 

faiskola, ahol a csemeték ára olyan 

minimálisan volna megszabva mint 

Szentesen. Ez ellen nem is teszünk 

kifogást. De igenis reklámot kell 

csinálnunk kertjeink részére idegen-

ben. Föltétlenül versenyképesek 

vagyunk s azok, akik idegenbe vittek 

csemetét tőlünk visszatérnek évről-

évre. Néhány koronás hirdetési-

dijat, árjegyzék készítési költséget 

ennek az üzletnek jövedelmező-

sége érdekében sajnálni nem volna 

szabad 

De van még más ís : ez a 

gyümölcstermelés. Egy ízben már 

fölvetettük, hogy létesítsen a város 

a vadasban szilváskertet. A hely 

alkalmas erre a célra s ha figye-

lembevesszük azt, hogy ha a városi 

kertészet csak felét tudná fedezni 
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a szentesi kék szilva szükségletnek 

akkor már az egész kertészet defi-

citje fedezetet találna. Már [pedig 

tisztán ez a körülmény másfél szá-

zalékos pótadó tehertől szabaditana 

meg bennünket. 

Igen helyesen folyamaiban van 

a íásitás. De nézetünk szerint a 

Kurcaoklal fásításánál gyorsabban 

kellene haladni es a súlyt itt a 

haszonfa tenyésztésére kellene for-

dítani. Ha egyelőre holt befektetés-

nek látszik is az, a közel jövőben 

ellenben igen jövedelmezővé lehet j 

és lesz is szintén egvébb eszközé 

válik pótadó terheink apasztásának. 

Jóformán néhány jegyzet ez, 

amit itt leirtunk, de ugv hisszük 

nem olyan, amit megszívlelni nem 

volna erdemes. 

Levél a tanyáról. 
Kedves Szerkesztő ü ra tn ! 
Ha az öreg Sáfrán, — a régi 

gazdák számadó csikóssza — volna 

a helyemben az azt mondaná, hogy 

több eszed van, mint nékem. De 

már én evvel a tanyai vélemé-

nyemmel csak amondó vagyok, hogy 

tanultabb vagy nálam. (Mert észt 

az Isten mindenkinek ád, de a ki-

pallérozását már az emberre ma-

gára bizza !) 

Mondom, illetve írom pedig-

len én ezt ama megjegyzésedre, 

amit a múltkori levelemre tevéi. 

Merthogy cifra Jucival, a nem-

zetes Ur juhásszának a feleségivei 

szólljak, Aranyszájú Szent János 

szól la belőled, amidőn ezt irád a 

levelem alá: „Dehát, hogy sikerül-

jön, e tekintetben csakugyan egyet 

kellene érteni a gazdáinknak!" 

-Díuá i — egyet kellene ér-

teni!" 

Itt van ládd-e, Kedves Szer-

kesztő Uram. a kutya eltemetve 1 

Ezt kellene kikaparni. No, nem ép-

pen a kutyát, ha meg tetszett neki 

dögleni, hát nyugodjék 1 Hanem va-

lami mást I 

Az egyetértést I 

Ezt nem birjuk mi — meg-

érteni 1 

Én meg azt nem értem, hogy 

te minek ugy irtad azt, hogy „gaz-

dáinknak", mért nem a „parasz-

toknak" ? Mert én igy irtam volna. 

| Annak a szónak az értelmét ott-

hon, ugv-e másként véleményezi-

tek. Ládd-e, én nem haragudtam 

volna érte. Mert ludod mikor én 

ezt a szól hallom hogy paraszt: a 

fülembe belecsendül a csikóm nya-

kán lévő csengő szava, látom a szép 

fekete földborozdákat, szinte érzem 

amint nő a zöldelő vetés, orromba, 

számba belecsikland a j ó áldott 

puha fehér kenyérnek illata és so 

hasem esik az a szó nekem rosz-

szul, sőt büszke vagyok rá ! 

Dehát ! Megint csak neked van 

igazad I Illetve annak a te jobban 

kipallérozott eszednek, aki ludja. 

hogy ilyen magamformáju b. pa-

raszt kevés van a tanyák közt s 

még kevesebb — talán egyse — 

odahaza a városba, s a többieknek 

zokon esett volna az a szó. Pedig, 

én mondom, büszkék lehetnének rá! 

Mert a nagyapjuk még az volt I 

Abban hagyom azonban már, 

mer majd nem jut hely az én ta-

nyai bajomnak. De akárhogy is 

akartam elejét keriteni nem sike-

rül a/ másképp, csak igy jön ki a 

sora. 

Vehetted te már különben más-

kor is észre Kedves Szerkesztő 

Uram, hogy nekünk tanyaiknak, 

mindig kell holmi kis elöljáró be-

széd. Az osztán hol a kukorica ka-

pálással, hol meg a Riska tehén 

ieelésénél kezdődik vagy végződik; 

szóval kell! Punktum. 

S ehun-e ! Itt vagyok m á r a Pus-

kánál ! 

Hogy csak szalmával tar tom! 

Oszt' nem ad tejet, a z asszony 

meg sápítozik, én meg — vaka-

rom a fülem töviL 

Mert' hát széna, az ívmes ! Vólt 

ugyan, de elfogyoU. Még az ősszel I 

Volt még igy farsang tájon is I 

De annak vagyon ám már jó 

50 esztendeje. Vagy ivié& több is. 

Akkor tudod, am ikor a határt 

a viz járta s nem volt még a Re-

kettyés szántóföld s nem igen em-

legették Nagytőkét meg Kistókét 

külön, hanem volt egy Tőke, de 

azt Aranytőkének hívták az öre-

gek, áldott j ó búzatermő föld, amely 

ontotta a gabonát s hozzátartozott 

még vagy 500 hold a Szentmártoni 

határból, amig elnem cserélődött 

egy j ó csődör csikóért s előtte hol 

kékellett, hol zöldelett a felsőcsor-

dajárásig, a szóitokig a járás, a pás-

kom. Kékellett, ha víz volt ra j ta ; 

zöldellett: ha leszaladt rólla. Néha 

ugyan sárgállott is, az aszály és 

! szárazság miatt — de erről j obb 

nem beszélni. 

Mert a régi világból csak a 

I jókra emlékszünk átajjába. Te is, 

én is — mindnyájan egyformán. 

Hogy mit ért az a föld, a Rekety-

tyés, a Bűsér meg a többiek akkor 

régen, hol legelőnek, hol meg pióca 

telepnek, s mit ér most termő föld-

nek, arra nem igen gondolunk csak 

sóhajtozunk, hogy: Hej I a régi 

világba ! 

H llottam valamit harangozni 

a mul l évekbe, hogy a tanyai lakos-

ságnak legelőket vesznek. Az állam 

is adna hozzá pénzt. Vagy tán mind 

is adná, a városnak nem kerülne 

mibe se? Elaludott ez a dolog Ked-

ves Szerkesztő Uram ? Vagy csak 

parázsl ik? Mi vagyon vélle ? 

Ha kerül még a pernye alatt 

egy kis parázs, hát funni kéne. 

Hátha lángra lobban ? Hidd meg, 

inkább hazamegyünk egy kis időre 

innen a tanyáról és segUünk a fú-

jásba 1 

De ettán mégse lesz jó, mer* 

hátha valamelyikónk vizet találna 

venni a szá jába! Inkább csak ma-

radjék hamu alatt parázs semhogy 

egész elaludjék !*> 

Egyébként, mivel elfogyott a 

pennáin alól a papir, maradok az, 

aki eddig is vo l t am: 

a Te tisztelő 

Tanyai Barátod. 

HÍREK 

[ Zsoldos Ferenc 
mns*tk¿ ĵ iwauEiyj t w : m i M i — 

Helyi közéletünknek, társadalmaid-

nak, közgazdasági életünknek nagy ha-

lottja van. Mély megilletődéssel irjuk le 

a gyászhírt, amely azt tudatja, ho^y 

Zsoldos Ferenc mérnök, gyártulajdonos 

szombaton hajnalban 3 órakor hirtelen 

meghalt. 

Megilletődéssel, megdöbbenéssel, 

j szinte kétkedéssel irjuk le halála hírét, 

amely élete delén, életerejének teljes-

* Az ügy, mint múltkori újságunk-
ban irtuk, folyamatban van s valószínű, 
hogy nem fog semmivé yálni. 

Szerkesztő 
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ségében, közéleti, társadalmi és közgaz-

dasági munkálkodását hirtelen, váratlan 

ketté szakította és elszólította innen az 

életből, ahol még sok tenni valója lett 

volna — oda az örök csend és pihenés 

hónába. 

Zsoldos Ferenc egyike volt azok-

nak a kevés közéleti férfiaknak, akik a 

maguk tudását, tehetségét mindenkor 

készek a közérdek szolgálatába vinni, 

aki azokat az előnyöket, amelyeket a 

társadalmi állás és vagyon nyújt az em- j 

bernek, elválaszthatatlannak ismeri a 

kötelezettségektől, amelyek épen a tár-

sadalmi á'lás é i a vagyon révén hárul-

nak a közélet embereire és aki nem 

hivalkodásból cselekszik, aki önzetlenül 

dolgozik, mert tudja és érzi, hogy nz 

elösmerést bár szűk kezúen osztogatja 

az élet, de a kötelességet azért kell tel-

jesíteni, mert kötelesség s nem a hiú-

ságért, nem az elösmei ésekért. 

Mi ilyen embernek ismertük Zsoldos 

Ferencet s amikor koporsója előtt állunk 

abban a gyászban, amely oly mélyen 

sújtotta le családját, rokonait, amely az 

egész helyi tarsadalom részéről elkíséri 

utolsó útjára — a legteljesebb mérték-

ben osztozkodunk. 

Mert hiába kevesen vannak azok, 

akik közé ő tartozott . . . Kevesen azok, , 

akik a közélet váltakozó küzdelmeiben 

mindig megőrizűk higgadságukat, akikbe 

a gyanú árnyéka sem férkőzött soha s 

akik ha elköltöznek az élők sorából 

szinte pótolhatlan űrt hagynak maguk 

utálj s akiknek koporsóját az osztatlan 

és egységes részvét állja körül és Kiséri 

a temetőbe . . . 

Kár volt érette . . nemcsak mert 

fiatal emb volt . . . nemcsak mert dol-

gos, munkásember volt . . . de kar volt 

a sírba térnie, mert derék ember volt . . • 
* 

Zsoldos Ferenc hirtelen ¡ott halala 
vil lámgyorsan terjedt el a varosban és 
mindenütt mély részvétet és megdöbbe-
nést keltett. Betegségéről, rosszul létéről 
ngy szólván senki sem tudott a csalad 
tagjain kívül s egész betegsége egy napig 
tartott. A halál hírére kitűzték nyomban 
a gyaszlobogót a vármegyehazára, a 
városházára, a kaszinóra, a Református 
körre, a Gazdasági Egyesületre, a Szen-
tes vid é k i Ta k a ré k pé n z t árra. 

Halála mély gyásszal sujtotta nejét 
Nagy Vilma úrnőt, nyolc gyermekét, 
testvéreit köztük Zsoldos Llek, földbir-
tokost, kiterjedt rokonságát köztük dr. 
Nagy Sándor alispánt és dr. Mátétfy 
Ferenc polgármestert akinek sógora volt. 

Temetése hétfőn délelőtt inegven 
végbe. 

A gyászoló cslád a következő gyász-
jelentést adta k i : 

zv. Zsoldos Ferencné Nagy Vilma 
a maga és gyermekei: Géza, Andor, 
Ferenc, László, Vilma, Erzsébet, Ilona, 
Zsuzsika nevében megtört szívvel tudatja, 
hogy forrón szeretett férje, gyermekci-
nek drága j ó atyja : Zsoldos Ferenc gé-
pészmérnök, gyáros, Csongrádvármegye 
törvényhatósági bizottsági, Szentes város 
képviselőtestületi tagja, életének 48-adik, 
házasságának 22-ik évében f. hó 3-án 
reggel 4 órakor rövid szenvedés után 

elhunyt. A nagyon szeretett kedves ha-
lott földi maradványai f hó f>-én d e. 
10 órakor fognak a ref. egyház szertar-
tásai szerint, a gyártelepről a középte-
metőben lévő családi sírboltban örök 
nyugalomra helyeztetni. Áldás emlé-
kezetén ! 

* 

A Rokkanlegylet vezetősége kéri a 
tagokat, hogy az egylet szeretve tisztelt 
védnökének és tiszteletbeli tagjának 
Zsoldos Ferenc urnák hétfőn d. e. 10 
órai temetésén teljes számban megjelenni 
szíveskedjenek. 

— Hóförgeteg. Gyertya-szent eiő 

meghozta a zimankót, amely a hagyo-

mányok szerint elválaszthatatlan tőle, 

ha hamarosan ki akarja tombolni ma-

gát a tél Tegnap reggel enyhe idő >olt 

és eső esett. Délután 1 órakor erős szél-

lel havazni kezdett s valóságos hóförge-

teg szántott végig az utcákon, fehérrel 

borítva be az olvadástól sáros utcakat 

— Kik pályáztak. A Kalpagos Sz 

Lajos elhalálozásával megüresedett köz-

ségbirósági iktató-kiadói állásra tegnap 

járt le a pályázati határidő. Beadták pá-

lyázataikat dr. Négyesi Imre ügyész-

segéd. Judik Sándor napidíjas és Gom-

bai Sándor segéd-adótiszt. Hogy a tiszt-

ujitószék ülését mikor tartja, azt az al-

ispán fogja megállapítani. 

— Vasutjövedelem. Az államvas-

utak igazgatósága a kunszentmárton — 

szentesi h. é, vasút jövedelme címén 

2f>00 koronát küldött a városnak. 

— A fogyasztási adóhivata l január i 
forgalma. A városi fogyasztási adóhiva-
talnai befolyt az elmúlt j anuár hónap-
ban borfogyasztási adóban 7604 K 9.' f, 
húsfogyasztást adóban 11S7 K 16 f; va-
golnddi jban 190 k )0 f, sze¿zadópotiek : 
f 47 K 9f> f, jégárában : 32 K 58 f. Ösz-
szesen : 9823 K 52 f. 

Végkielégítési kérelem. Kuli La-
jos rendőr megrongált egészségi alla-
potara tekintettel végkielégítését kéri a 
várostól. 

Felolvasás. A református kör-

ben ma délután * felolvasnak : l arnóczi 

Lajos s.-lelkész és Vecseri Lajos tanító, 

szaval Nagy Vilmuska urleány. A felső-

parton felolvasnak Kuli Ferenc és Mol-

nár Sándor tanítók, szaval : Borsos Sz. 

Juliska. 

— Megh ívó . A szentesi Il-ik 

függetlenségi és 48 as Népkör a \á-

lasztmány január 21-én tartott ülé-

sében hozott határozata alapján 

1912. évi február hó 4-én délután 

2 órakor r e n d k í v ü l i k ö z g y ű -

l é s t tart, amelyre a kör tagjait 

tisztelettel meghívom. Szentes, 1912 

január 24-én. S i m a László körel-

nök. — Tárgy: Az alapszabályok 

módosítása. 

Felolvasás. A Szentesi Iparos Ifjak 

Önk. Köre folyó hó 11-én tartja ez idei 

4-ik felolvasó estélyét az ipartestület 

nagytermében, utána a kisteremben éj-

félig tartó tánccal a szokásos 20 és 60 

filléres belépővel 

ELSŐ S Z E M E S I KEHYEff lYÁR B , - f . 

Gazdák figyelmébe! 
H o r p a 

Kenyérgyári (Zsoldos-féle) 
elsőrendű lisztes 

l G k G O f 
Back-féle szegedi méler-

mázsánként 15kG0 f 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
l i K x i e k 

ki tűnő minőségben, szám szerint. 

1 4 t í f c » 
a disznóölésre, friss őrlés 

ki lónként 32 fillér. 

T a r h o n y a 

0-ás lisztből, bő tojáshoz-
záadással, k i lónként . 90 fillér. 

P t í r l i o r p a 

házikenyérsütéshez, komló-
virággal készítve, kilón-
ként 80 fill. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, Ízletes 
fehér és fé lbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld színű Korona-
Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szentesi Kenyérgyár f W . 
Meghalt Balog Gyurka . Ki ne 

ismerte volna benszülött szentesi let-
tére Balog Gyurkát, a görbe c igányt? 
Valóságos speciálitás volt szegény feje, 
a kétrét meghajlott görbe alakjával, a 
mint jarta a várost. Most elvégezte. A 
mult hónap végén hirtelen meghalt, el-
költözött az árnyékvilágból , ahol bizony 
nem igen volt egyébben módja, mint az 
emberek gúnyolódásában. Gyurka egyéb-
ként városi közsegélyezett is volt, ha-
vonként 5 koronát kapott. 

— Meghívó. A szentesi V-ik te-

metkezési egylet folyó évi február hó 

4-én, ma délelőtt 10 órakor a ref. köz-

ponti tiuiskola tantermében évi rendes 

közgyűlést tart, melyre a tagok tiszte-

lettel meghívatnak. 

Meghívás. Minthogy a Csongrád-
megyei Történelmi és Hégészeti Társu-
latnak folyó évi február hó 3-ára össze-
hívott évi rendes közgyűlése a megjelent 
tagok csekély száma miatt megtartható 
nem volt, a közgyűlés az alapszabály 
értelmében e hó 18-án azaz vasárnap 
délelőtt 11 órakor a megyeház alispáni 
elfogadó termében fog megtartatni, mely 
tekintet nélkül a megjelenő tagok szá-
mára a tárgyalásra kitűzött és a tagok-
kal már előzőleg közölt tárgyakban jog-
érvényesen fog határozni. Az elnökség. 

Felolvasás. A »Katholikus Kör« ma 
délután 4 órakor tartja negyedik fel-
olvasó estélyét saját helyiségében a kö-
vetkező műsor mellett: 1. Monológ, elő-
adja Gibba Blanka k. a. - »A bánya« 
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vetített képpel kisérve, felolvassa 
Tamás Béla ur. 3. Vidovits János mű-
vész ur fellépte. 4. Mozgóképek : a) Nor-
vég képek (természetes), b) Bandika 
mostohája (dráma), c) Éhes szíves (víg), 
d) Szalmaszál (víg). Jegyek előre vált-
hatók d e 11 —12-ig és d. u. 2 órától a 
körhelyiségben. 

Anvakönvvi kivonat. J J 
— Jan. 28-tól febr. 4-ig. — 

Születtek: Pap Imre, Kis észter, 
Keresztúri Dániel, Molnár Antal, Nagy 
Mária, Gelegonya Imre, Déló Nagy Etel, 
Csák Margit, Vida Szűcs István, Yáradi 
László, Sztanó Etelka, Soós Pál, Szarvadi 
Sándor, Pataki Ignác. 

Eljegyzés : Piti József Nagv Erzsé-
bet, Serkedi Antal Kalmár Rozalia, He-
vesi Mihály Kovács Klára, Takács Mi-
hály Szőke Etelka, Csányi Mátyás, Szűcs 
Maria. 

Házasságot kötöttek Jámbor Imre 
Vincze Magdolnával, Molnár Eerencz 
László Rozáliával, Czakó Sándor Berez-
vai Máriával, Horváth Gábor Fekete Te-
réziával, Antal Ferenc Pallagi Eszterrel, 
Szenczi Lajos Grecso Annával, Vajda 
Imre Arnót Eszterrel, Oroszlán József 
Kanfi Horváth Eszterrel, Dömsödi István 
Lajos Erzsébettel, Sebők János Ignácz 
Mariával, Lakos Bálint Boros Lídiával, 
Vasvári Ferenc Kormos Eszterrel, Ipár 
János Árvái Juliannával, Biró György 
Tési Vas Viktóriával, Dómján Mihály 
Molnár Erzsébettel. 

Elhaltak : Takács Zsuzsanna 65 éves, 
Kotvics Sándor 74 éves, Fülöp Mária G8 
éves, Törőcsik József 3 hónapos, Sip-
koczki Juliánná 57 éves, Makai Kis Má-
ria 5 hónapos, Ollai József 82 éves, Ve-
res Mária 2 hónapos, Mester Erzsébet 
23 napos, Lajos Jusztin 39 éves, Csik 
Rozália 49 éves, Gönczi Sándor 69 éves, 
Balog György 52 éves, Tégla Imre 38 í 
éves, Bartucz Erzsébet 25 éves, Ökrös 
Dávid 43 éves, Szűcs Erzsébet 48 éves, 
Böszörménvi Bálint 69 éves. 

Szerkesztői üzenet. 
Egy adófizető polgár. Panaszát nem 

közöljük, mert a kérdésben forgó ügy 
még nincsen eldöntve. Leghelyesebb 
volna ha illetékes helyen szabályszerű 
ajanlatot tenne az ügyben. Ugy hisszük, 
hogy a dolog nem is nyer oívan elin-
tézést-, aminőt ir, de ha még is ugy lenne 
akkor panaszának helyt adunk. 

KRÓNIKÁS JEGYZETEK. 
Hogy a nagy po l i t i k ában m o s t 

o lyan nagy a csönd , az azt jelent i , 

hogy va lami készül . Hogy mi , azt 

sem en, sem m á s nem igen tud j a 

De mindenesetre je l lemező , hog\ az 

osztrák lapok nagyon k inosan ^hö-

rögnek és még k í nosabb hangoka t 

ha l la tva t i l takoznak és z ú go l ó d n ak . 

Ha az embernek van kedve ta l á l ós 

messekkel fogla lkozni és azok meg-

fejtésén törn i a fejét, hát rá akad-

hat a hörgés és t i l takozás ny i t j á r a . 

Kétségtelen tény, hogy a m a g y a r 

el lenzék sz ívós k ü zde lmének ered-

ménye i vannak . Ez fáj a m i éle-

tünk társának. Hogy a z onban azok 

az e redmények va l óban a b é k é t 

jelentik-e, avagy épen s emm i t , azt 

m á r n em fog juk mego ldan i , h i ába 

csap tunk föl ta lá lós mese fejte-

getónek. 
* 

Pén teken k o m o r a n borongó-

san érkezett meg a gyer tyaszente lő , 

k ö d vol t , hideg volt , a n ap sehogy-

sem mu t oga t t a magát . Szóva l a 

gyer tyaszente lő jó l viselte m a g á t 

és va lósz ínű , hogy kicsalta a med-

vét az erdőbe . Nekem n incsen el-

lene s e m m i k i fogásom, ha mos t 

m á r a t é l u ram b á t y á m elvégzi a 

maga ap r ó játékai t és n em gorom-

báskod i k tovább . E lnézve is eleget 

tett kötelességeinek. A j é gve rmé t is 

meg tö l t he t to m i n denk i ha aka r l a 

s n em kell a város i j éggyá r ra szo-

ru ln ia senk inek , ha csak épen a 

hiréért nem . Tüze lő a nyag is elég 

e l fogyott . . . E nné l t öbbe t m á r va-

l óban nem lehet a téltő5 k í v ánn i . 

Meglette kötelességét, — m e n j e n ! 

Barázda. 

Meghivó. 
A szentesi II-ik függetlenségi és 

48-as Népkör február hó 18-án, azaz 
farsang vasárnapján saját helyiségében, 
házalapja javára Kiss János jól szerve-
zett zenekara közreműködése mellett 

Táncvigalmat 
rendez, melyre a mulatni va^yó ifjúsá-
got tisztelettel meghívja a Rendezőség. 

Belépti-dlj szemelvenként 1 korona. 
Kisérő anyák nem fizetnek. 

kezdete este 0 órakor. 

Aradi Flórián 
d ó n á t i 
tanyájára 
azonnali 

helyfoglalásra tanyás kerestetik. Ér-
tekezhetni Alkotmánv-utca 37. sz alatt. 

Mindenesnek 
40 éven felüli magános nő kerestetik 
tanvai iskolához. Gim a kiadóhivatalban 

Eladó szélmalom. 
Varga Lajosnak a vágóhíd mellett 

levő motoros-szélmalma eladó. Értekez-
hetni a helyszínen a tulajdonossal. 

Eladó borok 
R a b 1 ó c z k y P á I saját termésű 

borait hektoliterenként árusilja. A leg-
kisebb mennyiséget 50 litert ád Sarkady 
Nagy Antal utca 27. szám alatt 

MEGNYÍLT! MEGNYÍLT! 
Az Első Gazdasági, Pénzügyi 
es Biztosítási Vállalat 

Szentesen, Simkó bőrkereskedő házában, 
az evangélikus templom mellett, 

hol pénzkölcsönt akar váltóra, 
akar jelzálogra, vagy hosszú 
lejáratra a legkedvezőbb fel-
lételek mellett intézünk el. — 
ügy helybeli ingatlanra, mint 
az ország bármely részében 
fekvő ház, föld vagy szőlőre. 

Tüz-, általán-, jég-, élet-, baleset-, betö-
rés-, üvegbiztositások a legelőnyösebb 
fellételek melleit, a legkedvezőbb tize-
lésre elintéztetnek. 

Okmányokat ugy helyben, mint 
az ország bármely részéből a 
legnagyobb gyorsasaggal meg-
szerzi! nk 

Föld-, szőlő-, házadásvételt vagy haszon-
bérbeadását mindén előleges költség nél-
kül pontosan elintézünk. 

Bármilyen ingó eladását és vé-
telét eszközöljük. — Gazdasági 
gépeket a legkisebbtől a leg-
nagyobbig kedvező fizetési fel-
tételek mellett szállítunk. 

Az összes vasúti- és hajóin ar leveleket 
minden előleges költség nélkül felül-
vizsgálunk s a többlelíizetést saját költ-
ségünkön vissza téríttetjük. 

Felhívjuk tehát a n. é. közön-

séget, hogy fenti ügyekben vál-

lalatunkat felkeresni szívesked-

jék, ahol minden felvilágosítást 

teljesen díjtalanul, meg-
bízási kötelezettség nél-
kül adunk. 

Kérve a n. é. közönség szives megbízá-
sait s vagyunk kiváló tisztelettel 

í z Első Gazdaság i , Pénzügy i es 
Biztos í tás i Vá l la la t Vezetősége. 

Oláh Sándornak 
IY-ik ker., t rgesor 1 '.>. számú háza eladó. 
— Értekezhetni ugyanott a tulajdonossal. 

Szentes város polgármesterétől. 
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A gazdasági cselédek részére bér-
levelek kötelező kiállítása és vezetése 
tárgyában kiadott 181 kgy. 1906., alisp. 
1911). számú varmegyei szabályrendelet 
életbelépett. 

A szabályrendelet értelmében, ha a 
gazda és a gazdasági cseléd közölt a 
szerződés szóval köttetelt, a bérlevél ki-
állitása kötelező. 

A bérlevél két egyenlő példányban 
állítandó ki, egyik példánya a gazdánál 
marad, a másik a cselédnek adandó át. 

A bérlevél szabályszerűen vezetendő, 
mindkét példányba az időnként kiszol-
gáltatott járandóságok pontosan bejegy-
zendők. 

A szabályrendelet ellen vétők bün-
tettetnek. 

A szabályrendeletnek megfelelő bér-
le- f lek a városi központi irodában in-
gyen kaphatók. 

Szentes, 1912 február 1-én. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 




