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SZENTESI LAP 
Előfizetési árak: 

Helyben : egész évre 8 K Vidéken : egész évre 12 K 
félévre4 K, negyedévre 2K félévre6 K, negyedévre 3 K 

Egy lap 2 fillér. Megjelenik vasárnap és csütörtökön. 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vajda Bálint utóda könyvnyomdája Kossuth-ter 4. szám 

(ref. bérház), ide intézendök a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak. 

Közlegelő vétel. 
(S-ó). A kedden tartandó vá-

rosi közgyűlés foglalkozik a köz-

legelővétel ügyével. A kérdés fon-

tossága, jelentőségtelj es volta arra 

indit bennünket, hogy ezzel a kér-

déssel itt a lap vezető helyén rész-

letesen foglalkozzunk. 

Lényeg a kérdésben az, van-e 

szűkség erre a közlegelőre s pénz-

ügyi szempontból reális dolog-e a 

vétel igen, vagy nem. 

Nem mondjuk azt, hogy a köz-

legelő parancsoló szükség; de ál-

lítjuk azt, hogy van rá szükség. A/, 

állattenyésztés fellendülését előse-

gíti föltétlenül, de nem egyetlen 

módja az állattenyésztés felltndi 

lésének és annak nem is elválaszt-

hat lan feltétele. Mindenesetre jobb, 

ha van, mintha nincsen és ebből a 

szempontból nézve a kérdést mond-

hatjuk azt, hogy amenynviben a 

közlegeló felállítása a szükséges te-

rületek megszerzésével és a kap-

csolatos beruházásokkal együtt pénz-

ügyi szempontból nem hátrányos, 

abban az esetben menjen bele a 

város a közlegelő felállításába. 

A terület, amelyről szó van : a 

mucsiháti mély fekvésű erőteljes, 

igazán legelőnek való földterület. 

Szakemberek állítása szerint első 

rangú, eszményi legelő. Olyan, ami-

nőt messze földön nem lehetne ta-

lálni. Az összes terület, amelyről 

szó van 1915 kataszteri hold, 1100 

nszögöles holdakban 2785 hold. Je-

lentékeny terület, amely hozzávető-

leges számítás szerint megfelel a 

szentesi jószág állománynak — a 

fölös jószágot számítva. 

Nézzük a dolog pénzügyi részét. 

A terület megszerzésének költ- ! 

sége az összes vételárát számítván 

jelentékeny összeg, holdanként 713 i 

koronát fez a felajánlott árak át-

laga) 1.984.846 korona. A vételárhoz 

hozzá kell számitanunk a szüksé-

ges beruházások költségeit, amely a 

számitások szerint 42.000 korona, a 

vételi illeték 42 674 korona, a le 

gelő beállításának költségei 26.800 j 

korona. Az egéiz költség tehát 

2.086.320 korona.* 

Ennek az elszegnek kifizeté-

sére szükséges kölcsön 2.222.000 

korona — számításban vévén az 

árfolyam veszteséget és a félvi an-

nuitást, amelynek evenkénti törlesz-

tésére 115.544 korona szükséges. 

Ennek ai összegnek felét a told-

mivelésügyi miniszter a legeltetés-

ről szóló törvény szerint átvállal-

hatja, mely esetben az annuitásból 

57.772 korona terhelné a várost, 

amelyhez hozzá számítván az adó-

kat és a fentartási költségeket a 

városra háramló évi teher 72.777 

koronát tenne ki. 

Ennek az összegnek a fedeze-

tét természelesen a jószágok legel-

tetési dijai adnák meg. A számítás 

szerint, amelynek alapja a folyó 

évi állat összeírás eredménye — 

2750 darab jószág kihajtására lehet-

neszámitanis a jószágok után 68 700 

korona bevételre lehet számítani, 

amellyel szembe állítván a kiadá-

sokkal évenként 4077, vagyis ke-

reken 4000 korona ráfizetéssel járna 

a városra a közlegeló megszerzése. 

A kérdésnek ebben az ismere-

tében annak taglalására térhetünk 

rá, vájjon ezt a terhet elvállalni ér-

demes-e a városnak, vajon a köz-

legelő nyújtotta közvetett előnyök 

fölérnek-e a város egyeteme által 

elvállalandó terhek nagyságával. E 

tekintetben lehetnek eltérések és 

ellenkező vélemények s a vitatko-

zásnak egészen tágtere nyilik, mert 

amig az a vélemény aligha állhat 

meg, hogy a mostani viszonyok kö-

zött, a földek vétel ára drága volna, 

addig mint kétségtelen tény áll ez-

zel szemben, hogy ötven esztendő 

elmultán tiszta vagyonként áll a 

város rendelkezésére közel három 

ezer holdat tevő terület, amely-

nek értéke évről-évre nem apadni, 

hanem emelkedni fog, amint a fej-

lődő élet a közlekedési viszonyok 

javulását természetszerűen magá-

val fogja hozni — s ez a terület 

idővel alapja lehet nagyobb szabású 

gazdálkodásnak, mert hiszen, amint 

a gazdálkodás mind belterjesebb 

lesz, az állattenyésztés is jelenté-

keny változásokon fog átal menni. 

De a közvetlen — a mai vi-

szonyok szemlélete megfontolásra 

int abban a tekintetben, hogy ak-

kor, amidőn a jószágtenyésztés 

szinte lehetetlenné válik amiatt, 

mert legelő nincsen, s mert amint-

hogy óriási közgazdasági országos 

érdekek fűződnek az állattenyész-

tés fellendüléséhez — ezek az ér-

dekek a maguk kihatásában ben-

nünket is érintenek, maga a köz-

legeló a mi nagyon is kezdetleges 

közviszonyaink közepett feltétlenül 

egyik tényezője lehet állattenyész-

tésünk fellendülésének s igy attól 

elzárkózni mindent egybe vetvén 

sem célszerű, sem okos dolog nem 

volna. 

A kérdés pénzügyi oldala — 

az alapos számvetés figyelembe vé-

telével, az esetre, hogyha a föld-

mivelésügyi miniszter saját tárcája 

terhére átvállalja a törlesztési ösz-

szeg íelerészének fizetését nem ri-

aszthatja vissza a várost, hogy a 
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területeket megszerezze s a közle-

gelőt tényleg felállítsa. 

Más kérdés az, ha a miniszter 

csak kisebb hozzájárulásra hajjandó. 

Ez eseslben nem is beszélhetünk 

az egész dologról, szóba sem hoz-

hat juk; mert a város közönségei-

nek nagyobb megterhelése a város 

fejlődésének, kulturális előre hala-

dásának vetne olyan leküzdhetetlen 

akadályokat az anyagi erőtlenség 

folytán, amelynek kihatása minden 

kecsegtető gazdasági előny mellett 

is sokkal súlyosabban érintené ezt 

az egész várost, mint az, ha köz-

legelője nincsen. 

Kertészeti 
szakmunkásképzés. 

A mezőgazdaság fejlődésének és 

virágzásának alapja ép ugy, mint 

az iparfejlesztésé, a szakértelem, 

melyet csak a helyes irányú és kel-

lően gondozott szakoktatás adhat 

meg. Ezért a szakoktatás gondozása 

és ápolása a mezőgazdaság fejlesz-

tésének leghathatósabb eszköze, 

mert szervesen, minden külső be-

avatkozástól Jüggetlenül, önnön-

magától viszi azt előre és emelt 

magas színvonalra. A legjobb útra-

való, melyet az állam gondoskodása 

adhat a gazdának az élet számára: 

az alapos szakképzettség. 

A földmüvelésügyi miniszter 

legújabban egy nagy jelentőségű 

rendeletet adott ki, melynek értel-

mében az állami kertészetekbe mun-

kásokat fogad fel abból a célból, 

hogy ezek a munkások egy-két év 

leforgása alatt a fagondozásban és 

a gyümölcscsomagolásban, vagy a 

zöldségtermesztés kü lönböző mó-

dozataiban a kellő gyakorlati jár-

tasságotmegszerezvén, mint gyakor-

lott kertészeti munkások az állami 

kertészeti telepeken munkaveze-

tőkül, vagy magánosok kertészetei-

ben alkalmazhatók, vagy községek 

részére, mint vándor fagondozók 

ideiglenesen átengedhetők legyenek. 

Az összes törvényhatóságok, és 

miniszteri kirendeltségek uíján pá-

lyázatot tett közzé a földmivelés-

ügyi miniszter, melyben tudtára 

adja a munkásoknak, hogy a gyü-

mölcstermesztés és kertészetben ki-

képeztetni szándékozókat az állami 

kertészeti intézményekben mint ál-

landó munkásokat felveszi. Ezek a 

munkások a kiképzési telepen min-

den n&unkát végezni kötelesek és 

pedig a telepen folytatott üzem ter-

mészetének megfelelően a munka-

idő korlátozása nélkül. E kiképzés-

hez való feltételek: a) nőtlenség, a 

magyar nyelv birása, legalább 17 

éves, legfeljebb 30 éves életkor, b) 

ép, erős testalkat, szervezet, vala-

mint fertőző betegségektől mentes-

séget igazló orvosi b izonyí tvány; 

c) községi erkölcsi bizonyítvány a 

folyamodó tartózkodási helyéről. 

A kiképzés ideje alatt a mun-

kások napszám és ellátás fejében 

személyenként és naponként 3 ko-

rona napszámbért kapnak, melyet 

kéthetenként, illetve elbocsátás ese-

tén az elbocsátáskor fizetnek ki. 

Ezen munkások napszámosok-

nak tekintetnek és erre való tekin-

tettel azok a munkások, akik a gya-

korlati kertészeti teendőkben meg-

felelő előmenetelt nem tennének, 

vagy ellenök bármely kifogás me-

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR R.-T, 

Gazdák figyelmébe! 
K o r p » 

elsőrendű, jóminőségű méter-

mázsánként 18 k f. 

Zsoldos-korpa méter-

mázsánként 18 k 60 f 

S z e m e * t e n g e r i é s 

a i l J M I valamint t l a r t t k 

mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
U s z l e k 

kitűnő minőségben, szám szerint 

P á r k o r p t t 
házikenyéFsütéshez, komló-

virággal készítve, kilón-

ként 80 fill. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, ízletes 

fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben es 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld színű Korona-

Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Elstt Szentesi Kanyergyár R.-t. 

rülne fel, három napi felmondás 

mellett elbocsáthatók a nélkül, hogy 

e miatt bármi igényt támaszthat-

nának. 

A folyamodók közül előnyben 

részesülnek azok, kik vízmenti köz-

ségek mellett gyümölcstermelő vi-

déken, vagy oly nagyobb városok 

közelében laknak, ahol a piaczöld-

I séggel nincs ellatva, vagy ahol a 

zöldségtermelés idegen kézben van. 

Felvétel végett az egy koronás 

bélyeggel ellátott kérvénynyel a 

m. kir. főldmivelésügyi miniszter-

hez kell folyamodni. A kérvényben 

a folyamodó munkásnak meg kell 

jelölni, hogy a kertészet melyik 

ágában, zöldségtermesztés, vagy gyü-

mölcstermesztéssel kivan foglala-

toskodni. 

A kérvénvt legkésőbb 1912 ok-

tóber hó l-ig kell benyújtani vagy 

közvetlenül a főldmivelésügyi mi-

nisztériumnál, vagy pedig az illető 

község elöljáróságnál, mely tarto-

zik a beérkező kérvényeket felet-

tes hatósága utján a főldmivelés-

ügyi minisztériumhoz felterjeszteni. 

Később beérkező, vagy hiá-

nyosan felszerelt kérvények nem 

vétetnek figyelembe A fo lyamodók 

kérvényük elintézéséről értesítést 

kapnak. 

A főldmivelésügyi miniszter 

jelzi azt, hogy a mennyiben a zöld-

ségtermelésben kiképzést nyert egyé-

nek csoportokban összeállva, közös 

termesztésre hajlandók lennének, 

őket az egyes városok mentén való 

letelepedésben s külön zöldségtele-

pek beálli lásában államilag is tá-

mogatni fogja. 

HÍREK 

A KIBŐVÍTETT 
KENYÉRGYÁR. 

Mikor egy év előtt a szentesi ke-

nyérgyár üzeme megindult naponkénti 

50 métermázsa kenyér előállítására ren-

dezkedett he. Nem telt el egy esztendő: 

ez a mi viszonyainkhoz képest hihetet-

len nagy termelési képesség kicsinynek 

bizonyult a gyárral szemben támadt 

igényekhez képest, annál inkább, mert 

a gyár otthon készített kenyeret kisü-

tésre a legjobb akarat mellett is képte-

len volt elvállalni. Ez indította a gyár 

vezetőségét arra, hogy a gyárat az igé-
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nyeknek megfelelően kibővitse. A kibő-

vités most nyert befejezést és augusztus 

20-án adták át a használatnak az uj-

jonnan létesített kemencéket, és raktá-

rakat. 

Két uj kemence épült, tágas nagy 

vetőházzal és két raktár, amelyek villa-

mos szellőztetésre vannak berendezve. 

Ezenkívül a gyárhoz tartozik a Zsoldoscsa-

lád tulajdonában levő Hoííer-féle magtár, 

amelyben a Zsoldosmalom lisztermékei 

vannak felhalmozva óriási mennyiség-

ben : A kenyérgyár ugyanis csak az 

elsőrendű szentesi búzából a Zsoldos-

féle műmalomban készített liszteket 

használja a kenyér ellőállitásához. 

A kibővített gyár termelőképessége 

most már napi 70—75 métermázsa, így 

a mindinkább emelkedő igények kielé-

gítésére teljesen képes, ezen felül pedig 

elvállalhatja a házilag készített kenyér 

kisütését is. 

A forgalom — a gyár bővítése is 

tanúságot tesz mellette — nagy. Hat-

vanhat viszont elárusító, a csongrádi, 

szegvári, mindszenti, nagymágocsi és 

kunszentmártoni fiókok hozza forgalom-

ba a gyár által előállított kenyeret és egyéb 

cikkeket. Kenyérből a minimális napi 

termelés 10 métermázsa, amely azonban 

50—60 métermázsát is meghalad idő-

közönként. 

A gyár cikkei a kenyéren kiviil: 

mindenféle lisztek, korpa, árpa, kuko-

rica szemesen és darálva, köleskása, tar-

honya, és só. Mindezekkel nagyban ke-

reskedik a gyár s mint érdekes adatot 

jegyezzük föl, amely a forgalom mére-

teiről fogalmat ad, azt, hogy a gyár 

megszerezte a Magyar Bank, mint a 

sójövedék vezér ügynökségéuek bízo-

mányát és sóraktárába 1000 métermá-

zsa sót halmozott föl. Ezzel a gyár a 

nagyközönségnek is fontos szolgálatot 

tesz, mert ősszel, amikor a vaggon hi-

ány miatt rendesen só mizériák szoktak 

előállani — biztosította a szentesi kö-

zönséget, hogy nem áll be a rendesen 

bekövetkezett sóhiány. A gyár összes 

cikkei viszontelárusitóinál is ugyanazon 

árban kaphatók, mint a gyárban. 

Természetes, hogy a modernség 

minden követelményeinek megfelelőleg 

berendezett gyár híre elterjedt ország-

szerte. Ennek következménye, hogy az 

idei hadgyakorlatok alkalmából a gyár 

felszólítást kapott katonai kenyér (pró-

funt) szállításra. A gyár vállalta a meg-

bízást és augusztus 20-ka óla napi 2000 

darab profuntot süt. Éjjel nappali üzem 

van a gyárban, busz pékmunkás és négy 

fűtő dolgozik állandóan, váltott csopor-

tokban. 

A katonakenyeret a vasútállomáshoz 

3 naponként 80—90 métermázsás töme-

gekben szállítják ki, honnan kivételes 

gyorsárúként továbbitják a vaggonok a 

katonai parancsnokságok által esetről-

esetre megjelölt kenyérfelvételi állomá-

sokra. A munka körülbelöl szeptember 

4-ig tart, s bizony ebben az idegfeszítő 

lázas munkában megtörténik, hogy a 

civil kenyér kissé késik, amiért a gyár 

a viszonteladóknak és a közönség-

nek erre a kis időre szives el-

nézését kéri, mert katonáék az el-

sők, s a szegény bakagyereknek kell 

a menázsi. 

A kibővített gyár egyébként ragyog 

a tisztaságtól. A poreellánnal burkolt 

falak gondról tanúskodnak. A munká-

sok fehérruhában állanak a munkába, 

részükre külön fürdő van berendezve 

s csak annak használata után léphet-

nek a dologhoz. A gyár különben mo-

dernül gondoskodik munkásairól, háló és 

étkező termek állanak rendelkezésükre. 

S a megbecsült munkások, derekasan, 

ezekben a napokban megfeszített mun-

kával végezik kötelességüket, hogy helyt 

állhassanak a saját ¡¡becsületükkel a 

munkaadó gyár becsületéért 

— Gyűlés a városnál. Szentes vá-

ros képviselőtestülete augusztus hó 27-

én és esetleg következő napjain d. e. 9 

órakor kezdődőleg a városháza nagy-

termében rendes közgyűlést tart. Tárgy-

sorozat: 1. Polgármesteri jelentés az 

1911. évről. 2. Tanács jelentése Fodor 

Dávid iparoslanonciskolai tanító elha-

lálozásáról. 3. 1913. évi virilis névjegy-

zék egybeállítására küldöttség válasz-

tása. 4. Tanácsi jelentés a m. kir. ál-

lamvasútak és Szentes város között 

Kunszentmárton állo'más bővítési költ-

ségének megosztása tárgyában folya-

matban volt per eldöltéről. 5. A kijelölő 

választmányba 2 tag választása. 6. Ta-

nácsi előterjesztés a polgári leányiskola 

építési munkálatainak vállalatba adása 

tárgyában. 7. A földmivelésügyi m. kir. 

miniszter 61298-VI—I. sz. rendelete a 

, Népházak építése tárgyában. 8. Tanácsi 

javaslat az alsócsordajárás területéből 

500 hold haszonbérbe adása iránt. 9. 

Tanácsi előterjesztés közlegelő vétel 

tárgyában. 10. Tanácsi előterjesztés a 

külsővásártér egyrészének kikövezése 

iránt. 11. Pirithy Mátyás szállodabérlő 

ajánlata a színházterem bérbevételére. 

12. A szegedi kir. tanfelügyelő átirata 

gazdasági iskola felállítása tárgyában. 

13. Tordai Lajos iparosiskolai igazgató 

előterjesztése az iparostanonciskola álla-

mosítása ügyében. 14. Előfogatosok ké-

relme drágasági pótlék engedélyezése 

iránt. 15. Lovasrendőrők kérelme lótar-

tási átalányuknak évi 400 koronára le-

endő felemelése iránt. 16 Nagy Tóth 

Sándor hivatalszolga kérelme fizetés ja-

vítás iránt. 17. Hely pénzszedők kérelme 

lakbér engedélyezése iránt. 19. Érsek 

Antal tűzoltó kérelme drágasági pótlék 

engedélyezése iránt. 20 Adóvégrehajtók 

kérelme 20% lakbér folyósítása iránt. 

21. Hivatalszolgák drágasági pótlék iránt. 

22. Rendőrlcgénység ugyanilyen kérelme. 

23. Iskolaszéki előterjesztés Farsang 

András szolga lakbérének utalása iránt. 

24. Alispán leirata a kórház melletti 

' útrésznek a korház céljaira való áten-

gedése iránt. 25. Török Imre és tsai ké-

relme az alsócsordajáráson bérbeadott 

területeken kútásás iránt. 26. Rohoncz-

kai Kovács József és tsai kérelme a 

dülőút jókarba hozatala iránt. 27. I)r. 

Endre Antal felebbezése a tőle kisajátí-

tott terület ügyében hozott tanácsi ha-

tározat ellen. 28. Máv. előterjesztése a 

kunszentmártoni úti sorompó előcsengős 

sorompóvá való átalakítása iránt. 29 

Szánionkérőszék előterjesztése az árva. 

széki irattár tűzmentesitése iránt. 30. Al-

földi Közművelődési Egylet kérelme ta-

gul való belépése iránt. 31. Az orosházi 

vasút 1911. évi jelentése és számadása. 

32. Kossuth alapítvány kamatának uta-

lása. 33. A Céhház utcaszabályozása. 31. 

Vicinális és közdűlő utak közé föl nem 

vett utak jellegének megállapítása. i'»5. 

Nagy Ferenc és neje telekadományozási 

ügye. És még 18 apróbb tárgy. 

— Helyreigazítás. Az alsófokú 

ipariskolánál megüresedett két óraadó 

tanítói állásra vonatkozólag a mult szá-

munkban közölt pályázati hirdetésbe 

kellemetlen nyomtatási hiba csúszott 

be, melyet ezúttal helyreigazítunk. A 

kérvények ugyanis nem szept. 11-ig, ha-

nem f. é. szeptember l-ig nyújtandók 

be Balázsovits Norbert bizotts. elnöknél. 

— Uj százkoronás bankjegyek. Az 

ősz folyamán uj százkoronás bankje-

gyek kerülnek forgalomba. Az uj bank-

jegyek nagyobbak lesznek a mostani-

nál. A jelenlegi száz koronás bankje-

gyeket két évvel ezelőtt hozták forga-

lomban 835 millió korona értékben. A 

bankjegyváltozásoknak állítólag egyik 

főindoka az, hogy a mostani száz ko-

i ronás bankjegyeket számos esétben ha-

misították. 

— Időjárás. Meteor szerint au-

gusztus változási napja : 20—22—27-re 

esnek. Legerősebb hatásúak 20. meleg, 

zivataros, 27. szintén zivataros befo-

lyással. Szeptember legerősebb hatású 

változási napjai 4. hűvös, kevós csapa-

dékkal, 9 csapadékos, szeles, 17. hűvös 

esetleg zivataros, 21. száraz, 16. hűvös 

jelleggel. Szeptember eleje tehát hűvös, 

majd 9. körül esősen csapadékos, sze-

les, de elég meleg. 17. körül hűvös, 

í esetleg viharos, majd 21. körül száraz 

s ismét melegebb jelleggel. A száraz 

jelleg végig marad. 

— Elmúlt a kánikula. A hivatalos 

kánikula, mely julius 22-én kezdődött, 

a mai nappal elmúlt. Mondhatjuk azt 

is, hogy az idén jóviselte magát, mert 

nem nagyon heveskedett, tűrhető volt 

a hőség, a mit máskor hozni szokott. 

De mondhatjuk azt is, hogy mégsem 

jól viselkedett, mert az idén még na-

gyon is elhagyta magát. Az idei káni-

kulában a máskor szárazságba fuló idő 

a másik szélsőségbe csapott: szinte foly-

tonosan esett az eső. A mi túlságosan 

hátrányára volt a mezei munkának, dc 

meg kárára is a terményeknek, külö-

nösen ?z összehordott búzának a mely 
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sok helyen a sok eső mialt kicsirázott. 

A kánikula ma is esővel búcsúzik. Ma 

is esik az eső. Most következik a vén-

asszonyok nyara. Ez talán majd barát-

sagosabb s békesebb lesz hozzánk. Nem 

lesznek forrók a napok, de talán eső 

se lesz. 

— Fogat a gyorsvonat alatt. Farkas 

Elek szatmári földbirtokos fogatát, ame-

lyen munkások ültek, a szerda délutáni 

gyorsvonat elgázolta. A kocsis meghalt, 

négy munkás súlyosan megsebesült. A 

lovak elpusztultak. A vizsgálat kiderí-

tette, hogy a sorompó nyitva maradt hs 

ez idézte elő a katasztrófát. 

— Árad a Tisza. Az utóbbi napok 

bó' esőzései következtében a Tisza is-

mét megáradt és pedig olyan rohamo-

san, hogy abban az esetben, ha az ara-

dás még pár napig tart, az ártéri földek 

víz alá kerülnek. A Tisza Szegeden há-

rom nap alatt egy méter magassággal 

emelkedett. 

— A törvényhatóságok és a ma-

gyar ipar. Az 1907. évi III. t.-cikk ren-

delkezései szerint a * törvényhatóságok 

és községek, ugy az alájuk rendelt hi-

vatalok és intézetek ipari szükségletei-

ket a magyar iparcikkek beszerzésével 

tartoznak kielégíteni s ezen obligáció 

alul csak a belügyminiszter adhat a ke-

reskedelemügyi kormány hozzájárulása 

mellett, kivételes esetekben fölmentést. 

A belügyminiszter most ujabban körren-

deletben figyelmezteti ebbeli kötelessé-

geikre a törvényhatóságokat, közölvén 

velük a külföldről beszerezhető (mert 

nálunk még nem produkált) iparcikkek 

jegyzékét és hangsúlyozván azt, hogy e 

lisztában elő nem forduló iparcikkek 

külföldről való beszerzéséhez külön-kü-

lön indokolt kérelmet kell intézni a 

kormányhoz. 

— Uj szivar- és cigaretta-fajták 

Ausztriában, AZ osztrák dohányjövedék 

Őszre több uj finomabb szivar- és ciga-

rettafajta forgalombahozatalát késziti elő. 

Az uj fajtákat már most kipróbálják. A 

cigarettákból, melyek kivétel nélkül vé-

konyak, a dohányjövedék megízlelés vé-

gett megtelelő mennyiségei rendelkezé-

sére bocsátott az osztrák Jockey-klub-

nak. Az uj cigarettafajták a következők: 

Amaeris, ára 6 fillér, Theba, ára 8 fillér, 

Máris, ára 7 fillér. Uj szivar kétféle ke-

rül forgalomba és pedig a Palma 16 fil-

lér. a Palmidas 12 fillér árban. Mind a 

kettőnek az alakja husszukás és finom. 

Az uj szivarok decemberben fognak elő-

ször a trafikokban megjelenni és ezzel 

egyidejűleg bizonyos szivar- és cigaretta-

fajtákat, melyekből keveset szivünk, ki 

akarnak vonni a forgalomból. 

— Dijnokok kérelme. Páczi Mihály 

és társai városi napidijasok kérelmet 

adtak be a városhoz, amelyben a mai 

nehéz megélhetési viszonyokra utalva 

napidíjaiknak újbóli és méltányosabb 

megállapítását kérelmezik. 

— A városház környékeinek asz-
faltozása. A városháza környékeinek 
kiaszfaltozására három ajánlatt érkezett 
be a városhoz. A Magyar Horvát Aszfalt 
R.-T. négyszögölenként járdáért 9 K 50 
f-t, a kocsiutért 15 K-t kér és 4 évi jót-
állást vállal. A Magyar Aszfalt ipar R.-T. 
a járdáért 9 K, kocsiutért 14 K-t kér és 
5 évi jótállást vállal A The Neuchatel 
Asphalt Company a járdáért 9 K 25 f-t, 
kocsiutért 15 K-t kér 5 évi jótállással. 
Az ajánlatok felett legközelebb dönte-
nek. 

— Negyvenhat év a börtönben. 

Kitűnő hazánkfia, az agg Brenner Her-

mann, ezúttal Bécsben vendégszerepelt. 

Amilyen peches ember az öreg, megint 

tetten érték abban a pillanatban, amikor 

Kutschera Antalné pénztárcája után 

nyúlt. Brennernek a viharos múltja még 

arra az időre nyúlik vissza, amikor a 

botbüntetés is járta s akkor, 1857-ben 

huszonkét bolütést húztak a hátulsó fe-

lére. Azóta sürü egymásutánban volt a 

börtönök, fegyházak lakója. Megnéztük 

a törzslapját, bizony ritka rekordot ért 

el Brenner bácsi, a zsebtolvojok nesz-

tora, mert eddigelé negyvenegy évet és 

nyolc hónapot szenvedett el. Most újabb 

öt évet sóztak rá. 

Budapesten legutoljára 1907-ben 

ítéltek el, amikor a Kereskedelmi Bank 

pénztáVnál állva, az ott pénzt felvevő dr« 

Héderváry Hugó kezéből emelt ki 5000 

koronát. Ezért is öt évet kapott Bren-

ner s csak most januárba szabadult, az-

tán egyenest Bécsbe ment s íme ott állt 

törvényt. Mint rendesen, ezultal is taga-

dott. 

A szemek csalódása — mondotta 

— hogy látták amikor én Kutscheráné 

zsebébe nyúltam 

A biró: Maga csalódott, illetőleg 

ismét peche volt! 

— Dehogy is, tanuk tévednek . . . 

— És — szól a biró — maga is 

téved, ha azt hiszi, hogy a tagadásával 

boldogul. 

És csakugyan, Brenner Hermannt, 

a 74 éves vádlottat, elítélték öt évi su-

lyos börtönre, amivel közel jár majd 

ahoz, hogy félszázadot töltsön rabságban-

— Itt sincs igazság, akár odahazaT 

— dünynyögte Brenner, mikor kihirdet-

ték az Ítéletet és busán bandukolt vissza 

a börtönbe. 

6171—1912.-

Hirdetmény. 
A folyó évi hadgyakorlatok szintere 

északról Szentes, Békéscsaba és Gyula, 
— keletről Kisjenő, Pankota és LÍppa, 
délről Temesvár, Nagvkikinda, Tiszahe-
gyes és Tiszaszentmiklós, nyugatról pe-
dig a Tisza folyó által határolt terület 
lesz. 

Felhivom Szentes város közönségét, 
hogy a hadgyakorlatok lefolyása az el-
lenfelek között lévő területen valamint 
az egyes csapatoknál és törzseknél ne 
zavarják, a csapatok átvonulását, ne aka-
dályozzak az átvonuló, úgy a gyakorla-
tozó csapattestek előtt az úttestei sza-
badon hagyják, előlük az akadálytalan 

elvonulás végett gyalog ép ugy mint 
kocsival kitérjenek. 

Minden nagyobb csoportosulás, a 
mely akadályozná a gyakorlat zavarta-
lan lefolyását szigorúan tilos. 

Az esetleges tájékoztatásra a he-
lyes útbaigazítás megadandó. 

Elszállásolások közül a hatósági 
közegek rendelkezéseinek mindenki fel-
téllen engedelmeskedni tartozik. 

A közegészségügy megóvása tekin-
tetéből figyelmeztetem a közönséget,hogy 
minden járványos betegségről a haló-
ságnak azonnal jelentés teendő. 

Átvo nuló katonáknak tiszta edény-
ben ivóviz szolgáltatandó ki. — A rosz 
ivó-vizet szolgaitatandó kútak elzáran-
dók, s »Ivóvízül nem használható« fel-
írással jelölendők meg. 

Általában a legteljesebb rendre, s 
higgadt magatartásra figyelmeztetem a 
közönséget. 

Szentesen, 1912. évi augusztus 8. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester 

l l i r d e t é i . 

A szentesi állami főgyninasium 
igazgatósága az 1912—913. iskolai év 
kezdetére vonatkozólag közhírré teszi a 
következőket: 

1 A javító vizsgálatok augusztus 
hó 29. napján. 

2. A pótló vizsgálatok augusztus 
30. napján. 

3. A kiegészítő felvételi vizsgála-
tok augusztus 31. napján fognak meg-
tartatni. 

A tanulók felvétele és beírása szep-
tember hó 2, 3. és 4. napjain d. e. 8—12 
óráig történik. 

A tanítás — tekintettel a Szentes 
varos határat is érintő őszi fegyvergya-
korlatokra. a vallás és közokt. Minisz-
térium rendelkezése szerint csak szept. 
hó 15-én veszi kezdetét. Ezért — főké-
pen vidéki tanulók számára — szep-
tember hó 14. napján d. e. 8—12-ig pót-
lólag fog beiratás tartatni. 

Szeptember hó 15-én lesz az isko-
lai év ünnepélyes megnyitása, 16-án pe-
dig kezdetét veszi a rendes tanítás. 

Szentes, 191 i. aug. 24. 
Az igazgatóság. 

6882- 9 l i . 

Hirdetmény. 
Folyó éviaugusztus hó 16-tól augusz-

tus 30-ig terjedő időben a vármegye 
területén harcszerű távíró gyakorlat fog 
tartatni. 

Felhivom a közönséget, hogy ez 
alkalommal a katonaság által ideiglene-
sen elhelyezett távíró és távbeszélő vo-
nalak rongálásától tartózkodjék, mert az 
esetleges üzemzavaró és gálló cseleke-
det büntetendő cselekményt képez. 

Szentes, 1912. augusztus 6-án. 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

I t i t t « ! » fölll. 
Özv. Szegi.< Mihályné Vekercsárda 

mellett levő 12 hold azántó földje, 
ugyanannak nagyhegyi 1600 nöles szü-
lőföldje 3 évre kiadó, értekezni lehet I. 
ker. Báró Harucker-utca 21. sz. a. 

Hirdetések olcsón felvétetnek-
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Szentes város polgármesterétől, 

ad. 6110—1912. sz. 

H i r d e i E i i é i i y . 

Az 1912—13. tanévre vonatkozólag, 
a beiratások ideje és a tanév kezdete 
tekintetében a következőket hozom a 
közönség tudomására : 

A ref. elemi iskolánál a beiratások 
f. évi szept. hó 2, 3, 4 és 5-én, minden 
nap d. e. 8—12 ig. d. u. 2 5-ig fognak 
eszközöltetni — a fiúk a központi íiiú-
iskola, a leányok a központi íeányiskola 
tantermében iratnak be. A tanitás szept. 
6-án kezdődik. 

A róm. kath. elemi iskolánál a be-
iratások szept. hó 2, 3 és 4-én minden 
nap d. e. 8—11-ig, d. u. 2—4 óráig lesz-
nek. A tanitás szept. 5-én kezdődik. 

Az ág. ev elemi iskolánál a beiratá-
sok szept. 2-től 7-ig tart. A tanitás szept. 
9-én veszi kezdetét. 

Az izr. elemi iskolánál a beiratás 
szept. hó 1 és 2-an lesz, a rendes ta-
nitás szept. hó 3-án kezdődik. 

A külterületi áll. elemi iskoláknál 
a beiratások szept. hó 11, l^, 13 és 14. 
napjain, minden nap d. e. 8—12-ig, d. 
u. 2—4-ig eszközöltetnek. A rendes ta-
nitás szept. 16-án kezdődik. 

A városi alsófoku iparostanoncis-
kolánál a beiratások szept. 1-től 7-ig 
minden nap délben 12 2 óráig Tordai 
Lajos iparostanonciskolai igazgató la-
kásán (Vásárhelyi u. 9.) fognak eszkö 
zöltetni, és pedig szept. 1, 2, 3, és 4-én 
az I. osztályosok és az előkészítő tan-
folyam hallgatói, 5 és 6-án a II. osztá-
lyosok— 7-én, a harmadik osztályosok 
és a rajzcsoport tanulói iratnak be A 
tanitás szept. 12-én kezdődik. 

A kereskedő tanonciskolánál a be-
iratás szept. hó 1-től 8-ig tart, minden 
nap d. u. 5—6-ig a kereskedő egylet 
hivatalos helyiségében. A tanitás szept. 
9-én kezdődik. 

Az 1868. évi XXXVlll. t.-c. 1—6 
§-ai értelmében minden szülő-, gyám és 
gazda a gondozása alatt levő gyerme-
keket 6-ik életévük betöltésétől a 12-ik 
életévük betöltéséig a mindennapi és 
13-ik életévüktől a i5-ikig pedig ismétlő 
iskolába feljáratni s ott taníttatni tar-
tozik. iskolaköteles lesz a f. évi szep-
temberében minden permek, aki az év 
szept. l-ig 6-ik életévét betölti s a min-
dennapi iskolába járásra való kötele-
zettsége tart azon tanév végéig, amely 
évnek folyaman a gyermek betölti 12-ik 
életévét. Az ismétlő iskolába való já-
rásra köteles lesz, aki ezen év szept. 
hava l-ig 12-ik életévét betölti és az 
ismétlő iskolai kötelezettség tart azon 
tanév végéig, amely év folyamán az 
illető betölti a 15-ik évét. 

Az iskolákban az 1908. évi XLIV. 
t.-c. értelmében teljesen tandíjmentesség 
van. A mindennapi tanköteles csakis 50 
fill. beiratári dijat fizetnek. 

Az iparosok oly egyéneket, akik 
12-ik életévüket be nem töltötték, ta-
noncokul nem alkalmazhatna«, 12-ik 
életévüket be nem töltött egyének cse-
lédekal fel nem fogadhatók s a szorgalmi 
idő alatt pásztorokul nem alkalmazható. 

Az elemi iskolába belépő gyermek 
felvétele alkalmával köteles igazolni azt, 
hogy jósikerrel be van oltva, vagy a 
legutóbbi öt év alatt valóságos himlőtt 
állott ki, esetleg, hogy a törvény által 
elvan mentve, a beoltási kötelezettség 
alól. 

Szentesen, 1912. augusztus 16-án 

Dr. Mátéffy Ferenc 
polgármester. 

Szentes várcs polgármesterétől 

343Ü —1912. sz. 

Hirdetmény. 
Felhívom mindazon földbirtokoso-

kat és bérlőket kiknek lucernás földjük 
van, hogy az abban jelentkező arankát 
1912 junius hó 10-ig, az ezen határidő 
után jelentkező arankát esetenként irtsák 
ki, mert ha ezen időpontig vagy ese-
tenként az aranka irtást nem teljesí-
tenék, a mutatkozó arankát az illető 
földtulajdonos vagy bérlő költségére ha-
tóságilag fogom kiirtatni, ezen felül el-
lene a kihágás miatt az eljárást folya-
matba teszem. 

Az aranka irtás módja közismert 
amennyiben azonban a szakszerű ir-
tásra vonatkozó eljárást bővebben tudni 
óhajtják felhívottak, ez iránt fordulja-
nak a mezőőrökhöz, vagy a gazdaság-
tanácsnokhoz. 

Szentes, 1912 április hó 17-én. 

Dr. Mátéffy Ferenc 

polgármester. 

7126—1912. 

Hirdetmény. 
A folyó évi nagy hadgyakorlatok 

tartásával keletkezett károk, a kárt szen-
vedett tulajdonos által — amennyiben 
az a helyszínén meg nem téríttetnék — 
haladéktalanul bejelentendők a főjegy-
zői hivatalban, mert aki ezt tenni el-
mulasztja és legkésőbb szeptember 12-ig 
kártérítési igénye be nem jelentetnék, 
az általa később bejelentett kár össze-
gének kiutalására igényt nem tarthat. 

A bejelentés után a kár azonnal 
megbecsültelik, s a megállapított kár-
összeg szeptember 15 után fog kiutal-
tatni. 

Kelt, Szentes város tanácsának 1912 

évi augusztus hó 14. napján tartott ülé-

séből Dr. Mátéf fy Ferenc. polgármester. 

BÚTOROK 
Hálók, ebédlök, uriszobák, sza-
lonok, tel jes szál loda, kávéház, 
vendéglő és kastélyberendezések, 
vas- és réziiutorok, szőnyegek, 
függöuyök, csillárok és zongorák 
szál l í t tatnak bárhova 

I készpénzért vagy rendkívüli l 
előnyős fizetési feltételekkel • 

Diszes nagy butoralbum 1 korona. 

Télies berendezésnél utazó min-
tákkal díjmentesen bárhova megy. 

Kiadó föld. 
Molnár Farkas Juliánná Belső-

ecseren levő 83 számú, Lakatos József-
féle 24 hold elsőrendű földje haszonbérbe 
kiadó. — Értekezhetni a tulajdonossal 
IV. ker. Soós utca 10. szám alatt. 

Ingyen lakás. 
Olyan magános család, mely ház-

őrzői teendőre vállalkozik ingyen lakást 

kaphat I. ker. Nyiri-utca 5. szám alatt. 

E l a d ó l ' t t l d T 

Böszörményi Jánosnak a Veker-
laposon (a Vekergát mellett) egy házi-
földje eladó. Értekezni lehet I. ker. Szűr-
szabó N. Imre-utca 20. szám alatt. 

Kiadd főid. Balogi fcmilia tulajdo-

nát képező fábiáni ál-

lomás mellett levő 63 kishold kaszáló 

földje több időre haszonbérbe adatik, 

egyezséget lehet kötni Depszer Károly 

megbízottal. Sáfrány Mihály-útca 82. sz. 

Modern Lakberendezési Vállalat 
Budapest, IV. f Gerlóczy utca 7 . szám 

(központi városház mellett). 

Hölgyek figyelmébe. 
Tisztelettel értesítem a t. hölgy 

közönséget, hogy a fésülést, hajsü-
tést a legolcsóbb ár mellett — úgy 
a lakásomon, mint házhoz kijárva 
elvállalom. — Lakásom Gyalog-
útca 1 sz. 

A 11. é. hölgyközönség b. párt-
fogását kérve. Tisztelettel: 

Csőszi Klárika. 

Eladó vagy kiadó. 
Félegyházi Török Istvánnak a 

Kórógyi Csárdával 32 hold, Onodi-

féle 101 hold, Királyságon 40 hold 

földje Szent-Mihálynnptól kezdve 

három évre haszonbérbe kiadó, 

esetleg eladó. — Úgyszintén a Vá-

sárhelyi-útca 7 számú háza eladó. 

Értekezni lehet a tulajdonossal fenti 

szám alatt. 

Földeladás. 
Jószai Bálint Berken levő 21. 

számú 54 hold tanya földje egy eset-

leg több részletben eladó, vagy ha-

szonbérbe kiadó. Értekezhetni a 

tulajdonossal a helyiszinen. 

E l a d ó 

a Tóth József-utca 17. szám alatti ház 
Ugyanott egy bútorozott szoba kiadó. 

Értekezni lehet a helyszínen. 

I f i o r l n l a k á o K i 3 ^ ö s u , c a 1 2 

M d U U l a i V a O i s z . alatti háznál, k e t 
egymásbanyi ló szép nagyszoba, konyha, a 
hozzávaló mellékhelyiség, szeptember 

29-től kezdve kiadó, értekezni le-

het a Szentesi Lap kiadóhivatalában. 

Kiadja: 

Vajda B. Utóda könyvnyomdája. 



6 oldal. SZENTESI LAP 68. izám. 

MŰTRÁGYA 
mely 16 és 18 százalékos 
izuperfoszfát tartalmaz, 

augusztusi és szeptemberi szállitásTa 
gyári árban előjegyezhető S A R K AD Y 
N A G Y F E R E N C keresked&nél. 

z Leg j obb : 

cserépkályhát és 
tahapéhtuzhelyet 

j f l n x u r a V i l m o s 

készit, vasútá l lomással szemben 

E l n ü ó H i i r e a m e t l e r . 

Szegváron 9 hold Kurcameder, amely 
most is müveive van, örökáron eladó. 
Tudakozódni lehet Levendovics István-

nal Szegeden, Kistisza- utca 4. sz. a. 

Eladó porta. 
A Nagygörgősútcára nyúló 

portából, — melyben amerikai vad-
alanyba oltott tinóm fajszóló van — 
2-300 nszgöl eladó. Érteked 

hetni a ,.Szentesi Lap" kiadó-

hivatalában. 

Eladó porták 
IV. kerület Kisér-utca 24/a számú telek-
ből három házhely eladó, (ártézikut be-
vezetve) ugyan ott 50 üreszirzon van 
eladó. — Értekezni lehet a fenti sz. a. 

Báró Harucker-utca 28 
számú újonnan épült 
háznál több rendbeli 

bútorozott szoba,esetleg teljes 
ellátással; valamint egy bolt-
helyiség oktéber 1-től kiadó 

Eladó föld. 
Csúcs Sándor örököseinek Szele-

vényi 55 hold kitűnő szántó földjük mely-
ben 14 hold here van, több mint 30 hold 
herének való föld és 87 porta felpar-
cellázva közvetlen a falu mellett egy 
vagy több részletben is eladó. Értekezni 
lehet Szentesen I. ker. Farkas Mihály. 

u l c a * sz. Varga Beniaminnal. 

O l c s ó Kö lcsön! 
Aki drága kamatú kölcsönét 4 l Vo ka-
matú kölcsönei óhajtja kicserélni, for-
duljon bizalommal ifj. Fazekas Antalhoz, 
aki található (Báró Harucker-utca) re-
formátus egyház épületébe, uj csendőrt 
laktanya mellett, ahol ugy jég-, min-
tüzbiztositások a legolcsóbb díjtételek 
mellett elfogad. Tisztelettel 

Ifj, Fazekas flntal 
pénzkölcsön Közvetítő. 

| A JELENKOR LEGJOBB 
eredeti 

Sack Rudolf gyártmányú (tükör) 

aczél ekéi, valamint egyéb talaj -

mivelő eszközei, eredeti Ká lmán-

féle szóró és szelelő rostái, Deering-

féle tárcsás boronái, Vestfaüa mű-

trágya szórói, úgyszintén szecska-

)-( vágó és kukoricza morzsolói )•( 

l e go l c s óbban 
beszerezhetők 

GAZDASÁGI GÉPFORGALMI VÁLLALAT 
czégnél 

Dr. László Vilmos főorvos ur házá-

ban Szentes, Kossu'h-u'cza 20. sz. 

F l a f l i í f í i l í t ö z v P o r d í S á n d o r * L M U U I U I U . n é n a k Fábiánsebestféni 

í 5 hold tanya földje 
a rajta levő két kü l ön á l ló gaz-

dasági épülettel szőlős és gyümölcsös 
kerttel együtt eladó. Értekezni lehet 

vasárnaponként II. ker. Széchenyi-

utca 37. szám alatt. 

Értesítem 
a nagyérdemű közönséget, hogy liszt-
üzletemet e hó 5-én, (Báró Harucker-
utca) református egyház, épületében az 
uj csendőrlaktanya mellett megnyitot-
tam, ahol sajáiörlésü lisztet, árpát, kor-
pát, kukoricát és csirkének való darát 
bármely mennyiségben pontos kiszol-
gálás mellett árusítok és kenyérgyári 
Ízletes kenyér nálam bármikor beszerez-
hető. A nagyérdemű közönség szives 
pártfogását kérve vagyok 

Tisztelettel 

Ifj. Fazekas Antalné. 
1. ker. Kurcaparti utca 27. számú ház 
kedvező fizetési feltételek mellett eladó 
Bővebb felvilágosítást ad ifj. Fazekas 

Antal 

Van szerencsém a n. é. közön-

°éget értesíteni, hogy réz- és vas-

butor-gyáramat Aradon, József fó-

herceg-ut 11. sz. és Karolina-utcai 

sarokházba helyeztem át, ahol 

réz-, vasbutopobot 
a legegyszerűbbtől a legmodernebb 

kivitelben készítek. 

Rak t á ron tartok rézágyakat , 

mosdóaszta lokat és éjjeli szekré-

nyeket márvány lappa l , toilletteket, 

ruhafogasokat és karnisokat és 

mindenfé le rézárukat , vasbutoro-

kat, sodrony-ágybetéteket és kocsi-

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. 

Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség és megrendelőim szives tudo- ' 
mására hozni, hogy az ezelőtt IV. kerület V a s s-u t c a 2. s z á m a l a t t volt " 

asztalos-niiilielyciiiet 
Sáfrány Jliliál.T-nica §z. alá 
a s a j á t házamban I m f * I m> m* r w á é és úgymint eddig, ezen-
(Nyiri-közén lejövet) • J f . ^ i l f ^ I i i i t t tu i is az lesz a törekvé-
sem, hogy jó száraz fából, csinos kivitelben készült erős bútoraimmal s?ives 
megrendelőim bizalmát kiérdemeljem. — Épületre való asztalos-munkákat, 
a j t ó t , a b l a k o t , üvegfalat, kiskapukat, padolást és lamperizést a lehető 
legjutányosabb árban készítek. Költségvetéssel díjtalanul szolgálok. — B o 11-
és m é s z á r s z é k-b e r e d e z é s e k e t a legjutányosabban vállalok. 

Különösen felhívom a figyelmét a j é g s z e k r é n y t a r t ó közönségnek 
hogy ed- » á i n m n A v o l t szüksége, Budapestről és 
dig — ha J l ^ f f t W ^ f ^ i ^ r t . " J n más nagyobb vidéki városok-

í^iSgarYzeíeítél^e - most azonban alkalma van minden 
jégszekrénytartó közönségnek, hogy jégszekrényeiket, 
nálam mindenki saját szükségletéhez képest rendelheti meg. Lehető legjutá-
nyosabb árért készítek javításokat és átalakításokat. 

Hjovass l iajoi 
épület-, bútor- és jégszekrény-asztalos 

Már az ez idő szerint általam készitett M F * jégszekrény megtekint-
hető IV. ker. Soós-utca —. szám alatt S i p o s I s t v á n mészárosnál. 

A nagyérdemű közönség eddigi 
bizalmat megköszönve és azt továbbra 
is kérve, maradtam kiváló tisztelettel 

Nyomatott Vajda Bálint í'tóda könyvnyomdájában Szentes 




